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Nasz partner

X Mię dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga zo stał za in au gu ro wa ny 17 li sto pa da 2017 r. kon cer tem w wy ko na niu
Ślą skiej Or kie stry Ka me ral nej pod ba tu tą Ro ber ta Ka ba ry oraz Or kie stry Sym fo nicz nej i Chó ru Fil har mo nii Ślą skiej, któ rą te go wie czo ru po pro ‐
wa dził Mi ro sław Ja cek Błasz czyk. W pro gra mie zna la zły się utwo ry ślą skich kom po zy to rów – Eu ge niu sza Kna pi ka Przy stę pu ję do cie bie z par ‐
tią so lo wą Ur szu li Kry gier (mez zo so pran) oraz Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go II Sym fo nia Ko per ni kow ska z udzia łem Edy ty Pia sec kiej (so pran)
i Ma riu sza Go dlew skie go (ba ry ton). W czę ści ofi cjal nej, otwie ra ją cej kon kurs, li sty gra tu la cyj ne do uczest ni ków kon kur su, ju ro rów i me lo ma ‐
nów skie ro wa li przed sta wi cie le m.in. pre zy den ta RP An drze ja Du dy, któ ry ob jął swo im pa tro na tem X MKD, pre mier Be aty Szy dło, mi ni stra
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go prof. Pio tra Gliń skie go oraz przed sta wi cie le Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go i wi ce pre zy dent Ka to wic Wal ‐
de mar Bo ja run. W uro czy sto ści in au gu ra cyj nej uczest ni czy li rów nież dy ry gen ci bio rą cy udział w kon kur sie oraz ju ro rzy. Ze bra nych go ści po ‐
wi ta li dy rek tor X MKD Agniesz ka Mły nar czyk i dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Fil har mo nii Ślą skiej prof. Mi ro sław Ja cek Błasz czyk. 

11 li sto pa da 2017 r., w gma chu Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol ‐
skie go Ra dia w Ka to wi cach od by ła się Ga la Re for ma cyj na, jed no z naj ‐
waż niej szych wy da rzeń w ra mach ob cho dów ju bi le uszu 500. Le cia Re ‐
for ma cji na Ślą sku i w Die ce zji Ka to wic kiej. Pod czas ga li wrę czo no Ślą ‐
skie Szma rag dy, naj wyż sze wy róż nie nie Die ce zji Ka to wic kiej ko ścio ła
ewan ge lic kie go przy zna wa ne oso bom za an ga żo wa nym w po jed na nie,
eku me nizm oraz in te gra cję eu ro pej ską. Lau re ata mi te go rocz nej edy ‐
cji na gro dy zo sta li (na zdję ciu od le wej): ksiądz pro fe sor Man fred Uglorz,
me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc, Hen ryk Mer cik – czło ‐
nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go oraz Ze spół Pie śni i Tań ca
Śląsk – w imie niu ze spo łu na gro dę ode brał dy rek tor Zbi gniew Cier niak.

Spek takl Woj na świa tów Her ber ta Geo r ge’a Wel l sa przy go to wa ny przez
We ro ni kę Szcza wiń ską – re ży ser kę, dra ma tur ga i kul tu ro znaw czy nię
no mi no wa ną w 2014 r. do Pasz por tów Po li ty ki w ka te go rii te atr, to naj ‐
now sza pre mie ra Te atru Za głę bia w So snow cu. W ob sa dzie spek ta klu
moż na zo ba czyć: Na ta szę Alek san dro witch, Mi cha ła Ba ła gę, Ry szar dę
Bie lic ką ‐Ce liń ską, Agniesz kę Bień kow ską, Ka mi la Boch nia ka, Be atę
Deut sch man i Łu ka sza Sta war czy ka.
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Czasopismo
„Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny”

jest dostępne w wersji elektronicznej
w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. WAR TO ŚCI IN TE LEK TU AL NE TO MI SJA RA DIA PU BLICZ NE GO
Roz mo wa z Pio trem Or now skim, Pre ze sem Za rzą du i re dak to rem Na czel nym
Pol skie go Ra dia Ka to wi ce 

6. Be ata Cie ślak TU, GDZIE SPO TY KA JĄ SIĘ RZE KI...
9. Hen ryk Szcze pań ski SE KRET DO STOJ NEJ KA TA RZY NY 

14. Ka ta rzy na Nie spo rek IMIĘ ZIE MI. O jed nym wier szu Ta de usza Ki jon ki 
24. Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW. PRO FE SOR STA NI SŁAW GĘ BA LA 
28. DE KA DA KA WIA REN KI. Roz mo wa z dr Lu cy ną Smy kow ską -Ka raś
30. BLASK AR CY DZIEŁ

Je rzy Pa szek BLASK MI STRZA I MAŁ GO RZA TY
43. An na Gą sie ni ca -Byr cyn O PO EZJI MAR TY FOX PĘDZ LEM MI RÓ PI SA NEJ
48. CZĘ STO CHO WA, JA KIEJ NIE ZNA CIE. Roz mo wa z Krzysz to fem Ka sprza kiem
54. MU ZYCZ NE ŚLEDZ TWA. Tro pa mi za po mnia nych in stru men tów.

Roz mo wa ze Sła wo mi rem Zu brzyc kim
59. TO JEST MO JE MIEJ SCE, TU SĄ MO JE KO RZE NIE. Roz mo wa z Ar tu rem Bar ci siem
66. Kin ga Kaw czak PRA GNĘ BY STRĄ SŁAW NĄ ZRO BIĆ. O Mu zeum Ju lia na Fa ła ta w By strej
80. Ja dwi ga Mię ki na -Pin dur NA DĄ ŻYĆ ZA TEM PEM ŻY CIA
82. O AR TY STYCZ NYM DZIE DZIC TWIE GÓR NE GO ŚLĄ SKA I ZIEM PRZY LE GŁYCH
84. An to ni na Szy mi tow ska WEJDŹ DO GRY. Kul tu ra czy ta nia i twór cze go dzia ła nia w bi blio te ce 

FE LIE TO NY

21. KA MIEŃ DRO GO CEN NY
Ja cek Ku rek PA MIĘĆ I RA NA CZY LI O SPO TKA NIACH NA GRA NI CY
ŚLĄ SKO -LI TEW SKIEJ (2) 

71. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA
Jan Mio dek KOŻ DY MAJ STER MO WI HAJ STER 

PLA STY KA

16. Adam Z. Zych PO ŻÓŁ KŁE LI STY SPRZED 36 LAT I NIE PU BLI KO WA NA ROZ MO WA
Z JE RZYM DU DĄ GRA CZEM 

32. Mi le na Le wic ka WSPÓŁ CZE SNE MA LAR STWO W BIEL SKU -BIA ŁEJ 
33. 43. MIĘ DZY NA RO DO WE BIEN NA LE MA LAR STWA „BIEL SKA JE SIEŃ 2017”
50. Wie sła wa Ko no pel ska PO WRO TY HEN RY KA BZDO KA
60. Ewa Chu dy ba JAK PO KO NAĆ SMO KA? O świę tych i smo kach w chrze ści jań skiej

iko no gra fii… a o Pa ola Uc cel la „Świę tym Je rzym ze smo kiem” – w szcze gól no ści

OPE RA - TE ATR

53. Wie sła wa Ko no pel ska ROMEO I JULIA NA OTWARCIE SEZONU
79. Jo an na Wa roń ska ŚMIERT KA W WE SO ŁYM MIA STECZ KU

KSIĄŻ KI

72. Mag da le na Pio trow ska -Grot TA JEM NI CA, JĘ ZYK, ZBA WIE NIE 
73. Ewa Bar tos HI STO RIE RO DZIN NE 
74. Pa weł Próch niak ŚWIA TO OD CZU CIA 
75. Ga weł Ja nik MĘŻ CZY ZNA POD PAN TO FLEM 

PO EZJA I PRO ZA

3. Ks. Je rzy Szy mik JAK WI NO  
22. Ks. Je rzy Szy mik WIER SZE
27. Krzysz tof Śnio szek WIER SZE 
36. Kor dian Mi cha lak WIER SZE 
38. Dy mitr Me reż kow ski NO TAT NIK 1919-1920. Prze ło żył Ma rian Ki siel

STA ŁE RU BRY KI

68. ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. Targi Muzyki Świata WOMEX 
70. OPOL SKIE. ED MUND BO RZEM SKI – IKAR Z KOR FAN TO WA
76. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE 
85. Z ŻY CIA BI BLIO TEK

Mał go rza ta Ko cek 10 x NO WE TECH NO LO GIE W MBP W PIE KA RACH ŚLĄ SKICH 
86. ŚLĄ SKI MIE SIĄC 

NA OKŁAD CE:

II Na gro da 43. Mię dzy na ro do we go Bien na le Ma lar stwa „Biel ska Je sień 2017 – Alek san dra
Bu ja now ska, Bez ty tu łu (frag ment) 

Re pro duk cja: Ja cek Roj kow ski
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Ks. JERZY SZYMIK

Je rzy Szy mik, ur. 1953 r. w Pszo wie
na Gór nym Ślą sku, ka płan Ar chi die ce zji Ka ‐
to wic kiej, teo log i po eta. Jest pro fe so rem
na uk teo lo gicz nych, wy kła da teo lo gię
do gma tycz ną. Au tor 60 ksią żek na uko ‐
wych, po etyc kich, ese istycz nych m.in.
The olo gia be ne dic ta, t. 1‐3, Ka to wi ‐
ce 2010‐2015; Po ezja i teo lo gia, t. 1‐3, Ka ‐
to wi ce 2009‐2016. Spe cja li zu je się w chry ‐
sto lo gii, me to do lo gii teo lo gii, teo lo gii
kul tu ry, teo lo gii Jo se pha Rat zin ge ra/Be ‐
ne dyk ta XVI. Lau re at wie lu na gród na uko ‐
wych i li te rac kich. Miesz ka w Pszo wie i Ka ‐
to wi cach.

JAK WI NO

mu sisz je wy pić do dna,

zro zu mieć, co się wła ści wie sta ło,

kie dy cię we zwał

od sie ci,

od wsob ne go skur czu,

od ma rzeń o mi ło ści

do mi ło ści sa mej.

Czym to by ło i jest.

Im bli żej dna,

tym moc niej sze wi no

27 sierp nia 2014 r.

Ta de uszo wi Ki jon ce
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– Spi ke rzy, ko men ta to rzy BBC w pierw ‐
szych la tach dzia łal no ści sta cji pra co wa li
na an te nie w smo kin gach i musz kach,
po to, by ich gło sy brzmia ły do stoj nie,
a wy gła sza ne tek sty bar dziej ofi cjal nie...

– ... po dob no tak by ło... ale smo king
i musz ka to nie mo ja baj ka, chy ba, że
na uro czy sty wie czór w Fil har mo nii Ślą -
skiej z oka zji 90-le cia Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach... to co in ne go. Roz ma wia -
my jed nak w przeded niu ju bi le uszu,
więc niech ta roz mo wa to czy się swo bod -
nym nur tem.

– Pew nie za sta na wia się Pan już dziś
co po wie do gro na licz nie zgro ma dzo ‐
nych go ści, do ra dio we go ze spo łu,
do przy ja ciół ra dia.

– Pro ste za da nie to nie jest... 90 lat hi -
sto rii. Ty le fak tów, ty le ze spo łów re dak -
cyj nych... Hi sto ria barw na, niepo zba wio -
na dzie jo wych roz te rek, dra ma tów, ale
i ra do ści two rze nia, któ rą nio sły ko lej ne

po ko le nia ra diow ców. Wal ka w ete rze
o pol skość, mrocz ny sta li nizm, na dzie je
Paź dzier ni ka 1956, po zo ry suk ce sów de -
ka dy lat 70., na ro dzi ny So li dar no ści, upo -
ko rze nia sta nu wo jen ne go i wiel ka eu fo -
ria de mo kra tycz ne go od ro dze nia. Hi sto ria
prze ta cza ła się, od ci ska jąc swo je pięt no.
Za wsze jed nak Ra dio Ka to wi ce sta ra ło się
być bli sko ludz kich spraw. Z my śli mą -
drych, od waż nych lu dzi, któ rzy tu pra co -
wa li, ich ta len tów czer pie my dziś na ukę.
Ra dio Ka to wi ce to ze spół do świad czo nych
dzien ni ka rzy, tech ni ków, pra cow ni ków
wie lu spe cjal no ści. Wy róż nia nych, ho no -
ro wa nych, ce nio nych. Do te go gro na
w dniach Ju bi le uszu 90-le cia Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach kie ru ję sło wa po dzię -
ko wań.

– Mi ja kil ka na ście mie się cy, od kąd
w kwiet niu 2016 ro ku po wie rzo no Pa ‐
nu funk cję pre ze sa za rzą du Ra dia Ka to ‐
wi ce SA.

– Nie je stem w ra diu no wym czło wie -
kiem. Mia łem kil ku let nią prze rwę, ale
w tym ra diu prze pra co wa łem po nad
trzy dzie ści lat. Mo ja dro ga za wo do wa jest
kla row na. Po raz pierw szy jed nak po wie -
rzo no mi trud za rzą dza nia ca łą roz gło śnią,
któ ra ma bo ga tą hi sto rię, swój nie za prze -
czal ny do ro bek, ale jest na dro dze ra dy -
kal nych zmian. 

– To no we za da nia w ka rie rze za wo do ‐
wej, pew nie się ga Pan wstecz, przy wo ‐
łu jąc ce chy swo ich ów cze snych sze fów.

– W 1993 ro ku Ra dio Ka to wi ce prze -
kształ ca się w spół kę ak cyj ną skar bu
pań stwa. Zu peł nie no wa sy tu acja, no wy
roz dział w hi sto rii Pol skie go Ra dia. Wte -
dy pre ze sem pierw sze go Za rzą du zo sta je
red. Le opold Ku rek. Two rzył tę spół kę
od pod staw, sam ucząc się no wej wol no -
ryn ko wej rze czy wi sto ści. Stwo rzył or ga -
ni za cję, struk tu ry, mo del za rzą dza nia.

Jesz cze jed ne go swo je go by łe go sze fa
chciał bym wspo mnieć. To re dak tor Woj -
ciech Po cza chow ski – zna ko mi ty dzien ni -
karz i me na dżer. Je go wie dza z za kre su hi -
sto rii i pa sja okre śla ła wte dy, w la tach
2006-2008, gdy peł nił funk cję pre ze sa za -
rzą du Ra dia Ka to wi ce, cha rak ter zmian,
któ re wpro wa dzał. Eru dy ta, wy czu lo ny
na Pol skę, ma ni fe sto wał swój pa trio tyzm.
Wte dy też na an te nę ra dio wą po wró cił na -
ro do wy hymn, nada wa ny o pół no cy. Wy -
znaw ca war to ści. Ini cjo wał słu cho wi ska,
re por ta że, ja ko prze ciw wa gę dla wszech -
ogar nia ją cej oto cze nie ko mer cji.

Wspo mi nam tych pre ze sów, bo mo im
zda niem, to dwa uzu peł nia ją ce się wzor -
ce za rzą dza nia roz gło śnią. Ra dio pu -
blicz ne to spe cy ficz na fir ma. Jej dzia łal -
ność z jed nej stro ny okre śla ko deks
han dlo wy, z dru giej zaś usta wa o ra dio -
fo nii i te le wi zji. Czę sto jest to trud ne
do po go dze nia. Ma my ca ły ciąg pro ce dur,
prze pi sów i norm oraz to, co jest war to -
ścią nad rzęd ną – mi sję do speł nie nia.
W tej prze strze ni się ga nie do do świad czeń
mo ich po przed ni ków, o któ rych wspo -
mnia łem, wy da je się cen ne i waż ne.

– Po wie dział Pan, że ra dio po trze bu ‐
je ra dy kal nych zmian.

– Po trze bu je, ow szem, ale tak że od wa -
gi w ich ini cjo wa niu. Ra dio Ka to wi ce mu -
si za jąć na leż ne mu miej sce w re gio nie.
O to miej sce sta ra my się każ de go dnia.
Trze ba prze my śla ną stra te gią wpro wa dzać
stan dar dy, ja kich słu cha cze ocze ku ją dzi -
siaj, w bar dzo kon ku ren cyj nym oto cze niu.
To nie ła twe za da nie, ale moż li we do zre -
ali zo wa nia. Wie rzy my, że suk ces jest bli -
sko. Ma my do świad czo ny ze spół pro fe sjo -
nal nych tech ni ków, twór czych
dzien ni ka rzy. Pra cu ję nad tym, by sku pić
ich ener gię, zmo ty wo wać, ja sno okre ślać
ce le, ja kie chce my osią gnąć. Two rzy my ra -
dio re gio nal ne. Nie lo kal ne, nie ogól no pol -
skie... ale re gio nal ne. To ra dio jest miej -
scem pu blicz nej de ba ty o naj waż niej szych
spra wach wo je wódz twa ślą skie go: aglo -
me ra cji, sub re gio nów czę sto chow skie go
i biel skie go. De ba ty rze czo wej, kon struk -
tyw nej, a co naj waż niej sze słu cha nej
przez co raz licz niej sze gro no od bior ców.

W chwi li, gdy obej mo wa łem funk cję
pre ze sa i re dak to ra na czel ne go słu chal -

Z PIOTREM ORNOWSKIM,

prezesem zarządu i redaktorem naczelnym Radia Katowice SA.

rozmawia PIOTR SŁOMIŃSKI
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Wartości
intelektualne
to misja radia
publicznego
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ność Ra dia Ka to wi ce oscy lo wa ła w gra -
ni cach 2–3 pro cent. To bar dzo sła ba
oce na, wy sta wio na przez słu cha czy. Roz -
gło śnia z ogrom nym po ten cja łem, ar mią
dzien ni ka rzy i re por te rów tra fi ła z eks tra -
kla sy do li gi miej skich roz gło śni. A dziś?
Dziś jesz cze da le ki je stem od za do wo le -
nia. Jed nak w cią gu ostat nich mie się cy
uda ło nam się, wraz ze współ pra cow ni -
ka mi, zro bić pierw szy krok, mo że naj -
trud niej szy, od wró cić trend spad ko wy
i piąć się w gó rę, zwięk sza jąc słu chal ność
o po nad 100 pro cent. To wy mier ny suk -
ces opar ty o nie za leż ne ba da nia, któ re
trud no za ne go wać. Pla ny ma my am bit -
ne. Wie le za le ży jed nak od roz wią zań, do -
ty czą cych opła ty abo na men to wej. Dziś
przy glą da my się każ dej zło tów ce, by wy -
dać ją mą drze, sen sow nie, z na my słem.

– Zna czą cy wzrost słu chal no ści to wy ‐
mier ny efekt obec nych dzia łań za rzą du.
Kie ru je się Pan oce na mi słu cha czy?

– Ocen jest wie le, zwłasz cza w tej nie -
zmie rzo nej prze strze ni In ter ne tu, obiek -
tyw nych i mniej obiek tyw nych, spra -
wie dli wych bar dziej lub mniej, cza sem
kry tycz nych, ale w zde cy do wa nej więk -
szo ści po chleb nych. Czę sto sły szy my: ko -
cha my was. Każ dy głos jest dla nas cen -
ny, do roz wa że nia. Prze cież two rzy my
ra dio dla słu cha czy. Czę sto mu szę po dej -
mo wać nie po pu lar ne w ze spo le de cy zje,
ale za wsze ro bię to z prze ko na niem, że
idzie my w stro nę do brych zmian. To nie
zna czy, że pro gra mo wo prze wra cam ra -
dio do gó ry no ga mi. Prze ciw nie. Lu bia -
ne au dy cje zo sta ją. Część zmie nia po rę
emi sji i z pew no ścią na po cząt ku słu cha -
cze są zdzi wie ni, że sły szą zna ne gło sy
w in nych pa smach cza so wych. Mu si my
jed nak żyć ryt mem dnia, być dy na micz -
ni, gdy wszy scy się spie szą, a re flek syj -
ni, gdy cich nie dzień i nad cho dzi wie czór.

Miej scem wy ci sze nia w co dzien nej go -
ni twie, re flek sji, za du my nad ja ko ścią na -
sze go ży cia są z pew no ścią obec ne
na an te nie Ra dia Ka to wi ce pro gra my re -
li gij ne. Pierw szy ze spół re dak cyj ny ro -
dził się po wo li, bo też dla księ ży, któ rzy
roz po czy na li współ pra cę z Ra diem Ka -
to wi ce ma te ria by ła no wa. Trze ba by ło
po znać ra dio wy warsz tat, pra cę w stu diu,
za cho wa nie przy mi kro fo nie, for mę wy -
po wie dzi. Po świę ca li śmy so bie, my
dzien ni ka rze i księ ża wie le, wie le go -
dzin. I tak oto obec ność dusz pa ste rzy
w ra diu nie by ła już za sko cze niem. Po -
ja wi li się ja ko no wi, nie tyl ko re dak to rzy,
ale ko le dzy, przy ja cie le, któ rzy przed na -
mi i przed słu cha cza mi otwie ra li czę sto
nie zna ne wcze śniej in te lek tu al ne ob sza -
ry po zna nia. Obec nie 13. oso bo wa Re -
dak cja Pro gra mów Re li gij nych, skła da -
ją ca się z ka pła nów ar chi die ce zji
ka to wic kiej, czer pie z 25 lat do świad czeń
pro gra mu „U pro gu dnia”, a ko lej ne je -
go wy da nia ubo ga ca ją wie dzę z ży cia Ko -
ścio ła, da ją od po wiedź na wie le py tań
w kwe stiach re li gij no-mo ral nych. Ce ni -
my so bie ten mą dry głos du chow nych in -
te lek tu ali stów, któ rzy w glo bal nym świe -
cie de fi niu ją war to ści.

– Więc tra dy cyj nie ra dio uczy, in spi ‐
ru je, to wa rzy szy, jest bli sko...

– Słu cha cze chcą dziś, jak ni gdy do tąd,
od bie rać au dy cje nie tyl ko z po zy cji
bier nej, ale włą czyć się w nią, by po czu -
li, że to ich ra dio, że ma ją wpływ na je -
go kształt i cha rak ter. Te spraw dzo ne for -
ma ty wra ca ją, by od żyć na no wo. In ter net
od gry wa tu czę sto wio dą cą ro lę. Za nie -
dbu jąc kon takt ze słu cha cza mi, ra dio sys -
te ma tycz nie ich tra ci ło. Dziś wy cho dzi -
my do słu cha cza... do słow nie. Mie sią ce
let nie by ły pod tym wzglę dem wy jąt ko -
we. Na si re por te rzy od wie dzi li kil ka dzie -
siąt atrak cyj nych miej sco wo ści w wo je -
wódz twie ślą skim. By ły mi kro fo ny, ale
by ły też ka me ry vi deo.

– Zna cie swo je go od bior cę?
– Oczy wi ście. Z ba dań wy cho dzi nam

ob raz miesz kań ca aglo me ra cji o co naj -
mniej śred nim wy kształ ce niu, w prze dzia -
le wie ko wym 30 plus. Do nie go też kie -
ru je my na sze pro gra my. Ma my jed nak
na uwa dze od bior cę w prze dzia le wie ko -
wym 15-75 lat. Ni ko go nie mo że my
po mi nąć. To trud ne do po go dze nia, lecz
ja ko ra dio pu blicz ne zna my swo je obo -
wiąz ki. Pro gram jest róż no rod ny, bo ga -
ty, pro fe sjo nal ny. Dzien ni ka rze Ra dia Ka -
to wi ce uczest ni cząc w wy ści gu za
new sem w tak gę stym oto cze niu kon ku -
ren cyj nym pa mię ta ją, że re pre zen tu ją
ra dio pu blicz ne, co znacz nie pod no si wy -
ma ga nia, do ty czą ce rze tel no ści i ja ko ści
tre ści, któ re tra fia ją na an te nę. 

– Staw ką jest wia ry god ność.
– Nie gdyś w słyn nej BBC obo wią zy -

wa ła za sa da spraw dza nia wia do mo ści
w co naj mniej w dwu, a naj le piej w trzech
źró dłach. Tem po współ cze sne go ży cia
zmie ni ło te za sa dy, ale ist nie ją gra ni ce,
któ rych zwłasz cza pu blicz ne ra dio nie
mo że prze kro czyć. Ra dio Ka to wi ce cie -
szy się za ufa niem słu cha czy. To dla nas
du ża sa tys fak cja. Z po wa gą i po czu ciem
oby wa tel skie go obo wiąz ku trak tu je my
swo ją mi sję, two rząc pro gra my edu ka cyj -
ne, kul tu ro twór cze. Przy wią zu je my du -
żą wa gę do tre ści hi sto rycz nych, od kry -
wa jąc w au dy cjach praw dę, od sła nia jąc
fak ty przez la ta w po wo jen nej hi sto rii za -
kła ma ne i prze mil cza ne. Ra dio mu si
uczyć. Czę sto wy cho dzi my z ro li bier ne -
go spra woz daw cy wy da rzeń i zja wisk,
przyj mu jąc po zy cję me ce na sa kul tu ry, czy
wręcz twór cy. Ini cju je my dzie siąt ki kon -
cer tów w na szym Stu diu Kon cer to wym.
W ju bi le uszo wym ro ku 2017 pu blicz ność
okla ski wa ła tu wie le zna ko mi tych ze spo -
łów i wy bit nych so li stów.

Ja ko ra dio uczest ni czy my też ak tyw nie
w dys ku sji bran żo wej, bo o kon dy cji pu -
blicz nych me diów trze ba roz ma wiać. Ra -
dio Ka to wi ce zor ga ni zo wa ło, m. in., Ogól -
no pol skie se mi na rium na te mat ak tu al nych
wy zwań w re ali za cji za dań mi syj nych
Pol skie go Ra dia. Przed sta wi cie le wszyst -
kich spół ek z ca łej Pol ski oraz eks per ci
z Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji
oma wia li, m. in., te mat me diów pu blicz -
nych ja ko or ga ni za cji wir tu al nych.

– Te mat bar dzo istot ny, bo po sze rza
po le dzia ła nia ra dia i sta wia waż ne py ‐
ta nia na przy szłość.

– Ra dio Ka to wi ce już obec nie, z po wo -
dze niem wy ko rzy stu je po ten cjał mul ti me -

dial no ści prze ka zu. In ten syw nie nad ra -
bia my po waż ne za le gło ści, któ re tak
wy raź nie da ło się od czuć, gdy obej mo -
wa łem funk cję pre ze sa. Od czerw ca 2016
ro ku roz po czę to pra ce nad mo dy fi ka cją
stro ny in ter ne to wej oraz pro fi li fir mo -
wych w po pu lar nych ser wi sach spo łecz -
no ścio wych: Fa ce bo ok, Twit ter, You Tu -
be. Dzię ki no wym me diom Ra dio
Ka to wi ce zy ska ło no wą plat for mę do tar -
cia do słu cha czy oraz, co nie jest bez zna -
cze nia, zwięk szy ło po ten cjał re kla mo wy.
In ter net, pro fi le w me diach spo łecz no -
ścio wych oraz mul ti me dial ne pro duk cje
wzbo ga ca ją i uzu peł nia ją tra dy cyj ną
ofer tę ra dia. Kil ka liczb. W trzech kwar -
ta łach b. r. łącz ny czas oglą da nia ma te -
ria łów wy pro du ko wa nych przez Ra dio
Ka to wi ce wy niósł 35 mi lio nów mi nut
oraz 4,5 mi lio na wy świe tleń. W tym cza -
sie za no to wa li śmy w ser wi sie You Tu be 9
mi lio nów sub skry ben tów, co da je nam
pierw sze miej sce w gro nie wszyst kich
roz gło śni re gio nal nych Pol skie go Ra dia.
Ogrom ną po pu lar no ścią cie szą się prze -
ka zy tyl ko w In ter ne cie, za rów no w for -
mie au dio jak i vi deo. Re ali zu je my trans -
mi sje z kon cer tów, wy da rzeń spor to wych,
de ba ty o zdro wiu. Cze ka ją nas no we roz -
wią za nia or ga ni za cyj ne i struk tu ral ne.
Miej sce dla no wych me diów bę dzie
jesz cze bar dziej zna czą ce.

– A co z in tym no ścią ra dia, za wsze się
mó wi ło, że ra dio jest sztu ką wy obraź ni?

– To nie zmien nie ma gia, któ rej po stę -
pu ją ca re wo lu cja tech no lo gicz na nie za -
kłó ci. Ta ką mam na dzie ję. I nie jest to tyl -
ko prze ko na nie mo je go po ko le nia
ra diow ców. No wo cze sne środ ki tech -
nicz ne to tyl ko spo sób prze ka zy wa nia
my śli, ale myśl zo sta je, za war ta w dźwię -
ku, for mie. War to ści in te lek tu al ne to
mi sja ra dia pu blicz ne go. I w tym zna cze -
niu za wsze bę dą one na szą naj wyż szą tro -
ską. Mło de po ko le nie ra diow ców zna ko -
mi cie to ro zu mie. Ma my po wo dy
do sa tys fak cji, gdy dzien ni ka rze Ra dia
Ka to wi ce zdo by wa ją licz ne na gro dy
w ra dio wych kon kur sach kra jo wych
i za gra nicz nych. Na prze strze ni lat by ło
ich spo ro. Ma my też po wo dy do sa tys fak -
cji, gdy znaj du je my uzna nie ja ko in sty -
tu cja. W ju bi le uszo wym ro ku zdo by li śmy
ty tu ły: „Mar ka - ślą skie” oraz „Fir ma
z ja ko ścią”. Ra dio Ka to wi ce SA zo sta ło
rów nież lau re atem wy jąt ko wo pre sti żo -
we go wy róż nie nia, ja kim jest sta tu et ka
Or ła Pia stów Ślą skich, przy zna wa na
przez śro do wi ska go spo dar cze. Wszyst -
kie wy mie nio ne na gro dy, te mi łe wy ra -
zy uzna nia, za wie ra ją wy so ką oce nę
roz gło śni ja ko fir my z bo ga tym kul tu ro -
twór czym do rob kiem, pod le ga ją cej pra -
wom eko no mii i re gu łom do bre go, sku -
tecz ne go za rzą dza nia. Mo ty wu ją
i uza sad nia ją sens dzia ła nia. Po zwa la ją
też, bez fał szy wej skrom no ści pod kre ślać,
że Pol skie Ra dio Ka to wi ce SA jest naj -
więk szą roz gło śnią re gio nal ną w kra ju,
z naj więk szym au dy to rium słu cha czy, że
jak na swo je 90 lat jest w co raz lep szej
kon dy cji i trzy ma się moc no.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
■
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Rzeka zbliża, a to, co w sobie mieści, sprawiedliwie czyni wspólnym.

Jacek Kurek, Słowo o rzece

Ten świat to zamknięte drzwi. To przeszkoda w drodze do celu. A zarazem – przejście.

Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona

Nasza tożsamość nie może być tworzona ex nihilo, w narodowym jednogłosie
i niejako obok tego, co istniało tutaj dawniej. Tożsamość bowiem rodzi się

z pełnego zanurzenia w miejscu nam przeznaczonym jako całości,
a więc odpieczętowanym, dostępnym  do samego środka.

Krzysztof Czyżewski, Kompleks Atlantydy, czyli Europa Środkowa  po końcu świata

Trójkąt Trzech Cesarzy – pograniczne „pomiędzy”

F
o

t.
 z

 a
rc

h
. 
A

u
to

rk
i 

Tu, gdzie

spotykają się rzeki...

BEATA CIEŚLAK

W prze strze ni po gra ni cza ży ję od za wsze. Uro dzi łam się na Ślą sku Opol skim w Krap ko wi cach (choć moi ro dzi ce po cho ‐
dzą z cen tral nej Pol ski) i tam spę dzi łam pierw sze mie sią ce ży cia. Po tem prze nie śli śmy się do So snow ca w Za głę biu Dą ‐
brow skim, któ re gra ni czy ze Ślą skiem, i tu taj miesz kam. Ślą zacz ka w Za głę biu, w któ rym po praw niej jest nie lu bić Ślą ‐
za ków (z wza jem no ścią zresz tą), choć dziś to już ra czej oby cza jo wa gra i swo isty ka non dow ci pu, bę dą cy do brym ba ro me trem
dy stan su wo bec sie bie i po czu cia hu mo ru. In na rzecz, że dla mnie by ła to w ogó le po sta wa ob ca, zwłasz cza że Ślą za cy,
któ rych do tej po ry spo tka łam, za wsze by li mi życz li wi, a wie lu z nich to moi ser decz ni przy ja cie le. Czy za in te re so wa ła ‐
bym się ślą skim ma lar stwem nie pro fe sjo nal nym gdy by by ło ina czej? 
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W
mia rę doj rze wa nia od kry wa łam,
w jak szcze gól nej prze strze ni da ne

mi jest miesz kać – w bez po śred niej bli -
sko ści miej sca zwa ne go Trój ką tem
Trzech Ce sa rzy, na sty ku gra nic daw nych
mo carstw Au strii (Au stro -Wę gier), Prus
(Nie miec) i Ro sji, w do rze czu Bia łej
i Czar nej Prze mszy two rzą cych wpły wa -
ją cą do Wi sły Prze mszę. Dziś to po gra -
ni cze Za głę bia, Ślą ska i Ma ło pol ski.
Nic nie jest tu taj tyl ko „czar ne” al bo „bia -
łe”, prze ciw nie – przez od cie nie oraz grę
barw wód pły ną cych z róż nych stron, ich
wy mie sza nie, wszyst ko spo wi ja au ra
róż no rod no ści, ale i prze ni ka bo gac two
kul tu ro wych sym bo li, tro pów, zna ków. 

W So snow cu, z ra cji po ło że nia na po -
gra ni czu daw nych za bo rów, obok ko ścio -
łów rzym sko ka to lic kich do dzi siaj znaj -
du ją się cer kiew pra wo sław na i ko ściół
ewan ge lic ki (kie dyś przy obec nej uli cy
De ker ta by ło kil ka sy na gog)... Zresz tą
wie le obiek tów ukła da się w mo zai kę
przy po mi na ją cą o splo cie na ro dów, wy -
znań, ję zy ków… Na okład ce książ ki
Zbi gnie wa Bia ła sa, po wie ści hi sto rycz -
no -oby cza jo wej po świę co nej So snow co -
wi – Ko rze niec, moż na prze czy tać: „Po -
la cy. Niem cy, Ży dzi, Ro sja nie. [...]
So sno wiec – ty giel kul tur – w przeded -
niu wy bu chu pierw szej woj ny świa to -
wej”. Trwa łym te go zna kiem jest czte -
ro wy zna nio wy cmen tarz w ser cu mo je go
mia sta, je dy ny w Pol sce w ukła dzie pa -
smo wym. Ile kroć wra cam do do mu
i wy sia dam na dwor cu ko le jo wym w So -
snow cu, przy wo łu ję w pa mię ci dwo rzec
w Wil nie bu do wa ny we dle tych sa mych
ar chi tek to nicz nych za ło żeń. A kie dy mi -
jam swój pa ra fial ny ko ściół św. Bar ba -
ry przy uli cy o tej sa mej na zwie, znaj du -
ję się w cen trum gór ni czych tra dy cji, tak
cha rak te ry stycz nych dla świa ta roz cią -
ga ją ce go się po dru giej stro nie rze ki,
na Ślą sku, ale prze cież tak że w Za głę biu,
kie dyś zwa nym No wym Ślą skiem,
i w koń cu na za chod nich krań cach Ma -
ło pol ski. Ko pal nia ne wie że łą czą naj od -
le glej sze tra dy cje tych miejsc. Ma wia li
dzie więt na sto wiecz ni po dróż ni cy, że ze
szczy tu bę dziń skiej Gó ry Świę tej Do ro -
ty (zwa nej „Do rot ką”) pa trząc na Śląsk
i Za głę bie wi dzia ło się to sa mo mo rze
ognia i dy mów, do pie ro gdy ze szło się
do lu dzi, wi dać by ło, że to dwa róż ne
świa ty.

W książ ce Zbi gnie wa Stu denc kie go
Trój kąt Trzech Ce sa rzy Fan ny Lam -
precht z So snow ca, żo na Pau la Lam -
prech ta, przed się bior cy, sio stra Ern sta
i Fran za Schönów, wła ści cie li ol brzy -
mich za kła dów włó kien ni czych, wspo -
mi na, jak jej bra cia: „Co dzien nie je cha li
tam [z So sno wic do My sło wic – B.C.]
ko ło pią tej po po łu dniu, a kie dy już za -
ła twi li swo je spra wy, wte dy roz ko szo -
wa li się swo im ulu bio nym pi wem – »Pil -
sner Urqu ell«, któ re u nas, w Pol sce, by ło
tyl ko mier nym na śla dow nic twem te go
praw dzi we go. Lo kal i przy tym Ho tel
Grun wald, gdzie spę dza li ten czas, był

zwa ny »Wa ty ka nem«”. To sa mo do ty -
czy ło Ślą za ków, któ rzy w tym cza sie or -
ga ni zo wa li wy ciecz ki, by w Ty chach na -
pić się pi wa z tam tej sze go słyn ne go
bro wa ru.

Mi mo po dzia łu (a mo że wła śnie dzię ‐
ki nie mu) do wy bu chu I woj ny świa to ‐
wej So sno wiec był mia stem tęt nią ‐
cym ży ciem, jak pew nie każ de
po gra nicz ne ścią ga ją ce kup ców, biz nes ‐
me nów, wę drow ców, prze myt ni ków
i tu ry stów. „W la tach 1880–1914 przy -
jeż dża ły tu taj tłu my wy ciecz ko wi czów.
We dług jed nej z miej sco wych ga zet
każ de go ty go dnia do mia sta przy by wa -
ło 3000–6000 osób, nie tyl ko z Gór ne -
go i Dol ne go Ślą ska, ale tak że z od le -
głych czę ści Nie miec. [...] Cie ka wość ich
wzbu dza ła sta cja re je stra cyj na wy sy ła -
ją ca emi gran tów do Ame ry ki i pla ców -
ka kie ru ją ca ro bot ni ków do prac rol nych
w Eu ro pie” pi sze Stu denc ki.

Z ko lei Mar tin Pol lack na kar tach
książ ki Ce sarz Ame ry ki. Wiel ka uciecz -
ka z Ga li cji po da je: „Z pru skiej sta cji
gra nicz nej My slo witz ła two już do je chać
po cią giem do Ber li na, a stam tąd
do Ham bur ga al bo do Bre my, obu wiel -
kich por tów emi gra cyj nych”. U Stu denc -
kie go czy ta my zno wuż: „A w ca -
łym 1897 ro ku gra ni cę prze szła
re kor do wa licz ba 1.200.000 osób. Przy -
czy ną ta kie go sta nu rze czy by ły znacz -
ne róż ni ce w ce nach pod sta wo wych
ar ty ku łów żyw no ścio wych po obu stro -
nach gra ni cy”.

Miesz kań cy za bo ru ro syj skie go wy pra ‐
wia li się na stro nę nie miec ką, by za opa ‐
trzyć się w lep szej ja ko ści to wa ry. Ślą ‐
za cy z Ka to wic chęt nie jesz cze w okre sie
mię dzy wo jen nym za opa try wa li się
u kraw ców ży dow skich z So snow ca
w tań sze gar ni tu ry. Nie miec kim przed -
się bior com miesz ka ją cym na co dzień
w So sno wi cach wy pra wa do My sło wic
umoż li wia ła kon takt z ich ję zy kiem,
kul tu rą, spo tka nie z bli ski mi. Po raz to
już któ ry oka zy wa ło się, że gra ni ca nie
za wsze dzie li. By ła też i ciem na stro na
rze czy wi sto ści – wśród mi lio nów lu dzi
z Eu ro py Środ ko wej szu ka ją cych po za -
chod niej stro nie świa ta przy szło ści
znaj do wa ły się ty sią ce ko biet nie świa do -
mych, że zmie rza ją do po łu dnio wo ame -
ry kań skich do mów pu blicz nych. Jak
wie le ostrze żeń pu bli ko wa ły i bi ły
na alarm ga li cyj skie ga ze ty prze ło -
mu XIX i XX w. 

Tu prze bie ga ły li nie fron tów, ale tu
tak że iskry po wsta łe ze ście ra nia się róż -
nych war to ści roz pa la ły ży cio daj ne si -
ły po gra ni cza. „Rze ka nie dzie li, rze ka
łą czy... Zbli ża jąc się do rze ki, z każ dym
kro kiem wy raź niej po zna je my to, co
na nas cze ka po jej prze kro cze niu. Prze -
kra cza jąc ją, spo ty ka my in ne go, wcho -
dzi my w je go świat, któ ry sta je się na -
szym świa tem. Ro śli ny ro sną ce
na brze gach rze ki są tych sa mych ga tun -

ków. Swo im trwa niem przy po mi na ją
o gra ni cy ja ko prze strze ni spo tka nia
i miej scu, któ re po trze bu je mo stów. To
rze kom lu dzie za wdzię cza ją mo sty”
wska zu je Ja cek Ku rek we wstę pie
do książ ki Po obu stro nach rze ki. Czło -
wiek uczy się od rze ki i bar dziej sta je się
so bą. In ny sta je się jed nym z nas i my
sta je my się dzię ki te mu bar dziej sie bie
świa do mi. 

Pa weł Hu el le we wstę pie do zbio ru
ese jów Krzysz to fa Czy żew skie go Li nia
po wro tu. Za pi ski z po gra ni cza pi sze:
„Po gra ni cze roz cią ga się wszę dzie tam,
gdzie na stę pu je kon fron ta cja mnie i in -
ne go, ja i nie -ja, swo ja ka i przy by sza,
roz po zna ne go i ob ce go, zro zu mia łe go
i nie zro zu mia łe go”. 

Wa gę tej en kla wy, dziś zda je się zu -
peł nie nie do ce nia nej, uświa do mi li mi do -
pie ro ob co kra jow cy, któ rych od lat uczę
ję zy ka pol skie go, a przy tej oka zji po -
zna ję ich z pol ską hi sto rią, z oby cza ja -
mi, po ma ga jąc tym sa mym asy mi lo wać
się im ze spe cy fi ką miej sca, w któ rym
się zna leź li. Pro wa dząc „ścież ką po gra -
ni cza” gru py ob co kra jow ców czy mo ich
uczniów, pró bu ję po ka zać im, że to
miej sce zde cy do wa nie bar dziej łą czy, niż
dzie li. Punkt zwa ny Trój ką tem Trzech
Ce sa rzy da je mi szan sę przy bli żyć im
ideę po gra ni cza, zło żo ną hi sto rię Eu ro -
py Środ ko wej, Pol ski oraz wy ja śnić
po cho dze nie utrwa lo nych, choć dziś
ma ją cych już cha rak ter ra czej żar to bli -
wy, prze ci wieństw mię dzy Ślą za ka mi
i Za głę bia ka mi, jak cho ciaż by XIX -
-wiecz ne po wie dze nie, że Ro sja nin za -
wsze weź mie ła pów kę, Pru sak ni gdy,
a z urzęd ni kiem Ga li cji ni gdy nie wia -
do mo... 

Miej sce to zda wa ło się kom plet nie za ‐
po mnia ne, aż do ro ku 2004, gdy w ob ‐
sza rze Trój ką ta spo tka li się pre zy den ‐
ci So snow ca, My sło wic i Ja worz na,
świę tu jąc tu taj wła śnie wej ście Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej. W ro ku 2007
wznie sio no w tym miej scu po stu ment.
Wid nie je na nim na pis: „Obe lisk Pa mię -
ci o daw nym po dzia le Eu ro py i jej
zjed no cze niu”. Od kil ku lat sto wa rzy sze -
nie Fo rum dla Za głę bia Dą brow skie go
oraz PTTK So sno wiec or ga ni zu ją wy -
ciecz ki przy bli ża ją ce hi sto rię Trój ką ta
Trzech Ce sa rzy. W ostat nich la tach zna -
cze nie hi sto rii So snow ca zo sta ło pod nie -
sio ne przez Zbi gnie wa Bia ła sa, któ ry
od 2011 ro ku wy dał już trzy to my kro -
nik so sno wiec kich. Do tych czas wy da ne
to: Ko rze niec (2011), Pu der i pył (2013),
Tal (2015). Żad ne z miast ościen nych
w wo je wódz twie ślą skim nie mo że po -
chwa lić się po dob ną se rią.

Ak cja pierw sze go to mu Ko rze niec
obej mu je czas rów no na rok przed wy -
bu chem I woj ny świa to wej – za czy na
się 28 czerw ca 1913 ro ku, a wy da rze nia
jed ne go z roz dzia łów (jak i je go ty tuł)
do ty czą Trój ką ta Trzech Ce sa rzy.
W 2015 ro ku zna cze nie te go miej sca zo -
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sta ło pod kre ślo ne przez wy da nie gry
plan szo wej po świę co nej Trój ką to wi
Trzech Ce sa rzy. Kie dyś by ły tam mo sty
łą czą ce z so bą wszyst kie zie mie. Dziś
po zo stał tyl ko je den most ko le jo wy
spi na ją cy Ma ło pol skę ze Ślą skiem (tyl -
ko dziś Za głę bie jest, jak się wy da je, osa -
mot nio ne, od dzie lo ne od Ślą ska i Ma ło -
pol ski, choć znaj du ją ce się prze cież
w bez po śred niej ich bli sko ści). W ostat -
nim cza sie po wsta ją jed nak pla ny, by
oży wić ist nie ją cy most (ma na nim po -
wstać plat for ma wi do ko wa) oraz od bu -
do wać po zo sta łe. To z pew no ścią idea
na mia rę ran gi te go miej sca. 

In try gu ją ce, że ten ma leń ki ma low ni -
czy za ką tek po ma ga zro zu mieć przed -
sta wi cie lom wie lu państw i kon ty nen tów
za wi ło ści hi sto rii na sze go kra ju oraz
otwie rać się na opo wie ści o czę sto trud -
nych do świad cze niach ich ży cia, mia sta,
ma łej i wiel kiej oj czy zny. Wiem to
z co dzien nej prak ty ki, ucząc cu dzo -
ziem ców z Eu ro py, Azji, Afry ki i obu
Ame ryk ję zy ka pol skie go. To oni, ni -
czym prze kra cza ją cy tę gra ni cę wcze -
śniej – zwłasz cza na prze ło mie
XIX i XX wie ku – Po la cy, Niem cy, Au -
stria cy, Ro sja nie, oży wia ją to miej sce.
Otwie ra ją sze ro ko oczy. Swo je i na sze.
Do ty ka ją ży wej hi sto rii i te raź niej szo ści
po gra ni cza. Są jak przę sła daw nych

mo stów, wzno szą po ro zu mie nie, ni we -
lu jąc uprze dze nia czy nie chęć. „Dar
prze ka zy wa ny in ne mu jest świę tem za -
wią zu ją cym wspól no tę, na któ rym opie -
ra ona swe ist nie nie” jak pi sze Czy żew -
ski w Ścież ce po gra ni cza.

Mam szczę ście miesz kać w ta kim wła ‐
śnie miej scu. W Świa do mo ści nad ‐
przy ro dzo nej Si mo ne We il czy ta my:
„Mo sty Gre ków. – Otrzy ma li śmy je
ja ko dzie dzic two. Ale nie wie my już,
do cze go słu ży ły. Zda wa ło się nam, że
by ły po my śla ne po to, aby na nich
wzno sić do my. Bu do wa li śmy na nich
dra pa cze chmur, do da jąc co raz to no we
pię tra. Za po mnie li śmy już, że są to
mo sty, a więc kon struk cje zbu do wa ne
po to, aby po nich prze cho dzić, i że
po nich idzie się do Bo ga”. Bu do wa mo -
stu i je go przej ście, prze mie rze nie,
w płasz czyź nie ho ry zon tal nej, jest jed -
no cze śnie mo cą, któ ra dźwi ga czło wie -
ka do gó ry, ku Bo gu, ni czym si ła wy pad -
ko wa ro sną ca wprost pro por cjo nal nie
w cza sie do prze by tej dro gi. Po win ni śmy
czer pać od Gre ków i wszyst kich In nych,
by w miej scu dla nas zna czą cym bu do -
wać mo sty zgod nie z ich prze zna cze -
niem. Vin cent van Gogh, dla któ re go no -
wo cze sne mia sto by ło „pie kłem”,
w jed nym z li stów w la tach 1888–1889

do bra ta Theo pi sał: „nie je ste śmy dzi -
ku sa mi ani wie śnia ka mi, być mo że ma -
my wręcz obo wią zek ko chać tę (tak zwa -
ną) cy wi li za cję”. 

Most bez wąt pie nia jest jej ele men tem.
To je dy na dro ga, by na no wo na wią zać
ze rwa ne wię zi. 

„Że by sza no wać cu dzą oj czy znę, trze -
ba ze swej wła snej uczy nić nie bo żysz -
cze, ale dra bi nę pro wa dzą cą do Bo ga”
jak po da je We il. Gest wy cią gnię tej dło -
ni – most naj bliż szy i naj prost szy za ra -
zem – spo ty ka ją cy się z dło nią Dru gie -
go two rzy przę sło sil niej sze od
wszyst kich mo stów świa ta. Chiń czyk po -
da ją cy go ścio wi czar kę her ba ty trzy ma
ją w oby dwu dło niach na wy so ko ści ser -
ca. To dro ga do wy peł nia nia „cza ry”
czło wie czeń stwa i bu do wa nia nie wi -
dzial ne go mo stu po ro zu mie nia z Dru -
gim. „Rze czy stwo rzo ne ma ją być ze
swej isto ty czymś po śred ni czą cym.
Speł nia ją tę funk cję jed ne w sto sun ku
do dru gich i tak bez koń ca. Po śred ni czą
na dro dze ku Bo gu. Tak je trak to wać”
uświa da mia We il. Nie wol no nisz czyć
mo stu. „Cze go znisz cze nie jest świę to -
kradz twem? Nie te go, co jest na do le, bo
to nie ma zna cze nia. Nie te go, co jest
w gó rze, bo tam się gnąć nie po dob na.
Me ta xu. Me ta xu to dzie dzi na do bra
i zła”. Po ję ciem me ta xu Si mo ne We il
okre śla „wszel kie war to ści po śred nie, to
zna czy ta kie, któ re nie są ce lem sa me
w so bie, lecz za spo ka ja ją pod sta wo we
po trze by czło wie ka”.

Trze ba wy krze sać od wa gę, by spró bo -
wać przejść przez most. Ludz ką świę to -
ścią jest sfe ra „po mię dzy”, gdyż w niej
do bro i zło. To od nas za le ży, czy wy cią -
gnie my rę kę... „Po eci do brze zna ją to ist -
nie nie utka ne z wa ha nia”... jak po wia -
da Ga ston Ba che lard.

Le opold Staff w wier szu Most z to mu
Wi kli na, przy po mi na, że wej ście na most
za wsze peł ne jest lę kówi obaw.

Nie wie rzy łem
Sto jąc nad brze giem rze ki,
Któ ra by ła sze ro ka i rwi sta,
Że przej dę ten most,
Sple cio ny z cien kiej, kru chej trzci ny
Po wią za nej ły kiem.
Sze dłem lek ko jak mo tyl
I cięż ko jak słoń,
Sze dłem pew nie jak tan cerz
I chwiej nie jak śle piec.
Nie wie rzy łem, że przej dę ten most,
I gdy sto ję już na dru gim brze gu,
Nie wie rzę, że go prze sze dłem.

To istot ne po twier dze nie, że otwar ta
po sta wa wo bec dru gie go czło wie ka,
i miej sca, po zwa la w peł ni afir mo wać
ży cie, zwłasz cza gdy ob cy sta je się In -
nym, In ny – bli skim, bli skim In nym,
w któ re go oczach le piej wi dzę sa me go
sie bie...

Dla JK, któ ry otwo rzył mi oczy na Po -
gra ni cze...

■
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Nie wie my kie dy się uro dzi ła. Wąt -
pli wo ści wzbu dza na wet da ta jej
śmier ci – po da wa na w przy bli że niu. 

Jest le gen dą czy zmy śle niem?

T
e go nie po zwa la ją po dej rze wać
do ku men ty, po sta no wie nia są do we

i fun da cje ko ściel ne sy gno wa ne przez
nią w la tach 1576-1614. 

Nikt nie wie jak to się sta ło, że pan -
na Ko złów na zo sta ła pa nią Sa lo mo -
no wą. 

W toż sa mość wład czy ni sław nych
dóbr ziem skich moż na zwąt pić
prze glą da jąc ar chi wal ne do ku men ty
al bo now sze pu bli ka cje ba da czy ge -
ne alo gii Sa lo mo nów i Mie ro szew -
skich. W daw niej szych opra co wa -
niach jej na zwi sko ro do we – tak jak
i jej bra ta o imie niu Mal cher – wy stę -

pu je w brzmie niu „Kos sla”. Prof. Al -
fred Su lik z Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach na stro nach
Hi sto rii My sło wic do ro ku 1922 pi sze
o niej „ma ło pol ska szlach cian ka, Ka -
ta rzy na Gór ska, her bu Ko zioł Sa lo mo -
no wa”. 

Po dob no po cho dzi ła z Gorz kwic, ale
nie wia do mo z któ rych. W do mnie ma -
niach po ja wia ły się na wet Gorz ko wi -
ce w oko li cach Piotr ko wa Try bu nal -

Katarzynę Salomonową, z domu Kozioł, stanowczą białogłowę, przez prawie 40 lat samodzielnie władającą

krociowym majątkiem Państwa Mysłowickiego, wciąż okrywa aura tajemnicy i sprzecznych informacji a zabawne

qui pro quo wiąże się z ustaleniem kto był jej mężem. 

Sekret dostojnej

KatarzynyHENRYK SZCZEPAŃSKI

My sło wi ce, ko ściół Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w My sło wi cach
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skie go. Jed nak wni kli we ba da nia i pra -
ce hi sto rycz ne prof. Ka zi mie rza Ry -
muł ta i daw ne za pi sy Oska ra Kol ber -
ga dziś już utwier dza ją w prze ko na niu,
że Gorz kwi ce to pod kra kow ska Korz -
kiew nad po to kiem daw niej zwa nym
Bie śni cą a obec nie Korz kiew ką.

Korz kiew w cza sach Od ro dze nia by -
ła nie wiel ką osa dą z drew nia nym ko -
ściół kiem i za nie dba ną for ta li cją
na wzgó rzu. Li czy ła za le d wie kil ka
chat. Ani urba rze, ani ak ta ziem skie nie
wy mie nia ją na zwi ska Ko zioł, Ko -
złow ski czy Kos sla. A więc tu taj nie
mo gli być dzie dzi ca mi czy choć by te -
nu ta riu sza mi. 

Żo na czy sy no wa?

W
y bit ny ślą skoznaw ca ks. Jan Ku -
de ra, dzie kan my sło wic ki i pro -

boszcz pa ra fii Na wie dze nia Naj święt -
szej Ma rii Pan ny w Brze zin ce do szedł
do wnio sku, że An na Ka ta rzy na, (naj -
czę ściej wy stę pu ją ca tyl ko pod dru gim
imie niem), zo sta ła żo ną kra kow skie -
go pa try cju sza, raj cy i po sia da cza
ziem skie go Mi ko ła ja Sa lo mo na sy na
Im bra ma, przez hi sto ry ków na zy wa -
ne go Sta rym, dla od róż nie nia od je go
sy na Mi ko ła ja młod sze go, przez in -
nych ba da czy uzna wa ne go za bar -
dziej praw do po dob ne go jej part ne ra.
Wę złem mał żeń skim z Mi ko ła jem
Sta rym wią że ją rów nież Ro mu ald Ku -
bi ciel. 

Po dob nie (acz kol wiek nie tak ka te -
go rycz nie), w 1875 ro ku twier dził hra -
bia Jan Mie ro szew ski. Opi su jąc swo -
je drze wo ge ne alo gicz ne wspo mniał
o ośmior gu po cie chach Mi ko ła ja Sa lo -
mo na star sze go. Wy mie nił z imie nia
i na zwi ska Mi ko ła ja młod sze go, je go 7
sióstr oraz ich mę żów. Jed nak dys kret -
nie prze mil czał kto był mat ką tych dzie -
ci i pa ry z ust nie pu ścił na te mat mał -
żeń skich lub po za mał żeń skich
sto sun ków oj ca licz ne go po tom stwa. 

Tej de ma ska tor skiej po ku sie nie
oparł się An to ni Pi wo war czyk au tor
not bio gra ficz nych do ‘Pro to ko la rza al -
bo „Czer wo nej księ gi” My sło wic
i licz ną gro mad ką mi lu siń skich ob da -
rzył Ka ta rzy nę żo nę Mi ko ła ja młod -
sze go – czy niąc ją part ner ką za rów no
te ścia jak i sy na:

„w 1558 r. My sło wi ce odzie dzi -
czył syn Mi ko łaj. Ten oże nił się z Ka -
ta rzy ną Ko złów ną z Korz kwi i miał
z nią licz ne po tom stwo: sy na i sześć
có rek – Mi ko łaj za pi sał swe do bra żo -
nie w ro ku 1568. Ka ta rzy na owdo wia -
ła w 1576 r. Prze ży ła tak że swe go
młod sze go sy na Mi ko ła ja”.

O ży ciu Mi ko ła ja młod sze go nie ma -
my żad nych me try kal nych po twier -
dzeń. Nie wie my gdzie, kie dy się
uro dził i kie dy zmarł. Dr Zdzi sław Je -

dy nak, zna ko mi ty znaw ca epo ki i ge -
ne alo gii Mie ro szew skich ja ko mał żon -
ka Ka ta rzy ny wska zu je Mi ko ła ja
młod sze go. Po dob nie Aga ta Brył ka,
w jed nej z naj now szych pu bli ka cji in -
for mu je: „Ka ta rzy na Ko złów na
z Gorz kwi (zm. 1614) by ła żo ną Mi -
ko ła ja Sa lo mo na młod sze go”.

Ja kub Lu stig, kro ni karz my sło wic -
ki oraz ks. Ku de ra przyj mu ją, że Ka -
ta rzy na zo sta ła wdo wą w 1576 ro ku,
a Jo an na To fil ska, z Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic, prze ko nu je, że był to
rok 1582. 

Ile lat miał wte dy part ner – opła ki -
wa ny przez Sa lo mo no wą?

Jak na Mi ko ła ja sta re go, to tro chę
za póź no a jak na Mi ko ła ja młod sze -
go to zbyt wcze śnie. W oby dwu przy -
pusz cze niach Ka ta rzy na jest uzna wa -
na za mat kę – sied miu có rek al bo
ośmior ga dzie ci Sa lo mo nów. 

Mi ko łaj młod szy, w jed nych pu bli -
ka cjach wy stę pu ją cy ja ko mąż a w in -
nych ja ko syn jest po sta cią jesz cze bar -
dziej enig ma tycz ną niż Ka ta rzy na.
O nim prak tycz nie nic nie wie my.

Co wie my o Mi ko ła ju
se nio rze zwa nym Sta rym

N
ie zna my da ty ani miej sca je go uro -
dze nia. Wer tu jąc pu bli ka cje po -

świę co ne emi nent nej ro dzi nie kra -
kow skich Sa lo mo nów, upew nia my
się, że wy da rzy ło się to jesz cze
przed ro kiem 1500. Był jed nym z czte -
rech sy nów bo ga te go pod wa wel skie -
go pa try cju sza Im bra ma. Naj młod szy
z nich An drzej, póź niej bur gra bia,
stu dio wał w aka de mii Kra kow skiej
od 1504 ro ku. Mi ko łaj i je go brat Sta -
ni sław wstą pi li do aka de mii w 1510.
Być mo że by li bliź nia ka mi. 

Po 1525 Mi ko łaj wspól nie z bra tem
Sta ni sła wem uczest ni czył w kil ku
waż nych wy da rze niach od no to wa -
nych w dzie jach re gni Po lo niae. Ja ko
spad ko bier cy sta li się dzie dzi ca mi
wiel kiej for tu ny po oj cu Im bra mie.
Król Zyg munt Sta ry za po ży czył się
u nich po trze bu jąc więk szych pie nię -
dzy na woj nę z Pru sa mi. W 1543
w cza sie sej mu Rzecz po spo li tej w Kra -
ko wie mo nar cha po twier dził dy plo my
szla chec kie Mi ko ła jo wi Sa lo mo no wi
i je go bra tu Sta ni sła wo wi. 

W 1547 ro ku po na głej śmier ci bra -
ta Mi ko łaj prze jął spa dek w po sta ci
dóbr my sło wic kich i ka mie ni cy w Kra -
ko wie, przy uli cy Sien nej 5. Po sia dał
też do bra Mo dl ni ca Wiel ka. W 1551
sprze dał ka mie ni cę. W tym cza sie
roz po czął bu do wę re pre zen ta cyj ne -
go mo drze wio we go dwo ru w Mo dl ni -
cy vis a vis ko ścio ła pa ra fial ne go, dla
któ re go ufun do wał czyn ne do dziś
dzwo ny. Dwór był du żą, pię tro wą

bu dow lą z drew na na ka mien nym
fun da men cie. Obok miesz kal nych peł -
nił też funk cje obron ne. Dzie dzi cem
wiel kiej wsi le żą cej przy kró lew skiej
dro dze do Sław ko wa i Ol ku sza Mi ko -
łaj był do 1574 ro ku. Rów no le gle ja -
ko dzie dzic za rzą dzał po sia dło ścią
w My sło wi cach.

Czy Mi ko łaj i je go wy bran ka ślu bo -
wa li so bie do zgon ną wier ność i mi łość
przed oł ta rzem mo dl nic kiej fa ry?

Mo że tu taj przy szły na świat ich
dzie ci. Mo dl ni cę od Korz kwi nad Prąd -
ni kiem dzie lą nie ca łe 2 ki lo me try
a łą czą sie lan ko we łą ki i ga je za chę -
ca ją ce do ro man tycz nych wzru szeń!
Jed nak mi ło sna sie lan ka jest ma ło
praw do po dob na, bo w tam tym stu le -
ciu, do ożen ku z re gu ły do cho dzi ło
„nie po ser cu, lecz po ro zu mie”.

O Mi ko ła ju Sta rym w My sło wi -
cach po 1547 ro ku bra ku je rze czo wych
in for ma cji. Lu dwik Mu sioł, naj do -
cie kliw szy z ba da czy prze szło ści Ka -
to wic, skrzęt nie prze szu kał wszyst kie
skrzy nie ar chi wum Pań stwa Pszczyń -
skie go i zna lazł tam za le d wie 3 do ku -
men ty, w któ rych Mi ko łaj Sa lo mon
wy stę pu je ja ko wy staw ca. Nie są to na -
wet ory gi na ły lecz tyl ko tak zwa ne wi -
dy ma cje, czy li od pi sy z ory gi na łów
uwie rzy tel nio ne przez upo waż nio -
nych urzęd ni ków. Po cho dzą z ro -
ku: 1550, 1558 oraz 1564. Pierw szy
do ty czy spo ru o gra ni ce i przy wi le je
Kuź ni cy Bo guc kiej, dru gi jest wy ro -
kiem wzmian ku ją cym o Mi ko ła ju
a trze ci ak tem sprze da ży Za łę ża nie -
ja kie mu Grze go rzo wi Kraw co wi.
Pod każ dym z nich wid nie je uwa ga:
„UW za cho wa nych księ gach ziem -
skich z Ar chi wum Ksią żę ce go nie
znaj du je się po wyż szy”.

Co wie my
o Ka ta rzy nie Sa lo mo no wej?

L
u stig, au tor Hi sto rii mia sta My sło -
wi ce opu bli ko wa nej w 1867 ro ku ra -

czył tyl ko wspo mnieć, że pierw sza
wzmian ka na te mat ko lej ne go no we -
go pa na zwierzch nie go tu tej sze go do -
mi nium po cho dzi z 1558 ro ku i za raz
w ko lej nym zda niu in for mu je, że
w 1576, rzą dy nad pań stwem my sło -
wic kim prze ję ła Ka ta rzy na Ko złów na
z Ko złow skich (lub Ko złów) Sa lo mo -
no wa, któ ra przez oko ło 40 lat wy róż -
nia ła się sze ro kim ge stem na rzecz ko -
ścio ła i mniej szym za tro ska niem
o ma lucz kich po grą żo nych w nę dzy. 

Na po nad trzy stu stro nach hi sto rycz -
nej mo no gra fii za bra kło miej sca
na przy po mnie nie po tom nym o da tach
śmier ci al bo miej scu po chów ku Mi ko -
ła ja i Ka ta rzy ny – przez po nad pół stu -
le cia wy dat nie po mna ża ją cych skarb
my sło wic ki.
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W ro ku 1600, za pew ne przy apro ba -
cie Ka ta rzy ny, pro boszcz my sło wic ki
ks. Ja kub Mar ci szew ski za ku pił spo -
rą dział kę z łą ką i ogro dem, otwo rzył
i upo sa żył tam szpi tal dla ubo gich – je -
den z pierw szych na Ślą sku. W po -
nad 400 lat li czą cym miej skim pro to -
ko la rzu za cho wa ła się umo wa, w któ rej
fun da tor za strze ga, że pen sjo na riu sza -
mi mo gą być tyl ko ci, któ rych: „on al -
bo suc ce so ro wie je go słusz nie uzna li
ułom nym. A ma być ubó stwa, dzia dów
z ba ba mi nie mniej ani wię cej dwu na -
ści a trzy na sty star szy”. 

Przez ko lej ne la ta swych rzą dów Sa -
lo mo no wa pro wa dzi ła spo ry są do we
z mi strza mi hut że la znych w Roz dzie -
niu i Kuź ni cy Bo guc kiej, za koń czo ne
do pie ro w ro ku 1609. Umo wy, ra chun -
ki i urzę do we pi sma pi sa ne lub sy gno -
wa ne rę ką ja śnie Pa ni Ka ta rzy ny po -
zwa la ją do mnie my wać, że by ła oso bą
po my sło wą, przed się bior czą i od waż -
ną. Jesz cze w stycz niu 1613 ro ku na -
ra zi ła się ku rii bi sku piej kra kow skiej
oświad cza jąc, że „dzie się ci nę z pań stwa
my sło wic kie go” ure gu lu je tyl ko za rok
bie żą cy. Bi skup się po iry to wał. Har dej
jej mo ści za gro ził klą twą. Ogło sze nie
in fa mii wa run ko wo od ro czył do po -
cząt ków lu te go. Nie chcąc szar gać jej
do bre go imie nia dla kil ku dzie się ciu zło -
tych, za chę cał ks. Ja na Go le niow skie -
go, pro bosz cza w My sło wi cach by
prze mó wił do chrze ści jań skie go su mie -
nia swo jej pa ra fian ki. 

Pew nie da ła się prze ko nać, bo
pod ko niec la ta na stęp ne go ro ku ob da -
ro wa ła ko ściół znacz ną kwo tą ta la rów,
prze zna czo nych na utrzy ma nie ka -
pła na i ka pli cy pod we zwa niem św.
Św. Ka ta rzy ny i An ny, miej sca, w któ -
rym mie li się mo dlić i spo ty kać po boż -
ni pa ra fia nie z za ło żo ne go przez nią
Brac twa Mi ło sier dzia któ re mu z wy -
so ko ści sfer nie bie skich orę do wa ły
– pa tron ki na szej bo ha ter ki.

My sło wic ki kro ni karz wspo mi na, że
Ka ta rzy na by ła oso bą lu bia ną. Mó wią
o tym tak że frag men ty pism i li stów jej
po wi no wa tych Wa cła wa Ka mień skie -
go i An drze ja Lip skie go, na zy wa ją cych
ją ła ska wą bab cią. 

W ge ne alo gicz nych no tat kach Sta -
ni sław Mie ro szew ski, za pi sał, że
po śmier ci Mi ko ła ja Sa lo mo na młod -
sze go, Ka ta rzy na „mia ła do ży wo cie
na My sło wi cach”. Tam, przy uli cy Sta -
ro ko ściel nej 5, w śre dnio wiecz nym ko -
ście le Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny – naj star szej świą ty ni tej miej -
sco wo ści, po śród za byt ko wych mar -
mu ro wych epi ta fiów po świę co nych
głów nie Mie ro szew skim, tyl ko jed no
opi su je po boż ne za słu gi Ka ta rzy ny Sa -
lo mo no wej, ale i ono nie zdra dza da -
ty jej śmier ci. 

Epi graf na czar nej mar mu ro wej pły -
cie ani jed nym sło wem nie wspo mi na
o kryp cie gro bo wej pod oł ta rzem,
gdzie być mo że zło żo no jej do cze sne
szcząt ki. Jest tyl ko upa mięt nie niem jej

do na cji ko ściel nych i naj więk szej in -
we sty cji jej ży cia ja ką sta ła się fun da -
cja na rzecz za ło żo ne go przez nią
brac twa św. Św. Ka ta rzy ny i An ny.
Ery go wa ła je z oka zji 30 rocz ni cy po -
wsta nia w Kra ko wie kon gre ga cji po -
wo ła nej przez ks. Pio tra Skar gę i wzo -
ro wa ła się na je go sta tu tach. 

„G [ENE RO SA] CA THA RI NA KÓ -
ZŁOW NA Z GOR SW KIE SA LO MO -
NOW NA VI DUA O [LIM] G [ENE -
RO SI] NI COL [AI] SA LA MO NIS
HÆRED [IS] BO NOR [UM] MI SLO -
VI CEN [SIUM] UXOR DE VO TIS SI -
MA QUÆ IN HO NO REM DIVÆ
CA THA RINÆ ET S [ANC TE] ANNÆ
TI TU LAR [E] EC C LE [SI]Æ MI SLO -
VI CEN [SIS] ET SUF [F] RA [GIAE],
A [NIM]Æ SUÆ. 700 TAL [ARIS] P
[ER] OB LI GAT [IO NEM] IN ERECT
[IO NIS] EXPR [ES SA] DE DIT 1614 P
[RO] MEM [ORIA] PO SU IT PA STOR
ECCL [ESIAE] AN [NO] 1742”.

Do pie ro na gła pust ka w zbio rze ar -
chi wal nych do ku men tów Ja śnie Pa ni
Ka ta rzy ny, ja ka po ja wia się u pro gu je -
sie ni ro ku 1614. upo waż nia do przy -
pusz cze nia, że w tam tym cza sie zmo -
gła ją ja kaś chro nicz na nie moc,
za koń czo na osta tecz nym roz sta niem
z ziem ski mi obo wiąz ka mi. Ta ką hi po -
te zę wspie ra fakt pra wie 2 la ta trwa -
ją ce go „in ter re gnum”, prze wle ka ją ce -
go się do czerw ca 1616 ro ku, kie dy to
jak po da ją cy to wa ni już au to rzy Ja dwi -
ga Mie ro szew ska prze ję ła rzą dy

Dwór Mie ro szew skich – w okre sie mię dzy wo jen nym mie ści ła się tu Sta cja Opie ki nad Mat ką i Dziec kiem
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nad pra wie sto lat li czą cym do mi nium
Sa lo mo nów. 

Z da tą 16 wrze śnia 1614 ro ku za cho -
wa ła się ko pia tak zwa ne go te sta men -
tu Ka ta rzy ny Sa lo mo no wej, okre śla ne -
go też ja ko akt fun da cyj ny na rzecz
ko ścio ła my sło wic kie go. Mniej jest
po dob ny do za pi su spad ko we go a bar -
dziej przy po mi na umo wę o dzie ło, któ -
rej spad ko daw czy ni po bu dzo na szla -
chet nym sa cro ego ismo zle ca
my sło wic kim du chow nym: od ma wia -
nie pa cie rzy, śpie wa nie pie śni i bi cie
w dzwo ny a w za mian przy rze ka so wi -
te ho no ra rium. Sku pia uwa gę głów nie
na zba wie niu swej du szy, co po sta na wia
osią gnąć za set ki ta la rów, któ re po jej
śmier ci de fac to bę dą spła ca li chło pi
pańsz czyź nia ni dóbr my sło wic kich. 

Swo im „er bom, Dziat kom tesz, a po -
tom kom wszyst kim” po ka zu je fi gę. Se -
kre ty swe go ży cia za bie ra ze so bą
do gro bu. 

Dzie ci Mi ko ła ja

M
i ko łaj zwa ny młod szym po zo stał
po sta cią bez twa rzy i bez ży cio -

ry su. Czyż by ni gdy się nie na ro -
dził?! Bar dziej re al ne są je go sio stry
al bo też …. jak nie któ rzy przy pusz -
cza li – Cór ki”. O każ dej spo śród
sied miu po sia da my nie kom plet ne
wia do mo ści po cho dzą ce z róż nych
źró deł: 

Bar ba ra (uro dzo na 1555, zmar -
ła 1603), żo na Sta ni sła wa z Kucz ko -
wa Kucz kow skie go, her bu Śle pow ron,
naj pierw żup ni ka kra kow skie go a po -
tem sta ro sty w Woj ni czu opo dal Bie -
cza na Pod gó rzu Bo cheń skim.

Ur szu la, żo na Krzysz to fa ze sław ne -
go ro du Du ni nów her bu Ła będź, pa -
na na Po go ni pod Bę dzi nem, na Wiel -
kich Miedz nych i wła ści cie la Skrzyn na
opo dal Ra do mia. 

Ka ta rzy na, żo na Ja na Mę ży ka z Dą -
bro wy her bu Wie nia wa.

An na, żo na An drze ja z Li pia Lip -
skie go, her bu Śre nia wa, zmar łe go
w 1625, pa na na Że le ży nie oraz wój -
to stwa na My sło wi cach, 

Zo fia, żo na Sta ni sła wa Klem pa her -
bu Strze mię). 

Do ro ta, od 1569 ro ku żo na Ja na
z Be bel na Go sław skie go her bu Oksza,
naj pierw za rząd cy dóbr Mo dl ni ca
a od 1593 pa na na Kli mon to wie. 

Ja dwi ga (zmar ła 1637), od 1582 ro -
ku żo na Krzysz to fo ra Mie ro szew -
skie go her bu Śle pow ron, wła ści cie la
Chro pa czo wa (zmar łe go 1623
lub 1626), Bra to wa wspo mnia ne go
niżej Woj cie cha. 

Do po dzia łu sche dy po Sa lo mo nach
do szło w 1616 ro ku. Te sta tor ką, ja ko
naj star sza spo śród ro dzeń stwa zo sta ła
Ja dwi ga z Sa lo mo nów Mie ro szew -

ska. Ona prze ję ła rzą dy po Ka ta rzy nie
Sa lo mo no wej. Tak jak jej po przed nicz -
ka mia ła do ży wo cie na My sło wi cach.
Zgod nie z jej wo lą i te sta men tem.
Spad ko bier ca mi 5/6 ma sy spad ko wej
po śred nio lub bez po śred nio mie li zo -
stać Mie ro szew scy a 1/6 mia ła przejść
w rę ce Krzysz to fa Go sław skie go, pa -
na na Kli mon to wie i Niw ce, sy na Do -
ro ty Go sław skiej z do mu Sa lo mon.
Do spad ko bra nia zgod ne go z wo lą
Ja dwi gi do szło do pie ro po jej śmier ci.
Zmar ła w 1637 ro ku. 

Po otwar ciu te sta men tu na za rząd -
cy klu cza my sło wic kie go za cią żył
obo wią zek spła ty kil ku sióstr Ja dwi -
gi. Ob lig wy ce nio no na nie ba ga tel ną
su mę 12 ty się cy flo re nów. Do tej wie -
rzy tel no ści pre ten do wa ły ro dzi ny:
Lip skich, Ka mień skich, Kucz kow -
skich, Mę ży ków, Klem pów, Du ni -
nów i Go sław skich. 

Skarb cem my sło wic kich po sia dło -
ści – in we sty cją i de po zy tem for tu ny
ślą skich Sa lo mo nów, dys po no wał wte -
dy owdo wia ły Woj ciech Mie ro szew -
ski, po dwo je wo dzi kra kow ski. Z je go
ini cja ty wy do szło do po ro zu mie nia po -
mię dzy suk ce so ra mi. Adam i Piotr Lip -
scy, wspól nie ze spad ko bier ca mi
po An drze ju Lip skim przy rze kli ure -
gu lo wa nie spła ty za część sche dy
po Ja dwi dze, pro bo stwo my sło wic kie
mia ło po zo stać wła sno ścią Ar chi dia -
ko na i pro to no ta riu sza apo stol skie go
ks. Mi cha ła Go sław skie go, wnu ka
Ja na i Do ro ty z Sa lo mo nów. Do je go
roz le głej pa ra fii fun do wa nej jesz cze
na pra wie pol skim na le ża ło mia sto
My sło wi ce, Sie lec, Po go nia, Za gó rze,
Kli mon tów, Po rąb ka, Niw ka, Brzęcz -
ko wi ce, Brze zin ka, Szo pie ni ce i Roz -
dzień.

W tym cza sie My sło wi ce, Kuź ni -
cę Bo guc ką plą dro wa ły, bu rzy ły
i pusz cza ły z dy mem zbroj ne cho rą -
gwie ka to li ków i pro te stan tów to czą -
cych krwa we jat ki przez hi sto ry ków
oględ nie na zy wa ne woj ną trzy dzie -
sto let nią. Łu ny po ża rów wzno si ły się
nad Pszczy ną, My sło wi ca mi i By to -
miem. 

Gdzie po dział się „Mi ko łaj młod -
szy”? Nie by ło go wśród spad ko bier -
ców.

Roz wią za nie za gad ki

M
i ko łaj ju nior nie mógł być obec -
ny bo już nie żył, ale mo gła

o nim pa mię tać te sta tor ka.
W tym i w in nych przy pusz cze niach

osta tecz nie upew ni li śmy się do pie ro
pod czas lek tu ry rę ko pi sów wy do by -
tych z pół ek Bi blio te ki Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go. Spo czy wa ją
w tecz ce opra wio nej w czer wo ną
skó rę. Na jej okład ce lśni, zło ty mi li -

te ra mi wy tło czo ny ty tuł: „Sza lo mo -
no wie z Be ne dyk to wic” a pod nim
herb Śle pow ron, go dło ro du Mie ro -
szew skich. Od pi sy ar chi wal nych do -
ku men tów. Li sty, Wy cin ki pra so we
i no tat ki ge ne alo gicz ne – pod ko -
niec XIX wie ku ze brał i opra co wał
Jan Mie ro szew ski. 

Mię dzy ni mi znaj du je się od pis te -
sta men tu Ja dwi gi Mie ro szew skiej
z Sa lo mo nów spi sa ny la tem 1616 ro -
ku, w któ rym na wstę pie Ja dwi ga pi -
sze o: „pa nu Mi ko la iu Sza lo mo nie bra -
cie mem praw dzi wem”, po któ rym
przy szło jej czu wać nad ro do wą for -
tu ną. To nie po zwa la już wąt pić, że by li
ro dzeń stwem a Ka ta rzy na dla Ja dwi -
gi – bra to wą! 

Po lek tu rze ma nu skryp tów sta ło się
oczy wi ste, że Mi ko łaj Sa lo mon se nior
był oj cem nie ośmior ga ale dzie wię -
cior ga dzie ci. Nie zna my je go żo ny
a mo że kil ku żon, z któ ry mi miał dwu
sy nów i 7 có rek. Mi ko łaj ju nior był je -
go sy nem a Ka ta rzy na Ko złów na sy -
no wą Mi ko ła ja se nio ra. 7 sióstr jej mę -
ża to szwa gier ki a ona dla każ dej
z nich to bra to wa. Jej szwa grem był też
je dy ny brat Mi ko ła ja o imie niu Im -
bram, któ ry zmarł w 1560 ro ku. 

Mi ko łaj ju nior i Ka ta rzy na zmar li
bez po tom nie. Krzysz to for i Woj ciech
Mie ro szew scy, że niąc się z dwo ma
spo śród sied miu có rek Mi ko ła ja Sa lo -
mo na se nio ra, zo sta li spo wi no wa ce ni
z licz ną gro mad ką swo ich szwa grów
i jed ną szwa gier ką w oso bie An ny Ka -
ta rzy ny Sa lo mo no wej. 

Dr Zdzi sław Je dy nak usta lił, że już
w 1582 ro ku Ja dwi ga Mie ro szew ska
z Sa lo mo nów prze ję ła do bra my sło -
wic kie. „Na le ża ło do niej mia sto i za -
mek w My sło wi cach, Bo gu ci ce, Szo -
pie ni ce, Brzęcz ko wi ce, Roź dzień,
Kuź ni ca Roź dzień ska i część Brze zin -
ki”. Jesz cze te go sa me go ro ku ja ko
„po sag za żo ną” wziął ten skarb jej
mąż Krzysz to for Mie ro szew ski, dzie -
dzic na Ja ku bo wi cach, Mi chał ko wi -
cach et ce te ra.

Te sta ment Ja dwi gi Mie ro szew skiej

G
dy umar ła An na Ka ta rzy na Sa lo -
mo no wa, na mo cy zwy cza jo wych

i fa mi lij nych po sta no wień, jej upraw -
nie nia prze szły na Ja dwi gę Mie ro szew -
ską. Jed na z pierw szych jej de cy zji do -
ty czy ła po śmiert ne go po dzia łu wiel kiej
for tu ny. 

Przej mu jąc opie kę nad ro do wym
skarb cem po dyk to wa ła te sta ment
a w nim wy ra zi ła wo lę „od da nia ko -
mu mi iest mi ło tej to ma iet no sczij me ij
mnie dzie dzicz nie po nie bo sczi ku pa -
nu Mi ko la iu Sza lo mo nie – bra cie
mem praw dzi wem, ja ko spad ko bier -
czy ni na leż nej”.
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Ofi cjal ny do ku ment w obec no ści
świad ków i po rę czy cie li, przez sę dzie -
go pszczyń skie go zo stał spi sa ny
w dniu 27 czerw ca 1616 ro ku. Do po -
dzia łu odzie dzi czo nej „ma jęt no ści”
mo gło dojść do pie ro po śmier ci te sta -
tor ki, co sta ło się 21 lat póź niej.
W tek ście przy ta cza my frag men ty
trans ump tu z cy to wa ne go le ga tu. 

Ofia ru jąc du szę Bo gu za cna Ja dwi -
ga pro si ła aby „czia lo mo ie zie mi
kto re abij pod lie po rzad ku ko sczio la
Kre sczian skie go Ka to lic kie go w mi -
chal kow skim ko sczie le uczczi wie po -
brze bio ne be lo”. 

W prze ci wień stwie do Ka ta rzy ny
Sa lo mo no wej swo je ma jęt no ści dzie -
li głów nie po mię dzy człon ków naj -
bliż szej ro dzi ny i lu dzi, któ rzy świad -
czy li jej opie kę w cza sie cho ro by.
Resz tę prze zna cza na upo sa że nie pa -
ra fial nej świą ty ni w Mi chał ko wi cach. 

Naj pierw na le żą cą do niej część
„ma jęt no ści my sło wic kich” da ru je
dwom oso bom: „pa nu Krzi sto fo wij
go slaw skie mu sie strzen czo wi me mu
na ij mils se mu a pa nu Wo iczie cho wi
Mie ro szow skie mu Er bom a po tom -
kom ich exe cu to rom a wi ko naw -
czom te go te sta men tu a ostat nij wo -
lij me ij.”

Ko lej ny dział przy pa da: „Pa nij Do -
ro cie go slaw skiej Man zol cze pa na Wo -
iczie cha Mie ro szow skie go sie strze ni -
cze i wy cho wa ni cze me ij na imil szej
za uprzij me po slu gi ie ij kto re mnie
w cho ro bie me ij od da wa ła i na rza dzu -
ie ze ta czeszcz wiecz ne mi cza si onij er -
bom a po tom kom te ji na le czecz ma”.

Trze cia część ma sy spad ko wej przy -
pa da w udzia le: „dzie cziom pa na
Wo icze cha Mie ro szow skie go Er bom
a po tom kom ich któ re splo dziel
s pa niam Do ro tam Go slow skam sie -
strzen czam i wi cho wa ni czam mo iam
mi łam i tem dzie ciom kto re im pan
Bog dacz ra czij splo dzio nim stam to
pa niom Do ro tam Go slaw skam sio -
strze ni czam mo iam”.

Tak więc ca ła my sło wic ka „ma jęt -
ność” for mal nie po dzie lo na na trzy
czę ści sta ła się wła sno ścią Mie ro -
szew skich i Go sław skich. Krzysz tof
Go sław ski i Do ro ta Mie ro szew ska
z do mu Go sław ska by li ro dzeń stwem,
dzieć mi Ja na i Do ro ty Go sław skiej
z Sa lo mo nów (sio stry Ja dwi gi Mie ro -
szew skiej). Mi ko łaj Sa lo mon ju nior
był dla nich wu jem a Ka ta rzy na Sa lo -
mo no wa ciot ką.

Eg ze ku to rzy te sta men tu w oso bach
Krzysz to fa Go sław skie go i Woj cie cha
Mie ro szew skie go mie li obo wią zek
do pil no wać mię dzy in ny mi aby sto -
sow ne fun da cje pie nięż ne w po sta ci
zło tych pol skich tra fi ły do klasz to ru
św. Fran cisz ka w Kra ko wie vis a vis
Ku rii Bi sku piej i do szpi ta la Bo ni fra -
trów przy ko ście le św. Ur szu li opo dal

kra kow skie go Ryn ku. „Pa niej ur su li
Sa lo mo now nie Man zol ce pa na Krzisz -
to fa Du ni na sio strze mej mi lej ma iam
od dacz zlo tich sto mo ne ti z licz bij pol -
skij” – przy po mi na ła rze tel na spad ko -
daw czy ni. 

Le gat na rzecz Oj ców Bo ni fra trów
był za pew ne wy ra zem do zgon nej
wdzięcz no ści za cnej ja śnie pa ni Ja -
dwi gi, któ ra w tej no wo cze snej lecz -
ni cy, pre kur sor skiej na zie miach pol -
skich, (po wo ła nej do ży cia w 1609
ro ku), w trud nych chwi lach cho ro by
znaj do wa ła do brą ra dę i opie kę „oj -
ców dok to rów” przy by łych z da le kiej
Lu zy ta nii. 

Krzysz tof Go sław ski, dzie dzic Niw -
ki i Kli mon to wa nad Prze mszą pod ko -
niec ży cia sta ro sta bę dziń ski był tro -
skli wym ko la to rem kra kow skiej
świą ty ni Mi no ry tów. Po śmier ci

w 1641 ro ku zo stał tam po cho wa ny co
upa mięt ni ła mar mu ro wa ta bli ca z bo -
ga tą ba ro ko wą in skryp cją. 

Te sta tor ka nie szczę dzi ła dat ków
na swój pa ra fial ny ko śció łek w Mi chał -
ko wi cach. Jej spad ko bier cy mie li:
„spra wicz do ko sczio la mi chal kow -
skie go or nat bia lij atla so wij al bo ko -
ma sko wij che go dy (?) i al be tak ze kie -
lich strzebr nich po zlo czi stij spa ti nam
w kto re ij slu zba bo za ma sie od pra wo -
wacz we dni na swiet si pan ni Ma rij.
Tak ze te osso by wi szej mia no wa ne
ma iam spra wicz ko ro ne na mon stran -
ciam s pe rel kto re zo sta wi lam u xie -
dza ple ba na Mi chal kow skie go i pier -
sczien slob ny kto ry u tey ko ron ki
bicz ma po swies so ny czo w mi chal -
kow skim ko sczie le ma zo sta wacz
wiecz ne mij cza sij.”

■

Okładka teki „Szalomonowie z Benedyktowic” poniżej herb Ślepowron, godło rodu Mieroszewskich
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Po pierw sze: Śląsk to nie tyl ko ty tuł
książ ki de dy ko wa nej Ta de uszo wi Ki jon ‐
ce w sie dem dzie sią tą rocz ni cę uro ‐
dzin, ale tak że wska za nie na istot ną ro ‐
lę i naj waż niej szą war tość, ja ką ma ła
oj czy zna od gry wa za rów no w ży ciu
po ety, ja k i w je go twór czo ści. Ma rian
Ki siel we wstę pie do wy bo ru wier szy
Czas, miej sca i sło wa za no to wał: „Ta de -
usz Ki jon ka jest po etą trzech te ma tów:
zie mi, pa mię ci i cia ła. Wła śnie w ta kiej
ko lej no ści, ona bo wiem okre śla ro do wo -
do wy, kul tu ro wy i eg zy sten cjal ny cha -
rak ter je go li ry ki. Świa do mość wła sne -
go miej sca, któ re rzą dzi się nie pod le głym
ryt mem bio gra fii, któ re ska za ne jest
na je dy ną i nie po dziel ną kul tu rę – w po -
ezji Ki jon ki ma ni fe stu je się od po cząt -
ku i sta le. Po eta kon se kwent nie za głę bia
się w ro do wód ro dzi ny i na ro du, w sie -
bie, aby zro zu mieć to, cze go zro zu mieć
się nie da, je śli nie zgo dzi się czło wiek
na to wszyst ko, co jest fak tem pa mię ci,
fak tem do świad cze nia, fak tem zie mi,
na któ rej się ży je, fak tem lu dzi wresz -
cie, za lud nia ją cych pol ski i ślą ski kra jo -
braz”. 

Ki siel zwra ca uwa gę na „za głę bia nie
się” po ety w zie mię. Cho dzi w nim o od -
rzu ce nie je dy nie po wierz chow ne go spoj -
rze nia, do tar cie do jej wnę trza i isto ty.
Au tor Ech nie jest za tem tyl ko bier nym
ob ser wa to rem miej sca, w któ rym przy -
szło mu się uro dzić i miesz kać. Ki jon -
ka współ pra cu je z nim, pró bu je do ciec
je go nie zwy kło ści, prze nik nąć ta jem ni -
cę, któ ra – jak kon ty nu ował swój wy wód
za cy to wa ny przed chwi lą ba dacz – „ta -
jem ni cą do koń ca po zo sta nie, a w wier -
szach bę dzie się ma ni fe sto wać za le d wie
w prze czu ciu, w ja kimś za my śle od czu -
wa nia”. To wni kli wość i do kład ność kie -
ru ją po etę w głąb zie mi i spra wia ją, że
in te re su je go wszyst ko, co z nią wła śnie
jest zwią za ne. Jan Zdzi sław Brud nic ki
wspo mi nał: „po ję cie «zie mi» to dla
nie go (Ta de usza Ki jon ki – K.N.) nie tyl -
ko kra jo braz, lecz tak że od czu cie głę bi
tej zie mi, zry tej wy ro bi ska mi ko pal ni, za -
sy pa nej hał da mi, po ra nio nej za pa dli ska -
mi. No i prze siąk nię tej po tem gór ni ków,
na pięt no wa nej ich śmier cią”. 

Zie mia sta je się więc ży wio łem, któ -
ry naj moc niej od dzia łu je na wy obraź -
nię po ety. Kry sty na He ska -Kwa śnie -
wicz wska zu je na jej źró dło – jest nim
tra dy cja ro dzin na, przede wszyst kim:

gór ni cza i oj cow ska. Z niej wy ra sta ją
w po ezji Ki jon ki re al ne i sym bo licz ne
ob ra zy ko pal ni, wę gla i ślą skich
wzgórz. Ba dacz ka za no to wa ła: „Rze -
czow nik „ko pal nia”, w sen sie re al nym
i me ta fo rycz nym z ca łym krę giem epi -
te tów, po ja wia się w Ki jon ko wej po ezji
od ju we ni liów po tek sty naj now sze.
Wę giel jest więc me ta fo rą fun da men -
tal ną, wszyst ko w tym świe cie prze siąk -
nię te jest wę glem: jest twarz zwę gla ła,
czad wę glo wych ko lęd, wę glo wy grób,
prze paść wę gla, po grom wę gla, w je go
wier szach za sy pa ni gór ni cy na wo łu ją
się „bły ska mi lamp”. Na wet gór ska la -
wi na ko ja rzy się z py łem wę glo wym,
a sym bo li ka hał dy po ja wia się cza sem
w zu peł nie za ska ku ją cych kon tek -
stach”.

Hał da w twór czo ści po etyc kiej au to ra
Pod Akro po lem wy stę pu je po raz
pierw szy w wier szu Imię zie mi. Utwór
ten zo stał za de dy ko wa ny Wil hel mo wi
Szew czy ko wi oraz umiesz czo ny w to ‐
mie Rzeź ba w czar nym drze wie wy da ‐
nym w 1967 ro ku. Opi sa na w li ry ku zie -
mia jest tym, co wspól ne dla au to ra
Wi tra ży uro dzo ne go w Ra dli nie, któ re -
go la ta mło do ści upły nę ły na zie mi
ryb nic kiej, jak rów nież dla ślą skie go
twór cy i wiel kiej oso bo wo ści z Czer -
wion ki -Lesz czyn. Wspól na geo gra fia
na ro dzin i dzie ciń stwa, na stęp nie dzia -
łal ność spo łecz na i dzien ni kar ska w Ka -
to wi cach po zwa la Ki jon ce zo ba czyć
i zro zu mieć to wszyst ko, co do ce niał
oraz od zwier cie dlał w swo jej twór czo -
ści tak że Szew czyk. Imię zie mi, do któ -
rej przy na le żą obaj po eci to Śląsk. Au -
tor Imie nia zie mi szki cu je je go ob raz
na stę pu ją co: 

W ra mie okna ten ob raz trwa tak, 
że za kre ślę 

Ociem nia łą go dło nią od pta ka 
do zie mi

W do ty ku świa tło czu łym,
Że opo wiem we śnie – 
Roz świe tlo ne brzo zo wym ob ło kiem 

ka mie nie. 

W stro fie tej zo sta je wy two rzo na wy -
raź na opo zy cja po mię dzy po etą a opi sy -
wa ną przez nie go rze czy wi sto ścią. Ist -
nie je ona na ze wnątrz, po za pod mio tem.
An drzej K. Waś kie wicz, re cen zu jąc tom

Wi tra że Ta de usza Ki jon ki, m.in. pi sał
o Imie niu zie mi na stę pu ją co: „O ile
przed tem rze czy wi stość wier sza by ła toż -
sa mą z rze czy wi sto ścią we wnętrz ną,
tym – jak by po wie dział Bień kow -
ski – „ko smo sem we wnętrz nym” po ety,
o ty le tu ma my już do czy nie nia ze sto -
sun kiem po eta – rze czy wi stość ze -
wnętrz na. Po wra ca ją za ni ka ją ce już
w tej po ezji struk tu ry opi so we […], ale
po eta nie dą ży już do we ry stycz ne go
przed sta wie nia rze czy wi sto ści, ra czej
do jej mi to lo gi za cji. I tu […] pier wot ne
wzru sze nie […] nie mo że już być – jak
by ło jesz cze w okre sie Wi tra ży – bu dul -
cem wier sza. Mię dzy po my śle niem rze -
czy a jej na pi sa niem jest te raz in te lek tu -
al na re flek sja”. 

„Ra mą okna”, w któ rej zo sta je za trzy -
ma na rze czy wi stość w Imie niu zie mi są
pa mięć i wy obraź nia. To w nich jest
utrwa lo ny pej zaż. Za ko rze nio ny w my -
ślach „ja” li rycz ne go ule ga prze kształ -
ce niu i prze pra co wa niu – po mi mo że
„ob raz trwa” jest przez pod miot je dy nie
„za kre śla ny”, czy li nie od twa rza ny ca -
ło ścio wo, do kład nie czy pre cy zyj nie, ze
szcze gó ła mi. Ki jon ka wskrze sza go
„ociem nia łą dło nią” – wy do by wa więc
z mro ku, kre śli w cie niu, ale za to
„w do ty ku świa tło czu łym”, któ ry po bu -
dza my śli i wy od ręb nia z nich miej sca
naj istot niej sze, przy no si zdol ność ich od -
czu wa nia. Po eta w ja kimś sen sie jest tu -
taj kre ato rem rze czy wi sto ści. Ale „za -
kre śla nie” ozna cza tak że wy od ręb nie nie
te go, co naj istot niej sze, wy róż nie nie
kon kret nych, z ja kichś wzglę dów waż -
nych ele men tów. Na ta kie wła śnie
wska zu je au tor Cza su za mar łe go. Z pa -
mię ci i z wy obraź ni po ety prze ni ka ją one
do sfe ry oni rycz nej. Ze swo ich snów
wy od ręb nia on ob ra zy -epi fa nie. Pierw -
szy z nich – jak za zna cza Ki jon ka
w ostat nim wer sie pierw szej stro fy – to
„Roz świe tlo ne brzo zo wym ob ło kiem
ka mie nie”. Au tor Śnie gu za śnie giem ry -
su je w ten spo sób me ta fo rycz ny ob raz
brzóz roz ra sta ją cych się na hał dzie i za -
kry wa ją cych swo ją zie le nią i tym sa -
mym roz ja śnia ją cych nią nie po ko ją cą
czerń ska ły płon nej. Drze wa oży wia ją
ślą skie wzgó rze, swo imi ga łę zia mi i li -
ść mi two rzą dla nie go ochro nę, ale też
są świa dec twem nie spo dzie wa ne go cu -
du ży cia na hał dzie. Za zie le nio ny zwał
spra wia, że pej zaż miej sca sta je się
nie zwy kły, to też w my ślach się ga ją ce -
go do pa mię ci „ja” li rycz ne go, po ja wia
się on ja ko pierw szy. W dru gim wer sie
za cy to wa ne go frag men tu po eta z ko lei
za zna czył, że przed sta wia wi dok
„od pta ka do zie mi”. Na kre śla w ten spo -
sób wer ty kal ność miej sca, ry su jąc je
od gó ry do do łu. Roz po czy na tym sa -
mym od te go, co sa kral ne, a koń czy
na tym, co przy ziem ne i ludz kie. Hał -
da jest łącz ni kiem tych dwóch sfer.
Wy ra sta z zie mi i wzbi ja się ku te mu, co
me ta fi zycz ne. 

Po ja wia ją cy się przed oczy ma po ety
wi dok ślą skich wzgórz zo sta je roz bu do -
wa ny w dru giej czę ści wier sza. Ki jon -
ka na pi sał:

Imię ziemi 
O jednym wierszu Tadeusza Kijonki

KATARZYNA NIESPOREK
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Zbo cza hał dy doj rza łej 
w dmu chaw cach jak dy mach.

Tu ko zy w dru tach tra wy wy sy cha ją 
co dnia,

Sta ra ko bie ta słoń ce na łań cusz ku 
trzy ma,

Jak pszczo ła za cza dzo na:
W dzie wan nach – po chod niach. 

Po eta w pierw szym wer sie pre zen tu -
je po zy tyw ny ob raz zwa łu, na któ re go
ska łach i ka mie niach bu du ją cych je go
po chy łą po wierzch nię tak że roz pa no szy -
ła się na tu ra. Tym ra zem nie są to już
efek tow ne, za le sia ją ce hał dę brzo zy,
ale roz no szo ne przez wiatr na du że od -
le gło ści, przy sto so wa ne do trud nych
wa run ków trwa nia dmu chaw ce. Roz ra -
sta jąc się gę sto na zbo czach hałd, zdo -
mi no wa ły swo ją bie lą ich czerń, za kry -
ły praw dę na te mat ich brzy do ty. Tak jak
w ini cjal nej stro fie Imie nia zie mi zo sta -
ła uka za na sub tel na gra ciem no ści ze
świa tłem, tak te raz z przed sta wio ne go
przez po etę ob ra zu wy ła nia się opo zy -
cja pod sta wo wych ko lo rów, na któ ry
wie lo krot nie zwra ca li uwa gę kry ty cy
przy oka zji ana li zy in nych utwo rów
Ki jon ki: „[…] pierw sze źró dło wi docz -
ne go w każ dym wier szu nie mal kon tra -
stu „biel – czerń” wi dział bym nie w li -
te rac kich za chwy ce niach, lecz
w ob ser wa cji kon kret ne go, ślą skie go pej -
za żu”– za no to wał Mi chał Spru siń ski. Po -
mi mo, że dmu chaw ce przez roz ja śnie -
nie swo ją bie lą hał dy do da ją jej wa lo rów
es te tycz nych zo sta ją po rów na ne przez
Ki jon kę do wy do by wa ją ce go się z „ku -
py ka mie ni pu stych i ziem płon nych”
nie przy jem ne go swą du. Mo ment roz no -
sze nia przez wiatr bia łych owo ców
kwia tów two rzy bo wiem no wy kra jo braz
prze strze ni oraz wy wo łu je róż ne wra że -
nia u ob ser wu ją ce go pej zaż. Roz wie wa -
ne, uno szą ce się nad miej scem dmu -
chaw ce przy wo dzą na myśl płat ki
śnie gu, al bo wła śnie – w przy pad ku hał -
dy – mo gą wy wo ły wać złu dze nie jej
prze bu dze nia. Od no si się wte dy wra że -
nie, że wy do by wa się z niej dym. 

Es te ty zu ją cy hał dę, wyj ścio wy i zme ta ‐
fo ry zo wa ny ob raz po ja wia ją cy się
na koń cu pierw szej stro fy i na po cząt ‐
ku dru giej (przy po mnij my: zwa ły to
„roz świe tlo ne brzo zo wym ob ło kiem
ka mie nie”, a ich zbo cza są „doj rza łe
w dmu chaw cach jak dy mach”) tra ci
na swo im zna cze niu w dal szej czę ści
wier sza, w któ rej Ki jon ka przed sta ‐
wia już nie to wa rzy szą cy mu, in te re su ‐
ją cy wi dok naj bliż szej oko li cy, ale to czą ‐
cą się w oko li cach ślą skich wzgórz
dra ma tycz ną eg zy sten cję. Hał da po zde -
rze niu z ży ciem sta je się tyl ko sym bo -
lem bie dy, ludz kie go tru du i wal ki o lep -
szy byt. To prze strzeń ciem no ści,
któ rą – jak pi sał Sta ni sław Fryc – le d -
wo po ra sta ją sztyw ne tra wy, gdzie „star -
sza Ślą zacz ka wy pa sa aż do za cho du
słoń ca wy chu dzo ne ko zy”. Sta ją się
one zwie rzę ta mi nie uży tecz ny mi, bo
z po wo du nie ży zno ści zie mi na hał dzie
prze sta ły da wać mle ko. Wię cej: sta -

rusz ka pra cu ją ca co dzien nie na ślą skim
wzgó rzu jest „Jak pszczo ła za cza dzo na:
/ W dzie wan nach – po chod niach”. Po -
rów na nie to od sła nia fak tycz ną na tu rę
hałd, któ rych ka mie nie ża rzą się, dy mią;
z któ rych uno si się woń za tru wa ją cej po -
wie trze oraz naj bliż szą oko li cę i za pra -
co wa ne go czło wie ka spa le ni zny. Po eta
spo glą da jąc na hał dę, ob ser wu jąc za pra -
co wa ną ko bie tę, my śli o cier pie niu,
o koń czą cym się z każ dym dniem ludz -
kim by cie – o śmier ci. 

Sen pod mio tu o Ślą sku trwa jed nak
da lej:

I do po wiem ho ry zont: szyb na kry ty 
gwiaz dą,

Pta kiem,
Ob ło kiem,
Chmu rą,
Jak wo do spad sta li.
Stąd gór ni cze la tar ki od cho dzą w noc 

każ dą,
By gwiaz do zbio ry okien da le kich 

za pa lić.

Oto na stęp ny ury wek ślą skiej rze czy wi ‐
sto ści, któ ry wy ła nia się z ma rzeń sen ‐
nych po ety. Au tor Ka mie ni i dzwo nów
roz po czy na ko lej ną część wier sza od opi ‐
su ko pal nia ne go szy bu. Ja wią cy się
w od da li przed oczy ma po ety zo sta je
przed sta wio ny w róż nych wa rian tach.
Za każ dym ra zem, w za leż no ści od te go,
z ja kim ele men tem do da nym zo sta nie po -
łą czo ny, po ja wia się in ny je go ob raz. Bę -
dą ca zna kiem in du strial ne go kra jo bra zu
gór ni cza kon struk cja kom po nu je się tu -
taj z cia ła mi nie bie ski mi (gwiaz dą), ale
przede wszyst kim z na tu rą (pta kiem,
ob ło kiem, chmu rą). Wię cej na wet:
wszyst kie one zga dza ją się na two rze nie
wspól no ty z prze my sło wą prze strze nią
wy two rzo ną przez czło wie ka, ak cep tu jąc
in du strial ną rze czy wi stość i wta pia jąc się
w nią. Czy nią to za rów no za dnia, jak
i w no cy. Sam kształt szy bu, je go pio no -
wa struk tu ra, któ ra po dob nie jak hał da

wzno si się nad Ślą skiem, zo sta je po rów -
na na przez Ki jon kę do „wo do spa du sta -
li”. Me ta fo ra ta ze spa la na tu rę z two rzy -
wem czy ma te ria łem kon struk cyj nym
ko pal nia ne go wy ro bi ska; uka zu je, że
two rzą nie ro ze rwal ną ca łość.

Ko pal nia ny szyb wy zna cza tak że
w wier szu miej sce pra cy. Sta no wi on
waż ny punkt na ma pie oko li cy, z któ rej
„gór ni cze la tar ki od cho dzą w noc każ dą”.
Jest punk tem, w któ rym świa tło pró bu -
je prze bić się przez mrok, roz świe tlić nie
tyl ko ciem ne wnę trze ko pal ni, ale tak że
ca ły ota cza ją cy ją te ren. Ko pal nia jest
więc miej scem świa tła. To wła śnie
je – za miast wscho du czy za cho du słoń -
ca – do strze ga ob ser wu ją ca ho ry zont oso -
ba mó wią ca. Ale w kon tek ście pierw -
szych czę ści wier sza, w któ rych zo sta ła
opi sa na hał da, po sia da on jesz cze jed no
zna cze nie. „I do po wiem ho ry zont” – mó -
wi pod miot. Ho ry zont usy tu owa ny jest
na naj dal szym pla nie prze strze ni. Do po -
wie dze nie ozna cza z ko lei je dy nie uzu -
peł nie nie wcze śniej sze go wy wo du. Waż -
niej sza dla Ki jon ki w kra jo bra zie miej sca
jest za tem hał da, ona do mi nu je, wy do -
by wa się z pa mię ci po ety ja ko pierw sza,
znaj du je się w cen trum je go wy obraź ni.
W dal szej czę ści Imie nia zie mi czy ta my:

Ten ob raz pier wo rod ny, do zna ny 
w olśnie niach

W przed dzień mo wy – roz bły snął 
w źre ni cach i ostygł

W imię zie mi

Po eta ob ja wia ją ce się przed je go ocza ‐
mi ele men ty ślą skie go pej za żu na zy wa
„ob ra zem pier wo rod nym”. Śląsk hałd
i ko palń to bo wiem ro dzi my, pierw szy
kra jo braz au to ra Rzeź by w czar nym le ‐
sie, w któ ry wrósł. Po wrót do przy pi sa -
ne go od uro dze nia pej za żu od sła nia
miej sca, któ re nie po ko ją, upo mi na ją
się o sie bie w te raź niej szo ści, na wie dza -
ją w dro dze do przy szło ści. My śle nie
o nich wy wo łu je w po ecie kon kret ne
emo cje: daw ne ob ra zy po bu dza ją go,
oży wia ją. Ale też – jak już zo sta ło
wcze śniej pod kre ślo ne – po ja wia ją się
na chwi lę, sta no wią do zna nie mo men -
tal ne („[…] ob raz pier wo rod ny” […] 
/ roz bły snął w źre ni cach i ostygł” – pod -
kre śla pod miot). Bły ski i olśnie nia, któ -
rych do świad cza po eta ma ją swo je źró -
dło w zie mi. To z niej wy ra sta ją bo wiem
hał dy i ko pal nia ne szy by. Ki jon ka pod -
kre śla zresz tą, że ob ja wia ją się one
„W imię zie mi”. Za świad cza ją za tem
o jej bo ga tym wnę trzu, pod kre śla ją
tkwią cy w niej po ten cjał, drze mią cą
w niej si łę, ale tak że – w przy pad ku hał -
dy – uka zu ją jej am bi wa lent ność. Zie -
mia jest bo wiem zwią za na z ży ciem i ze
śmier cią. Z jed nej stro ny po wsta je
na niej bios (brzo zy, dmu chaw ce) z dru -
giej sta je się cen trum ludz kiej nę dzy (nie -
da ją ce mle ka ko zy, sta ra ko bie ta). 
Ob ra zy, któ ry mi my śli po eta wpi su ją się
w po ję cie prze strze ni utra co nych. Wy -
wo łu ją w au to rze Ech sen ty men tal ne
uczu cia: „Pier wiosn ku mo je go wzru sze -
nia, / Jak chleb pro sty”. ■

Tadeusz Kijonka
(10 listopada 1936 – 30 czerwca 2017)
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Frag men ty ko re spon den cji Je rze go Du dy Gra cza z lat 1982‒1985. Zbio ry pry wat ne Ada ma A. Zy cha

Pożółkłe listy sprzed 36 lat

i niepublikowana

rozmowa 

z Jerzym Dudą Graczem 

ADAM A. ZYCH

W
y bit ne go ar ty stę ma la rza, dwoj -
ga imion Je rze go Dzier ży sła wa

Du dę vel Gra cza (1941–2004) zna łem
od wie lu, wie lu lat. Wraz z mo im star -
szym bra tem Ja nem kształ cił się
w czę sto chow skim Li ceum Sztuk
Pla stycz nych, stąd czę ste by ły oka zje
do roz mów i spo tkań. W wie ku doj -

rza łym każ de go z nas los rzu cił w in -
ną stro nę Pol ski i do pie ro po kil ku na -
stu la tach, w Kiel cach spo tka łem Jur -
ka i mia łem oka zję dłu żej z nim
po roz ma wiać. Aku rat szy ko wał swo -
ją naj now szą wy sta wę ma lar stwa
w kie lec kiej ga le rii „Piw ni ce”. W prze -
rwie mię dzy za wie sza niem je dy nych

w swo im ro dza ju ob ra zów prze pro wa -
dzi łem z Je rzym dłuż szą roz mo wę. Za -
le d wie frag ment tej roz mo wy pt. Ma -
ni fe sta cja te go, ja ki czło wiek jest
na praw dę, uka zał się na ła mach kie -
lec ko -ra dom skie go dzien ni ka „Sło wo
Lu du” (1981, nr 1162), ca łość mia ła
się uka zać w gru dnio wym nu me rze
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nie ist nie ją cych już „Prze mian”. Jur ka
na wer ni sa żu wy sta wy nie by ło, zaś
czas trwa nia wy sta wy ze wzglę du
na wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go zo -
stał znacz nie skró co ny. Do pil no wa łem
wów czas, by ob ra zy w kom ple cie
wró ci ły do au to ra...

W li ście z 25 lu te go 1982 ro ku Je ‐
rzy Du da Gracz pi sał do mnie:

Dro gi Ada mie! Dzię ku ję za pa mięć
o mnie i mo ich spra wach. Wy sta wa,
istot nie, do tar ła do mnie w sta nie nie -
na ru szo nym a kie lec kie Biu ro Wy staw
zro bi ło wszyst ko, abym nie ba wem
z no wą wy sta wą mógł znów być
w Kiel cach. By ło by do brze, gdy by na -
sza roz mo wa uka za ła się w „Li te ra tu -
rze”, cho ciaż nie wiem czy jej ton nie
za brzmi te raz tro chę ob co. Nie pa mię -
tam szcze gó łów, wie rzę jed nak że po -
ru szy li śmy spra wy i pro ble my trwa łe.
Zo ba czy my.

I jesz cze je den, zna mien ny frag ‐
ment li stu Du dy Gra cza, na pi sa ne go
w Ka to wi cach 22 sierp nia 1982 ro ku:

U mnie zmia ny, chwa leb nie za koń -
czy łem dzia łal ność dy dak tycz ną i mo -
gę za jąć się wy łącz nie ma lo wa niem
ob ra zów. Oczy wi ście w ta kim przy pad -
ku tra cę, mi mo ha bi li ta cji, wszyst kie
„ty tu ły”, ta kie są prze pi sy w szkol nic -
twie ar ty stycz nym, za ce nę spo ko ju
i moż li wo ści peł nej, nie ogra ni czo nej
in ny mi spra wa mi pra cy ar ty stycz nej. 

No ta be ne to wła dze sta nu wo jen ne -
go po zby ły się nie po kor ne go ar ty sty -
-pro fe so ra, by 20 sierp nia 2001 ro ku
na sześć dzie siąt kę przy znać Je rze mu
na leż ny od wie lu lat ty tuł pro fe so ra.

W Za pi skach o ży ciu i sztu ce prze -
mi ja nia Je rze go Du dy Gra cza znaj du -
ję in tym nie wy zna nie: Uro dzi łem się
w Czę sto cho wie, miesz kam na Ślą sku,

ma lu ję wy łącz nie w Pol sce, bo je stem
czło wie kiem cho rym na Pol skę. Mo -
gę żyć i pra co wać tyl ko tu taj. Gdzieś
w świe cie, naj pew niej zgłu piał bym
do resz ty, zmar niał i wresz cie umarł
z tę sk no ty...

Ju rek „dzier żył sła wę” aż do mo -
men tu nie spo dzie wa nej śmier ci na ple -
ne rze w Ła go wie. Po zo sta ły po żół kłe
li sty, wła sno ręcz nie po pra wia na kar -
ta wi zy to wa, fo to gra fie i zna mien na
roz mo wa, któ rą za miesz czam w obec -
nym nu me rze mie sięcz ni ka „Śląsk”.
Zo sta ły li sty z pa mięt ny mi pie cząt ka -
mi na ko per tach: OCEN ZU RO WA -
NO – URZĄD CEN ZU RY, śla dy Je -
go obec no ści, oraz ulot ne – jak na sze
ży cie – jesz cze jed no wspo mnie nie...

Wro cław 2017 r.

* * *

Mo ją oso bo wość ufor mo wa ła
wier ność so bie

Z JE RZYM DU DĄ GRA CZEM,
ar ty stą cho rym na Pol skę,

roz ma wiał ADAM A. ZYCH

– Jur ku, co są dzisz o ce lach i mo ty ‐
wach wła snej twór czo ści pla stycz nej?
‒ Jest to py ta nie pod sta wo we i na -

le ża ło by się zre wan żo wać za sad ni czą
od po wie dzią, Je że li po wiem, że je stem
za do wo lo ny z tych ce lów i mo ty wa cji,
to wy pad nie głu pio, ale chy ba tak jest.
Otóż pew ne wy da rze nia, oko licz no ści
i uwa run ko wa nia wła snej twór czo ści
przy ją łem na po cząt ku z ogrom nym lę -
kiem, z mie sza ny mi uczu cia mi, by
póź niej, już po la tach bło go sła wić je.
Swo ją ka rie rę ar ty stycz ną roz po czą łem
nie od ma lar stwa, na wet nie dla te go,
że ukoń czy łem Wy dział Gra fi ki kra -
kow skiej ASP [Fi lia w Ka to wi cach],

ale for ma, ja ką pro po no wa łem by ła nie
dość ma lar ska, jak na la ta sześć dzie -
sią te [mi nio ne go stu le cia], nie by ło tam
tak zwa nych pro ble mów. A dla mnie
pro ble mem za sad ni czym, któ ry miał
róż ne od mia ny for mal ne, był czło wiek
i pró ba mó wie nia o nim. 

Wów czas jesz cze nie uświa da mia -
łem so bie te go, a te raz to wiem,
po la tach prak ty ki. W dru giej jak by
ko lej no ści in te re su je mnie re zo nans
śro do wi sko wy i spra wy ja ko ścio we,
co mo że wy glą dać na ko kie te rię.
Wła ści wie tre ściom pod po rząd ko -
wa łem spra wy for my, tre ściom, któ -
re nie tyl ko in spi ru ją, ale i de cy du ją
o kształ cie, wy glą dzie a tak że for mie
ob ra zów. Dla cze go? Otóż za fa scy no -
wa ło mnie po szu ki wa nie wciąż na no -
wo kon tak tu z od bior cą. Nie są dzi łem,
że uda się to w ta kim stop niu. Nie dla -
te go, że lu dzie ku pu ją ob ra zy, ale
przede wszyst kim dla te go, że przy -
cho dzą na wy sta wy i że ich to za czy -
na ob cho dzić.

– In te re su je mnie Twój po gląd
na ro lę ma la rza w na szych cza sach,
a zwłasz cza po sierp niu 1980 ro ku. 

– Przede wszyst kim prze szka dza mi
to „przed sierp niem” i „po sierp niu.”
Ja te ob raz ki – mo że ina czej for mu ło -
wa ne, mniej świa do mie, bar dziej in -
stynk tow nie, mo że prze ga da ne – ob -
raz ki o lu dziach, o czło wie ku, ro bi łem
po ukoń cze niu aka de mii. Po pro stu
mia łem po trze bę wy ga da nia się do in -
nych lu dzi o rze czy wi sto ści, któ ra
ukształ to wa ła, a mo że zde for mo wa ła
mnie. A rze czy wi stość jest ta sa ma
i dla mo ich ad re sa tów, od bior ców
tych ob ra zów i dla mnie. Za tem spra -
wy warsz ta to we sta ły się jak by dru go -
rzęd ne. Waż ne, ale nie one są mo ty -
wem ma lo wa nia ob ra zów, nie one
de cy du ją o ich po wsta niu, tyl ko wła -
śnie kon takt z rze czy wi sto ścią.

– Spró bu ję spre cy zo wać do kład niej
ten pro blem. Cho dzi o pu bli cy sty kę,
ja ka za zna cza się w pol skiej sztu ce
współ cze snej. Je sie nią 1981 ro ku
pre zen to wa na by ła w Tar no wie, No ‐
wym Są czu i Za ko pa nem II Ogól no ‐
pol ska Wy sta wa Ma lar stwa „Kwia ty
pol skie ‘81”, na któ rej zna la zły się ta ‐
kie pra ce, jak: „Sierp nio wa mo dli ‐
twa”, „Sier pień” czy „Po lo nia ‘81”.
Ten ostat ni ob raz przed sta wia uro ‐
kli wą dziew czy nę ze znacz kiem „So ‐
li dar no ści”. To chy ba nie o to cho dzi?

– Nie po win no Cię to spe cjal nie dzi -
wić. I my ślę, że do brze zro bi łem, że
za raz się za par łem pró bu jąc nie dzie -
lić te go, co się dzie je w ma lar stwie,
czy te go, co ja ro bię na po gra ni czu
ma lar stwa – bo to jest to tak zwa na pu -
bli cy sty ka ma lar stwa, i moż na dys ku -
to wać, czy to, co ro bię w ogó le ma lar -
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stwem jest i czy ma coś wspól ne go ze
Sztu ką przez wiel kie S.

– W ta kim ra zie czy sier pień 1980
ro ku w ogó le na Cie bie nie od dzia łał?

– Ow szem od dzia łał. Tyl ko mo że
po ko lei. Za raz od nio sę się i do wy da -
rzeń sierp nio wych. Nie po win no to Cię
za ska ki wać, po nie waż sy tu acja
po sierp niu ro ku 1980 w sztu ce przy -
po mi na ana lo gicz ną sy tu ację po ro -
ku 1956, kie dy so cre ali ści w więk szo -
ści zmie nia li pió ra, zmie nia li bar wy
na za twar dzia łych abs trak cjo ni -
stów. I na przy kład w ten spo sób
do dzi siaj bar dzo nie wy raź nie mó wi
się o twór czo ści Bro ni sła wa Woj cie -
cha Lin ke go [1906–1962], czło wie ka,
któ ry nie mie ścił się w ka te go riach no -
wych form, któ re za ist nia ły po ro -
ku 1956. Wy da je mi się, że obec nie
jest coś po dob ne go, lu dzie, któ rzy de -
pre cjo no wa li war to ści tre ścio we, czy
w ogó le treść w ob ra zie przed ro -
kiem 1980 – nie mó wię o so bie, my -
ślę ra czej na przy kład o gru pie
„Wprost”, czy o tak zwa nych pu bli cy -
stach – na gle oka za ło się, że po sierp -
niu ’80 ro ku ma my bar dzo du żo tych
pu bli cy stów. Wy star czy wziąć dru gi
nu mer „Sztu ki” [1981] – sa mi pu bli -
cy ści. Oczy wi ście świa dom je stem, że
nie obro nię się przed za rzu tem ko -
niunk tu ra li zmu, ale nie chciał bym
roz ma wiać z po zy cji, że ro bi łem to za -
wsze, że ja cier pia łem. Nie cier pia -
łem – po pro stu pró bo wa łem na ty le,
na ile to by ło moż li we sy gna li zo wać
pew ne spra wy...

– Do ty ka my spra wy nie zmier nie
de li kat nej – te ma tu. Pa trząc na Two ‐
je nie któ re ob ra zy mo że wy da wać
się, że twór ca ko pie le żą ce go...

– O nie, nie! Bar dzo ża łu ję ob ra zu
„Krzyż Pol ski”, któ ry mo że na su wać
ta kie re flek sje, ale wy star czy go do -
kład nie obej rzeć, by do strzec da tę, kie -
dy on był na ma lo wa ny – na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia ’80 ro ku – kie dy ci
ko pa ni by li jesz cze na swo im miej scu.
Nie ozna cza to, że chciał bym się
uspra wie dli wiać, jest to chy ba błąd, ale
po nie waż ob raz ten po wstał, chcia łem
go po ka zać, a po za tym fak tycz nie ta -
kich ob ra zów nie znaj du ję. Mo że
przed la ty, bar dzo wcze śnie, kie dy wie -
lu rze czy nie ro zu mia łem, rze czy wi -
ście po wsta wa ły ob ra zy, któ re by ły ko -
pa niem le żą ce go, kie dy ma lo wa łem
skut ki, a nie przy czy ny. Obec nie wy -
da je mi się, że się gam do przy czyn,
a ści ślej mó wiąc się gam do rze czy wi -
sto ści, któ ra jest ta ka, ja ka jest. Po ja -
wia się tu taj nie zmier nie zło żo ny pro -
blem swe go ro dza ju nie mo cy wo bec
rze czy wi sto ści, coś z czym spo ty -
kam się po raz pierw szy. Że by nie
wiem jak szyb ko re ago wać na to, co

się dzie je, wła ści wie czu je my się ni -
czym wo bec rze czy wi sto ści, któ ra
cią gle nas za ska ku je i wy prze dza.

– Za tem twór czość ja wi się ja ko cią ‐
głe zma ga nie z rze czy wi sto ścią.
‒ Tak. I ona, ta rze czy wi stość, jest

tak da le ce po li tycz na, że jak pa trzę
na te ob ra zy, to fak tycz nie na wet nie
mam pra wa za pro te sto wać, je że li ktoś
mi po wie: „Pa nie, pan żeś się zro bił
ma larz po li tycz ny”, bo rze czy wi stość
sta ła się po li tycz na. W tej chwi li
wszy scy są po li tycz ni – od roz mów
ko lej ko wych za czy na jąc, a na roz mo -
wach szcze bel ko wych koń cząc... Są -
dzę, że wła śnie w tych ob ra zach, któ -
re – pa trząc na nie po wierz chow nie,
na skór ko wo – mo gą ro bić wra że nie
do słow nej pu bli cy sty ki, ukry te są ja -
kieś ogól niej sze praw dy, któ re do ty -
czą w ogó le pro ble mu czło wie ka.

– Czy czę sto za sta na wiasz się
nad py ta niem, któ re po sta wił pro fe ‐
sor Jan Zyg munt Ja ku bow ski [1905–

1975]: „Do kąd, ale i skąd idzie my?”

– Oczy wi ście, że tak, gdyż nie spa -
dli śmy z nie ba. My ślę, że two rzy my
ja kiś dal szy ciąg kul tu ry, z tym, że
trze ba jesz cze do tej świa do mo ści
do ło żyć so bie ta ki je den cię ża rek,
któ ry wca le nam lo tów nie ob ni ży, że -
by mieć świa do mość, że po okre sach
gi gan tów w sztu ce, czy w ogó le
w kul tu rze, przy cho dzą la ta chu de,
i są dzę, że mo je po ko le nie do ta kich
wła śnie kur du pli ja ko ścio wych na le -
ży. My ślę, że do pie ro na na szym na -
wo zie, na na szych po mył kach, na na -
szym gno ju, za ist nie ją dzie ła, któ re
rze czy wi ście bę dą dzie ła mi na mia rę
czy tej epo ki, czy koń ca XX, czy mo -
że XXI wie ku, tak więc nie na le ży
mie rzyć zbyt wy so ko. I nie jest to ja -
kaś tam skrom ność, przy pusz czam, że
jest to już świa do mość.

– Jak od bie rasz wła sną sła wę? Wy ‐
da je mi się, że w pew nym mo men cie
dla Cie bie by ła ona za sko cze niem.

– Uwa żam tyl ko, że by z te go wszyst -
kie go nie zgłu pieć i w dal szym cią gu

Jerzy Duda Gracz
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być czło wie kiem. To zna czy – miesz -
kam w blo ku, cho ciaż bym nie mu siał,
nie mam wła sne go sa mo cho du, to są
te za sad ni cze spra wy, że by być z ludź -
mi, miesz kać i żyć nor mal nie. Pra cu -
ję jak urzęd nik, po nie waż ży je my
w ta kich cza sach, że ina czej się nie da.
Mo je ma lo wa nie wy ma ga aku rat du -
żo cza su i du żo świę te go spo ko ju.
W związ ku z czym na wie le za pro szeń
i do udzia łu w wy sta wach, czy in nych
im pre zach nie od po wia dam, nie dla te -
go że mi szaj ba od bi ła, czy wo da so -
do wa ude rzy ła, tyl ko na ma lo wa nie
trze ba mieć bar dzo du żo cza su. Wy ma -
ga to sku pie nia, wy łą cze nia się z wie -
lu rze czy. Dzie ląc ży cie mię dzy ro dzi -
nę a ma lo wa nie ob ra zów, wła ści wie już
mi na nic te go cza su nie zo sta je. Jeż -
dżę w gó ry, że by ma lo wać te, tak zwa -
ne in ne, ser decz ne, cie płe ob raz ki,
któ re za pew ne za pa rę lat po ka żę.

– Co ukształ to wa ło Twą oso bo ‐
wość, ja ko ar ty sty pla sty ka, twór cy,
ma la rza? Wiem, że Czę sto cho wa...

– Tak, ale nie tyl ko. Mo ją oso bo -
wość ufor mo wa ła – wów czas jesz cze
nie świa do ma – wier ność so bie, kon -
se kwen cja, któ rej po sia da nia przed la -
ty nie by łem świa do my. Po pro stu mia -
łem tę na chal ną chęć mó wie nia
o so bie, mo że ina czej: mó wie nia
przez sie bie, a więc w spo sób su biek -
tyw ny mó wie nia o lu dziach do dru gich
lu dzi. Tak mi się ży cie ukła da ło, że za -
wsze in te re so wa ła mnie pew ne go ro -
dza ju dru go rzęd ność, cho ciaż za wsze
ma rzy ła mi się pierw szo rzęd -
ność. I oka za ło się, że dru go rzęd ność
jest rze czą wspa nia łą, po nie waż po -
zwa la zwró cić uwa gę czło wie ka
na rze czy niedo strze ga ne przez in nych.
Się gną łem po for my zde pre cjo no wa -
ne, a więc to ga dul stwo w sztu ce, któ -
re już od wie ków ni gdy nie mia ło ra -
cji by tu, się gną łem po ja kieś spra wy
z mar gi ne su, po pew ne re gio na li zmy,
a więc te wszyst kie rze czy, któ re nie
mo gły być pierw szo rzęd ne, a jed nak
oka za ło się, że są tam re jo ny god ne ob -

ser wa cji, war te za ję cia się ni mi w spo -
sób szcze gól ny. I wresz cie się gną łem
póź niej po spra wy wła ści wie raz
na za wsze ska za ne na nie po wo dze nie,
po pró bę zna le zie nia kon tak tu z ludź -
mi. I oka za ło się, że ci, co w ogó le nie
cho dzą na wy sta wy, na te wy sta wy
przy cho dzą, i ja koś ich to ob cho dzi.
Obu rza ją się na te ob ra zy, czu ją się do -
tknię ci, in ni pi szą w książ kach uwag
sło wa otu chy i wy da je mi się, że
wła śnie to jest chy ba to, o co cho dzi.

– Czy na ma lo wa łeś już dzie ło swo ‐
je go ży cia? 

– Co ja mam Ci od po wie dzieć? Ty -
cjan [ok. 1488‒1576] – jak umie rał
miał pra wie dzie więć dzie siąt lat – sam
Ty cjan, za miast my śleć o zba wie niu
skam lał: „Daj cie mi pę dzel, na resz cie
wiem, jak mam ma lo wać!”. To, co ja
mam mó wić...

– Ale, czy to dzie ło już jest?
– Pew nie nie? Jest to za pew ne spra -

wa świa do mo ści i wie dzy. Im wię cej
wiesz, tym bar dziej głu pie jesz od tej
wie dzy, któ ra co raz bar dziej pę ta, co -
raz czę ściej za wa ha się rę ka, co raz
wię cej jest za ha mo wań. Ale gdy bym
do szedł do wnio sku, że już zro bi łem
dzie ło ży cia, to prze cież byś w ogó le
ze mną nie roz ma wiał Ada mie. Ja już
pra co wał bym w Mi ni ster stwie Kul tu -
ry i Sztu ki, za miast ma lo wać ob raz ki...

– Ma jąc kon takt z naj młod szą ge ‐
ne ra cją twór ców, co byś po ra dził
ko muś, kto jest na po cząt ku dro gi ar ‐
ty stycz nej? 

– My ślę, że wy star czy być so bie
wier nym, nie wsty dzić się sie bie.
Każ dy oczy wi ście to mu si przejść. Za -
wsze w pe wien nie świa do my spo sób
chcia ło by się być kimś, nie przy cho -
dzi czło wie ko wi do gło wy po pro stu
być so bą, i to jest to naj wspa nial sze,
co mo że się w ży ciu przy da rzyć, to jest
ta naj cu dow niej sza przy go da...

Roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na 
w Ga le rii BWA „Piw ni ce” w Kiel -

cach, w li sto pa dzie 1981 r.
■

Adam A. Zych – psy cho log, pe da gog, po ‐
eta, tłu macz, pro fe sor na uk spo łecz nych.
W 1991 ro ku był sty pen dy stą Nor th we ‐
stern Uni ver si ty. Go ścin nie wy kła dał
na Uni wer sy te cie w Gießen (1987 i 1988),
Uni wer sy te cie Wie deń skim (1995) i na Eu ‐
ro pej skim Uni wer sy te cie Via dri na (1996).
Obec nie zwią za ny jest z Dol no ślą ską Szko ‐
łą Wyż szą we Wro cła wiu. Je go za in te re so ‐
wa nia ba daw cze obej mu ją ge ron to lo gię
spo łecz ną, pe da go gi kę sta rze nia się i sta ‐
ro ści oraz psy cho lo gię re li gii. Jest au to rem
ar ty ku łów w „Pro Me mo ria”, „Sztu ce”,
„Ika rze” i „Świę to krzy skim Kwar tal ni ku Li ‐
te rac kim”. Opu bli ko wał kil ka na ście to ‐
mi ków wier szy, rów nież w ję zy kach an giel ‐
skim i nie miec kim.

Je rzy Du da Gracz od bie ra dy plom i me da le XXV -le cia To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk Pięk nych
w War sza wie
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Ślą za cy i Li twi ni o ty le mo gli od no sić
kul tu ro we zwy cię stwa, o ile po tra fi li

prze ła mać lęk przed nie go ją cą się ra ną,
styg ma tem toż sa mo ści i po tra fi li oswo ić
się z nie uchron no ścią hi sto rii, praw dy
o po gra ni czu ja ko prze strze ni ich ży cia,
współ ist nie nia z In nym. Ra na toż sa mo ści
jest jak zna mię – re ko men du je praw dę
o czło wie ku Po gra ni cza. Ta ra na naj -
pew niej dłu go jesz cze po zo sta nie nie za -
go jo na, otwar ta, ale wła śnie dla te go sta -
je się rze czy wi stym źró dłem praw dy.
A za tem… „pod cio sem za czy na ją du sze
ro snąć [...]”. To praw dzi wy po czą tek kul -
tu ro wej si ły ziem ta kich jak Gór ny Ślą ska
i Li twa, a więc prze strze ni spo tka nia. Tu -
taj spo ty ka li się lu dzie wie lu ję zy ków, wy -
znaw cy róż nych re li gii, przy by wa ją cy
z naj roz ma it szych stron. Tu taj znaj do wa li
dom i ży li, przy na le żąc do róż nych
państw, nie za wsze zgod nie z pra gnie nia -
mi czy oso bi sty mi wy bo ra mi. Na Ślą sku
zde rza ły się nie raz prze ciw staw ne war to -
ści, a czło wie ko wi tu za miesz ka łe mu
trze ba cier pli wie, mo zol nie kształ to wać
w so bie świa do mość kon se kwen cji ży cia
na Po gra ni czu. Geo po li tycz ne po ło że nie
Ślą ska i Li twy wy zna cza ło cha rak ter ży -
cia ich miesz kań ców, wy wie ra ło też głę -
bo ki wpływ na je go tem pe ra tu rę i ja kość.
Sta wa ło się nie raz źró dłem nie szczęść, ale
by wa ło tak że przy czy ną od kry wa nia i do -
świad cza nia pięk na. Po gra ni cze to miej -
sce spo tka nia, więc tak że skarb tych
ziem, ich si ła i zna czą ca część uro dy, za -
ra zem war tość in te gral nie zwią za na z cier -
pie niem. Owo cem war to ści spo tka nia
by ła na Gór nym Ślą sku i na Li twie na tu -
ral na zdol ność do uzna wa nia od mien no -
ści, umie jęt ność współ ist nie nia bez wzglę -
du na ję zyk, re li gię, ko rze nie, wy zna wa ne
po glą dy czy kie run ki, z któ rych się przy -
by wa ło. 

* * *

P
a mięć, cier pie nie (ra na), spo tka nie
i za chwyt nad pięk nem… Te war to ści

na de wszyst ko bi ły u źró deł, z któ rych
czer pią miesz kań cy Ślą ska i Li twy. Pa -
mięć o prze szło ści, o ko rze niach, wier -
ność tra dy cji... Ale tak że cier pie nie, któ -
re – jak już to su ge ro wa łem – ro dzi
mę stwo, po zwa la wzno sić się, trwać, szli -
fu je czło wie ka jak dro go cen ny dia ment.
Na mar gi ne sie przy po mnij my jak waż na
to dla Ślą ska me ta fo ra. Dia ment wszak
to re gu lar na od mia na alo tro po wa pier -
wiast ka wę gla i za ra zem naj cen niej szy

ka mień szla chet ny (o tym do wia du je my
się na wet z pod ręcz nych en cy klo pe dii).
A wę giel był oczy wi stym skar bem tej
kra iny, jej czar nym zło tem, naj praw -
dziw szym dia men tem, przy czy ną osza -
ła mia ją ce go suk ce su w XIX stu le ciu.
Śląsk był (zresz tą nie tyl ko z te go po wo -
du), przez pań stwa, któ rym pod le gał,
trak to wa ny ja ko per ła w ko ro nie. O tę
dro go cen ną per łę nie raz to czo no krwa -
we woj ny, nie li cząc się w ogó le z miesz -
ka ją cy mi tu ludź mi. Zwy cięz cy bez opo -
ru po tra fi li naj bar dziej przed mio to wo
trak to wać miej sco wą lud ność. Jed nak na -
wet owa bo le sna pa mięć win na uspo sa -
biać do wy peł nie nia kul tu ro twór cze go
po wo ła nia. Pie lę gno wa na pa mięć o prze -
szło ści spra wia, że ży cie czło wie ka mo -
gą prze pa jać na dzie ja i za chwyt. Zdol -
ność do pa mię ta nia okre śla to, kim
je ste śmy. Na Ślą sku i na Li twie, któ re
wie lo krot nie zmie nia ły przy na leż ność
pań stwo wą, ży li obok sie bie – Niem cy,
Po la cy, Cze si, Ży dzi, Ru si ni, Li twi ni, Ka -
ra imi i wie lu in nych. We wspo mnie nio -
wej książ kę An to na Oska ra Klaus sma na
opu bli ko wa nej po raz pierw szy w Ber li -
nie w 1911 r., czy ta my m.in.: „Dla każ -
de go mi łu ją ce go po kój czło wie ka krze -
pią ce by ło oglą da nie każ dej so bo ty
w ho te lu Wie ne ra w Ka to wi cach pro te -
stanc kie go pa sto ra, ka to lic kie go księ dza
i ży dow skie go ra bi na, sku pio nych
przy grze w szka ta i słu cha nie, w jak
grzecz ny spo sób ze so bą roz ma wia li ci
trzej du chow ni, któ rzy zwra ca li się do sie -
bie za wsze per: Pa nie bra cie na urzę dzie”.
Śląsk i Li twa – po wtórz my raz jesz cze –

są miej scem spo tka nia ro zu mia ne go w ka -
te go riach fi lo zo ficz nych i kul tu ro wych, za -
tem ta kie go do świad cze nia, któ re do ko -
nu je się mię dzy oso ba mi i po zo sta wia
trwa ły, do bry ślad. 

Per ły… czar ne dia men ty

W
ę giel i dia ment to dro go cen ne ka mie -
nie, ale w od nie sie niu do Gór ne go

Ślą ska to tak że źró dła zna czą cych me ta -
for. Me ta fo rą jest tak że okre śle nie „per -
ła w ko ro nie”. Ma ją cy pre mie rę na po cząt -
ku 1972 r. film Ka zi mie rza Kut za
pod ta kim wła śnie ty tu łem Per ła w ko ro -
nie był dru gą po So li zie mi czar nej (pre -
mie ra w ro ku 1970) słyn ną ślą ską opo wie -
ścią o la tach po wstań i cza sie po nich
na stę pu ją cym. Te ma tem Per ły w ko ro nie
jest mi łość mło dych mał żon ków wpi sa na

w dra mat straj ku gór ni ków pro te stu ją cych
prze ciw za mknię ciu ko pal ni. Film za sły -
nął z ba śnio we go wręcz przed sta wie nia
ślą skie go oby cza ju i ślą skiej ro dzi ny.
Pod czas jed nak, gdy w So li zie mi czar nej
po wstań cy he ro icz nie wal czą o wol ną Pol -
skę i o Śląsk w ob rę bie jej gra nic, w roz -
gry wa ją cych się kil ka lat póź niej wy da -
rze niach Per ły w ko ro nie od czu wa ją już
głę bo kie roz cza ro wa nie wy wal czo ną
przez sie bie rze czy wi sto ścią. W ro ku 1973
Ka zi mierz Kutz po wie dział: „W grun cie
rze czy ma my w tym fil mie układ jak gdy -
by z okre su ple mien ne go: ogni sko ro dzin -
ne, dom, osie dle, dro gę do miej sca, w któ -
rym męż czyź ni, w eks tre mal nych nie raz
wa run kach pró bu ją wy drzeć na tu rze jej
skarb. To też od no si się miej sca mi wra że -
nie, że jest to utwór wy raź nie ar cha izo wa -
ny, cho ciaż ta kie struk tu ry ist nie ją w rze -
czy wi sto ści po dziś dzień. Jest to
nie zwy kle pięk ne, po nie waż do wo dzi,
że pew ne war to ści, do któ rych czło wiek
do szedł w daw nych cza sach, na dal po zo -
sta ją pro bie rzem świa ta, ak tu al nym i cią -
gle przy no szą cym lu dziom ko rzy ści”.
Ina czej mó wiąc, to na dal pięk na, ja sno
lśnią ca nie ga sną cym bla skiem per ła w gór -
no ślą skiej ko ro nie. 

Za chwyt

P
rzej mu ją ce sło wa kar dy na ła Jo se pha
Rat zin ge ra o „zra nie niu strza łą pięk na”

ja ko źró dle praw dzi we go po zna nia się ga -
ją in tu icji wy ra żo nych jesz cze przez Pla -
to na i ogła sza ją fun da men tal ną praw dę
o zna cze niu sztu ki i es te ty ki. Zra nie niu to -
wa rzy szy ból, pięk nu – cier pie nie. 

My śląc o Gór nym Ślą sku i o Li twie, tej
war to ści nie moż na stra cić z oczu. Do -
świad cze nie pięk na szla chet ne go i pro -
sto li nij ne go, pro ste go, pięk na pod nio słe -
go – w ca łej je go bo ga tej zło żo no ści
– two rzy in te gral ną część gór no ślą skiej
toż sa mo ści. Za rów no kra jo braz, jak
i etycz ny oraz es te tycz ny wy miar gór no -
ślą skie go do mu, gór no ślą skiej li tur gii, li -
tur gii wyjść i po wro tów (tu, tak sa mo jak
nad mo rzem, z oba wą i na dzie ją że gna -
no wy cho dzą cych i nie cier pli we cze ka -
no każ de go, na wet go łę bie go, po wro tu),
a tak że głę bo kie ro zu mie nie pięk na pra -
cy, sza cun ku do niej, sta no wią istot ną
treść eto su wy cho wa nia, eto su ży cia
na Ślą sku. Ro dzi się więc on rów nież
z za chwy tu.

■

Pa mięć i ra na, 
czy li o spo tka niach na gra ni cy

ślą sko ‐li tew skiej (cz. 2)
Czło wiek nie ma pra wa do prze mo cy 

Z Kon sty tu cji Re pu bli ki Za rze cza

JACEK KUREK KAMIEŃ  DROGOCENNY
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Ks. JERZY SZYMIK

VIOLA D’AMORE

International Viola d’Amore Society
organizuje
International Viola d’Amore Congress.
Trwa Concert XX, the closing event,
w Lusławicach, Poland.

Lorenziti, Hoffmeister, Stamitz.
Sonata, Quartetto, Concerto.
Allegro, Andante, Adagio.

Słucham.

Widzę 
plamy i wgniecenia na marynarce dyrygenta,
żylaki kontrabasistki,
brzuszek skrzypka.
Muzyka jest bowiem duchem
mieszkającym w ciele:
tu szarpane jelita zwierząt,
tu trzepot anielskich skrzydeł,
terkot blachy, powietrze nabrzmiałe
krwią.
Wybuchy człowieczeństwa,
białe koszule na kałużach potu.
W dłoniach cello i viola pomposa.

Święto
żywych, umarłych, wskrzeszonych.
Radość Boga,
że dobre wszystko, co stworzył

Lusławice, 18 czerwca 2016 r.

SI CUT LI LIUM IN TER SPI NAS

Can to res Var mien ses
śpie wa ją w olsz tyń skiej ka te drze
si cut li lium
si cut li lium
si cut li lium in ter spi nas

czter na sto wiecz ny ko ściół oca lał,
bo kau ka skich na sto lat ków
w stycz niu 1945 ro ku pro boszcz
Jan Ha now ski miał prze ku pić
czte re ma wia dra mi bim bru

na wet je śli tak nie by ło,
to do brze wy my ślo ne i z moc ną
teo lo gią w tle: Bóg pi sze pro sto na li niach
krzy wych a Je go pro ste dro gi nie są na szy mi
krzy wy mi, ale i po nich umie cho dzić

z go tyc kiej ścia ny, z por tre tu,
spo glą da tu na nas kar dy nał
Ho zjusz, któ ry na So bo rze Try denc kim
uchwa lał kształt for ma cji se mi na ryj nej
ka to lic kie go kle ru w for mie, 
któ ra prze trwa ła do dziś

bło go sła wio na bądź for ma cjo
i za rad no ści ka to lic kie go kle ru
si cut li lium in ter spi nas

dzię ki niej, te go wie czo ru,
li lio kształt ne kan tor ki
i po dob ni do świę te go Jó ze fa kan to rzy
mo gą pod śre dnio wiecz nym skle pie niem
wiel bić Naj wyż sze go.
Odu rza już je dy nie czy sta mu zy ka
wy de sty lo wa na z ludz kich dusz i gar deł

si cut li lium
si cut li lium

Olsz tyn, 7 li sto pa da 2016 r.

MU ZY KA JAK ŻE LA ZO

Bóg wy pa lił mo je zło jak że la zem.
Ból był krót ki, strasz ny, do wy trzy ma nia,
upra gnio ny. Ra dość – do sko na ła.

Ale mu zy ka: ta jest z wy so ka.
Już ta z pta sich gar deł ka że pa trzeć w gó rę.
A co do pie ro te grzmo ty or gan…

Czer wiec 2015 r.

SŁO WAC KI I JA

PI SZE MY LIST DO MAT KI SA LO MEI

w Krze mień cu moc no bi je mi ser ce:
ma my obaj ze Sło wac kim mat ki o imie niu Sa lo mea
i, być mo że, po dob nie srebr ne sny.
I sła li śmy do na szych ma tek li sty, ze wsząd.

To nas naj głę biej łą czy, choć róż ni wie le.
Łą czy też mat ka pol sz czy zna
i pre dy lek cja do za pa chu ty mian ku:
w tra wach ukra iń skie go ste pu,
w tra wach przy ko pal nia nych nie użyt ków.

To nie ma ło
Krze mie niec, 9 lip ca 2016 r.

Tadeuszowi Kijonce 
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PE RI ZO NIUM. DLA GIL DII KUSZ NI KÓ W1

być fla mandz kim ma la rzem
w nie wiel kiej pra cow ni
i ma lo wać dla gil dii kusz ni ków

na przy kład kimś jak
Ro gier van der Wey den
i ma lo wać dla gil dii kusz ni ków

dra po wać sza ty,
prze ty kać bi sior zło tem,
ma lo wać ja sną ciem ność,
wy gię te cia ło Mag da le ny
jak wy gię te cia ło kusz ni ka,
uka zy wać wstyd, zwia sto wać roz kosz,
ma lo wać brze mien ną po kut ni cę,
zmy sło wą Ni der land kę
w sznu ro wa nej su kien ce
z we nec kie go bro ka tu

żyć w Leu ven
umrzeć w Bru gii,
ma lu jąc dla gil dii kusz ni ków

na kła dać bia łe pe ri zo nium
na cia ło Je zu sa,
ma lo wać ciem ną ja sność,
biel bez żad ne go mro ku,
nie ska la ną krwią wła sną ni cu dzą,
ani bru dem zie mi,
kru cy fiks z sza fi ra mi,
wzo rzy stą pur pu rą,
srebr ną bla chą Pi ła ta.
A so bie

po zo sta wić je dy nie
mi łość Chry stu sa,
ma lu jąc dla gil dii kusz ni ków

Olsz tyn/Pszów,
8 li sto pa da 2016 r. – 14 lu te go 2017 r.

WY KO NA ŁO SIĘ. O SZTU CE

Es ist vol l bracht.

Skąd sztu ka? Ja kie są jej źró dła?
Pierw szym jest do świad cze nie mi ło ści, któ re ja ko
wstrząs, ja ko otwar cie no we go wy mia ru ży cia, po bu -
dza do wy ra że nia sie bie w no wy spo sób.
Dru gim jest do świad cze nie smut ku z po wo du śmier ci,
bó lu i wszel kich ot chła ni ist nie nia, któ re otwie ra -
ją – w prze ciw nym kie run ku niż mi łość – no we wy -
mia ry rze czy wi sto ści.
Trze cim jest spo tka nie z tym, co Bo że. Tu naj bar dziej
po ja wia się no we i in ne, Ktoś Zu peł nie No wy i In ny,
któ re go ta jem ni ca do ty ka nas tak że w mi ło ści i smut -
ku, tak że do tknię cie przez Bo ga sta no wi za sad ni cze
źró dło sztu ki2.

Za ka pli cą Świę te go Krzy ża na przy ko ściel nym sta -
rym cmen ta rzu oka la ją cym Ba zy li kę w Pszo wie znaj -
du je się od co naj mniej 150 lat wstrzą sa ją co
pięk na czar na ka mien na rzeź ba Ukrzy żo wa ne go Chry -
stu sa z ta jem ni czym, nie czy tel nym od wie lu de kad na -
pi sem, pra wie star tym i znie kształ co nym przez czas,
słoń ce, deszcz, wiatr i śnieg.
Kil ka mie się cy te mu uda ło się nam te sło wa roz szy fro -
wać: Es ist vol l bracht – tak brzmi na pis w nie miec kim
go ty ku. Czy li: te te le stai w ory gi na le ewan ge licz nej gre -
ki, „wy ko na ło się” (J 19,30).
Trze ba pod kre ślić, że grec kie po ie in – upra wiać po -
ezję, sze rzej: sztu kę; stąd „po ezja” i „po eta” – zna czy
pier wot nie: wy ko ny wać, ro bić, two rzyć.
Es ist vol l bracht.

Za iste: w tym punk cie, na szczy cie Gol go ty spo ty ka ją się
oso ba i dzie ło Chry stu sa z od po wie dzią na py ta nia o po -
cho dze nie i isto tę sztu ki. Za iste: tu na stą pi ło naj peł niej sze
w dzie jach świa ta „wy ko na nie” sztu ki ży cia – wstrzą su
do sko na łej mi ło ści, ot chłan ne go smut ku śmier ci i do -
świad cze nia Bo ga (Je go obec no ści i nie obec no ści).

Za cho dzę w to miej sce na pszow skim cmen ta rzu czę sto.

Wy ko na ło się.
Pszów, 10/11 lu te go 2017 r.

_____________________________

1 Prof. dr hab. Ur szu li Ma zur czak dzię ku ję za wy kład i in spi ra cję.
2 Por. prze sła nie Be ne dyk ta XVI z ok. przy zna nia mu dok to ra tu h.c. Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie
i Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja na Paw ła II w Kra ko wie, 4 lip ca 2015 r.
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Profesor

Stanisław Gębala
MARIAN KISIEL

Uro dził się 15 kwiet nia 1940 ro ku
w Wil ko wi cach i przez bli sko sie dem ‐
dzie siąt lat zwią za ny był z Pod be ski ‐
dziem. Kil ka lat te mu prze niósł się
do Ko ło brze gu, by stam tąd tę sk nić
za gó ra mi. Ukoń czył po lo ni sty kę na Uni -
wer sy te cie Wro cław skim, ale swo je lo -
sy wią zał – w róż nych la tach – ze śro -
do wi ska mi aka de mic ki mi Rze szo wa,
Ka to wic, Kra ko wa, Biel ska -Bia łej. De -
biu to wał w 1964 ro ku na ła mach „Od -
ry”, da jąc się po znać ja ko kry tyk wni -
kli wy i bez kom pro mi so wy w są dach.
Od tam te go cza su opu bli ko wał pięć
ksią żek i kil ka set szki ców i re cen zji.

Swo ją uwa gę Pro fe sor po świę ca za -
rów no kra jo wej, jak i emi gra cyj nej

twór czo ści pro za tor skiej, dra ma tur gicz -
nej, ese istycz nej i dia ry stycz nej.
Przy nie by wa łym roz wo ju świa do mo ści
li te rac kiej w ostat nich la tach, świa dec -
two ak tyw nej lek tu ry tek stów ba da cza
jest wy mier nym śla dem je go wkła du
do li te ra tu ro znaw stwa i kry ty ki li te rac -
kiej. Jest to ślad wy raź ny, za zna czo ny
oso bo wo ścią uczo ne go, je go eru dy cją,
in ter pre ta cyj ną po my sło wo ścią, a tak że
głę bo kim ro zu mie niem ka no nu li te ra tu -
ry oraz miej sca utwo rów mniej szej ran -
gi w róż nych ukła dach kul tu ry.

Sta ni sław Gę ba la przez wie le lat ba -
dał twór czość trzech wy bit nych po sta -
ci pol skiej li te ra tu ry XX wie ku: Wi tol -
da Gom bro wi cza, Ta de usza Ró że wi cza

i Sła wo mi ra Mroż ka. Wszyst kie je go
książ ki przy no szą stu dia o tych pi sa -
rzach, za sad ni czo tak że sku pia ją się one
wo kół dra ma tur gii oraz wy po wie dzi
me ta kry tycz nych. Wier ność te atro wi
jest tu taj współ dzie lo na z wier no ścią dia -
ry sty ce i ese jo wi, a wza jem ne po wi no -
wac two od mien nych ty pów wy po wie -
dzi pi sar skiej uza sad nio ne jest ich
ar ty stycz ną i świa to po glą do wą ko re -
spon den cją.

Pierw szą swo ją książ kę ba dacz po -
świę cił dra ma tur gii au to ra Kar to te ki
(Te atr Ró że wi cza, 1978); dru ga przy no -
si ła szki ce m.in. o Gom bro wi czu, Ró że -
wi czu, Mroż ku, Bryl lu (Wśród szy der -
ców i gdzie in dziej, 1981); trze cia
(Od po wie dzial ność za sło wo, 1993) do -
peł nia ła ob ra zy wcze śniej szych ob ser wa -
cji ba daw czych rów nież o li te ra tu rę
emi gra cyj ną; czwar ta (Te atral ność i dra -
ma tycz ność, 2005) kon cen tro wa ła się
znów na dra ma cie Ró że wi cza, Mroż ka
i Gom bro wi cza; pią ta wresz cie (Wo kół
ese ju, 2007) zgro ma dzi ła stu dia i szki -
ce o kra jo wej i emi gra cyj nej twór czo ści
ese istycz nej po II woj nie świa to wej.

A za tem: obok roz wa żań nad te atrem
i dra ma tem kil ku ostat nich dzie się cio le -
ci, głów nej fa scy na cji na uko wej i kry -
tycz nej Sta ni sła wa Gę ba li, ma my do czy -
nie nia z re flek sją nad hi sto rią form
pro za tor skich i po etyc kich prze szłe go
stu le cia, obok stu diów nad ese jem – wie -
lo płasz czy zno we roz wa ża nia nad lo sa -
mi kry ty ki li te rac kiej daw niej szej i naj -
now szej. To wszyst ko wprzę gnię te
zo sta ło nad to w ty giel kra ju i emi gra cji
pol skiej po II woj nie świa to wej. In ef fec -
tu  pi sar stwo na uko we i kry tycz ne Gę ba li
uwy raź nia z nie sły cha ną kon se kwen cją
i w spo sób przej rzy sty zmien ne ko le je
na ro do wej twór czo ści w dru giej po ło -
wie XX wie ku, tj. w cza sie roz ma itych
re wo lu cji nie tyl ko w wy mia rze po li tycz -
no -ide olo gicz nym, ale tak że – co dla nas
chy ba naj istot niej sze – ar ty stycz nym. 

Gdy by śmy chcie li opi sać dwo ma wy ra ‐
za mi ten do ro bek, za pew ne mu sie li by ‐
śmy się gnąć do zna ne go klu cza Wiel kich
Na zwisk. Sta ni sław Gę ba la uznał, że
szko da cza su na zaj mo wa nie się za gad ‐
nie nia mi mar gi nal ny mi dla hi sto rii pol ‐
skich form li te rac kich, i że na le ży z uni ‐
wer sum do świad czeń hi sto rycz nych
i ar ty stycz nych sta wiać na ta kie zja wi ‐
ska, któ rych si ła trwa nia w spo sób
nie pod wa żal ny sta no wi o wa dze i od ‐
kryw czo ści na szej kul tu ry. Dla te go
w cen trum swo ich za in te re so wań usta -
wił trzy po sta cie: Wi tol da Gom bro wi cza,
Ta de usza Ró że wi cza i Sła wo mi ra Mroż -
ka. Ta ko lej ność nie od sła nia wszak że
praw dzi wej fa scy na cji kry tycz nej i ba -
daw czej Pro fe so ra i nie od da je cał ko wi -
tej praw dy o nim. Pi sał prze cież tak że
m.in. o Er ne ście Bryl lu, Le onie Krucz -
kow skim, Wil hel mie Ma chu, Sta ni sła wie
Pię ta ku, Wi sła wie Szym bor skiej (to
w ob sza rze li te ra tu ry kra jo wej), czy
An drze ju Bob kow skim, Gu sta wie Her -
lin gu -Gru dziń skim, Cze sła wie Mi ło -
szu, Je rzym Stem pow skim, Sta ni sła -
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wie Vin ce nzie i Jó ze fie Wit tli nie (to
w ob sza rze li te ra tu ry emi gra cyj nej). Je -
śli do te go ze sta wie nia wy po wie dzi
o Wiel kich Na zwi skach do dać pra ce
o Na zwi skach Po mniej szych (tu taj głów -
nie re cen zje i fe lie to ny), to uj rzy my wi -
ze ru nek kry ty ka/ba da cza li te ra tu ry pol -
skiej o nie by wa le do cie kli wym
i uważ nym umy śle. War to o tym pa mię -
tać, su mu jąc do stęp ne nam Je go stu dia
i szki ce. 

Na uko wy wi ze ru nek Pro fe so ra okre -
śla ją jed na ko woż – jak to już zo sta ło po -
wie dzia ne – po sta cie Gom bro wi cza,
Ró że wi cza i Mroż ka. Je go ma gi ste -
rium po świę co ne by ło Mroż ko wi, dok -
to rat – dra ma tur gii twór cy Kar to te ki
(1978: Te atr Ró że wi cza), książ ka po dok -
to ra cie – w swo ich naj więk szych par -
tiach – Gom bro wi czo wi i Mroż ko wi
(1981: Wśród szy der ców i gdzie in -
dziej), trze ci z ko lei tom – wszyst kim po -
spo łu (1993: Od po wie dzial ność za sło -
wo). Kon se kwen cja ba daw cza, sta łe
do pi sy wa nie do wcze śniej szych in ter pre -
ta cji my śli no wych, a wresz cie stwa rza -
nie no we go kon tek stu dla po dej mo wa -
nych wcze śniej prób na uko wej
ra cjo na li za cji zja wisk, świad czą o Sta -
ni sła wie Gę ba li jak naj le piej. To nie by -
wa le kry tycz ny, do cie kli wy i uczci wy
w swo ich ana li zach uczo ny, któ re go sta -
łą tro ską jest py ta nie o sens, zna cze nie
i isto tę po dej mo wa nej re flek sji hu ma ni -
stycz nej. 

Wy mie nio ne prze ze mnie książ ki wy -
ro sły nie tyl ko z in ten cji po głę bia nia na -
szej wie dzy. Gę ba la, któ ry (wśród
uczniów śred nie go już po ko le nia) za słu -
że nie cie szy się sła wą zna ko mi te go na -
uczy cie la (nie ty le dy dak ty ka, co Mi strza
dy dak ty ki), wszyst kie swo je pra ce pi sał
ze świa do mym za my słem me to dycz -
nym. Stąd je go szki ce, ese je, fe lie to ny
i re cen zje, każ do ra zo wo kon stru owa ne
we dług naj lep szych wzo rów eks pli ka cyj -
nych, miesz czą się w waż nym nur cie hu -
ma ni stycz nej re flek sji: od na wia nia i/lub
do peł nia nia zna czeń już na ob sza rze po -
lo ni sty ki funk cjo nu ją cych, po nie kąd
w swo im dłu gim trwa niu za sty głych
i okrze płych w po wszech nej re cep cji.
Owo „od na wia nie” si ve „do peł nia nie”
zna czeń jest ab so lut nym wy róż ni kiem
lek tu ry kry tycz nej, upra wia nej przez
Pro fe so ra od kil ku dzie się ciu lat. Omów -
my ją sze rzej. 

Pierw sza (dok tor ska) książ ka Sta ni sła -
wa Gę ba li po świę co na zo sta ła te atro wi
Ta de usza Ró że wi cza. Pod kre ślić na le ży,
iż by ła ona pi sa na nie tyl ko w nie zwy -
kle twór czym okre sie au to ra Kar to te ki,
ale i w cza sie, któ ry był dla nie go rów -
nież skom pli ko wa ny od stro ny re cep cji
kry tycz nej. Książ ka ta wy zna czy ła
na wie le lat mo del lek tu ry dzieł Ró że wi -
cza, a przy oka zji uzmy sło wi ła śro do wi -
sku li te ra tu ro znaw cze mu, że po szu ki wa -
nie sen sów tek stu li te rac kie go nie opie ra
się tyl ko na lek tu rze wła snej, ale tak że
na roz ma itych „do dat kach”: opi niach re -
cen zyj nych, su ge stiach in ter pre ta cyj -
nych, do po wie dze niach osób trze cich.
Sta ni sław Gę ba la nie jest czy tel ni kiem

na iw nym, w efek cie każ de ze sta no wisk
ob wa ro wu je zna kiem „nie uf no ści”. Drą -
ży na wet tam, gdzie nie ko niecz nie mu -
si szu kać. Jest jed nak że przy tym uczci -
wy i – nie rzad ko po mi mo od mien no ści
prze ko nań – lo jal ny wo bec su ge stii opo -
nen tów. To spra wi ło, że Te atr Ró że wi cza
od ra zu wszedł do gru py po lo ni stycz nych
opra co wań ka no nicz nych, sta le cy to -
wa nych przy oka zji ko lej nych prób in -
ter pre ta cyj nych twór cy Do pia chu. 

Dru ga książ ka Gę ba li przy nio sła
w swo jej za sad ni czej czę ści szki ce po -
świę co ne Gom bro wi czo wi, Ró że wi -
czo wi, Mroż ko wi (i w ogó le dra ma tur -
gii z krę gu „te atru ab sur du”), a tak że
Bryl lo wi i za gad nie niom li te ra tu ry neo -
pro duk cyj nej lat 70. Praw do po dob nie
ostat nie dwa szki ce tej książ ki by ły
nie ko niecz nym do niej do dat kiem, po -
nie waż bu rzy ły spój ną ca łość, wszyst kie
jed nak uka za ły ba da cza ja ko nie tyl ko
wni kli we go in ter pre ta to ra te atru, ile
tak że ja ko wy czu lo ne go na swój czas
kry ty ka spo łecz nych uwa run ko wań li te -
ra tu ry. Wśród szy der ców i gdzie in -
dziej, czy ta ne po trzy dzie stu sze ściu la -
tach, wciąż są zbio rem in te re su ją cych
po my słów i pod po wie dzi, wię cej: da lej
pro wo ku ją do  dy sku sji. Waż ne zwłasz -
cza są tu taj par tie Gom bro wi czow skie,
po nie waż uka zu ją wie lo po sta cio wy ry -
su nek oso bo wo ści pi sa rza w mo men cie,
kie dy jesz cze o nim zbyt wie le w kra jo -
wym pi śmien nic twie nie na pi sa no. 

W tym sa mym du chu, co Wśród szy -
der ców… sy tu uje się trze cia książ ka Sta -
ni sła wa Gę ba li: Od po wie dzial ność
za sło wo. Ma ona struk tu rę dwu dziel ną,
skła da ją się na nią szki ce i fe lie to ny,
ogła sza ne za sad ni czo po ro ku 1980.
Więk szą część sta no wią tu taj tek sty
po świę co ne do ko na niom emi gra cyj -
nym, ale sa mą książ kę moż na trak to wać
ja ko do peł nie nie ob ra zu li te ra tu ry już
przez ba da cza za ry so wa ne go wcze śniej.
Nie jest to więc w pro stym te go sło wa
zna cze niu „zbiór szki ców”, lecz – na pi -
sa ny w spo sób cha rak te ry stycz ny dla
lat 90. prze szłe go wie ku – zbiór „frag -
men tów”. Owa „frag men ta rycz ność”,
wła ści wa pi sar stwu kry tycz ne mu, ob na -
ża jąc ułom no ści tra dy cyj nej hi sto rii li -
te ra tu ry (to czo no wte dy po dob ne dys ku -
sje), pod po wia da ła przy oka zji in ną
moż li wość pro wa dze nia na uko we go
i po pu lar no nau ko we go dys kur su, tj.
przez do pi sy wa nie zna czeń obocz nych,
od na wia nie funk cji przy pi so wej tek -
stu, „glos so wa nie”. Er go: dys kurs ja ko
sum ma frag men tów, no tat nik za miast
syn te zy o wy raź nie za ry so wa nej te zie. 

Mo no gra fię Te atral ność i dra ma tycz -
ność Sta ni sław Gę ba la tak że utrzy mał
w po dob nym to nie. Za miast tra dy cyj nej
mo no gra fii otrzy ma li śmy zbiór ko men -
ta rzy do twór czo ści trzech pol skich
dra ma tur gów, któ rych obec ność za cią -
ży ła na ob li czu na ro do we go, eu ro pej -
skie go i świa to we go te atru. Wy bór kon -
wen cji glos sa riu sza jest – w mo im
prze ko na niu – chwy tem zna ko mi tym.
Au tor nie ukry wa się tu taj pod płasz czem
utrwa lo ne go w prze szło ści spo so bu lek -

tu ry, lecz pró bu je na no wo od kryć sen -
sy tek stów już kie dyś wie lo krot nie opi -
sa nych. 

Te atral ność i dra ma tycz ność two rzą
trzy czę ści. Pierw sza – po świę co na
Gom bro wi czo wi – skła da się z czte rech
szki ców, dru ga – o Ró że wi czu – z ośmiu,
trze cia – o Mroż ku – rów nież z ośmiu.
Isto tą tych roz dzia łów jest uka za nie
do rob ku dra ma tycz ne go/te atral ne go
trzech pi sa rzy w kon tek ście za rów no ich
re flek sji me ta kry tycz nej, jak rów nież
w prze strze ni sło wa i wy ra zu, tj. re la cji,
któ re moż na spro wa dzić do związ ków
„Ja i Ty”. Pro fe sor na tę kwe stię zwra -
ca szcze gól ną uwa gę, do ko nu jąc w swo -
im stu dium zde cy do wa ne go roz róż nie -
nia na „te atr Ja” oraz „te atr ‘Ja i Ty’”.
Cho dzi tu taj z jed nej stro ny o dra ma tur -
gię eks pre sjo ni stycz ną, w któ rej so lip -
syzm przed sta wie nia jest za sa dą głów -
ną, z dru giej stro ny na to miast o, by tak
rzec, „te atr Spo tka nia”, gdzie in te rak cje
kon kret nych osób są unie waż nie niem
kon cep cji eks pre sjo ni stycz nych i od na -
le zie niem isto ty rze czy w związ ku bo -
ha te ra dra ma tu (ak to ra) z od bior cą (pu -
blicz no ścią). Zna ko mi cie ob ra zu je ten
stan rze czy część stu dium o Sła wo mi rze
Mroż ku. Sta ni sław Gę ba la, wy cho dząc
naj pierw od za gad nień na tu ry ogól nej,
ge no lo gicz nej i świa to po glą do wej, przy -
po mi na jąc za sad ni cze re gu ły or ga ni za -
cji sce nicz ne go uni ver sum twór cy In dy -
ka, z pa sją i pre cy zją po ka zu je
jed no cze sny kres dra ma tur gii Ja w Rzeź -
ni i ar cy dziel ność na ro dzin dra ma tur gii
Ja i Ty w Emi gran tach.

Nie pod wa żal ną za słu gą Pro fe so ra, mi ‐
mo nie jed no krot nie dys ku syj no ści je ‐
go tez szcze gó ło wych, jest uka zy wa nie
po szcze gól nych twór czo ści i utwo rów
w dia lek tycz nym (dia lo gicz nym) spię ‐
ciu. Wi dać to np. w szki cach o te atrze Ta -
de usza Ró że wi cza, gdzie kwe stie wznio -
sło ści i try wial no ści (szkic Śmier ci
pięk ne i brzyd kie), czy spój no ści i roz -
pro sze nia for mal ne go (szkic Od „Kar -
to te ki” upo rząd ko wa nej do „Kar to te ki
roz rzu co nej”), na kła da ją się na kon cep -
cje tra dy cyj nej i (po) no wo cze snej kon -
cep cji dra ma tu. Owa dia lo gicz ność dys -
kur su wi docz na jest tak że w wie lu
par tiach po świę co nych Gom bro wi czo -
wi. Po le ga ona, naj ogól niej rzecz uj mu -
jąc, na ta kim struk tu ry zo wa niu opi nii,
któ rej fun da men tem są m.in. hi sto ria i los
po je dyn czy, tra gizm po staw (wy bo rów)
i gro te sko wość sy tu acji. Sta ni sław Gę -
ba la – od pierw szych swo ich pu bli ka -
cji – sta le o te prze ciw sta wie nia py ta.
Do ty czą one pod sta wo wych kwe stii,
cha rak te ry stycz nych dla ca łe go wie -
ku XX. Opi su jąc (z wy łą cze niem Wit -
ka ce go) naj waż niej sze zja wi ska te atral -
ne tam te go stu le cia, Pro fe sor w isto cie
rze czy sku pia swo ja uwa gę na tym, co
dla tam tej kul tu ry cen tral ne i pe ry fe ryj -
ne jed no cze śnie.

O jed nej rze czy war to tu taj jesz cze
wspo mnieć: Te atral ność i dra ma tycz ność
to stu dium po chy la ją ce się nad pol -
skim ro do wo dem. Dia lek ty ka in te li -
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genc ko ści (po sta wy ary sto kra tycz nej)
i pa ra fiańsz czy zny (chłop stwa) wie lo -
krot nie by wa tu taj za stę po wa na sty li -
stycz ny mi fi gu ra mi trwa ło ści (prze -
szło ści, tra dy cji, ana chro ni zmu)
i roz syp ki (no wo cze sno ści, któ ra nie ma
świa do mo ści wła snej po zy cji). Sta ni sław
Gę ba la za zna cza, że pro ces ten za czął się
już u Wit ka ce go, a opi sy wa ni przez nie -
go Gom bro wicz, Ró że wicz i Mro żek są
wier ny mi lub mar no traw ny mi je go kon -
ty nu ato ra mi. W tym sen sie opi sy wa na tu -
taj książ ka z pew no ścią ma szan sę na to,
by stać się nie ba wem „roz sad ni kiem” na -
uko wej de ba ty.

Ostat ni zbiór szki ców Pro fe so ra – Wo -
kół ese ju – po sia da kom po zy cję wy raź -
nie kon tra sto wą: otwie ra go ob szer ne
opra co wa nie za ty tu ło wa ne Ese isty ka
spo łecz no -fi lo zo ficz na i re flek sje o kul -
tu rze, któ re ma cha rak ter sze ro kiej pa -
no ra my obej mu ją cej głów nie trzy po wo -
jen ne dzie się cio le cia (la ta 1945-1975),
po czym na stę pu ją jak by trzy zbli że nia
twór czo ści ese istycz nej Jó ze fa Wit tli na,
Wi tol da Gom bro wi cza i An drze ja Bob -
kow skie go. Książ kę za my ka ko lej na
pa no ra ma, uka zu ją ca ese isty kę kry tycz -
no li te rac ką, któ ra nie rzad ko in spi ro wa -
ła naj waż niej sze dys ku sje o sta nie na szej
li te ra tu ry i na szej zbio ro wej kon dy cji. 

Pierw szy szkic moc no za ry so wu je
naj waż niej szą li nię po dzia łu li te ra tu ry
pol skiej tam te go okre su – na jej część
kra jo wą i emi gra cyj ną. Być mo że wła -
śnie w ese isty ce ta li nia po dzia łu by ła
naj bar dziej wy ra zi sta; w każ dym ra zie
ogra ni cze nia wol no ści sło wa, cen zu ra,
czy ni ły w kra ju szcze gól ne spu sto sze nia
w tej dzie dzi nie twór czo ści, pod czas gdy
na emi gra cji roz wi ja ła się ona wy jąt ko -
wo dy na micz nie. 

Re flek sja „wo kół ese ju”, któ rą pro po -
nu je au tor, obej mu je krąg naj waż niej -
szych zbio ro wych do świad czeń, ja kie sta -
ły się na szym udzia łem w XX wie ku.
In te re su ją go naj wni kliw sze wer ba li za -
cje te go do świad cze nia, for mu ło wa ne
w wa run kach peł nej swo bo dy wy po wie -
dzi i peł nej od po wie dzial no ści za sło wo.
Tak mo gli się wy po wia dać tyl ko pi sa rze
na emi gra cji – Vin cenz, Stem pow ski,
Wit tlin, Gom bro wicz, Mi łosz, Bob kow -
ski. W kra ju na to miast dra stycz ne w pew -
nych okre sach ogra ni cze nia wol no ści sło -
wa zmu sza ły lu dzi pió ra do pro wa dze nia
naj roz ma it szych gier z cen zu rą, upra wia -
nia słow nej ekwi li bry sty ki i do sko na le -
nia „ję zy ka ezo po we go”. W miej sce
wiel kich te ma tów za ka za nych po ja wia -
ły się nie uchron nie te ma ty za stęp cze.

Au tor wy raź nie pod kre śla, że ta za sad -
ni cza od mien ność wa run ków, w ja kich
roz wi ja ła się li te ra tu ra w kra ju i na emi -
gra cji, przy no si ła nie kie dy dość za ska -
ku ją ce re zul ta ty. Do bar dziej za dzi wia -
ją cych fe no me nów trze ba za li czyć np.
wy so ką ran gę kry ty ki li te rac kiej w kra -
ju i jej wy raź ny nie do ro zwój na emi gra -
cji. O ile wy tłu ma cze nie przy czyn do -
mi na cji kry ty ki li te rac kiej w okre sie
so cre ali zmu wy da je się sto sun ko wo
pro ste, o ty le trud niej zro zu mieć dłu go -
trwa łość te go zja wi ska, obej mu ją ce go

wła ści wie ca ły okres PRL -u. A już naj -
trud niej zro zu mieć fakt, iż kry ty ka cza -
sa mi de pre cjo no wa ła „li te ra tu rę pięk ną”,
tak jak ro bił to np. jesz cze na po cząt ku
lat 70. An drzej Ki jow ski, któ ry pi sał:
„Li te ra tu ra pięk na nic nie za ła twi. Trze -
ba pięk ne go, mą dre go pi śmien nic twa fi -
lo zo ficz ne go i mo ral ne go”. 

Sta ni sław Gę ba la po ka zu je w ja ki spo ‐
sób ese isty ka sku tecz nie te ana chro ‐
nicz ne po dzia ły za cie ra ła, co przez kry ‐
ty kę zo sta ło w koń cu do strze żo ne
i na zwa ne ese iza cją li te ra tu ry. W dru -
giej po ło wie XX w. za czę ła się praw dzi -
wa „in wa zja ese ju”. Nie za mil kły jed nak
gło sy kry ty ków do ma ga ją cych się wiel -
kiej po wie ści -zwier cia dła za cho dzą -
cych prze mian, któ rzy współ cze sną
twór czość li te rac ką przyj mo wa li ja ko na -
miast kę – pro dukt za stęp czy „za miast
po wie ści”.

Tek sty za war te w zbio rze Wo kół ese -
ju  są  lek tu rą z cza sów, gdy li te ra tu ra emi -
gra cyj na po sia da ła jesz cze smak za ka -
za ne go owo cu. Ta ki cha rak ter ma np.

szkic za ty tu ło wa ny „Dzien nik” Gom bro -
wi cza – pro ble my au to kre acji, na pi sa ny
rów no przed czter dzie stu la ty, a opu bli -
ko wa ny w ro ku 1977. Wszyst kie na to -
miast są świa dec twem au ten tycz nej fa -
scy na cji au to ra, któ ry ni gdy nie
przyj mo wał po sta wy ba da cza li te ra tu ry -
peł nej dy stan su. 

Pięć opu bli ko wa nych ksią żek, kil ka -
dzie siąt roz praw i ar ty ku łów w waż nych
i re no mo wa nych to mach zbio ro wych,
a tak że wie le, li czą cych po nad set kę re -
cen zji i fe lie to nów li te rac kich, utwier dzi -
ły prze ko na nie o zna ko mi tej po zy cji Sta -
ni sła wa Gę ba li ja ko hi sto ry ka li te ra tu ry
pol skiej XX wie ku, in ter pre ta to ra jej
dzieł ka no nicz nych, wresz cie ja ko uważ -
ne go i czuj ne go ob ser wa to ra i kry ty ka
do ko nań naj now szych. Po nad pięć dzie -
się cio let nia  lek tu ra li te ra tu ry za owo -
co wa ła pięk ny mi i za słu że nie ob fi ty mi
plo na mi. Bez syn te tycz nych i ana li -
tycz nych stu diów Pro fe so ra trud no dzi -
siaj wy obra zić so bie kształt nie któ rych
ob sza rów na ro do wej fi lo lo gii.
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KRZYSZTOF ŚNIOSZEK

EPI TA FIUM

po eta nie od cho dzi
roz pię ty na krzy żu
wie lu zna czeń
kre ślo nym rę ką
ar cy bi sku pa se nio ra
za stygł w bez ru chu
po mię dzy słoń cem i zie mią
z któ rej wy ra sta ku nie bu
rząd drew nia nych pa cior ków
nut na ni za nych na par ty tu rę
wi ta stwo sza
a pod nią krop ka
jak łeb gwoź dzia
do trau my
i ta ako la da
bez na mięt nie spi na ją ca
po czą tek i ko niec…

Ka to wi ce, 7/8 sierp nia 2017

OSTAT NIA WIE CZE RZA

wier sze
spo ży ły po etę
za chłan ne ry my
to czą jesz cze
je go trze wia
osie ro co ny prze ci nek
uwiązł w gar dle
a świ dro we nu ty
za no szą do bo ga
ra do sny ma gni fi cat
ostat ni aka pit akord
wła śnie wy zio nął du cha
idź cie
ofia ra
speł nio na

Ka to wi ce, 8/9 sierp nia 2017

BRY NOW SKI LA MENT

twój bry nów łka
łzy ro ni ukrad kiem
ma don na du dy -gra cza
od rzę si ste go szlo chu
za no si się sy gna tur ka
na wie ży świę te go mi cha ła
kutz pi sze sce na riusz
z to bą w tle
śmierć w bry no wie
wy brzmie wa
mah le row skie ada gio
wol niej sze niż an dan te
ostat nie
ta kie…

Ka to wi ce, 10 sierp nia 2017
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– Pierw sze dwa spo tka nia Ka wia ren ‐
ki Kul tu ral no ‐Li te rac kiej od by ły się
w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic pod na zwą
„U Sza fran ka”. Jed nak po zo sta łe wy da ‐
rze nia or ga ni zu je Pa ni nie zmien nie
od 2007 ro ku w Bi blio te ce Ślą skiej w Ka ‐
to wi cach. Ja kie by ły po cząt ki tej au tor ‐
skiej ini cja ty wy? Skąd po mysł i si ła, by
przez ty le lat przy go to wy wać, a po tem
pro wa dzić roz mo wy, wy kła dy, pre zen ‐
ta cje w ra mach Ka wia ren ki? 

– 27 paź dzier ni ka 2007 ro ku to da ta
pierw sze go spo tka nia in au gu ru ją ce go
dzia łal ność Ka wia ren ki Kul tu ral no -Li -
te rac kiej. By ła nas wte dy tyl ko ma ła gru -
pa, m.in. oso by, któ re bar dzo mnie
wspie ra ły: red. Be ata To ma nek, dr hab.
An na Go mó ła i prof. dr hab. Ste fan Za -
bie row ski. W ka wia ren ce Mu zeum świę -
to wa li śmy po wo ła nie do ży cia mo jej Ka -
wia ren ki, wy bra li śmy dla niej sto sow ną
na zwę. Rze czy wi ście, jesz cze w tym sa -
mym ro ku, w grud niu, prze nie śli śmy się
do Bi blio te ki Ślą skiej, gdzie pan dy rek -
tor – prof. zw. dr hab. Jan Ma lic ki oka -
zał nam du żą przy chyl ność i wy ra ził zgo -
dę na co mie sięcz ne spo tka nia. 

Po mysł zro dził się pod czas mo ich stu -
diów na Uni wer sy te cie Ślą skim. By łam za -
fa scy no wa na hi sto rią kra kow skich i war -
szaw skich ka wiar ni ar ty stycz nej bo he my,
o któ rych barw nie opo wia dał prof. Ste fan
Za bie row ski. Za ma rzy ło mi się zna le zie -
nie miej sca, gdzie moż na by by ło kul ty -
wo wać tra dy cje daw nych li te rac kich
spo tkań, pro wa dzić ży we dys ku sje. Po -

dzie li łam się mo im po my słem z Pro fe so -
rem, ini cja ty wę po chwa lił i przy je go po -
par ciu uzy ska łam zgo dę i list – do ku ment
pod pi sa ny przez Dzie ka na i gro no na -
ukow ców Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go Uni -
wer sy te tu Ślą skie go – z ak cep ta cją mo je -
go po my słu i proś bą kie ro wa ną
do in sty tu cji kul tu ral nych o po moc w re -
ali za cji mo ich pla nów. Pi smo rze czy wi ście
szyb ko otwar ło drzwi do Ka wia ren ki
Kul tu ral no -Li te rac kiej. Mo je ma rze nia
i pla ny szyb ko za mie ni ły się w pa sję. Bar -
dzo mi łym ge stem ze stro ny Uni wer sy te -
tu Ślą skie go i wy róż nie niem by ło no mi -
no wa nie mnie ja ko Ab sol went ki z Pa sją
w lu tym 2016 ro ku do udzia łu w Ple bi scy -
cie Ab sol went z Pa sją 2016. Zna la złam się
w pierw szej piąt ce.

– W czerw cu te go ro ku za koń czył
się 10 se zon dzia łal no ści Ka wia ren ki. To
świet na oka zja do pod su mo wa nia i prze ‐
war to ścio wa nia te go, co się uda ło, co
war to kon ty nu ować, a z czym na no wo
się zmie rzyć. Na ile spraw dzi ła się for mu ‐
ła Ka wia ren ki? Jak Pa ni ja ko ini cja tor ka
ca łe go przed się wzię cia pod su mo wa ła by
tę de ka dę?

– 10 lat, 10 spo tkań na se zon, a se -
zon – po dob nie jak rok szkol ny – roz po -
czy na się we wrze śniu i trwa do czerw -
ca. Te ma ty ka ka wia ren ko wych spo tkań
oscy lu je wo kół za gad nień zwią za nych
z li te ra tu rą, sztu ką, mu zy ką, fi lo zo fią
i hi sto rią, zwłasz cza hi sto rią Ślą ska. My -
ślę, że na zwa „ka wia ren ka” do brze się ko -
ja rzy, tra fia do sze ro kie go gro na od bior -

ców. Pod czas dys ku sji go ście czę stu ją się
cia stecz ka mi, ka wą i her ba tą, któ rą wcze -
śniej sa ma za pa rzam. Z pew no ścią to rów -
nież ma wpływ na at mos fe rę spo tkań,
na swo bod nie pro wa dzo ne dys ku sje.
W pierw szych mie sią cach dzia łal no ści, te -
ma ty czę sto pod su wa li mi przy ja cie le
i sym pa ty cy Ka wia ren ki. Du żym wspar -
ciem by ła po moc ze stro ny za przy jaź nio -
nych wy kła dow ców z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go, któ rzy oka zy wa li chęć
wy gło sze nia pre lek cji pod czas spo tka nia.
Dość trud no do ko nać pod su mo wań, cho -
ciaż każ da okrą gła rocz ni ca te go się do -
ma ga. Trud no dla te go, że spo tka nia to pe -
wien trwa ją cy pro ces, roz wi ja ją cy się,
wno szą cy no wą wie dzę, no we spo strze -
że nia. Ka wia ren ka ma swo je ży cie, w któ -
rym od zwier cie dla się rze czy wi stość,
po trze ba oma wia nia spraw zwią za nych
z kul tu rą. O do ko na nie pod su mo wa nia po -
sta ram się wte dy, gdy na dej dzie ta ki
czas, że po pro szę ko goś, by kon ty nu ował
za mnie spo tka nia. W roz po czę tym wła -
śnie se zo nie wszyst kie spo tka nia w ka len -
da rium ma ją już przy dzie lo ny te mat. 

– Po wie dzia ła Pa ni kie dyś, że praw dzi ‐
wych przy ja ciół po zna je się nie w bie dzie,
ale gdy od no si się suk ces. Wte dy – jak
mnie mam – ujaw nia ją się wszy scy za ‐
zdro śni cy i oso by nie życz li we. Każ dy
te go ty pu pro jekt kul tu ral ny wią że się
z pra cą z wie lo ma ludź mi. Bez ko ‐
go – oczy wi ście oprócz Pa ni Dok tor – nie
by ło by Ka wia ren ki? 

– Nie by ło by Ka wia ren ki bez tych
wszyst kich do brych, życz li wych lu dzi,
któ rych wy mie ni łam wcze śniej. Bez zgo -
dy Pa na Dy rek to ra na kon ty nu owa nie spo -
tkań w ko lej nych se zo nach, bez współ pra -
cy z Dzia łem Pro mo cji Bi blio te ki Ślą skiej
oraz bez po mo cy pra cow ni ków Dzia łu Za -
ple cza Tech nicz ne go. Ka wia ren kę two rzą
lu dzie. Zna ne jest po wie dze nie: mieć
szczę ście u lu dzi. Mam szczę ście nie tyl -
ko u lu dzi, ale przede wszyst kim – do lu -
dzi. Do tej po ry nikt z go ści spe cjal nych
nie od rzu cił mo je go za pro sze nia. Spo ty -
kam się z życz li wo ścią, po par ciem i chę -
cią współ pra cy. Z pew no ścią tra fiam
na lu dzi z pa sją.

Suk ces? Tak, każ de spo tka nie to dla
mnie suk ces, du ża sa tys fak cja, to wa rzy -
szą te mu emo cje i uczu cia. W lu dziach wy -
zwa la ją się róż ne re ak cje po wo do wa ne
uczu cia mi, któ re wy wo ły wa ne są przez od -
no szo ne suk ce sy przy ja ciół, zna jo mych.
Za zdrość, fru stra cja czę sto idą w pa rze
z ża lem do sie bie sa me go. W mo jej pra -
cy za wo do wej, kie dy przy go to wy wa łam
się do otwar cia li cen cjo no wa ne go ośrod -
ka na ucza nia ję zy ków ob cych, po wie dzia -
no mi, że wśród mo ich – od by wa ją cych
wów czas szko le nie – lek to rów po ja wi ły się
gło sy: Dla cze go Lu cy na? Czym się wy -
róż nia? Sze fo wa głów ne go ośrod ka od po -
wie dzia ła wte dy py ta niem: A dla cze go nie
ty? Dla cze go nie któ reś z was? Do re ali -
zo wa nia swo ich ma rzeń i do roz wi ja nia pa -
sji po trzeb ne są od wa ga, kon se kwen cja
w dzia ła niu, na wet upór. No i przede
wszyst kim – chęć i umie jęt ność dzie le nia
się swo imi za in te re so wa nia mi i pa sją.
Zo sta ją szcze rzy przy ja cie le, do brze ży -
czą cy. Za zdro śni cy od cho dzą, nie życz li -
wi pa trzą z bo ku, cza sa mi po wie dzą coś
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przy kre go, zło śli we go, rzad ko jed nak
pro sto w oczy. 

– Ka wia ren ka ma ra czej cha rak ter ni ‐
szo wy, ad re so wa na jest do od bior cy doj ‐
rza łe go, wy kształ co ne go, ale i na tursz ‐
czy cy znaj dą nić po ro zu mie nia oraz
atrak cyj ne te ma ty, do ty czą ce m.in. po ‐
ezji, hi sto rii czy mu zy ki. Któ re z or ga ni ‐
zo wa nych przez Pa nią wy da rzeń zgro ma ‐
dzi ło naj więk sze au dy to rium? Któ re
wspo mi na Pa ni ze szcze gól nym sen ty ‐
men tem? 

– Ka wia ren ka ma swo ich sta łych sym -
pa ty ków, jest to gro no osób, któ re z se zo -
nu na se zon po więk sza się. Za brzmi to nie -
skrom nie, ale ka wia ren ko we spo tka nia są
co raz bar dziej po pu lar ne. Z pew no ścią
każ do ra zo wo wpływ na li czeb ność au dy -
to rium ma te mat spo tka nia, któ ry ogła sza -
ny jest z od po wied nim wy prze dze niem
cza so wym w In ter ne cie – na stro nie Bi -
blio te ki Ślą skiej, na fan pa ge’u Ka wia ren -
ki Kul tu ral no -Li te rac kiej na Fa ce bo oku
czy w In for ma to rze Kul tu ral nym Ka to wic.
Za pro sze nia na spo tka nia wy sy łam rów -
nież dro gą ma ilo wą do zna jo mych. By wa,
że obok od bior cy doj rza łe go po ja wia się
stu dent al bo uczeń szko ły śred niej. Bar -
dzo do brze i mi ło wspo mi nam pierw sze
mie sią ce, spo tka nia z po cząt ku dzia łal no -
ści Ka wia ren ki. Mo że dla te go, że wte dy
wła śnie Ka wia ren ka sta wia ła pierw sze
kro ki, po trzeb ne by ło za an ga żo wa nie
wie lu życz li wych lu dzi, by mo gła się roz -
wi jać. Z li czeb no ścią uczest ni ków spo tkań
by wa róż nie, cza sa mi za ska ku ją co. Pa mię -
tam, że by łam mi le za sko czo na du żą fre -
kwen cją na spo tka niu o ka to wic kiej se ce -
sji, a póź niej – o mo der ni zmie. By ło to
w pierw szym ro ku dzia łal no ści Ka wia ren -
ki, kie dy jesz cze na spo tka niach po ja wia -
ło się nie wie lu słu cha czy. Pa mię tam lu dzi,
zwłasz cza star szych, któ rzy przy cho dzi li
re gu lar nie. Dziś nie któ rych nie ma już
z na mi, ode szli. Gdy przy wo łu ję w my -
ślach ich twa rze, roz mo wy, to zda ję so bie
spra wę z upły wu cza su. Bra ku je mi ich.

– Co de cy du je o wy bo rze te ma tu,
pre le gen ta? Czy na cha rak ter spo tka nia
wpływ ma ją rocz ni ce, ju bi le usze, waż ne
wy da rze nia bie żą ce? Skąd bie rze Pa ni
po my sły na ko lej ne wie czo ry?

– By wa, że te mat ro dzi się w trak cie
dys ku sji pod czas spo tka nia. Z pew no ścią
wpływ na wy bór te ma tu ma ją rocz ni ce
waż nych wy da rzeń, ju bi le usze. Cza sa mi
z pro po zy cją te ma tu zwra ca się do mnie
Bi blio te ka Ślą ska. Obec nie do sta ję sto sun -
ko wo du żo próśb, pro po zy cji, zwią za nych
ze zor ga ni zo wa niem spo tkań au tor skich
od osób pi szą cych pro zę, wier sze. Za le -
ży im na wy pro mo wa niu swo jej twór czo -
ści. Lu bię or ga ni zo wać – co raz bar dziej
po pu lar ne – sla my po etyc kie. Naj bar dziej
jed nak cie szy mnie, gdy uda je mi się zre -
ali zo wać spo tka nie, któ re go te mat sa ma
wy my śli łam. Ener gii do da je mi ko niecz -
ność po szu ki wa nia ma te ria łów do dys ku -
sji oraz po zna nia od po wied niej oso by, któ -
ra po dej mie się wy gło sze nia pre lek cji.
Du żą sa tys fak cją są dla mnie tak że spo -
tka nia, w któ rych peł nię ro lę za rów no go -
spo dy ni, jak i pre le gent ki.

– Wia do mo, że in sty tu cje kul tu ry cier ‐
pią na brak wy star cza ją ce go do fi nan so wa ‐
nia. Gdy by jed nak pu ścić wo dze fan ta zji,

ko go jesz cze bez wzglę du na kosz ty chcia ‐
ła by Pa ni za pro sić? Z te go, co pa mię tam,
Ka wia ren ka ma cha rak ter wol nej ini cja ‐
ty wy i za uczest nic two w spo tka niach nie
otrzy mu je się ho no ra rium… 

– Tak się do brze i szczę śli wie skła da, że
moi go ście, przyj mu jąc za pro sze nie,
orien tu ją się w za sa dach pro wa dze nia
dzia łal no ści Ka wia ren ki Kul tu ral no -Li te -
rac kiej. My ślę, że wie le uzna nych au to ry -
te tów świa ta na uki i kul tu ry dzia ła pro pu -
bli co bo no. I chy ba nie wy pły wa to tyl ko
ze zna jo mo ści re aliów funk cjo no wa nia na -
szych róż ne go ro dza ju pla có wek kul tu ral -
nych. Chcia ło by się po wie dzieć: znam
swo je miej sce, wiem, gdzie mo gę mie rzyć.
Jed nak zda rzy ło mi się pa rę ra zy być py -
ta ną o ho no ra rium przez pa ru pi sa rzy i po -
etów. I o dzi wo – tych wła śnie, któ rzy za -
bie ga li o spo tka nie w Ka wia ren ce. 

– Ka wia ren ka ma też waż ne za da nie
po pu la ry za tor skie. Od by ło się wie le spo ‐
tkań po świę co nych za po mnia nym po sta ‐
ciom i wy da rze niom. Czę stym go ściem
ka wia ren ki jest też prof. Zyg munt Woź ‐
nicz ka – nie kwe stio no wa ny au to ry tet
w spra wach Ślą ska. Jed nak że te ma ty ślą ‐
skie na Ślą sku to za wsze ry zy ko i za rze ‐
wie kon flik tów. Co dla Pa ni jest naj waż ‐
niej sze w pro mo cji kul tu ry na sze go
re gio nu?

– Tra dy cyj nie prof. Zyg munt Woź nicz -
ka ma swo ją pre lek cję przy naj mniej raz
w se zo nie, naj czę ściej w oko li cach dat
zwią za nych z hi sto rycz ny mi wy da rze nia -
mi. Bar dzo do brze nam się współ pra cu je.
Spo tka nia z Pro fe so rem za wsze przy cią ga -
ją licz ne au dy to rium, któ re skła da się nie
tyl ko z uważ nych słu cha czy, ale przede
wszyst kim z ży wo re agu ją cych na je go wy -
po wie dzi dys ku tan tów. Na le żą do nich
przede wszyst kim oso by star sze, wśród nich
i ta kie, któ re pa mię ta ją wy da rze nia z II woj -
ny świa to wej czy okres nie chlub nej hi sto -
rii pol skie go ko mu ni zmu. Pod czas każ de -
go spo tka nia jest też czas na py ta nia
i dys ku sję. Rze czy wi ście, nie za wsze jest
ła two uspo ko ić emo cjo nal nie re agu ją cą pu -
blicz ność. Ale o to cho dzi, ta kie spo tka nia
ma ją sens. Dys ku sje na wła ści wym po zio -
mie in te lek tu al nym, ale też i kul tu ral nym
świad czą o za in te re so wa niu te ma tem. Kie -
dyś po jed nym ze spo tkań z prof. Woź nicz -
ką zo sta łam za ata ko wa na słow nie przez po -
pu lar ną ka to wic ką dzien ni kar kę zaj mu ją cą
się hi sto rią na sze go re gio nu. Mia ła pre ten -
sje, że po zwo li łam na – zbyt dłu gie – wy -
po wie dzi osób po stron nych, na nie po -
trzeb ną dys ku sję, gdy ona przy szła
w kon kret nym ce lu – na wy kład pro fe so -
ra Woź nicz ki, by ła zbul wer so wa na. 

Pro mo wa niu kul tu ry na sze go re gio nu
z pew no ścią po mo gą spo tka nia, na któ -
rych przy wo ły wa ne bę dą po sta cie, ma ją -
ce wpływ na roz wój kul tu ry Ślą ska we
wszyst kich jej dzie dzi nach. Pod czas mi -
nio nych spo tkań wie lo krot nie kła nia li śmy
się bo ha te rom ślą skiej hi sto rii, ar ty stom,
pi sa rzom, mu zy kom. Jesz cze w tym ro -
ku w Dzia le Gra fi ki im. P. Stel le ra Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic od bę dzie się spo -
tka nie po świę co ne Paw ło wi Stel le ro wi. 

– Za le d wie kil ka mie się cy te mu uka ‐
za ła się Pa ni książ ka Pol skie ślą skie na ‐
zwi sko. Ro dzin na hi sto ria ży ciem pod pi ‐
sa na. Jest to po łą cze nie hi sto rii ro dzin nej

i na uko we go wy wo du, zwłasz cza od no ‐
szą ce go się do spraw ślą skiej toż sa mo ‐
ści. Z punk tu wi dze nia kul tu ro znaw ‐
czy ni opi sa ła Pa ni do ku men ty, ro dzin ne
wspo mnie nia. Kto Pa ni zda niem po wi ‐
nien prze czy tać tę pu bli ka cję? 

– Książ kę pi sa łam pa rę lat, jest roz wi -
nię ciem mo jej pra cy dok tor skiej. Na tle
hi sto rycz nych wy da rzeń Ślą ska przed sta -
wi łam ży cie ty po wej ślą skiej ro dzi ny,
mo jej ro dzi ny. W spra wach Ślą ska za -
wsze war to za bie rać głos. Te mat ślą skiej
toż sa mo ści wie lo krot nie był po dej mo wa -
ny i oma wia ny w Ka wia ren ce. Wie le się
dys ku tu je o ślą skiej toż sa mo ści, dla te go
tym bar dziej po win no się jak naj wię cej
za się gać in for ma cji, po szu ki wać i uzu -
peł niać wie dzę na ten te mat. Mo im za -
mia rem by ło na pi sać książ kę tak, by sta -
ła się ro dza jem przy stęp ne go
pod ręcz ni ka, łą czą ce go hi sto rycz ne wy -
da rze nia z opi sem co dzien no ści Ślą za -
ków w pierw szej po ło wie XX wie ku. Nie
wy pa da mi mó wić, że mo ja książ ka po -
win na być prze czy ta na, jest to jed nak
mo im pra gnie niem, by tra fi ła zwłasz cza
do mło dych czy tel ni ków. Wy god niej
i zręcz niej bę dzie mi tu taj po słu żyć się
wy po wie dzią prof. Ste fa na Za bie row -
skie go: „Nie wy obra żam so bie, by na po -
zy cję tę nie po wo ły wa li się wszy scy, któ -
rzy bę dą pi sać w po głę bio ny spo sób
o spra wach Ślą ska w la tach oku pa cji”.

– Jest Pa ni nie tyl ko ani ma tor ką kul ‐
tu ry, pro wa dzą cą Ka wia ren kę, ale też
po et ką. Jak li rycz nie wi dzi Pa ni swą
Ma łą Oj czy znę? W czym moż na się za ‐
ko chać na Ślą sku i jak po przez spo tka ‐
nia kul tu ral no ‐li te rac kie za mie rza Pa ni
jesz cze to pod kre ślić?

– Po et ką by wam. Trak tu ję to ja ko ro dzaj
pew ne go przy wi le ju. Za czę łam pi sać wier -
sze już w li ceum. Pierw szy to mik Wier szy
wy bra nych z ze bra nych wy da łam do pie ro
w ze szłym ro ku. W je go ty tu le Od sie bie
do sie bie mie ści się pe wien prze kaz, jest za -
war te to, co dzie je się mię dzy mną a po -
strze ga nym prze ze mnie świa tem. Mój
świat to Śląsk, Ka to wi ce, mo ja Ma ła Oj -
czy zna. Wpraw dzie te ma ty ka mo ich wier -
szy jest uni wer sal na, to jed nak do mi nu je
w nich mo ja ślą ska wraż li wość, któ ra łą -
czy się z wro dzo ną, a mo że – z prze ka za -
ną w ge nach – ty po wą dla Ślą za czek prak -
tycz ną umie jęt no ścią oce ny za sta nej
rze czy wi sto ści, wy pro wa dza nia wnio sków
z prze ży tych wy da rzeń, ra dze nia so bie
z co dzien no ścią. W ze szłym se zo nie od by -
ło się w Ka wia ren ce spo tka nie, w któ rym
wzię li udział po eci, po et ki z Pod ha la i ze
Ślą ska. Przed sta wia li swo je wier sze pi sa -
ne w gwa rze. To był je den z tych wie czo -
rów, gdy Be ne dyk tyn ka – sa la, w któ rej od -
by wa ją się spo tka nia – by ła wy peł nio na
pu blicz no ścią po brze gi. Pięk nie przed sta -
wi li swo je Ma łe Oj czy zny. Ko le ga po pió -
rze na ma wia mnie do na pi sa nia wier sza
po ślą sku. Pod ję łam wy zwa nie, my ślę, że
dam ra dę, je stem Ślą zacz ką.

– Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę ko lej ‐
nych de kad li te rac kich, ar ty stycz nych
i oso bi stych suk ce sów, a Ka wia ren ce
zna ko mi tych go ści i licz ne go gro na słu ‐
cha czy i dys ku tan tów. 

– Bar dzo dzię ku ję i za pra szam wszyst -
kich na spo tka nia. ■
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M
i chał Buł ha kow pi sał swo ją be st sel le -
ro wą – ale do pie ro po 40 la tach

od śmier ci au to ra! – po wieść od 1928.
do ro ku 1940. I w trak cie kre owa nia utwo -
ru, i w cza sie je go pu bli ka cji dzie ło to mia -
ło bar dzo (aż za bar dzo!) in te re su ją ce przy -
go dy i przy pad ki; wy star czy rzec, iż
do cho wa ły się ma te ria ły, świad czą ce o 8 re -
dak cjach książ ki, a szcze gó ło wiej bę dę tu
ba dał pro blem tzw. wer sji 8. A z lat 1966-
1967. (druk w mie sięcz ni ku „Mo skwa”;
tekst ocen zu ro wa ny) i wer sji 8. B z ro -
ku 1968. (wer sja peł na; pier wo druk we
Frank fur cie nad Me nem; nb. ter mi ny „wer -

sja 8. A” i „wer sja 8. B” po cho dzą ode
mnie). Wspo mnia ne ma te ria ły na stę pu ją co
pod li cza Ma riet ta Czu da ko wa: „Jest to 20
ze szy tów z ko lej ny mi re dak cja mi rę ko pi -
śmien ny mi, 2 ze szy ty no ta tek, 3 eg zem pla -
rze ma szy no pi su po wie ści (2 spo śród nich
od zwier cie dli ły 3 eta py pra cy nad nią)
oraz ze szyt z no wy mi re dak cja mi po szcze -
gól nych stro nic i uzu peł nie nia mi tek stu, za -
pi sa ny mi w la tach 1939-1940. pod dyk tan -
do cho re go pi sa rza” (Ma riet ta Czu da ko wa:
„Mistrz i Mał go rza ta” Mi cha ła Buł ha ko wa,
tłum. Adam Po mor ski, „Li te ra tu ra na Świe -
cie” 1981, nr 8, s. 109). W Pol sce uka za ły

się 3 tłu ma cze nia tej kul to wej dla wie lu księ -
gi: naj pierw po ja wił się prze kład Ire ny Le -
wan dow skiej i Wi tol da Dą brow skie go
(1969, 1970, 1973 – wer sje nie peł -
ne; 1981, 1983, 1987 – wer sje peł ne), na -
stęp nie An drze ja Dra wi cza (1995) oraz ro -
dzi ny Prze bin dów (2016; cho dzi o Le oka dię
An nę, Grze go rza i Igo ra). W po niż szych wy -
wo dach się gam po edy cję War szaw skie go
Wy daw nic twa Li te rac kie go MU ZA z ro -
ku 2008., za wie ra ją cą „dwa w jed nym”, czy -
li prze kład Le wan dow skiej i Dą brow skie -
go z za zna czo ny mi in ge ren cja mi cen zu ry
ro syj skiej. 

Jak wia do mo (m.in. z bo ga tych źró deł in -
ter ne to wych), Mistrz i Mał go rza ta jest tzw.
dzie łem au to te ma tycz nym, co ozna cza, iż
w po wie ści cy to wa na jest i ana li zo wa na
(przez czyn ni ki ziem skie: cen zu ra – i po za -
ziem skie: lek tu ra po sta ci ewan ge licz nych)
przy po wieść Mi strza o Pon cju szu Pi ła cie;
peł ny ty tuł tej po sta ci brzmi: „pro cu ra tor Ju -
dei, equ es

Ro ma nus, Pon cjusz Pi łat” (LD 540).
Książ ka ma 3 za cho dzą ce na sie bie nar ra -
cje: oto hi sto ria mi ło ści Mi strza i Mał go rza -
ty są sia du je z przy go da mi dia bła Wo lan da
i je go świ ty (kot Be he mot, mor der ca Aza -
zel lo, dia beł -prze śmiew ca Ko ro wiow) w sta -
li now skiej Mo skwie przed II woj ną świa to -
wą; wspo mnia na apo kry ficz na le gen da
o ży ciu Chry stu sa (zwa ne go tu: Je szua
Ha -No cri) i skom pli ko wa nych prze my śle -
niach Pi ła ta po ja wia się i w czę ści de mo nicz -
nej, i ro man so wej. Jak pi sze Dra wicz
w swej roz pra wie ha bi li ta cyj nej: „Łącz ność
tych 3 płasz czyzn, w sen sie kon struk cyj nym,
jest dzie łem dia bel skim [podkr.
J.P. – tak sa mo w dal szych roz trzą sa niach].
Zor ga ni zo waw szy po wie ścio we wi do wi sko
ni by wła sny, sza tań ski bal, za dbaw szy
o wszyst kie efek ty i speł niw szy ro lę mi strza
ce re mo nii, Wo land z asy stą ula tu je, a kie -
dy kon cept zo sta je speł nio ny i za ło że nie
‘niech to dia bli po rwą’ wy czer pa ne – koń -
czy się też utwór, lo gicz nie na zwa ny przez
au to ra ‘po wie ścią o dia ble’” (An drzej Dra -
wicz: Mistrz i dia beł. O Mi cha le Buł ha ko -
wie, Kra ków 1990, s. 298). 

Kło po ty Buł ha ko wa za czę ły się już w mo -
men cie, gdy po my ślał so bie, by w so wiec -
kiej Ro sji pi sać o Chry stu sie ja ko po sta ci hi -
sto rycz nej (hor ror nu mer 1.) oraz o tym, że
we dle chry stia ni zmu ma na dejść epo ka, gdy
na sta nie po wszech na spra wie dli wość i znie -
sie nie wszel kiej do cze snej wła dzy i jej ter -
ro ry zu ją cych lu dzi or ga nów (hor ror nu -
mer 2.)! Ba, nie trze ba bę dzie sta le pa no wać
nad tym, by nie po wie dzieć cze goś, co mo -
gło by ugo dzić w do bre imię ty ra na Ty be riu -
sza czy – w do my śle – Sta li na (hor ror nu -
mer 3.)! Epo ka po re wo lu cyj na i ne pow ska
(nu wo ry szow ska!) mia ła ukry te i nie chwa -
leb ne epi zo dy: ła gry na Sy be rii, wal kę
z ludź mi ma ją cy mi wa lu ty ob ce, wsty dli we
skle py dla uprzy wi le jo wa nych klien tów, bez -
praw ne do kwa te ro wa nia do miesz kań no -
wych lo ka to rów, ba ta lię z wszech obec nym
pi jań stwem i ku mo ter stwem, nie to le ran cję
w ży ciu pu blicz nym sek su (su ro wo za ka za -
ny ho mo sek su alizm) i na go ści itp. I ta kie ob -
sza ry „ata ku” ob ser wu je się w in ge ren cjach
cen zu ral nych wer sji 8. A, roz po wszech nia -
nej w koń ców ce lat 60. XX wie ku. Są tu wy -
eli mi no wa ne du że frag men ty tek stu (roz pię -
to ści kil ku lub kil ku na stu stro nic!), ale
i bar dzo ma łe opusz cze nia, bo do ty czą ce po -
je dyn czych słów. Ta kim nie cen zu ral nym sło -
wem oka zu je się przy miot nik „wol ny”,

Blask Mistrza
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do ty czą cy Mał go rza ty le cą cej na mio tle
na bal Wo lan da: „Nie wi dzial na i wol na!
Nie wi dzial na i wol na!...” (LD 319; wy tłusz -
czam wy kre ślo ne sło wa). Zresz tą cen zor jest
nie uważ ny, bo w tym sa mym aka pi cie czy -
ta my: „zro zu mia ła, że acz kol wiek jest zu -
peł nie wol na i nie wi dzial na, to prze cież
w upo je niu po win na za cho wać odro bi nę roz -
sąd ku” (LD 319). Co cie ka we, dia beł mo -
że stwier dzić, iż jest wol ny: „Ostat nie wej -
ście – szep nął za fra so wa ny Ko ro wiow
[do Mał go rza ty] – i bę dzie my wol ni!”
(LD 370). Gdzie in dziej też nie wy kre ślo -
no fa tal ne go epi te tu: „Mał go rza ta po czu ła
się wol na, wy zwo lo na ze wszyst kie go”
(LD 314). 

Prze dziw ną kwe stią jest opis Mał go rza -
ty ja ko wiedź my: czyż by „nad re dak tor”
su ge ro wał, że ta kie ama tor ki sa ba -
tów – po wy sma ro wa niu się ta jem ni czą ma -
ścią – przy wdzie wa ły na sie bie wy kwint ne
suk nie? Oto kil ka po kie re szo wa nych przez
cen zu rę zdań o uko cha nej Mi strza i jej ko -
le żan kach: „Na ga i nie wi dzial na la ta wi ca ha -
mo wa ła się” (LD 323), „Na gie ko bie ty
wcho dzi ły po scho dach w to wa rzy stwie wy -
fra czo nych męż czyzn” (LD 365), [Wo land
do Mał go rza ty:] „Cze go żą da pa ni za swą
na gość na ba lu?” (LD 383), „wbie gła na ‐
ga Na ta sza” (LD 395), „Ta da mul ka prze ‐
cież by ła go ła!” (An nusz ka o Mał go rza -
cie, LD 402), [Mał go rza ta:] „Ale pro szę mi
wy ba czyć, Aza zel lo, że je stem na ga. Aza ‐
zel lo pro sił, że by się tym nie przej mo wa ‐
ła, za pew niał, że wi dział nie tyl ko na gie ko ‐
bie ty, ale na wet ko bie ty kom plet nie
ob dar te ze skó ry” (LD 501). W tym po to -
ku pu ry tań skich skre śleń cen zu ral ny cer ber
przy sy piał, po zwa la jąc nar ra to ro wi na od -
da nie sza tań skiej i szam pań skiej (go ście Wo -
lan da ką pią się w ba se nach wy peł nio nych
ko nia kiem!) at mos fe ry ba lu i przy go to -
wań do nie go: [Aza zel lo do Mał go rza ty:]
„Dziś wie czo rem […] bę dzie pa ni uprzej -
ma ro ze brać się do na ga i na trzeć tą ma ścią
twarz i ca łe cia ło” (LD 310), „Mał go rza ta
sie dzia ła przed lu strem w za mszo wych
czar nych pan to flach i w płasz czu ką pie lo -
wym na rzu co nym na na gie cia ło” (LD 312),
Na ta sza „By ła zu peł nie na ga, jej po tar ga ne
wło sy roz wie wał wiatr, le cia ła na oklep
na spa śnym wie przu” (LD 329), „Spo za
wierzb wy sko czy ły na gie wiedź my”
(LD 335), Mał go rza ta „ja koś na gle prze sta -
ła być już na ga” (LD 388) itd., itp. 

To jest ta kie nie do pa trze nie, jak za cy to -
wa nie naj słyn niej szej sa ty rycz nej fra zy ca -
łej po wie ści: „Przy sła no nam je sio tra dru -
giej świe żo ści – oznaj mił bu fe to wy”
(LD 280), by do pie ro przy jej po wtór ce zro -
zu mieć dow cip i po słu żyć się no ży ca mi:
„Czyż by, mes ser, w świą tecz ną noc go ści
przy sto le dzie lo no na dwie ka te go rie? Jed ‐
ni – pierw szej, a in ni – jak ma wiał ten smut ‐
ny skne ra ‐bu fe to wy – dru giej świe żo ści?”
(LD 385). 

Przy kła dów ta kich wpa dek w pra cy ad iu -
sta cyj nej re dak to rów cza so pi sma „Mo -
skwa” jest wię cej. Cie ka we dla mnie są dwa
ewe ne men ty zwią za ne z te ma ty ką ma fij ną
czy też kry mi nal ną. Pierw szy po mysł pod -
su wa czy tel ni ko wi dia beł -mor der ca, ra dząc
wam pi ro wi z Broc ken, „jak się po zbyć
pew ne go czło wie ka”: „Po le cił więc swe mu
zna jo me mu, któ ry był od nie go uza leż nio ‐
ny, spry skać ścia ny ga bi ne tu tru ci zną…”
(LD 367). Otóż wy eli mi no wa nie za le ceń
Aza zel la – by ktoś ich nie wy zy skał w „mo -
krej ro bo cie” – mo że przy wo dzić na myśl lo -

sy fran cu skie go kry mi na łu Ri fi fi (1955, re -
ży ser Ju les Das sin), któ ry po zej ściu z ekra -
nów nie był w Pol sce dłu go wzna wia ny,
a mo że w ogó le wy klę ty, ja ko film in struk -
ta żo wy dla rze zi miesz ków! Sce na riusz był
opar ty na po wie ści Du ri fi fi chez les hom -
mes Au gu ste’a Le Bre to na, o czym in for mu -
ją Hen ryk Mar kie wicz i An drzej Ro ma now -
ski w nie oce nio nych Skrzy dla tych sło wach
(tu se ria dru ga, War sza wa 1998, s. 344). 

Dru gi przy kład jest tak sen sa cyj ny, że
sam weń nie wie rzę! Czy ta jąc po mi ja ną
aneg do tę o naj ściu sza ta nów na sklep dla
wy brań ców (w pol skiej wer sji ten epi zod
po ja wił się pierw szy raz w „Li te ra tu rze
na Świe cie” w ro ku 1974., nu me rze 11, pt.
Ostat nie przy go dy Ko ro wio wa i Be he mo -
ta w tłu ma cze niu Le wan dow skiej i Dą brow -
skie go) za dzi wi łem się bar dzo, dla cze go
wy rzu co no do śmiet ni ka frag ment o koń -
co wych gwiz dach por tie ra eks klu zyw ne go
skle pu, przy zy wa ją cych mi li cję po kra dzie -
żach Be he mo ta (LD 478). Ta kich eli mi na -
cji z tek stu po wie ści gwiz da nia i gwizd ków
jest kil ka. Gdy Mał go rza ta, ja ko wiedź ma,
nisz czy miesz ka nia kry ty ków li te rac kich,
któ rzy ośmie li li się nie do ce nić Mi strza,
odźwier ny „wziął do ust gwiz dek, za gwiz ‐
dał wście kle. Ze szcze gól ną pa sją roz ‐
biw szy przy akom pa nia men cie te go gwiz ‐
du ostat nie okno na siód mym pię trze,
Mał go rza ta spły nę ła ni żej i za czę ła wy bi ‐
jać szy by na szó stym pię trze” (LD 325). 

W roz dzia le 31. – „Na Wo ro bio wych Gó -
rach” – dia bły, że gna jąc się z Mo skwą, prze -
pro wa dza ją kon kurs gwiz da nia, czy li któ ry
z nich za gwiż dże naj gło śniej! Za czy na Be -
he mot, zwra ca jąc się do Wo lan da o po zwo -
le nie: „Po zwól mi, ma estro, gwizd nąć
na po że gna nie przed jaz dą” (LD 513).
Na stęp nie kot „wło żył pa lec do ust, odął po ‐
licz ki i gwizd nął. Mał go rza cie za dzwo ni ło
w uszach. Jej koń sta nął dę ba […] wiatr ze ‐
rwał czap ki i wrzu cił je do wo dy” (LD 514).
Ko ro wiow, ksy wa Fa got, jest bar dziej wy -
traw nym za wod ni kiem, bo gdy za gwiz dał,
to „Te go gwiz du Mał go rza ta nie usły sza ła,
ale zo ba czy ła go w chwi li, gdy od rzu ci ło ją
wraz z jej ogni stym ru ma kiem o ja kie
dzie sięć sąż ni. Obok niej wy rwa ło z ko rze ‐
nia mi dąb, a zie mia po pę ka ła aż do sa mej
rze ki” (LD 514). Ca ły tram waj rzecz ny
wo da wy rzu ci ła na prze ciw le gły brzeg.

Za sta na wiam się, ile funk cji moż na tu
przy pi sy wać tym po dej rza nym gwiz dom
i gwizd kom? W roz dzia le 31. (jest przed -
ostat ni, a ra zem z „Epi lo giem” ma my 33 epi -
zo dy, co pew nie su ge ru je alu zję do wie ku
Chry stu sa w mo men cie śmier ci) do szu ki -
wał bym się na wią zań do gwiz dów na sta -
cjach ko le jo wych: „Wsia dać! Drzwi za my -
kać!”, czy li sy tu acji po że gna nia. A mo że są
tu bi blij ne na wią za nia do mo cy bu rzy ciel -
skiej trąb je ry choń skich? Po ja wia się wszak -
że i in na in ter pre ta cja: oto Buł ha kow, obok
Iza aka Ba bla, był „po pro szo ny” przez wia -
do me or ga na do po pra wia nia (ję zyk, gra ma -
ty ka, styl) spra woz da nia cze ki sty Mar ty no -
wa o tym, jak za bił przy wód cę szaj ki
mo skiew skiej, Ja ko wa Ko szel ko wa, pseu -
do Port mo net ka, któ ry za gra bił Le ni no wi
w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia w 1918. ro -
ku czar ne go rolls -roy ce’a (nb. urzę do wo by -
ła to „Spra wa zbroj ne go na pa du ban dy tów
na W. I. Le ni na 6 stycz nia 1919. ro ku”, czy -
li – by unik nąć re li gij ne go kon tek stu – sko -
rzy sta no z ka len da rza no we go sty lu). Po za -
aresz to wa niu dziew czy ny Ja ko wa (Jasz ki),
herszt 100-oso bo wej ban dy „kontr re wo lu -

cjo ni stów” wy po wie dział cze ki stom „woj -
nę na wy nisz cze nie”: „Wy ko rzy stał dla te -
go ce lu bar dzo pro ste urzą dze nie – mi li cyj -
ny gwiz dek. Wy jeż dżał wie czo ra mi
sa mo cho dem na mia sto, a kie dy zrów ny wał
się z po ste run kiem mi li cyj nym, gło śno
gwiz dał, dy żur ny mi li cjant pod cho dził
na we zwa nie i wte dy grzmiał mu na spo tka -
nie wy strzał al bo le cia ła bom ba” (Wi ta lij
Szen ta lin ski: Spra wa o po dwój nym dnie,
przeł. Hen ryk Chły stow ski, „Li te ra tu ra
na Świe cie” 1996, nr 11/12, s. 319). Ar ty -
kuł Mar ty no wa miał się uka zać w cza so pi -
śmie „30 dni” w ro ku 1925., ale do dru -
ku – ska za na ży cio ry sie Le ni na? – nie
do szło. Z te go nie pu bli ko wa ne go tek stu war -
to za cy to wać zda nie, któ re uzna ję za god -
ne sty lu Buł ha ko wa: „Ko szel kow, do syć!
Mo żesz uwa żać się za tru pa!” (ib., s. 320).
Tak po wia da ją cze ki ści do ran ne go, ale sta -
le strze la ją ce go już nie do wro ga, lecz
w nie bo, Jasz ki. 

Ktoś w cen zu rze znał tę hi sto rię (na le ża -
ła do ukry tej le gen dy naj sław niej sze go
w cza sie I woj ny świa to wej czło wie ka) i dla -
te go gwiz da nie i po słu gi wa nie się gwizd -
kiem mo gło bu dzić nie wła ści we sko ja rze -
nia, więc le piej gwiz dy i gwizd ki
wy eli mi no wać! To jest blask le gen dy Le ni -
na z od bla skiem (utaj nio nym do cza su!)
w Mi strzu i Mał go rza cie. Ta kich wie lo -
znacz nych alu zji i sy tu acji alu do wa nia jest
w tej ob szer nej księ dze wie le, więc na le ży
się spo dzie wać wy ja śnie nia – przy kła do -
wo! – co jest nie bez piecz ne go w na zwie
wła snej mia stecz ka Be tle jem i dla cze go
miej sce uro dze nia Chry stu sa usu nię to
z 1. aka pi tu roz dzia łu „Kaźń”? Cie ka we dla
mnie jest i to cho ciaż by, że cho ry czło wiek
nie po wi nien mieć cho re go spoj rze nia:
„Cho ry [Mistrz] spu ścił gło wę i wbił w zie -
mię po sęp ny cho ry wzrok” (LD 388). Wia -
do mo po wszech nie, że kwe stie me dy cy ny
(au tor był le ka rzem!) i szpi ta li, w szcze gól -
no ści tych psy chicz nych (zwa nych piesz czo -
tli wie „psy chusz ka mi”), by ły waż ne
w ZSRR – wal ka z prze ciw ni ka mi po li tycz -
ny mi, któ rych umiesz cza no na od dzia łach
za mknię tych – stąd sa na to rium, gosz czą ce
w sal ce nu mer 118 Mi strza, by ło tak luk su -
so wo wy po sa żo ne, iż po ka zy wa no je za gra -
nicz nym wy ciecz kom -piel grzym kom, chcą -
cym po dzi wiać ta kie sank tu aria uzdro wień
i szczę śli wo ści do cze snej! 

Iro nią lo su, Buł ha kow w swych ostat nich
dniach zna lazł się w Bar wi sze, czy li rzą do -
wym, luk su so wym sa na to rium, choć o per -
so ne lu te go szpi ta la nie miał naj lep sze go zda -
nia: „Nie na zwę ich za bój ca mi, by ło by to
zbyt dra stycz ne, ale ama to ra mi, par ta cza mi
i nie uka mi – chęt nie” (Mi cha ił i Je le na Buł -
ha ko wo wie: Dzien nik Mi strza i Mał go rza -
ty, oprac. Wik tor Ło siew, przeł. Mar ga ri ta
Bar to sik, War sza wa 2013, s. 562). A skąd or -
ga na w ro ku 1925. zna ły uzdol nie nia ad iu -
sta cyj ne pi sa rza? Otóż pra co wał ja ko fe lie -
to ni sta i ko rek tor (po ro syj sku:
„ob ra bot czyk”) prac prze sy ła nych z te re nu
(przez „rab ko rów” i „siel ko rów”, czy li ro -
bot ni czych i wiej skich ko re spon den tów;
ib., s. 64: zob. też Dra wicz, op. cit., s. 56)
w pi śmie pod wie le mó wią cym na głów kiem
„Gu dok”, co po pol sku zna czy „Gwiz dek”.
Ga ze ta by ła w la tach 1922-1926. jed nym
z kil ku chle bo daw ców Buł ha ko wa, ale pra -
co wa li w niej pry mi tyw ni chał tur ni cy i pi -
ja cy, gło szą cy dwu znacz ne ha sło -pa lin -
drom: ZA GWIŻDŻ I W GAZ!

■
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Od lat kon kurs po bi ja re kor dy po pu lar no ‐
ści wśród ar ty stów, w tym ro ku do pierw ‐
sze go eta pu zgło szo no nie mal trzy ty sią ce
prac, co w prak ty ce ozna cza, że o na gro dę
Grand Prix sta ra się więk szość ak tyw nych
ma la rzy z Pol ski. Ar ty stów przy cią ga ją nie
tyl ko wy so kie na gro dy pie nięż ne fun do wa -
ne przez mi ni stra, mar szał ka wo je wódz twa
czy pre zy den ta mia sta, ale każ dy ma rzy o ka -
rie rze na mia rę Wil hel ma Sa sna la, któ ry zdo -
był tu głów ną na gro dę w 1999 ro ku, a obec -
nie jest naj bar dziej roz po zna wal nym pol skim
ma la rzem na świe cie. Otwar ta for mu ła Biel -
skiej Je sie ni po wo du je, że w jed nym miej -
scu spo ty ka my ar ty stów de biu tan tów i tych
ze star sze go po ko le nia, obok sie bie pre zen -
to wa ne są pra ce pro fe so rów ASP, ab sol wen -
tów aka de mii oraz ma la rzy nie pro fe sjo nal -
nych. Biel ska Je sień to bien na le, od by wa się
na prze mien nie z kon kur sem ku ra tor skim
na pro jekt wy sta wy de fi niu ją cej współ cze -
sne ma lar stwo, pró bu ją cym opi sać i skon cep -
tu ali zo wać naj now sze tren dy.

W tym ro ku uro czy ste ogło sze nie lau re -
atów od by ło się 9 li sto pa da w Ga le rii Biel -
skiej BWA w Biel sku -Bia łej. Ju ry w skła dzie:
kie ru ją ca war szaw ską Za chę tą Na ro do wą Ga -
le rią Sztu ki Han na Wró blew ska, ar ty ści Je -

rzy Ko sał ka i Je rzy Trusz kow ski, hi sto ryk
sztu ki Ry szard Ziarn kie wicz i tra dy cyj nie dy -
rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal -
cerz, wy bra ło do dru gie go eta pu kon ku su pra -
wie 200 dzieł. Ta re kor do wa licz ba ob ra zów
nie po mie ści ła by się w sa mym bu dyn ku
BWA, stąd część eks po zy cji prze nie sio no tak -
że do po bli skiej pięk nej, XIX -wiecz nej Wil li
Si xta przy ul. Ada ma Mic kie wi cza 24.
Obej rze nie wnętrz te go bu dyn ku to nie la da
grat ka dla mi ło śni ków sztu ki. Ta neo re ne san -
so wa wil la miej ska zwią za na jest z oso bą
za słu żo ne go dla Biel ska przed się bior cy
i spo łecz ni ka, Teo do ra Si xta, a za pro jek to -
wa na zo sta ła przez jed ne go z naj bar dziej ce -
nio nych ar chi tek tów re gio nu – Ka ro la
Kor na.

Jak w każ dym kon kur sie, naj więk sze emo ‐
cje wią żą się z utrzy my wa nym do koń ca
w ta jem ni cy wer dyk tem ju ry. W ostat nich
la tach czę sto by wał on za ska ku ją cy, jak
w przy pad ku eks pre syj ne go ma lar stwa
spod zna ku „no wych dzi kich” Mar ty ny
Czech. W tym ro ku ju ry wy bra ło ar ty stę „nie ‐
oczy wi ste go” i „nie ła twe go” w od bio rze. Na ‐
gro dę Grand Prix otrzy mał 32‐let ni ab sol ‐
went ASP w War sza wie – Se ba stian Krok.

W uza sad nie niu czy ta my, że za uro czył ko mi -
sję „po dej mo wa nym te ma tem, o du żej wa dze
i ak tu al no ści w po zor nie lek kim uję ciu”
i jak wy ra zi ła się Han na Wró blew ska: „po -
li tycz no ścią i pew ną chro po wa to ścią (a na -
wet nie wy go dą)” swo ich prac ma lar skich.
Fak tycz nie, je go ob ra zy po dej mu ją trud ną
i ak tu al ną te ma ty kę, np. We lco me po ru sza pro -
blem uchodź ców przy by wa ją cych do wy brze -
ży Eu ro py w po szu ki wa niu lep sze go świa ta
dla sie bie i swo ich ro dzin. Na ob ra zie wi dzi -
my kil ku let nie go chłop ca w ka mi zel ce ra tun -
ko wej krzy czą ce go tak, że je go twarz roz dzie -
ra prze raź li wy gry mas. W tle wi dzi my in ne
oso by wy cho dzą ce z pon to nu. Prze kaz tej pra -
cy jest nie zwy kle pro sty, acz do sad ny. Cza -
sem nie trze ba wiel kich słów, aby wy ra zić naj -
waż niej sze spra wy. Po dob nie w dwóch
in nych pra cach pre zen to wa nych na wy sta -
wie – Se ba stian Krok po ru sza w nich nie ła -
twą te ma ty kę od rzu ce nia spo łecz ne go, sa mot -
no ści oraz mi ło ści dziec ka do mat ki. Ar ty sta
po słu gu je się bar dzo pro stym ry sun kiem
w jed nym ko lo rze, cza sa mi by wa on na wet
nie dba ły czy nie do kład ny, jak szyb ki szkic.
Naj cie kaw szym ele men tem je go prac jest jed -
nak to, co zwy kle nie jest eks po no wa ne
w ob ra zie, czy li pod ło że ma lar skie. Nie jest
nim bo wiem zwy kłe płót no na bi te na pro sto -
kąt ny blejt ram. Krok uży wa za miast te go
prze ście ra deł, któ re wpro wa dza ją ko lej ny
kon tekst do je go prac, po nie waż po cho dzą one
od zna nych ar ty ście osób, czę sto tak że z łó -
żek szpi tal nych, i nio są ze so bą ludz kie dra -
ma ty. Ar ty sta po kry wa je moc nym, jed no li -
tym ko lo rem i na bi ja na blejt ra my
o nie re gu lar nych kształ tach. Pod obra zie jest
nie zwy kle błysz czą ce i pę ka w nie któ rych
miej scach, co spra wia, że ob ra zy sta ją się in -
ter esu ją ce for mal nie, ale moż na ten za bieg
czy tać rów nież sym bo licz nie, ja ko te pęk nię -
cia w ludz kich ży cio ry sach. 

Dru gie miej sce przy pa dło nie zwy kle zdol -
nej i wie lo krot nie na gra dza nej ma lar ce z Kra -
ko wa – Ka ro li nie Ja błoń skiej. W swo ich
pra cach po słu gu je się ję zy kiem fi gu ra cji,
a te ma ty, któ re po dej mu je moż na by okre ślić
mia nem sur re ali stycz no -oni rycz nych. Cóż
bo wiem wi dzi my na jej wiel kich płót nach? Za -
pła ka ną ko bie tę je dzą cą bło to, prze ska lo wa -
ne, wiel kie usta plu ją ce na sie bie wza jem nie,
mar twe dziew czę ce cia ło cią gnię te do wy ko -
pa ne go gro bu przez rę ce nie zin de ty fi ko wa ne -
go osob ni ka. Te ma ty ro dem z hor ro ru czy sen -
nych uro jeń. Jed nak do bra na do te go sty li sty ka
mo że wy pro wa dzić z rów no wa gi i zmie nia od -
biór tych prac. Pa trzy my na nie z przy mru że -
niem oka, wi dzi my ich gro te sko wość. Ja błoń -
ska bu du je swój świat za po mo cą cie płych
ko lo rów – peł no tu de li kat ne go ró żu ko bie -
cej skó ry czy ust. Po sta cie są uprosz czo ne
i zde for mo wa ne, wszyst kie kształ ty są za okrą -
glo ne, mięk kie, kom po zy cja jest nie zwy kle
prze my śla na, a po szcze gól ne ele men ty ma -
lo wa ne w de ko ra cyj ny spo sób, jak np. wło -
sy czy zie mia w ob ra zie pt. Je dzą ca bło to. Po -
nad to, prze glą da jąc twór czość ar tyst ki
mo że my za uwa żyć po wta rza ją ce się mo ty wy
oraz fakt, że więk szość przed sta wio nych
na ob ra zach ko biet to au to por tre ty ar tyst ki.
Nie któ rzy pod kre śla ją au to te ra peu tycz ną si -
łę prac ar tyst ki, któ ra po tra fi śmiać się ze swo -
ich naj gor szych kosz ma rów i emo cji, ja kie one
wzbu dza ją. Kry tyk Ry szard Ziarn kie wicz
okre ślił pra ce Ja błoń skiej w na stę pu ją cy
spo sób: „Te pła skie, świa do mie na iw ne, pry -
mi ty wi stycz ne kom po zy cje kreu ją skraj nie in -
dy wi du al ny świat al ter na tyw ny prze są czo ny
spe cy ficz nym po czu ciem hu mo ru, dziw no ścią
i nut ką hor ro ru”.

Cie ka wym tren dem, któ ry re pre zen tu je Ka -
ro li na Ja błoń ska i któ ry za go ścił na pol skiej

Se ba stian Krok – lau re at Grand Prix 43. Bien na le Ma lar stwa Biel ska Je sień 2017
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Raz na dwa la ta sto li ca Pod be ski dzia, Biel sko ‐Bia ła, sta je się ar ty stycz nym cen trum Pol ‐
ski, na któ re zwró co ne są oczy wszyst kich kry ty ków, ar ty stów i ga le rzy stów. To ze wzglę ‐
du na od by wa ją cy się tu taj pre sti żo wy, ogól no pol ski kon kurs ma lar stwa – 43. Bien na le
Ma lar stwa Biel ska Je sień. Wy da rze nie ma wie lo let nią tra dy cję się ga ją cą lat 60., i mi mo
że je go for mu ła przez la ta ule ga ła zmia nom, cel po zo stał je den – wska zy wa nie naj now ‐
szych tren dów we współ cze snym ma lar stwie.

Współ cze sne
ma lar stwo

w Biel sku ‐Bia łej
MILENA LEWICKA
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sce nie ar ty stycz nej jest nurt na zy wa ny no -
wym nad re ali zmem, sy tu ują cy się gdzieś
na po gra ni czu ma lar stwa fi gu ra tyw ne go
i abs trak cyj ne go. Ar ty stów ma lu ją cych w tej
ma nie rze łą czy upodo ba nie do ko lo ru, or na -
men tu, wy ko rzy sta nia de ko ra cyj nych wa lo -
rów ma lar stwa, ta kich jak sze ro ko kła dzio -
ne pa sy ko lo ru, ope ro wa nie ge stem, fak tu rą,
ska lą, kon tra sta mi. Te mat ich ob ra zów, choć
czę sto po cho dzi z re per tu aru ma rzeń sen nych,
wi zji dziw nych ro ślin, grzy bów, stwo rów, sta -
je się nie ja ko pre tek stem do po ka za nia czy -
ste go ma lar stwa. Do te go nur tu moż na za li -
czyć obec nych na wy sta wie m.in. Krzysz to fa
Pięt kę, Ju sty nę Adam czyk, Mar ci na Za wic -
kie go czy Ka mi la Ku klę.

Alek san dra Buj now ska to trze cia na gro -
dzo na ar tyst ka pod czas biel skie go bien na le
ma lar stwa. Jej pra ce po zor nie są pro ste
i przy jem ne. Prze wa ża ją w nich spo koj ne, eg -
zo tycz ne pej za że peł ne dzi kich zwie rząt, któ -
re mo że my oglą dać wy łącz nie w te le wi zji lub
In ter ne cie. Po płót nach ar tyst ki spo koj nie
prze cho dzą niedź wie dzie czy sta da małp. Ob -
ra zy Buj now skiej są ogra ni czo ne for mal -
nie – ma lo wa ne bar dzo pła sko, nie mal gra -
ficz nie, za po mo cą tyl ko dwóch ko lo rów i ich
od cie ni – czar ne go i zie lo ne go. Ob ra zy te mo -
gą dzia łać na wi dza uspo ka ja ją co, ko ją co, bo -
wiem każ dy ma rzy, aby rzu cić wszyst ko i po -
je chać w pół rocz ną po dróż do oko ła Azji. Jest
jed nak coś nie po ko ją ce go w ob ra zach Buj -
now skiej, coś, co nie po zwa la pa trzeć na nie
bez re flek sji. Czy ten zo bra zo wa ny, dzi ki, nie -
tknię ty rę ką cy wi li za cji świat na dal ist nie je,
czy bę dzie ist nieć za kil ka na ście lat? 

Od kil ku edy cji kon kur su do udzia łu do pusz ‐
cza ni są tak że ar ty ści nie pro fe sjo nal ni, czy li
ta cy, któ rzy nie ukoń czy li wyż szych uczel ‐
ni ar ty stycz nych i nie są ma gi stra mi sztu ki,
ale mo gą wy ka zać się do rob kiem twór czym.
Te go rocz ne ju ry zde cy do wa ło się wy róż nić
pra ce kil ku „ama to rów” ma lar stwa. Jest
wśród nich Jo lan ta Sta ry cha i jej pra ce z se -
rii Afry ka a świat? Do bro? Byt? Ar tyst ka
w swo istym tryp ty ku pod ję ła ak tu al ny te mat
zwią za ny z neo ko lo nia li zmem i wy ko rzy sty -
wa niem kra jów Trze cie go Świa ta. W pro sty
spo sób, kon tra stu jąc ze so bą świat Za cho du
w po sta ci prze py chu Hol ly wo odu, bo gac twa
Sta nów Zjed no czo nych czy mię dzy na ro -
do wych kon cer nów i bie dę Afry ki w po sta -
ci ma łe go, czar no skó re go chłop ca. Wszyst -
ko ma lo wa ne w pro sty, ko mik so wy spo sób,
któ ry moż na by po rów nać z naj lep szym ma -
lar stwem tzw. „twór ców na iw nych”, jak
Ni ki for czy Teo fil Ociep ka. In nym ar ty stą
nie pro fe sjo nal nym pre zen to wa nym na wy -
sta wie w Biel sku -Bia łej jest To masz Kwiat -
kow ski, któ ry jak wspo mi na, uczy się ma lar -
stwa w jed nym z war szaw skich do mów
kul tu ry. 

Wie lu ar ty stów trak tu je sztu kę ja ko na rzę ‐
dzie wy po wie dzi w spra wach spo łecz nych,
ta ki nurt na zy wa ny jest sztu ką za an ga żo wa ‐
ną spo łecz nie. Te go ty pu wy po wie dzi nie za -
bra kło tak że na Biel skiej Je sie ni. Ar tyst ką,
na któ rą war to zwró cić uwa gę spa ce ru jąc
po wy sta wie jest m.in. Mał go rza ta Mir ga -Tas,
po dej mu ją ca te ma ty kę mniej szo ści rom -
skiej w Pol sce. Jej ob ra zy to ko la że wy ko -
rzy stu ją ce ele men ty tka nin, czę sto po zo sta -
wia ją ce sza re, nie za grun to wa ne płót no.
Ob ra zy te mi mo fee rii barw, ja kich do star -
cza ją od bior cy, prze peł nia smu tek i za du ma
nad wy klu cze niem spo łecz nym i bra kiem
zro zu mie nia. Na to miast Jo an na Kaucz w cy -
klu fo to re ali stycz nych prac pt. Za ba wy
z bro nią ob ra zu je in ny pro blem so cjo lo gicz -
ny, ja kim jest agre sja do mo wa i wy cho wy -

wa nie dzie ci z za baw ka mi imi tu ją cy mi broń.
Ar tyst ka zo sta ła wy róż nio na przez ju ry oraz
kwar tal nik „Ar tluk”.

Na wy sta wie zwra ca ją na sie bie uwa gę
pra ce, któ re wy cho dzą po za tra dy cyj ne ro -
zu mie nie ma lar stwa ja ko po kry wa nia ko lo -
ro wym pig men tem pła skiej, pro sto kąt nej
po wierzch ni. Pod czas Biel skiej Je sie ni moż -
na zo ba czyć kil ka prac ar ty stów, któ rzy
prze ła mu ją to dwu wy mia ro we my śle nie,
nie mniej są oni tu taj w mniej szo ści. Cie ka -
wym ar ty stą pre zen tu ją cym ob ra zy – obiek -
ty jest Ka mil Stań czak, zwią za ny ze śro do -
wi skiem lu bel skim. Ar ty sta za pre zen to wał m.
in. Pej za że ob ro to we – mo no chro ma tycz ne,
ma ło for ma to we kom po zy cje z czer wo ną
krop ką na środ ku, któ re moż na wpra wić
w ruch, w ta ki spo sób, że przed sta wio ny pej -
zaż roz ma zu je się i wi docz ny po zo sta je tyl -
ko ko lo ro wy ak cent; in ną pra cą ar ty sty jest
in sta la cja pt. Ob ra zy do wy cią ga nia, któ ra
rów nież jest za pro sze niem wi dza do pod ję -
cia gry, in te rak cji z obiek tem. 

Bar dzo in te re su ją cą i no wo cze sną ar tyst -
ką jest Emi lia Ki na. Jej pra ce pre zen to wa ne
w Ga le rii Biel skiej BWA to for mo wa ne
mo no chro ma tycz ne, zwy kle bia łe lub czar -
ne ob ra zy, któ re moż na sy tu ować po mię dzy
me dium ma lar stwa, rzeź by i in sta la cji. Ar -
tyst kę in te re su je mo tyw kur ty ny, któ rą
w daw nych cza sach przy kry wa ne by ły dzie -
ła lub któ re czę sto ma lo wa ne by ły przez m.
in. ni der landz kich ar ty stów. Te za sło ny
wpro wa dza ły w ob raz dru gi plan, ja kąś ko -
lej ną od sło nę hi sto rii, dzię ki nim ob ser wa -
tor sta wał się pod glą da czem np. sce ny we
wnę trzu do mu bo ga te go kup ca. Z jed nej stro -
ny pra ce Ki ny są bar dzo for ma li stycz ne, sku -
pio ne na ma te rial no ści ob ra zu, a z dru giej od -
no szą się do hi sto rii sztu ki, wpro wa dza jąc
kon cep tu al ną me ta nar ra cję.

Wśród prac o nie ty po wych dla ma lar stwa
for mach wy róż nia się cykl Sej mów Ka ro li -
ny Bal cer. Ar tyst ka for mu je blejt ram w kształt
przy po mi na ją cy syl wet kę bu dyn ku przy
ul. Wiej skiej w War sza wie i ma lu je go
w sym bo licz ne ko lo ry – raz na tę czo wo (Sejm
tę czo wy) in nym ra zem ca ły na czar no (Sejm
ża łob ny). W ten spo sób od no si się do po li -
tycz nej sy tu acji w Pol sce, w któ rej spo łe czeń -
stwo jest po dzie lo ne wg sym pa tii par tyj nych,
i w któ rej każ da z grup wal czy o zdo by cie
sej mu, ja ko sym bo lu wła dzy i do mi na cji pew -
nej ide olo gii. Po nad to te pra ce są po zo sta ło -
ścią po ak cji ar tyst ki, któ ra za ło ży ła stro nę

in ter ne to wą sejm dla kaz de go. pl, gdzie moż -
na by ło za ku pić pra cę ar tyst ki na pły cie oraz
pra ce „gor sze go sor tu” na tek tu rze. Ca ła ak -
cja mia ła wy miar iro nicz ny.

Trud no przejść obo jęt nie obok cy klu prac
Mo ni ki Smy ły, któ ra w tech ni ce akryl
na płót nie do kład nie prze ma lo wa ła ko lej no
re gu la min kon kur su, opis po szcze gól nych
eta pów oraz na gród znaj du ją cy się na stro -
nie in ter ne to wej Ga le rii Biel skiej BWA. Ta
pra ca o kon cep tu al nym cha rak te rze nie sie
w so bie du ży po ten cjał kry tycz ny. Ar tyst ka
wy ko na ła pro sty gest przy wo ła nia wszyst kich
in sty tu cjo nal nych za sad, po zo sta wi ła je nie -
świa do me mu wi dzo wi sauté, bez ko men ta -
rza. Każ dy mo że się sam za sta no wić nad za -
sa da mi i urzę do wym ję zy kiem in sty tu cji
sztu ki.

Te go rocz na edy cja Biel skiej Je sie ni wy róż ‐
nia się du żą ilo ścią wy da rzeń to wa rzy szą ‐
cych. Po za głów nym kon kur sem, swo je wy ‐
róż nie nia przy zna je tak że osiem re dak cji
pism i por ta li. Po nad to od by wa ją się dwa
ple bi scy ty pu blicz no ści, je den – in ter ne to -
wy, któ ry wy gra ły ob ra zy Ka ta rzy ny Krau -
ze -Ro mej ko; dru gi – gło so wa nie na naj cie -
kaw szy ob raz oraz kon kurs na naj lep szą
re cen zję wy sta wy. Dla chcą cych po głę bić
te mat współ cze sne go ma lar stwa przy go to -
wa no tak że sze reg warsz ta tów, dys ku sji oraz
opro wa dzań. 

Biel ska Je sień udo wad nia, że ma lar stwo nie
umar ło, a wręcz prze ciw nie, ma się do brze
i jest w sta nie kon ku ro wać ze sztu ką me ‐
diów, In ter ne tu, in sta la cji czy ak cji w trud ‐
nym za da niu de ni fio wa nia na szej współ cze ‐
sno ści. Wy sta wa po ka zu je ca ły prze krój
współ cze sne go pol skie go ma lar stwa, oglą -
da my ar ty stów mło dych i star szych, o na zwi -
skach już zna nych i tych de biu tu ją cych, pro -
fe sjo nal nych i tych, któ rzy nie ukoń czy li
szkół ar ty stycz nych. Fe eria barw, róż no rod -
ność sty li styk, fak tur i for ma tów, mnó stwo
nar ra cji, ludz kich głów, ciał, zwie rząt, geo -
me trycz nych kom po zy cji, cie ka wych opo -
wie ści z da le kich stron świa ta i z róż nych per -
spek tyw, te ma ty lek kie, de ko ra cyj ne i te
trud ne, o któ re to czą się ide olo gicz ne spo ry.
Sło wem: ma lar stwo, ni czym nie ogra ni czo -
na wol ność twór cza ar ty stów. A wszyst ko
zgro ma dzo ne i pięk nie wy eks po no wa ne
w jed nym miej scu.

■

NAGRODA PUBLICZNOŚCI – Kamil Stańczak, Obrazy do wyciągania
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KORDIAN MICHALAK

CZER WIEŃ

naj pierw jest za pach
i drże nie rąk
a po tem
metr nad zie mią
kie dy nie wiem już
czy mo je ra mio na czy two je
a kro ple po tu
nie ga szą pło mie nia
chcę uto nąć w tej czer wie ni

kie dy za ci skam po wie ki
że by na mi lion lat za trzy mać 
chwi lę
prze strzeń
cie bie
kie dy twój puls jest mo im
a do tyk po wo li za mie nia się
w krzyk
wte dy od kry wam wszyst kie su per no we
i nie wiem czy koń czy się czas
czy za czy nam ja

DLA CIE BIE

zdą żyć
przed so bą
za to bą
na dą żyć
uprze dzić wszyst kie zna ki
za nim we zna ki się da dzą

do go nić ju tro
czar ne pta ki prze go nić
za nim się w gorz kie czcion ki ob ró cą

nie znacz nie na zna czyć nie zna czą ce ge sty
by zna czeń przy dać prze strze ni 
bez cie bie nie ru cho mej

do po ru sze nia jesz cze 
nie bo i zie mia
i ty le kar tek do prze wró ce nia
do wy sła nia li stów
słów do wy łu ska nia
ugła ska nia
nie zaw ra ca nia z dróg

po na gla mnie
każ dy twój krok
nie obok

po na gla
każ de ude rze nie ser ca

WŁA ŚNIE

naj szyb ciej sta rze ją się
wy obra że nia
i do bre in ten cje

do bro roz pro szo ne
wca le nie wra ca
w po piół gęst nie je i okry wa szczel niej

pró by
dro gi
oso by
spo so by
ka lej do sko pu um mo bi le

cza sem tyl ko
bunt
okiem łyp nie
wzrok z nie sma kiem od wró ci
bo od wró cić
co spo pie lo ne
nie spo sób

no cóż
z da le ka
naj szyb ciej do cho dzi się
do wnio sku
naj wol niej
do sie bie

***

te raz
gdy wszel kie zna ki już tyl ko na nie bie
a nie na zie mi
po ra otwo rzyć okno 
wziąć do rę ki ziar no
al bo czy stą kart kę
za czer nić no wym atra men tem
w mia rę sym pa tycz nym

prze kro czyć lo do wą chmu rę
pa mię tać
bez lę ku i drże nia rąk

do zna nia do za zna nia nie zna ne
na czas roz po znać 
po ko lo rach po znać 

nie po win no być też pro ble mu ze śmie chem
wszak jak każ dy da le ko widz
z dy stan su wi dzę du żo wy raź niej

po dróż już roz po czę ta
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Kor dian Mi cha lak – dzien ni karz ra dio wy i te le wi zyj ny, na uczy ciel po lo ni sta, rzecz nik pra so wy, bi blio te karz, kon fe ran sjer,
di dżej, au tor tek stów pio se nek, po eta. Lau re at wie lu ogól no pol skich kon kur sów po etyc kich. Je go  wier sze wie lo krot nie
uka zy wa ły się na ła mach pra sy kra jo wej i lo kal nej, a tak że na an te nie ra dia i te le wi zji. Zna la zły się też w kil ku po etyc kich
al ma na chach. Jest au to rem to mi ków wier szy  Ra chu nek my śle nia i Dresz cze. Miesz ka w Opo lu.

TA BLET KI

ta blet ki na sen
do bry i zły po rów no
ta blet ki
na tar czy cę
i na brak tar czy
ta blet ki na skręt ży cia
i je lit
na po bu dze nie ak cji ser ca
choć po trzeb ne na za trzy ma nie
nad mier nej

ta blet ki od
do
prze ciw
za
i za miast

ta blet ki na za wsze
i na ni gdy
ta blet ki
na wers od waż ny zbyt
i na wiersz
pod ty tu łem „ko niec”

PO PO ŁU DNIE

a mo że by tak
spa ko wać resz tę ży cia
na wszel ki wy pa dek
wa liz kę ku pić za du żą
(ko niecz nie z dru gim dnem)
w do bre rę ce
za adre so wać

w ko lej ce
do sie bie
pra wa po ukła dać przed wiecz ne
te prze ciw, te za
na no wo roz wa żyć

py ta nia wy łącz nie wła ści we
i miej sce dla cie bie
zo sta wić 

przed dro gą się
na szczę ście złud ne 
za szcze pić

za szło ści z prze szło ści
od mro czyć
że by wie czór ja sny mieć
bez piecz ny

tym cza sem po po łu dnie
mó wisz:
mło dość ma swo je pra wa
mó wię:
mi łość ma pra wa wszyst kie

HA IKU PRZED WCZE SNE

Cie nie na ścia nie
To słoń ce pra wie wio sen ne
Ma rze niem się zło ci

PO

bo li mnie po wie trze
po wie trze

URO DZI NY

a po tem noc
przy szła
i dzień ko lej ny
w ko le iny wci snął
wy żło bio ne sta ran nie

i co raz da lej od wte dy
i wca le nie bli żej do zno wu

męż czy zna po pa trzył w okno
nie w lu stro
ot ta ka nie doj rza ła doj rza łość
i pa rę złu dzeń na do kład kę

a po tem rok
ko ło za to czył
ukrad kiem
pal cem po gro ził męż czyź nie
okno mgłą za szło
a lu stro i tak
nie roz po zna ło twa rzy

i jesz cze da lej od wte dy
i wca le nie bli żej do zno wu
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„Z
ro syj ską re wo lu cją, wcze śniej czy póź niej, przyj dzie się zmie rzyć Eu ro pie, nie te -
mu czy in ne mu eu ro pej skie mu na ro do wi, a wła śnie Eu ro pie, ja ko ca ło ści; z ro syj -

ską re wo lu cją bądź ro syj ską anar chią, al bo z czymś ta kim, co dzi siaj dzie je się w Ro sji;
czy bę dzie to przej ście od jed nej pań stwo wej for my do in nej, czy wyj ście ze wszyst kich
form pań stwo wych w nie zna ne, to dzi siaj ro ze znać jest trud no. W każ dym ra zie, już te -
raz wi dać ja sno, że jest to nie bez piecz na gra nie tyl ko dla nas, Ro sjan, ale i dla was, Eu -
ro pej czy ków. Z uwa gą i ostroż no ścią ob ser wu je cie ro syj ską re wo lu cję, choć ostroż ność
wca le nie jest do koń ca uważ na; to, co dzie je się u nas, jest strasz niej sze niż wam się wy -
da je. Pło nie my, tu nie ma wąt pli wo ści, lecz czy nie ma wąt pli wo ści w tym, że pło nąc,
i was nie pod pa li my?

Eu ro pa zna każ dy naj mniej szy szcze gół na szej re wo lu cji, choć jej we wnętrz ne go sen su
nie ro zu mie. Wi dzi ru sza ją ce się cia ło, a nie wi dzi ru sza ją cej się du szy ro syj skiej re wo lu -
cji. Jej du sza, du sza Ro sji, po zo sta je dla Eu ro py wiecz ną za gad ką…

…Ro syj ska re wo lu cja to nie tyl ko po li ty ka, lecz i re li gia. To jest naj trud niej po jąć Eu -
ro pie, dla któ rej re li gia jest od daw na rów nież po li ty ką. Są dzi cie po so bie: wy da je się wam,
że prze ży wa my na tu ral ną cho ro bę po li tycz ne go wie ku, któ rą prze ży wa ły w swo im cza sie
wszyst kie eu ro pej skie na ro dy; niech bę dzie wszyst ko jed no, wy żej gło wy nie pod sko czysz,
giń my jak wy; uspo ko imy się, par la men tar nie bę dzie my mil czeć, po zbę dzie my się so cja -
li stycz nych i anar chicz nych skraj no ści, i za do wo li my się bur żu azyj no -de mo kra tycz nym skle -
pem w miej sce mia sta Bo ga; tak by ło wszę dzie, więc tak bę dzie i u nas.

Do brze, rze czy wi ście, tak by by ło, gdy by śmy nie by li „na ze wnątrz”, gdy by nie na sza
„trans cen dent ność”, na ka zu ją ca nam bić gło wą o ścia nę, le cieć „pię ta mi do gó ry”. W każ -
dym ra zie, na mo nar chi kon sty tu cyj nej nie za trzy ma my się. Ro syj ska mo nar chia, choć by
i chcia ła, nie mo gła by przed sta wić kon sty tu cji. Dla pra wo sław ne go ca ra ab dy ko wać z sa -
mo władz twa zna czy ło by ab dy ko wać z pra wo sła wia.

…Lecz kie dy hi sto rycz ne for my na sze go pań stwa i Cer kwi zo sta ną oba lo ne, wte dy w po -
li tycz nej i re li gij nej świa do mo ści na ro du ziać bę dzie ta ka pust ka, że nie wy peł nią jej żad -
ne ist nie ją ce for my eu ro pej skiej pań stwo wo ści, nie tyl ko mo nar chia kon sty tu cyj na, ale i re -
pu bli ka bur żu azyj no -de mo kra tycz na. Aby ty siąc let nie gro ma dy w koń cu się roz bi ły, po trze ba
ta kie go trzę sie nia zie mi aż wszyst kie sta re par la men tar ne ła wy roz pad ną się, jak dom ki z kart.
Na żad nej z nich ro syj ska re wo lu cja się nie oprze. Więc na czym, i co da lej z nią? Skocz
w nie zna ne, w „trans cen dent ne”, po leć pię ta mi do gó ry. Ro syj ska re wo lu cja jest tak sa mo
ab so lut na, jak od bi te przez nią sa mo władz two. Jej świa do ma, em pi rycz na gra ni ca to so cja -
lizm, nie uświa do mio ny, mi stycz ny. Anar chia. Już Ba ku nin prze czu wał, że zwy cię ska re -
wo lu cja bę dzie nie na ro do wa, lecz świa to wa. Re wo lu cja ro syj ska bę dzie świa to wa.

Kie dy wy, Eu ro pej czy cy, to poj mie cie, to rzu ci cie się, by ga sić po żar. Lecz bądź cie uważ -
ni: nie wy nas zga si cie, to my was roz pa li my”.

!

Na pi sa łem to w 1907 ro ku (D. Mеrеj ko vsky, Z. Hip pius, D. Fi lo so foff: Le Tsar et la Rеvo -

lu tion. Pa ris 1907). Wte dy  mi nie uwie rzy li ście – i dzi siaj nie wie rzy cie. 

!

Im bar dziej je ste ście spo koj ni, tym bar dziej je ste śmy prze ra że ni.

!

Kie dy z so bą roz ma wia my, sło wa – jak łzy – wchło nię te są przez po dusz kę

!

Bol sze wizm to trup woj ny. Woj na by ła świa to wa i jej trup je st  świa to wy. 

!

Jak kol wiek by ło to strasz ne, nie chce my, by ode szło. Na sze do świad cze nie jest na szą do -
ro sło ścią. A wy wszy scy jesz cze je ste ście dzieć mi. Pa trząc na śmierć, my śli cie: umrą wszy -
scy, tyl ko nie ja. 

!

Bol sze wi cy nie są sil ni swo ją si łą, lecz wa szą sła bo ścią. Oni wie dzą cze go chcą, a wy
nie wie cie. Oni chcą jed ne go, a każ dy z was cze go in ne go. 

!

Prze ce nia cie po zy tyw ną si łę bol sze wi ków, umniej sza cie zaś ne ga tyw ną. Oni ni cze go nie
mo gą stwo rzyć, wszyst ko zaś mo gą zbu rzyć, zbez cze ścić.

!

W Ro sji „na tych mia sto wy so cja lizm”– jak mał żeń stwo z pię cio let nią dziew czyn -
ką – jest zbez czesz cze niem. 

!

„My ślę – mó wi Do sto jew ski  – że naj bar dziej pil ną po trze bą ro syj skie go lu du jest po trze -
ba cier pie nia, wszech obec ne go i nie utu lo ne go. Pra gnie niem cier pie nia jest on, jak się zda -
je, za ra żo ny od po cząt ku wie ków… Swo im cier pie niem lud ro syj ski jak by się cie szył”.

!

W świe cie i w czło wie ku są dwa fi la ry: pa syw ny i ak tyw ny, ofiar ny i he ro icz ny, wiecz -
nie żeń ski i wiecz nie mę ski. W do sko na łym czło wie ku – Bo go czło wie ku – te dwa fi la ry
łą czą się. Kie dy Syn zwró co ny jest do Oj ca, jest pa syw ny, ofiar ny, żeń ski. „Nie mo ja, lecz
Two ja bądź wo la”. Kie dy zwró co ny jest do świa ta – jest ak tyw ny, he ro icz ny, mę ski: „Zwy -
cię ży łem świat”.

!

W ro syj skim lu dzie jest tyl ko je den z dwóch fi la rów – re li gij na żeń skość.
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!

Wo bec za chod nie go, ka to lic kie go chrze ści jań stwa – mę skie -
go – wschod nie, bi zan tyń skie jest żeń skie. Wpływ pra wo sła wia na lud
ro syj ski –żeń sko ści na żeń skość. 

!

Wraz z chrze ści jań stwem bi zan tyń skim lud ro syj ski przy jął rów -
nież bi zan tyń skie po gań stwo – sa mo władz two. W sa mo władz twie
jest po czą tek rzym skiej wła dzy, rzym skie go mę stwa. Lecz jak się
ono za ła mu je w żeń skim ro syj skim ży wio le? We dług Kon stan ti na
Asa ko wa, isto tą ro syj skiej hi sto rii jest „wy rze cze nie się, re zy gna -
cja z wła dzy”, re li gij na anar chia w ob rę bie wła dzy. „Pań stwo – mó -
wi Asa kow – ni gdy nie uwo dzi ło swo je go lu du; kie dy nasz lud nie
chciał przyj mo wać wła dzy pań stwo wej, a od da wał tę wła dzę wy -
bra ne mu przez nie go i przez nie go po ma za ne mu wład cy, sam chciał
za cho wać swo je we wnętrz ne pra wa”, to zna czy żeń skie, ofiar ne.

!

W sa mo władz twie na ród ro syj ski wy zby wa się po nie kąd swo jej
mę sko ści i od da je ją sa mo wład cy. 

!

Ca łą ro syj ską mę skość uosa biał car. Upadł car – upa dła mę skość 
– po zo sta ła ab so lut na żeń skość. 

!

Ab so lut na żeń skość to nie świa do mość. Za miast świa do mo -
ści – in stynkt. Re li gij ny in stynkt ro syj skie go na ro du  zo stał oszu ka -
ny przez pra wo sła wie i sa mo władz two. Car po cho dzi od Bo ga. Był
car, był Bóg; nie ma ca ra, nie ma i Bo ga. Dla te go wła śnie „przej -
ście do peł ne go ate izmu by ło tak pro ste, jak przyj ście do łaź ni i po -
le wa nie się  no wą wo dą” (W. Ro za now, Apo ka lip sa na sze go cza su).
Bły ska wicz nie się prze chrzci li. 

!

Na ród po kło nił się ca ro wi, jak Bo gu; in te li gen cja po kło ni ła się na -
ro do wi, rów nież jak Bo gu. Bez oso bo wy na ród ubó stwił ca ra; sa mot -
na oso ba ubó stwi ła bez oso bo wy na ród. Bał wo chwal stwo, wza jem -
ne ubó stwie nie. Dwa róż ne bluź nier stwa – czło wie ko bó stwo
i lu do bó stwo. 

!

Iwan Ka ra ma zow po wie dział: „Czło wiek jest Bo giem”. A Smier -
dia kow uczy nił Bo giem sie bie.

!

Kie dy na ród zo stał Bo giem, sta ło się z nim to, co po wie dzia no
o czło wie ku w związ ku z je go czło wie czeń stwem, któ re po sta wi ło
się na miej scu Bo ga: „Od bio rę mu ser ce czło wie ka i dam mu ser -
ce zwie rzę cia”. 

!

Strasz ny jest Car -Zwie rzę, lecz bar dziej strasz ne Zwie rzę -Lud. 
Ro syj ska re wo lu cja wy wró ci ła sa mo władz two, lecz go nie zgła -

dzi ła. Sa mo władz two ca ra  to pi ra mi da ostrzem na sztorc: je den znie -
wa la wszyst kich. Sa mo władz two lu du  jest rów nież pi ra mi dą,
ostrzem w dół: każ dy jest znie wo lo ny przez wszyst kich. Lecz si ła
uci sku, cię żar nie wo li w obu przy pad kach są jed na ko we. 

!

Re li gij na idea sa mo władz twa, ta oś, na któ rej się ono ob ra ca  – pra -
wo sła wie  – po zo sta je re wo lu cją  nietk nię tą, nie zro zu mia łą. Na tej osi
pi ra mi da sa mo władz twa swo bod nie zo sta ła wy wró co na, zwró ci ła się
ostrzem w dół; a uzdro wio na, z rów ną ła two ścią zo sta nie przy wró -
co na ostrzem do gó ry.

!

Car Mi ko łaj miał Ra spu ti na, car -lud  ma Le ni na. Je den – chłop,
dru gi – in te li gent; je den – cu dzo łoż nik i pi jak, dru gi – eu nuch i abs -
ty nent; je den – fa na tyk Bo ga, dru gi – po za Bo giem. Jak że od mien -
ni i jak po dob ni! Nie w oczach, a w spoj rze niu, al bo tyl ko w moż -
li wo ści spoj rze nia – je den i ten sam ro syj ski chmiel, ro syj ski bies,
czar ny Dio ni zos; jed no i to sa mo sza leń stwo  bi czo wań, wszyst ko
jed no ja kich, mo nar chi stycz nych czy anar chi stycz nych. 

!

W ostat nie dni ca ra Mi ko ła ja na le ża ło wpa try wać się w twarz Ra -
spu ti na, że by zro zu mieć: to ma ja cze nie, oma my; to dłu żej trwać nie
mo że. I te raz na le ży wpa try wać się w twarz Le ni na, że by zro zu mieć:
to dłu go trwać nie mo że; dru gi Ra spu tin upa da i za czy na się dru ga
re wo lu cja – nie, nie dru ga, ale pierw sza – ta sa ma, nie za koń czo na,

a tyl ko za trzy ma na, przy gnie cio na nie top nie ją ca bry łą lo du oba lo -
ne go sa mo władz twa – Paź dzier ni ko wą kontr re wo lu cją.

!

Nad cho dzą ce go Cha ma roz po zna je się po brzyd kim za pa chu. To
żart? Nie, es te ty ka nie jest żar tem, a wnik nię ciem w ser ce rze czy.
Nie  pięk no, an ty este ty ka ro syj skiej „so cja li stycz nej re wo lu cji” to zło -
wiesz czy znak. Ży cie jest wspa nia łe; wszyst ko, co ży we kwit nie i słod -
ko pach nie; tyl ko mar twe czeź nie i śmier dzi.

!

Jak słod ko pach ną na sze Lu ty i Ma rzec, sło necz no śnież ne, w za -
wie jach, błę kit ne, jak by nie ziem skie, gó rzy ste. W te pierw sze dni al -
bo tyl ko go dzi ny, ja kież pięk no bi ło z ludz kich twa rzy. Gdzie jest ono
te raz? Wpa trz cie się w Paź dzier ni ko wy tłum: on nie ma twa rzy. Tak,
nie brzy do ta, a brak twa rzy, oto co w nim jest naj strasz niej sze.

!

Ma leń kie, sza rzut kie, nie wi dzial ne, nie po li czal ne, po dob ne
do owa dów. Nie lu dzie, ale mszy ce. 

!

Po sło wiań sku „mszy ca”, a po ro syj sku to owad, któ ry przy no si dur
pla mi sty, na tu ral ną cho ro bę na szej „so cja li stycz nej oj czy zny”. Pio -
tro gradz ka Ko mu na po sta no wi ła umyć lud w łaź ni si łą, jak my je się
ma łe dzie ci. Przez ty siąc lat lud sam szedł do ką pie li, a te raz go nie
za go nisz pał ką. Po lu bił brud. W Woj nie i po ko ju Pier re Bez u chow,
po po ża rze Mo skwy, we fran cu skiej nie wo li, aż tak się za pu ścił, że
po lu bił wszy: „Wszy, je dzą ce go, za grze wa ły je go cia ło”, mó wi Toł -
stoj. Oto skąd ta so cja li stycz na mszy ca. Nie wróg pu sto szy, nie ob -
ce zwie rzę wy że ra, lecz swo ja oj czy sta m szy ca wy sy sa Ro sję.

!

W her bie car skie go sa mo władz twa jest św. Je rzy Zwy cięz ca, prze -
bi ja ją cy ko pią skrzy dla tą mszy cę. A w her bie lu do we go sa mo władz -
twa jest bez skrzy dla ta Zwy cię ska mszy ca 

!

Okrop no ści w okrop nym śnie nie da się wy po wie dzieć, nie da się
za pa mię tać. Tak sa mo my nie mo że my wy po wie dzieć te go, co te -
raz dzie je się w Ro sji: już pra wie nie pa mię ta my.

!

Idąc po pe ters bur skich uli cach i wpa tru jąc się w twa rze, od ra zu
roz po zna jesz: to ko mu ni sta. W je go twa rzy nie bru tal na sy to ść jest
naj waż niej sza, nie zwie rzę ca dra pież ność, lecz nu da, trans cen dent -
na „nu da ziem skie go ra ju”, „kró le stwa An ty chry sta”.

!

W Pe ters bur gu już daw no sta nę ły wszyst kie fa bry ki, ko mi ny nie dy -
mią. Nie bo nad umie ra ją cym mia stem jest ja sne, bla do zie lo ne, jak
nad gór ski mi szczy ta mi. Na uli cach śnieg – dzie wi czo bia ły, jak na po -
lu. Wszyst kie skle py są za mknię te; prze cho dzą cych jest ma ło; pocz -
ta pra wie nie jeź dzi  – tyl ko rzad kie sa mo cho dy z ko mi sa rza mi i cię -
ża rów ki z czer wo no ar mi sta mi. Na środ ku uli cy – koń ska pa dli na
z ob na żo ny mi że bra mi; psy rwą strzę py krwa we go mię sa. Na wło cha -
tych ko niach ja dą Basz ki rzy, żół to li cy, sko śno ocy; śpie wa ją ża łob ną,
dzi ką pieśń, tę sa mą, któ rą śpie wa li w sło nych ste pach Śred niej Azji.

!

Do gło du ła twiej przy wyk nąć niż się zda je. Przez pół ro ku ży wi -
li śmy się prze mar z nię ty mi ziem nia ka mi, ki szo ną ka pu stą i czar nym
chle bem ze sło mą. I nic, przy wy kli śmy. Na wet czu li śmy tę lek kość,
wstrze mięź li wość du cha, o któ rej mó wią chrze ści jań scy asce ci. Ni -
gdy tak smacz nie nie je dli śmy: dwa okru chy cu kru ze skór ką czar -
ne go chle ba to był ca ły ban kiet.

!

Strach przed gło dem jest strasz niej szy niż sam głód. Sprze da li -
śmy wszyst ko, co by ło moż na – ubra nia, me ble, na czy nia, książ -
ki – i zro zu mie li śmy, że nie ba wem nie bę dzie moż na już nic sprze -
dać. Kie dy funt chle ba kosz tu je 300 ru bli, a funt ma sła – 3000,
żad nych pie nię dzy nie star czy i śmierć gło do wa zaj rzy w oczy.

!

Wiel ki ro syj ski pi sarz Wa si lij Wa si le wicz Ro za now umarł ze stra -
chu przed gło dem. Przed śmier cią zbie rał po uli cach nie do pał ki pa -
pie ro sów. 

!

Chłód jest bar dziej do tkli wy niż głód. Do bry urzęd nik z ko mi sa ria -
tu spraw we wnętrz nych przy słał nam tro chę drew z kre ma to rium; obie -
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cał rów nież przy słać z cmen tar nych par ków, któ re bę dą rą bać na drwa.
Lecz tych mar twych drew dla nas nie star czy ło. Ja koś ocie pli li śmy dwa,
trzy po ko je, po zo sta łe po za my ka li śmy. Sie dzie li śmy w ko żu chach. Pa -
trząc na bi blio te kę, po cie sza łem się my ślą, że moż na bę dzie pod trzy -
mać ogień naj pierw dzię ki pół kom, a po tem książ kom. 

!

W Mo skwie sta nę ły wo do cią gi. To a le ty za mknię to i za ka za no
do nich cho dzić pod groź bą „roz strze la nia”. Cho rzy cho dzą na  pod -
da sze, a zdro wi na po dwó rze. Na po dwó rzach – gó ry za mar z nię tych
nie czy sto ści. Nie ma kto ich wy wieźć i gdzie. Do wio sny od ta ją. 

!

Pę ka ją za mar z nię te ru ry wo do cią gów; ścia ny do mów są znisz czo ne.
Jesz cze dwie, trzy ta kie zi my i z ro syj skich miast zo sta ną tyl ko ru iny.

!

Czy Ro sja mo że prze żyć bez miast? A dla cze go nie? Ro sja to wieś;
wieś nie lu bi miast: „Dość na szej krwi wy pi ły, prze ży je my i bez
was!”I prze ży ją. Zdzi cze ją, ze zwie rzę cą się, zje dzą ich wszy, lecz
prze ży ją i bę dą sy ci. Kie dy po ra żo ny jest mózg, czło wiek po pa da
w idio tyzm. Lecz idio ci ży ją cza sa mi bar dzo dłu go i zdro wie ją, grub -
ną. Co bę dzie, je śli ro syj ski lud prze mie ni się w ta kie go idio tę, gru -
be go, z „biel mem”, któ ry to wi ze ru nek tak nie po ko ił znaw cę ro syj -
skiej wsi Iw.[ana] Bu ni na? Czy nie utrwa li się ko mu ni stycz ny raj
na ple cach te go idio ty, jak nie bo na ple cach Atla sa? 

!

„Czym jest Ro sja? Lo do wą pu sty nią, po któ rej cho dzi nik czem -
ny czło wiek”. Sło wa te wy po wie dział K.[on stan ty] P.[io tro wicz] Po -
bie do no scew.

!

W dwu dzie sto stop nio wy mróz, przez pięt na ście wiorst go nią do pra -
cy przy wy ko pach sie dem na sto let nich kur san tów i sta rych pro fe so -
rów, aka de mi ków. Za pro te sto wał Gor ki, na pi sał do Le ni na; pro si, że -
by te go nie ro bio no. Jak by te go nie zro bi li wła śnie Gor ki z Le ni nem.

!

Le nin to sa mo wład ca, Gor ki to bi skup. Jest on w ta kiej czu łej opo -
zy cji do Le ni na, jak Su wo rin do Mi ko ła ja II. Gor ki i Su wo rin ma -
ją tę sa mą twarz, na wszyst ko go to we: „Cze go chce cie?” U obu w du -
szach ta sa ma prze paść w ni cość, w ni hi lizm, we „włó czę go stwo”.
Obaj są wiel ki mi roz pust ni ka mi, al bo – do kład niej – roz pust ni ca -
mi. Ab so lut na ro syj ska żeń skość, ab so lut na pro sty tu cja. 

!

Gor ki za ło żył wie lo mi lio no we wy daw nic two ro syj skich tłu ma -
czeń kla sy ków eu ro pej skich, „Li te ra tu rę Świa to wą” – przy tu łek dla
umie ra ją cych z gło du pi sa rzy ro syj skich. Za pła ta za ar kusz dru kar -
ski z 40000 zna ków – 300 le ni nó wek [le ni nok], 3 ko piej ki car skie,
funt chle ba. Wy star czy na po wol ną gło do wą śmierć. 

!

Spe ku lant Grze bin, sto ją cy za ple ca mi Gor kie go, sku pu je za gro -
sze ca łą ro syj ską li te ra tu rę. W sie ci te go pa ją ka wszy scy ro syj scy
pi sa rze mio ta ją się jak mu chy.

!

W Mo skwie wy na le zio no no wą ka rę śmier ci: wsa dza się czło wie -
ka do wor ka wy peł nio ne go wsza mi i wszy zja da ją go na śmierć. Do ta -
kie go wor ka wsa dził Gor ki du szę Ro sji. A Eu ro pa roz my śla: moż -
li wa jest, czy też nie moż li wa stop nio wa ewo lu cja od wor ka wszy
do po rząd ku praw ne go. 

!

Ka ci chiń scy sprze da ją w jat kach za miast cie lę ci ny mię so roz strze -
la nych. Być mo że jest to le gen da. Ale fak tem nie za prze czal nym, opo -
wie dzia nym mi przez świad ka, jest to, że w In sty tu cie Me dy cy ny
Eks pe ry men tal nej bu lion dla prąt ków przy go to wu je się z prze pusz -
czo nej przez ma szyn kę do mię sa ludz kiej wą tro by. A Eu ro pa roz -
my śla: moż li wa jest, czy też nie moż li wa stop nio wa ewo lu cja
od ludz kiej ma szyn ki do mię sa do wol no ści, rów no ści i bra ter stwa?

!

Wśród ro syj skich ko mu ni stów są nie tyl ko zło dzie je, ale i do brzy,
pra wi lu dzie, pra wie „świę ci”. Są naj strasz niej si. Bar dziej niż
od zło dziei, cuch nie od nich „chiń skim mię sem”. 

!

Ca łe la to 1919 ro ku prze szło nam w „mę kach na dziei”. Cze ka -
li śmy wy swo bo dze nia z dnia na dzień, z go dzi ny na go dzi nę. Kie -

dy w cza sie na tar cia Ju de ni cza zbli ża ły się głu che dźwię ki ar mat -
nich  salw, wsłu chi wa li śmy się w nie, jak po grze ba ni za ży -
cia – w stu kot w po kry wę trum ny. Lu dzie osza le li: wi dzie li pa tro -
le „bia łych” na Alei Za bał kań skiej; kie dy roz le ga ła się mu zy ka
woj sko wa, wy ska ki wa li ran kiem z łó żek i rzu ca li się do okien, my -
śląc, że są to pierw sze od dzia ły oswo bo dzi cie li. Pa trząc na ae ro -
pla ny „bia łych”, śmia li się i pła ka li. 

Lecz wy strza ły, stop nio wo się od da la jąc, umil kły. I prze sta li śmy
cze kać: zro zu mie li śmy, że stu ka li śmy w tru mien ne wie ko, trum nę 
– za bi to młot kiem.

!

Wła śnie wte dy zro zu mie li śmy, że świat bę dzie za mknię ty i rze -
ko me „nie mie sza nie się” Eu ro py w ro syj skie spra wy oka że się rze -
czy wi stym mie sza niem się na ko rzyść bol sze wi ków. To, co Eu ro -
pa zro bi ła z Ro sją, ni gdy nie bę dzie wy ba czo ne. Nie my wam, lecz
wy sa mi so bie te go nie wy ba czy cie. 

!

W czym za wie ra się sens woj ny świa to wej? W zwy cię stwie pra -
wa nad si łą. Lecz za wie ra jąc po kój z bol sze wi ka mi, Eu ro pa  go dzi
się na  ta kie zwy cię stwo si ły nad pra wem, ja kie go jesz cze ni gdy na zie -
mi nie by ło, i tym sa mym uni ce stwia sens woj ny świa to wej. 

!

Przed na szy mi okna mi, na środ ku uli cy, wy ro sła gę sta, zie lo na tra -
wa. W ci che let nie dni wiatr sze le ści w tra wie i uno si się prze zro -
czy sty puch dmu chaw ców…

!

Pa trzę na błę kit ne nie bo jak przez wię zien ną kra tę. Ca ła Ro sja jest
wię zie niem: uczu cie to nie opusz cza ło mnie przez dwa i pół ro ku
ani na mi nu tę.

!

Na prze ciw na szych okien jest Dom In wa li dów. Dniem i no cą do -
cho dzi stam tąd mo no ton ny, nu żą cy dźwięk har mo nii. Kie dy się tak
weń dłu żej wsłu chu ję, wy da je mi się, że już daw no umar łem i na -
sta ła wiecz ność. Jak w Apo ka lip sie: „Anioł zaś, któ re go uj rza łem
sto ją ce go na mo rzu i na zie mi, pod niósł ku nie bu pra wą rę -
kę i przy siągł na Ży ją ce go na wie ki wie ków, któ ry stwo rzył nie bo
i to, co w nim jest, i zie mię, i to, co w niej jest, i mo rze, i to, co w nim
jest, że już nie bę dzie zwło ki (Ap. Św. Ja na 10, 5-6): Nu da, okrop -
na nu da ziem skie go ra ju, kró le stwa An ty chry sta.

!

Wnio słem po da nie do Pio tro gradz kiej Ra dy De le ga tów Ro bot ni -
czych i Chłop skich, że chcę z po wo du cho ro by wy je chać za gra ni -
cę. Do sta łem od po wiedź: „Nie wy pusz czać pod żad nym po zo rem”.
Z bez gra nicz ną wła dzą nad pół to ra set ką mi lio nów nie wol ni ków lu -
dzie ci bo ją się nad mier nie wol ne go gło su w Eu ro pie. Za mę czą, za -
bi ją, lecz nie wy pusz czą.

!

Mo ja roz mo wa z tym do brym ko mi sa rzem, któ ry przy słał mi drwa: 
– Je śli nie wy pusz czą, prze kro czę front. 
– Nie ra dzę. 
– Roz strze la ją?
– Tak, mo gą. 
– Więc daj cie ta ki pa pier, że by nie roz strze la li.
– To nie w na szej wła dzy. Spra wa wo jen na: poj mą, uzna ją za szpie -

ga i po sta wią pod ścia nę.
– Jak to moż li we?
– Po cóż wam wy jeż dżać za gra ni cę? Zo stań cie w Ro sji.
– Ja tu taj umrę z zim na i gło du. I nic nie moż na ro bić, zwa riu ję

od nu dy.
– Nie po zwo li my wam, tyl ko pra cuj cie, pisz cie, gło ście wy kła -

dy.
– Nie je stem ko mu ni stą.
– Nikt od was nie ocze ku je ko mu ni zmu. Ogól nej pra cy kul tu ral -

nej jest w Ro sji wie le. 
Przy po mnia łem so bie „Li te ra tu rę Świa to wą” Gor kie go – „wo rek

ze wsza mi” – i nic nie od po wie dzia łem.

!

Za pro po no wa no mi wy stą pie nie w rocz ni cę 14 grud nia 1825 ro -
ku, na świą tecz nej ga li, w Pa ła cu Zi mo wym, w Bia łej Sa li z ko -
lum na mi. Po wi nie nem był wy sła wić mę czen ni ków ro syj skiej wol -
no ści przed ob li czem mor der ców wol no ści [swo bo do ubijc].
Gdy by tych pię ciu po wie szo nych zo sta ło ws krze szo nych, po wie -
si li by ich z po wro tem, za Le ni na, tak sa mo jak za Mi ko ła ja Pierw -
sze go. 
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Och, czyst sze są pę tle Mi ko ła ja,
Niż pal ce sza rych małp!

Tak wła śnie po wi nie nem po wie dzieć, i już by mnie wię cej o nic
nie pro si li. Ja to wie dzia łem, i oni wie dzie li. 

!

W ci szy bez sen nych no cy wa ży łem dwie jed na ko wo strasz ne
moż li wo ści. Ży cie w Ro sji to umie ra nie cie le sne bądź du cho we,
ko rup cja, upodle nie, a uciecz ka to pra wie sa mo bój stwo – spusz -
cze nie się z wię zien ne go okna na płó cien nych prze ście ra dłach z za -
wrot nej wy so ko ści. I jak ucie kać, zo sta wiw szy bli skich? Co lep -
sze, zgi nąć ze wszyst ki mi, czy sa me mu oca leć? Do ko nać wy bo ru,
wszyst ko roz wa żyć, zde cy do wać się na uciecz kę, być mo że by ło
trud niej niż uciec. 

!

Kie dyś wy gna nie by ło pra wie tym sa mym, co śmierć. My śmy już
wte dy mie li przed smak tej śmier tel nej go ry czy, któ rą obec nie pi je -
my peł ną cza rą. Wy, któ rzy  tu zo sta je cie, nie za zdrość cie nam! 

!

Sta rusz ka nia nia, kie dy po wie dzia łem jej o uciecz ce, za pła ka ła
w mil cze niu; i pie sek Afik, nasz wie lo let ni przy ja ciel, pa trząc ro zum -
ny mi ocza mi na nią i na mnie, za wył ża ło śnie: jak gdy by obo je pro -
wa dzi li mnie na smierć.  

!

Pół to ra ro ku szy ko wa li śmy się do uciecz ki. Trzy ra zy już
wszyst ko by ło go to we i na gle w ostat niej mi nu cie się psu ło. Z po -
cząt ku chcie li śmy ucie kać przez Front Fin landz ki, po tem przez Ło -
tew ski a, w koń cu, przez Pol ski. W ostat nim cza sie wie lu wie dzia -
ło o na szym za mia rze, słu chy cho dzi ły po mie ście i ży li śmy
w wiecz nym stra chu, że ktoś do nie sie. Ileż pra cy, po ni żeń, kłamstw,
chy tro ści wart był pa pie rek po zwa la ją cy nam wy je chać z Pe ters -
bur ga – man dat na gło sze nie wy kła dów oświa to wych w jed nost kach
czer wo no ar mi stów. 

!

Wie dzie li śmy, że za gra ni cą le nin ki zmie nią się w pył, i bę dzie -
my ubo dzy, nadzy na na giej zie mi. Lecz bie li zny i ubrań nie wol -
no by ło wziąć wię cej niż każ dy mógł zmie ścić w pod ręcz nym to -
boł ku lub w wa liz ce. Z ja ką mę ką wci ska li śmy rze czy; jak się
mar twi li śmy, co lep sze – zwy kła pa ra bu tów czy dro go cen ny rę ko -
pis; z ja ką zło dziej ską zwin no ścią za szy wa li śmy pie nią dze w wy -
ło gi su kie nek i wa li zek!

!

Trzy dni przed wy jaz dem przy szedł mróz dwu dzie sto sied mio stop -
nio wy, a my śmy nie wie dzie li, czy wa go ny się nie sto pią. Ale nie
wol no by ło ni cze go od ra czać.

!

W mgli sto ró żo wy gru dnio wy wie czór, przez wy mar łe uli ce peł -
ne zasp, na dwóch fur mań skich sa niach, na ję tych za 2000 ru bli, po -
je cha li śmy na Dwo rzec Car sko siel ski. Na dwor cu – ostat ni mi tyng
z prze mó wie nia mi ko mu ni stów, z kon cer tem śpie wa czek ope ro wych
i z ża łob nym śpie wem Mię dzy na ro dów ki. Przed trze cim dzwon kiem
ba ga żo wy, wy na ję ty za 1000 ru bli, po pro wa dził nas w stro nę wście -
kłe go tłu mu – pcha ją cych się do po cią gu czer wo no ar mi stów i spe -
ku lan tów. Nie mo gli śmy wnieść rze czy, na le ża ło je po rzu cić, ina -
czej by śmy nie we szli. Dwo je na szych to wa rzy szy już wla zło
do wa go nu, lecz tłum ich od nas od ciął. W koń cu ktoś nam po mógł.
Wci snę li śmy się. Ko ry tarz był na bi ty czer wo no ar mi sta mi, za wa lo -
ny skrzy nia mi i wor ka mi. W prze dzia le dla czte rech osób by ło czter -
na ście i ta ki za duch, że jed no z nas ze mdla ło. 

!

Trzy dni z Pe ters bur ga do X. – bez u stan ne de li rium. Na lo ty Cze -
ka, prze słu cha nia, re wi zje, aresz to wa nia, pi cie, śpiew, ru ga nie, kłót -
nie, cią gła wal ka o miej sce, du cho ta, ciem ność, smród, ro ba ki peł -
za ją ce na cie le…Le piej te go nie pa mię tać.   

!

X. – przy fron to we mia stecz ko – więk sza wieś. Po ło wa miesz kań -
ców ma ty fus. Za trzy ma li śmy się w ży dow skiej karcz mie – czwo -
ro w jed nym po ko ju, 1000 ru bli za do bę. Nasz go spo darz, kon tra -
ban dzi sta, gra bił nas nie mi ło sier nie, po nie waż wie dział, po co
przy je cha li śmy. W X. jest ca ła spo łecz ność kon tra ban dzi stów, któ -
rzy prze my ca ją za front nie tyl ko to wa ry, ale i bur żu jów. Mie li śmy
do brą re ko men da cję z Pe ters bur ga, więc ła twiej się by ło nam do -
ga dać. Obie ca no nas prze pra wić do m.[ia sta] N. za 20000 ru bli. Na -

ję li śmy fur ma nów, lecz ci nas oszu ka li, nie przy je cha li. By ło by strasz -
nie, gdy by do nie śli.

!

Wy wie si li śmy ko żu chy na mróz, wy go to wa li śmy bie li znę, że by
po zba wić się wszy. Z.[in a ida] N.[iko ła jew na] do sta ła go rącz ki. Ba -
łem się, że to bę dzie ty fus. W no cy, cho ra, ma ja czy ła, że wstę pu je
na stro me scho dy ze stop nia mi tak wy so ki mi, że ni jak wejść nie moż -
na, a iść trze ba – ina czej po tkniesz się i spad niesz w prze paść; a na sa -
mej gó rze scho dów – gi gan tycz na, bia ła wesz. 

!

– Ja kież po rzu ce nie! Ja kież po rzu ce nie! – szep ta ła cho ra.
Ni gdy nie za po mnę te go szep tu. Ca ła me lan cho lia wy gna -

nia – w dwóch sło wach.

!

Ro syj ski fur man oszu kał, Ło tysz oka zał się uczci wy – przy je chał. Za -
wiał po łu dnio wo -za chod ni wiatr, mróz ze lżał. Okry li śmy się, po ło ży li
na de skach i wcze snym, jesz cze ciem nym ran kiem po je cha li śmy z wiel -
ką ostroż no ścią, że by nie na dziać się na od dział czer wo no ar mi stów,
po sze ro kich i pu stych uli cach, wzdłuż ś pią cych  dom ków. Kie dy bez -
piecz nie mi ja li śmy ro gat kę i w otwar tym śnie ży stym po lu wol ny wiatr
za wiał nam w twarz, a po tem w so sno wym bo rze, kie dy za pach nia ło
smo łą w cie plej szym po wie trzu, po czu łem ta ką ra dość, że zda ło mi się,
że moż na za nią od dać ży cie. Wte dy zro zu mia łem, że nie po my li łem
się w wy bo rze – zro bi łem to, co trze ba: umrzeć, lecz być wol nym. 

!

Głu chy mi le śny mi dro ga mi, a cza sa mi zu peł nie bez dróg,
po omac ku brnę li śmy przez śnież ne za spy do wsi – do ostat nie go
punk tu, naj bliż sze go pol skie go fron tu. W Z. Ło tysz sprze dał nas Po -
la ko wi -kon tra ban dzi ście, któ ry rów nież prze pro wa dzał zbie gów przez
front. U Po la ka za trzy ma li śmy się na noc leg. Ten głu pi, ma ły czło -
wiek z wy stra szo ną i głu pią mi ną, nie bar dzo nam da wał ja kąś na -
dzie ję. Wie czo rem udał się na zwiad i, wró ciw szy póź ną no cą, po -
wia do mił nas, że je chać jest nie bez piecz nie: na dro gach są
po ste run ki; ale i cze kać też jest nie bez piecz nie: w ca łym mia stecz -
ku są ob ła wy i re wi zje. Po sta no wi li śmy je chać.

!

Mi nąw szy ostat nią cha tę na dro dze, gdzie mógł być po ste ru nek,
fur man bo jaź li wie od wró cił na nią gło wę, my rów nież spoj rze li śmy
na nią; czy nie za pa lą  się w ciem nych oknach lam py, czy nie wy -
sko czą z wrót lu dzie z ka ra bi na mi? Wie dzie li śmy, że je śli wpad nie -
my, lep sza jest od ra zu eg ze ku cja niż po wol ne tor tu ry z za stra sza -
niem. Chwa ła Bo gu, prze je cha li śmy! Przy ni kłym świe tle gwiazd,
w ciem nym, ośnie żo nym po lu, znów krą żąc po omac ku, bez dróg,
cza sa mi wy wa la li śmy się w śnieg, ob jeż dża jąc dwa ostat nie po ste -
run ki na N -skiej tra sie. W koń cu mi nę li śmy je. Po je cha li śmy  la sem,
tak wą ską ście żyn ką, że ośnie żo ne so sny i jo dły do ty ka ły na szych
twa rzy pu szy sty mi, bia ły mi ła pa mi.

!

Jesz cze jed na, ostat nia wieś. Kie dy tłum oko licz nych chło pów oto -
czył nas, ser ce pod sko czy ło mi do gar dła. Co bę dzie, je śli krzyk ną:
„Stój!” Lecz po pa trzy li w mil cze niu, z obo jęt no ścią, i prze pu ści li nas.
Do wie dzie li śmy się póź niej, że nie daw no, w tej sa mej wsi, chło pi
za bi li i ogra bi li kil ku ucie ki nie rów.  

!

Na gi, śnież ny step. N -ski go ści niec. Słu py te le gra ficz ne brzę czą
mo no ton nie. Lo do wa ty wiatr jak tną ce no że. Że by nie za mar z nąć, po -
ło ży li śmy się na spo dzie sań i przy kry li śmy gło wy. Na gle, na sa mym
koń cu bia łej rów ni ny po ja wi ły się czar ne punk ty: pol ski front.

– Kim je ste ście?
– Ro syj ski mi uchodź ca mi.
– Skąd?
– Z Pio tro gra du.
– Do kąd?
– Do War sza wy, Pa ry ża, Lon dy nu.
Po znań ski le gio ni sta dał znak, otwar to bra mę i prze je cha li śmy li -

nię gra nicz ną, od dzie la ją cą ten świat od tam te go.

!

Tu taj na wy gna niu – ten sam krzyż, jak tam, w Ro sji; my śmy go
tyl ko prze ło ży li z ra mie nia na ra mię. 

!

Ro sja jest na szą zie mią, na szym cia łem. Bez zie mi  je ste śmy jak
bez cia ła. Na sza mi łość do Ro sji jest nie utu lo na – nie utu lo ne pra -
gnie nie ob le ka się w no we cia ło, w no wą zie mię. 
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!

Na Bo żą ni wę, za ora ną płu giem bra to bój czej woj ny na ro dów, my
ro syj scy wy gnań cy, po zba wio ne ciał du chy wszech świa ta, pa da my
jak ziar no sie wu Bo że go, przy szłe go bra ter stwa na ro dów. 

!

Na sza mi łość do Ro sji jest nie tyl ko mi ło ścią, ale i za ko cha niem.
Ro sja jest Mat ką i Na rze czo ną, Mat ką i Ko chan ką jed no cze śnie. 

!

Nie jest dla nas przy pad kiem, lecz bło go sła wio nym da rem lo su,
da rem Opatrz no ści, że je ste śmy te raz w Pol sce, zie mi me sja ni zmu,
zie mi świa ta uni wer sal ne go.

!

Nie pa mię tam, gdzie czy ta łem bądź sły sza łem tę le gen dę.
W cza sie roz bio rów, ukrzy żo wa nia Pol ski, Mat ka Bo ska Ostro bram -

ska, ciem nym ran kiem, do świ tu, cho dzi ła po li tew skich po lach i smu -
ci ła się, i pła ka ła. Jej łzy pa da ły na zie mię jak ro sa, i kwiat wy rósł
z tej bo skiej ro sy. Imię kwia tu – „Ser ce Pol ski” – me sja nizm pol ski. 

W cza sie klę ski Ro sji, ro syj ska Mat ka Bo ska, Mat ka Bo le sna cho -
dzi ła po ro syj skich po lach i smu ci ła się, i pła ka ła. I tak sa mo z jej
łez wy rósł kwiat. Imię kwia tu – „Ser ce Ro sji” – me sja nizm ro syj -
ski. Oba kwia ty są jed na ko we; jest w nich jed no zło te ser ce. 
Świat te raz gi nie z po wo du bra to bój czej wro go ści na ro dów. Ta -

kiej wro go ści jak mię dzy dwo ma na ro da mi -brać mi, ro syj skim
i pol skim, ni gdy jesz cze nie by ło. Lecz kie dy ta wro gość się udo -
bru cha, dwa na ro dy po łą czą się, to ich zło te ser ce jak kwiat otwo -
rzy się i ogrze je, jak słoń ce, ca łą ludz kość. 

!

Co ozna cza świa to wa ka ta stro fa, prze ży wa na dzi siaj przez ludz -
kość; za gła dę Eu ro py – po li tycz ną, eko no micz ną, so cjal ną, kul tu -
ral ną? Dla cze go w woj nie świa to wej nie ma zwy cię żo nych, nie ma
zwy cięz ców? Dla cze go zwy cię stwo jest gor sze niż klę ska?

Ro syj ski bol sze wizm i pol ski me sja nizm od po wia da ją na te py -
ta nia jak gdy by jed na ko: z ka te go rii na ro do we go by tu ludz kość po -
win na nie chyb nie, pod groź bą za gła dy, przejść w in ny wy miar, wyż -
szy, by tu wszech świa to we go. Nie gdyś, w lu do wych for mach
swo je go by tu, na ro dy ży ły i ro sły wol ne; te raz umie ra ją w nich, du -
szą się. Nie gdyś by ły pie lu chą ko ły san ki, te raz for my te sta ją się śmier -
tel nym ca łu nem. Ludz kość al bo po ło ży się w nich do mo gi ły, że by
się roz paść, al bo od rzu ci je jak wskrze szo ny Ła zarz. 

!

Wy móg uni wer sal ne go by tu w ro syj skim bol sze wi zmie i pol skim
me sja ni zmie ma po dob ną ze wnętrz ność. Tym cza sem przy ze wnętrz -
nym po do bień stwie, wła śnie we wnętrz na sprzecz ność jest naj głęb sza.

Ro syj ski bol sze wizm utwier dza rów ność bez wol no ści, dla te go
że nie mo że roz wią zać an ty no mii wol no ści i rów no ści. W sa mej rze -
czy, an ty no mia ta jest nie roz wią zy wal na w po rząd ku ra cjo nal ne go
my śle nia. Tu taj oso ba (do kład niej: „in dy wi du um”) jest wchła nia na
przez spo łe czeń stwo (do kład niej: „pań stwo”). Je den – Wszyst kim,
Wol ność – Rów no ścią; do eks ter mi na cji, ab so lut nej za gła dy.

An ty no mia ta jest moż li wa do roz wią za nia je dy nie w po rząd ku my -
śle nia re li gij ne go; te za: Ja – Oso ba, Wol ność – i an ty te za: Nie -Ja, Spo -
łe czeń stwo, Rów ność – łą czą się w syn te zie: w Bra ter stwie, Mi ło ści.

!

Łącz ność ze świa tem bol sze wizm opie ra na nie na wi ści. Że pró -
by ta kich związ ków są moż li we, po ka zu je mię dzy na ro do wa woj na
świa to wa i jesz cze bar dziej świa to wa, woj na do mo wa – „wal ka klas”.
Czym skoń czy ła się pierw sza, już wie my; być mo że, pręd ko do wie -
my się, czym skoń czy się dru ga.

Me sja nizm opie ra świa to wą łącz ność na mi ło ści. Pró ba ta kie go
związ ku ni gdy jesz cze się nie do ko na ła, dla te go że ludz kość nie zna -
ła in nej świa to wo ści, prócz chrze ści jań stwa, lecz prze cież w chrze -
ści jań stwie mi łość jest tyl ko po cząt kiem oso bi stym.

W me sja ni zmie mi łość jest jed no cze śnie po cząt kiem oso bi stym
i pu blicz nym, kró le stwem Bo żym na zie mi i w nie bie. To no we przy -
ka za nie mi ło ści – „przy ka za nie no we da ję wam” – po łą cze nie Wol -
no ści i Rów no ści w Bra ter stwie, Oj ca i Sy na w Du chu Świę -
tym – Trze cie Przy mie rze.

!

Naj bar dziej prze ra ża ją ca w śmier ci jest utra ta sen su. Za to zgi nę -
ła Ro sja? Nie z po wo du swo jej wiecz nej du szy, lecz za uni wer sa lizm. 

!

„Apo ka lip sa” to ko niec hi sto rii świa ta. Eu ro pa chce jesz cze kon -
ty nu acji: w tym jest jej sła bość. Bol sze wizm chce koń ca: w tym jest

je go si ła. Nie wie rzy w „Apo ka lip sę”, lecz sam jest do grun tu „apo -
ka lip tycz ny”. 

!

Moż na mieć na dzie ję, że to jesz cze nie ko niec i ludz ko ść prze tr -
wa; lecz wła śnie moż na mieć tyl ko na dzie ję.

!

Czyż praw dzi wy ko niec nie na stą pi tak sa mo, jak po dob ne koń -
ce – od we wnątrz – naj pierw od we wnątrz, a po tem już z ze -
wnątrz? I czy te raz nie po wta rza się na na szych oczach ob ja wio ne
wi dze nie z Pat mos? Czyż nie je ste śmy wy czer pa ni lę kiem przed ka -
ta kli zmem, ja ki nad cho dzi z wszech świa ta? Czyż nie zwi ja się na -
sze we wnętrz ne nie bo, jak zwój? Czy nie sta je się na sze słoń ce jak
krew i na sza wo da jak pio łun? Czy nie kru szy się nasz wiel ki Ba -
bi lon? I czy Szkar łat no czer wo na  Be stia nie wy cho dzi z ot chła ni, z ot -
chła ni na szych serc?

!

Świa to we brze mię ma dzi siaj swo je cen trum w Ro sji. Bez Ro sji
Eu ro pa ani nie zgi nie, ani  nie oca le je. To zna czy, że stra ci li śmy wszyst -
ko, oprócz na szej uni wer sal no ści.

!

Lu dzie za bi li Bo ga – to jest przy czy na wszyst kie go. Ale wy da je
się cza sem, że to Bóg za bił lu dzi. 

!

Je śli to, co te raz się dzie je, za le ży od lu dzi, to nie ma dla ni ch wy -
ba cze nia. Lecz to nie tyl ko od nich  za le ży. Lu dzie po win ni coś zro -
bić, że by oca leć; ale nie tyl ko lu dzie.

!

Ni gdy? Nie, dwu krot nie by ło to, co te raz: na po cząt ku, kie dy Bóg
wy wiódł świat z cha osu; i w środ ku, kie dy Sło wo sta ło się Cia -
łem. I te raz jest to sa mo, na koń cu – w tym, dla cze go jesz cze nie
ma my imie nia.

!

Kie lich Cha osu na peł nił Ko smos. Kie lich Ko smo su na peł nił Lo -
gos. Kie lich Lo go su na peł nił Duch.

!

Jesz cze nie wie my, czym bę dzie zja wi sko Du cha; lecz wie my, co
bę dzie, je śli znów świat po grą ży się w cha osie.  

!

In ne na ro dy koń czą ra to wać świat, Ro sja [do pie ro] roz po czy na. 
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Mar ta Fox, wy bit na współ cze sna pol ska po et ka, pi sar ka, ese ist ka, pa sjo nu je się od wie lu lat twór czo ścią Jo ana Mi ‐
ró, zna mie ni te go ka ta loń skie go ma la rza, rzeź bia rza i ce ra mi ka. Swój zbiór po ezji za ty tu ło wa ny Roz mo wy z Mi ró,
po świę co ny roz wa ża niu istot nych za gad nień zwią za nych z pra gnie niem nie za leż no ści, prze mi ja niem cza su, bez rad ‐
no ścią, sa mot no ścią, cier pie niem, sta ro ścią, opu bli ko wa ła w 2011 r. Fox zwra ca się w for mie mo no lo gu do Mi ró,
jed ne go z głów nych ar ty stów XX wie ku, re pre zen tu ją ce go róż ne prą dy ar ty stycz ne od sur re ali zmu po przez fo wizm,
ku bizm aż po abs trak cyj ny eks pre sjo nizm.

O poezji Marty Fox

pędzlem Miró pisanej
ANNA ZOFIA GĄSIENICA BYRCYN

Mar ta Fox
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P
o et ka dzie li się swy mi oba wa mi
i wra że nia mi z Mi ró, „ma la rzem ko -

biet, pta ków, gwiazd, i księ ży ca”, po -
nie waż jest pod uro kiem je go dzieł, któ -
re przed sta wia ją świat po god nych,
ryt micz nych i barw nych zna ków, wy -
da wa ło by się da le ki od wszel kich
trosk. Stu diu jąc i kon tem plu jąc bio mor -
ficz ne abs trak cje Mi ró, Fox naj wi -
docz niej do strze gła za pał, nie po kój
i ma rze nia, któ re dźwię czą głę bo ko za -
rów no w ka ta loń skim ar ty ście jak
i w niej sa mej. Po et ka do my śla się, że
roz ba wio ne, we so łe, bez tro skie i dzie -
cin ne wy obra że nia Mi ró, ar ty sty „świa -
tła Mo rza Śród ziem ne go” są złud ne,
wspa nia łe sur re ali stycz ne ob ra zy in spi -
ro wa ne ku bi zmem i fo wi zmem wy peł -
nio ne są za wi ły mi zna cze nia mi, zro zu -
mia ły mi je dy nie przez przy go to wa nych
do pod ję cia in te lek tu al nej po dró ży,
ma gii od czy ty wa nia po etycz nych dzieł
ma lo wa nych je go pędz lem. 

Mi ró był moc no za ko rze nio ny
w swej ka ta loń skiej zie mi, któ ra
ukształ to wa ła je go oso bo wość. Wie -
rzył, że pro ści lu dzie z Mont -ro ig del
Camp po sia da ją wiel ki po ten cjał i przy -
wró cą wiel kość Ka ta lo nii i dla te go na -
ma lo wał Bunt ka ta loń skie go chło -
pa/Pay san ca ta lan en révol te (1937),
ob raz od no szą cy się do ka ta loń skie go
hym nu na ro do we go Żeń cy/El se ga -
dors, któ re go za kaz wy ko ny wa nia
wy da ny przez Fran co obo wią zy wał
do 1975 r. Jed no cze śnie Mi ró w swo -
ich ob ra zach sta rał się pod kre ślić ka -
ta loń ski opty mizm, na wią zu jąc
do wcze snej sztu ki ka ta loń skich pro -
win cjo nal nych ko ściół ków, łą cząc
współ ist nie nie czar nych i bia łych ko -
lo rów, i ape lu jąc o na dzie ję, ak cep ta -
cję, od da nie, su mien ność oraz szcze -
ro ść1. Po świę cał wie le uwa gi de ta lom
(zwłasz cza w pej za żach), aby od zwier -
cie dlić swo ją przy na leż ność do ro dzi -
mej zie mi, wi docz ne jest to szcze gól -
nie w Go spo dar stwie, dzie le
za ku pio nym przez Er ne sta He min -
gway’a2, któ ry wcze śnie po znał się
na je go do nio sło ści. Mi ró świet nie
znał sztu kę po pu lar ną, do ce niał jej
war tość i wiel kość, twier dząc, że im
bar dziej twór czość ar ty stycz na jest lo -
kal na, tym bar dziej sta je się ona uni -
wer sal ną3. 

Po dob nie jak wie lu ar ty stów ze swej
ge ne ra cji, Mi ró do świad czył prze ra ża -
ją cych lat wo jen nych. Prze żył I woj nę
świa to wą, woj nę do mo wą w 1936 ro -
ku i II woj nę świa to wą. Przez la ta prze -
śla do wa ły go kosz ma ry owych cięż kich
cza sów. Stał się pe sy mi stą i są dził, że
za wsze wszyst ko mu si skoń czyć się źle.
Je go hu mor i ma lo wi dła peł ne in ten -
syw nych żół tych, nie bie skich oraz
czer wo nych plam po wsta wa ły
pod wpły wem po trze by ode rwa nia się
od wła snych do świad czeń, na zna czo -
nych hor ro rem i okru cień stwem wo jen,

jak rów nież chę cią uciecz ki od swej
oso bo wo ści na ce cho wa nej moc no pe -
sy mi zme m4. 

Nie ba wem Mi ró osią gnął uzna nie
dzię ki swej nie stru dzo nej i sys te ma tycz -
nej pra cy. W swych dzie łach po ety zo -
wał i do da wał pla stycz nej in ten syw no -
ści wszyst kie mu co ma łe, a zwłasz cza
pta kom, waż kom, kro plom ro sy i błysz -
czą cym w da li gwiazd kom. Mi ró wy -
brał dro gę ar ty sty, któ ry od da lał się
od prze ka za nia in for ma cji na te mat
dzie ją cych się w da nym mo men cie
wy da rzeń, prze su wa jąc swe za in te re so -
wa nia do in tym nych mo men tów wpa -
try wa nia się w ruch skrzy dła pta ka, po -
ły sku kro pli ro sy, czy mi go ta nia
gwiazd. Ka ta loń ski ar ty sta stwo rzył fan -
ta stycz ne ob ra zy wy peł nio ne bio mor -
ficz ny mi fi gu ra mi prze twa rza ją cy mi się
w róż ne for my w za leż no ści od wy -
obraź ni wi dza5. Je go dzie ła otwo rzy ły
drzwi świa tu ma rzeń i fan ta zji po zba -
wio ne go hi po kry zji oraz fa na ty zmu6.
Na je go płót nach na stę pu je trans for ma -
cja obiek tu w ide ogram o ukry tym sym -
bo licz nym zna cze niu, po nie waż dla Mi -
ró każ da rzecz odłą cza się i od la tu je
od in nych obiek tów, po dob nie jak je -
go ulu bio na fi gu ra, któ rą był ptak,
sym bol wol no ści i du cho wo ści. Mi ró
z wy obra że nia mi pta ków stwo rzył ca -
łą se rię ma lar skich za pi sów, któ re są ni -
czym mu zycz ne par ty tu ry. Te ma low -
ni cze za pi sy, któ re po wsta ły
pod pędz lem Mi ró po zwa la ją na nie zli -
czo ne in ter pre ta cje. Sta no wią przej ście
z obiek tu w znak, od przed sta wie nia
sym bo licz ne go do prze strze ni wy -
obraź ni i od opi so we go re ali zmu
do sztu ki fan ta zji7. 

Mo dy fi ka cje oraz mu ta cje zna ków
Mi ró two rzą łań cuch sym bo li, w któ -
rych słoń ce prze mie nia się w oko
zmie nia ją ce się w pa ją ka, a ten z ko lei
przy bie ra for mę trój ką ta prze kształ ca -
ją ce go się w gło wę, czy też czło wie ka
prze ista cza ją ce go się w drze wo, szysz -
kę przy bie ra ją cą for mę ka pe lu sza, lub
wa zon prze obra ża ją cy się w kształt ko -
bie ty. Mi ró spro wa dził swój wi zu al ny
świat do re per tu aru zmien nych zna ków
i stwo rzył płót na po sia da ją ce swo je
wła sne pra wa ar ty stycz ne, któ re zmu -
sza ją oglą da ją cych do po szu ki wa nia
klu cza po etyc kie go. 

Mar ta Fox od kry ła twór czość Mi ró
w la tach 80. ubie głe go wie ku, kie dy
Pol skę za snu ły smu tek i sza rość. Po ‐
et kę uwio dło je go po etyc kie ob ra zo ‐
wa nie, w któ rym skon den so wa ne
orien tal ne i za chod nie tra dy cje sta no ‐
wi ły część dzie dzic twa ka ta loń skie go,
się ga ją ce go śre dnio wie cza z je go ideą
świetl nej wol no ści du cha8. W Pol sce
pa no wał po nu ry stan wo jen ny, rząd
PRL ogra ni czył dra stycz nie ży cie swo -
im oby wa te lom, sta ra jąc się oba lić
po li tycz ną opo zy cję. Ty sią ce ak ty wi -

stów po trak to wa no bru tal nie, wie lu
Po la ków in ter no wa no, wie lu zo sta ło za -
bi tych. Rzą dzą ca jun ta wpro wa dzi ła
pod wyż ki cen ja ko jed ną z go spo dar -
czych re form, sy tu acja ma te rial na lud -
no ści sta wa ła się co raz gor sza. Kry zys
eko no micz ny spo wo do wał, iż ów cze -
sny rząd ko mu ni stycz ny wpro wa dził
kart ki na pod sta wo we pro duk ty, ta kie
jak: wę dli ny, mię so, cu kier, mą ka, czy
też cze ko la da. Po ma rań cze, gra na ty,
grejp fru ty, ana na sy, ba na ny, mig da ły,
orzesz ki ziem ne – nie do stęp ne dla
prze cięt ne go Po la ka, sta wa ły się ma rze -
niem. Pół ki w skle pach spo żyw czych
za zwy czaj świe ci ły pust ka mi. W ap te -
kach bra ko wa ło le karstw i pod sta wo -
wych ma te ria łów hi gie nicz nych. Lu dzie
go dzi na mi sta li w dłu gich ko lej kach
po żyw ność. Uli ca mi prze ta cza ły się
ko lum ny czoł gów. Po dró że za gra nicz -
ne by ły nie osią gal ne. Okres sta nu wo -
jen ne go za pi sał się ciem no na kar tach
hi sto rii Pol ski. Był wy peł nio ny stra -
chem, ter ro rem, cier pie niem i nie pew -
no ścią o przy szłość. 

W owym po wi kła nym cza sie sztu ka
Mi ró, z któ rą ze tknę ła się Mar ta Fox,
umoż li wi ła po et ce pod ję cie ar ty stycz -
nej wę drów ki po zu peł nie in nym świe -
cie – świe cie ma rzeń i ra do ści. Fox nie
tra ci ła cza su na pa syw ną we ge ta cję.
W 1974 ro ku ukoń czy ła fi lo lo gię pol -
ską a na stęp nie po dy plo mo we stu dia
na Uni wer sy te cie Ślą skim w Ka to wi -
cach. Przez dwie de ka dy (1974–1995)
pra co wa ła ja ko bi blio te kar ka i na -
uczy ciel ka ję zy ka pol skie go i li te ra tu -
ry pol skiej w li ceum im. W. Bro niew -
skie go w Ka to wi cach, wy cho wu jąc
przy tym dwie cór ki. Od 1983 ro ku
mia ła rów nież etat dzien ni kar ki i re dak -
to ra „Mło dej Sztu ki”, jed no cze śnie
by ła asy stent ką re dak to ra na czel ne go
„Gór no ślą skie go Dia riu sza Kul tu ral ne -
go”, póź niej zo sta ła kie row ni kiem li -
te rac kim Te atru Dzie ci Za głę bia w Bę -
dzi nie (1995–1999) i eks per tem
pro gra mu ar ty stycz ne go Ga le rii Sztu -
ki „Extra va gan ce” w So snow cu, tam -
że or ga ni zo wa ła po etyc kie kon kur sy
„In spi ra cje”, urzą dza ła spo tka nia ze
zna ny mi ar ty sta mi, pi sa ła wstę py do ka -
ta lo gów wy staw (1995–1999), re da go -
wa ła dział po ezji w kwar tal ni ku „Wy -
ra zy” a od 2002 do 2015 ro ku by ła
człon kiem ze spo łu re dak cyj ne go li te -
rac kie go ma ga zy nu „Mi go ta nia”. Pu -
bli ko wa ła swe tek sty po etyc kie w róż -
nych cza so pi smach, mię dzy in ny mi
w „Goń cu Te atral nym”, „Te atrze”,
„Opcjach”, „Po ezji”, „Au to gra fie”,
„Po mo stach”, „Ma ga zy nie Li te rac -
kim”, „Wia do mo ściach Kul tu ral nych”,
„Ślą sku”, „Od rze,” „The Sar ma tian
Re view”, „To po sie” oraz „Zwier cia -
dle”9. 

Mar ta Fox za de biu to wa ła w 1989 ro -
ku w cza so pi śmie „Tak i Nie” opo wia -
da niem za ty tu ło wa nym Gra, za któ re
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otrzy ma ła Grand Prix w kon kur sie
Mi ło snej Li te ra tu ry w Lu bi nie.

Na trze cim Gór no ślą skim Fe sti wa lu
Ka me ra li sty ki za pre zen to wa ła w Te -
atrze Ślą skim swój po etyc ki spek takl
Za pła kać czer wo nym desz czem z mu -
zy ką Bog da na Mi zer skie go. Fox jest
lau re at ką wie lu na gród, mię dzy in ny -
mi Pol skiej Sek cji Mię dzy na ro do wej
Książ ki dla Mło dzie ży w kon kur sie
„Książ ka Ro ku” (1995, 2000). Otrzy -
ma ła rów nież na gro dę za za słu gi dla
Kul tu ry Pol skiej (2006), jest lau re at ką
ślą skie go Ha ny sa (2013) za osią gnię -
cia li te rac kie, na gro dy Nar cy za (2014),
Na gro dy Ar ty stycz nej Mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go za osią gnię cia
w dzie dzi nie li te ra tu ry (2014) oraz
na gro dy „Ko bie ta Hu ma ni tas” (2015).

Mar ta Fox pra co wa ła in ten syw nie,
po dob nie jak Mi ró, któ ry przez 90 lat
na ma lo wał 2000 ob ra zów, stwo rzył 500
rzeźb oraz 400 ce ra mik, zro bił 5000 ko -
la ży twier dząc, że pra cu je tak cięż ko
i su mien nie jak ogrod nik lub ho dow ca
wi no gro n10. 

Róż ne i cie ka we za ję cia, któ re Fox
wy ko ny wa ła przez la ta, umoż li wi ły po -
et ce roz wi nąć sze ro kie kon tak ty ze
śro do wi skiem ar ty stycz ny m11. W sier -
mięż nych la tach osiem dzie sią tych ob -
ra zy Mi ró przy no si ły jej ulgę, umoż li -
wia ły uciecz kę do świa ta opty mi zmu,

ra do ści, ka ta loń skie go cie pła, słoń ca
i in ten syw nych barw. Ma lo wi dła Mi ró
od zwier cie dla ją ce świe żość, za ba wę,
spon ta nicz ność, z ich po etyc ki mi zna -
ka mi po dob ny mi do plam łą czą cych na -
iw ne z twór czym, uka zu ją ce or ga nicz -
ne for my i pła skie ry sun ki peł ne ostrych
li nii wraz z ele men ta mi ka ta loń skie go
folk lo ru, po rów ny wać moż na do po ezji
ofe ru ją cej na dzie ję i mi stycz ną kon tem -
pla cję. 

Mi ró łą czył sztu kę i po ezję w kom -
bi na cję zna ków i słów. Ob ra zy ka ta loń -
skie go ar ty sty uka zu ją je go emo cje,
two rząc opo wie ści o sa mot no ści, gło -
dzie, pa sji, prze mi ja niu, oba wie
przed sta ro ścią. Opo wie ści te osnu te są
wo kół oso bi stych, in tym nych prze -
żyć. Re pre zen tu ją pa sje i ob se sje ar ty -
sty. Pe in tu res -poèsies, czy li po etyc kie
ob ra zy Mi ró są mi tycz nym, ar che ty -
picz nym wy ra że niem eg zy sten cji i po -
sta wy wy ra żo nej w sym bo licz nej for -
mie. Mi ró po znał dzie ła mi stycz ne
Świę te go Ja na od Krzy ża oraz Świę tej
Te re sy z Ávi li12, czy tał też po ezję bun -
tow ni ków: No va li sa, Lautréamon ta,
Rim bau da, Jar ry’ego13. I wła śnie
pod ich wpły wem je go ob ra zy sta wa -
ły się pi sa niem, me lo dią i dźwię kiem,
gdyż we dług Schle ge la uni wer sal ne za -
sa dy po ezji za kła da ją, że róż ne ga tun -
ki eks pre sji łą czą się w dzie ła ch14.

A wia do mo, że Mi ró był za fa scy no wa -
ny ka li gra fią, ide ogra mem, trans cen -
den cją ję zy ka15. 

Za pew ne po et ka ze Ślą ska, od kry wa -
ła z upodo ba niem in te lek tu al ne ma lo -
wi dła Mi ró, je go fe styw ne, ba jecz nie
barw ne, a za ra zem mi stycz ne, po -
etycz ne zna ki. W swej po ezji Fox nie
po słu gu je się ek fra zą, aby omó wić
wy bra ny ob raz Mi ró, lecz ra czej sta ra
się od dać at mos fe rę, któ rą ka ta loń ski
ar ty sta two rzył na swych płót nach,
twier dząc przy tym, że eks pre sja ludz -
kie go du cha jest naj waż niej sza16. 

Sztu ka kon wer sa cji wy ma ga po słu gi ‐
wa nia się oso bli wym ję zy kiem, któ ‐
ry jest głów nym na rzę dziem Mar ty
Fox, aby wy ra zić swo je ma rze nia,
za uro cze nia, zwąt pie nia i oba wy.
Dla po et ki roz mo wa sta no wi część es ‐
te ty ki, jej lin gwi stycz ne go i ar ty ‐
stycz ne go sty lu by cia. Po et ka w swo -
ich wer sach two rzy we wnętrz ne
mo no lo gi, uka zu jąc re la cję po mię -
dzy wy ra żo nym sło wem, a ob ra zem
na płót nie. Kie dy Fox bar dzo chce po -
roz ma wiać z kimś na te ma ty istot ne,
wy bie ra Mi ró, „ar ty stę śród ziem no -
mor skich gwiazd i księ ży ca”, gdyż
w je go ma lo wi dłach od czy tu je po dob -
ne do swo ich tę sk no ty. Ar ty sta z Mont -
-ro ig del Camp mie szał far bę, po et ka

Mar ta Fox „Roz mo wy z Mi ró”, 2011; pro jekt okład ki: Ja nusz Sto biń ski
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z Ka to wic łą czy swe uczu cia ze sło -
wem po etyc kim. Fox po sia da świa do -
mość tej nie zwy kłej sy tu acji, w któ rej
na stę pu je ich nie co dzien ne ar ty stycz -
ne spo tka nie. 

W wier szu za ty tu ło wa nym Spo tka -
nie z Mi ró za war tym w zbio rze pt.
Roz mo wy z Mi ró, Fox su ge ru je, że ich
nie ty po we spo tka nie jest przy pad ko -
we, a ich trud ne dą że nia ar ty stycz ne,
po ety i ma la rza, two rzą nie prze cięt ne
bo gac two po rów ny wal ne je dy nie
do gór skie go krysz ta łu, eg zo tycz ne go
owo cu lub ulot ne go mo ty la. Po et ka
zda je so bie do sko na le spra wę, że ich
pra ca twór cza wy ma ga wie lu po świę -
ceń, mu si tak że prze ciw sta wić się
pa nu ją cym prą dom aka de mic kie go
i miesz czań skie go świa ta, któ ry jest
nie przy jaź nie na sta wio ny do ich dzia -
łań ar ty stycz nych, ofe ru ją cych no we
roz wią za nia i na dzie je: 

Mo gli śmy nie spo tkać się w sło wie
nie zna leźć gór skie go krysz ta łu
i nie być dla sie bie tak jak te raz
w ob ra zach po ma rań czach mo ty -

lach
i świe cie któ ry był by prze ciw ko nam
gdy by śmy nie wie rzy li że to my
mo że my być prze ciw ko nie mu 
(Roz mo wy z Mi ró)

Mar ta Fox w swych po ema tach -mo -
no lo gach przy wo łu je do dat ko wo świa -
do mość prze mi ja nia cza su, zmian za -
cho dzą cych w cie le ko bie ty, po czu cie
zbli ża ją cej się sta ro ści oraz śmier ci. Jed -
nak że, wie dza o prze mi ja niu nie jest
źró dłem jej głę bo kie go smut ku, sta no -
wi ra czej pod sta wę do lep sze go zro zu -
mie nia sto sun ków mię dzy ludz kich
oraz po zna nia naj bar dziej istot nych,
cen nych i war to ścio wych stron owych
re la cji, po nie waż sta rze nie się z bli ską
i dro gą oso bą, śmierć przy niej ozna -
cza dzie le nie się swym ży ciem, aby
mieć od wa gę po wie dzieć: 

Ko cham tym praw dzi wiej im mniej
Cię

po trze bu ję i nie ma w tym wy zna niu
ko kie te rii ani żad nej nie wie ściej

sztucz ki
(…)

bar dzo chcia ła bym raz jesz cze
za nim ciem ność zaj rzy mi w oczy
roz bły snąć pod pędz lem 
Two im
(Roz mo wy z Mi ró)

Au tor ka zbio ru wier szy o wy mow -
nym ty tu le Nie je stem, któ ra wszyst ko
znie sie boi się sa mot no ści, mi mo ota -
cza ją cych ją: ro dzi ny, przy ja ciół, zna -
jo mych, róż no rod nych z ni mi, czę sto

skom pli ko wa nych re la cji i związ ków
sta wia py ta nie: 

Dla cze go tyl ko przez kil ka se kund
je ste śmy we dwo je
a po tem sta ję się po je dyn cza?
(Roz mo wy z Mi ró)

Każ dy – mó wi Fox – po wi nien po -
znać sie bie, po szu ku jąc od po wied nie -
go sty lu ży cia, aby do znać odro bi ny
szczę ścia i ra do ści po trzeb nych każ de -
mu czło wie ko wi do zdo by wa nia i roz -
wi ja nia swych zdol no ści oraz za in te re -
so wań: Sa mot ność jest wte dy gdy/ nie
ma mnie we mnie.

Bli ski zwią zek po mię dzy pod mio tem
li rycz nym/po et ką, a ar ty stą/ma la rzem
moż na do strzec w nie co nie ty po wej
proś bie:

Spójrz na mo ją mat kę Mi ró
i na ma luj jej po stać po skrę ca ną ar -

tre ty zmem
(…) 
Bądź okrut ny i po każ jej ma rze nia
czy li praw dzi we kło po ty
któ re bę dą dla niej od po czyn kiem 
(…) 
niech czerń za pa nu je na Two ich
płót nach i niech wresz cie po wie że

naj le piej
umie ra się z pra gnie niem śmier ci

a nie w smut ku
(Roz mo wy z Mi ró)

Po et ka pro si Mi ró, aby wy ra ził
w swych płót nach to, cze go nie mo że
ona na pi sać, gdyż cza sem sło wa nie są
wy star cza ją ce, aby opi sać pew ne waż -
ne sta ny. Li rycz ny pod miot do ma ga się
od ar ty sty, aby był prze ko nu ją cy
i szcze ry w swej twór czo ści.

Po wier szu Wy gna nie z cza su na stę -
pu je nie zwy kły utwór Mar ty Fox
na te mat ist nie nia na szych przod ków
wśród nas i z na mi. Jest to po emat
o pa mię ci i wię zach z na szy mi bli ski -
mi, któ rzy prze szli już z te go świa ta
w in ną, wiecz ną kra inę, lecz na dal pa -
mię ta my o nich, my śli my i wspo mi na -
my ich, pro wa dzi my z ni mi roz mo wy -
-mo no lo gi:

Od tam te go cza su
nie śni ła mi się ani ra zu
cza sa mi jed nak przy cho dzi
do mnie jak ży wa 
(…) 
Mil czy my (…) jak by na wet sło -

wo – dla cze go –
prze sta ło ist nieć

Chcę by wy cią gnę ła rę kę
i przy gar nę ła mnie tak 
jak ni gdy te go nie ro bi ła

Ona jed nak ma tyl ko twarz
Bo naj trud niej roz stać się z twa rza mi 
(Roz mo wy z Mi ró)

Roz mo wy z Mi ró do ty ka ją nie zmier -
nie do nio słych i bo le snych spraw. Są
peł ne doj rza łej mą dro ści i by stre go
spoj rze nia na trud ne i po waż ne te ma -
ty, po dob nie jak po niż szy frag ment
wier sza, któ ry za wie ra my śli po et ki do -
ty czą ce kru cho ści i krót ko trwa ło ści
cza su do świad czo ne go przez tych, któ -
rzy go nie prze trwo ni li:

Bez pow rot nie Mi ró mi ja tyl ko czas
któ ry

nie rzeź bi nie do ty ka nie dźwię czy
i nie bo li

przy kry wa je dy nie ku rzem i bli zną to
co na nic in ne go nie za słu gu je 
(Roz mo wy z Mi ró)

Cza sem li rycz ny pod miot sta ra się
oca lić od nie zmier nie do tkli wych
i smut nych chwil roz sta nia, więc skar -
ży się i na rze ka mó wiąc otwar cie: 

Nie mo gę się po go dzić Mi ró że od -
cho dzisz

ode mnie co dzien nie po tro chu że ko -
lo ry ja kie

wy bie rasz dzi siaj są bar dziej let nie
i bled sze od

tych któ ry mi bru dzi łeś swo je płót na
wczo raj 

(Roz mo wy z Mi ró)

Fox in te re su je się pro ce sem sta rze -
nia się i uka zu je to po wol ne ga śnię cie
po przez swe ob ser wa cje, a tak że re flek -
sje bli skie go przy ja cie la. Być mo że szu -
ka do brej ra dy na po wol ne zmia ny.
Praw do po dob nie jed ną z nich jest
prze cho dze nie z na mięt no ści do przy -
jaź ni, a na stęp nie do du cho wej bli sko -
ści, o czym po et ka pi sze bez za że no wa -
nia:

w no cy plą cze my no gi
ra no opo wia da my sny
a po tem pa trzy my 
w tym sa mym kie run ku 
(Roz mo wy z Mi ró)

Po ezja za pew ne uwal nia Fox z prze -
szło ści, te raź niej szo ści, a na wet przy -
szło ści. Au tor ka im pro wi zu je wy zwa -
la ją cy ta niec wie rząc, że jest otwar ta
na wszyst ko co nie moż li we, cho ciaż -
by do stęp ne dla niej je dy nie w ma rze -
niach i snach. W swych ero ty kach
Fox łą czy na po ty ka ną zmy sło wość
z nie zwy kłą eks pre sją sło wa. Jej wier -
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sze sta ją się cu dow ny mi za klę cia mi,
któ re chcą wy rwać mi łość z prze mi ja -
nia, bo le snych roz stań, re li gij nych
i spo łecz nych ba rier. Au tor ka to mi ku
wier szy Chcę być chłop cem, jak mój oj -
ciec po dob nie jak wie le osób z jej ge -
ne ra cji, kwe stio nu je tra dy cyj ne ro le ko -
biet w wer se tach na pi sa nych w for mie
mo no lo gu, za adre so wa nych do człon -
ków ro dzi ny, po sta ci li te rac kich, pi sa -
rzy, po etów, ar ty stów, mię dzy in ny mi
Mi ró, ka ta loń skie go sur re ali stycz ne go
ma la rza.

Pod miot li rycz ny Mar ty Fox, któ ry
cza sem sta je się sa la man drą lub pta kiem
sta ra się prze drzeć przez ba rie ry cza su,
wie ku, płci wy zwa la jąc sie bie z tra dy -
cyj nych i kon wen cjo nal nych ról na rzu -
ca nych przez spo łe czeń stwo, pro sząc:
Ze drzyj ze mnie wresz cie ten gor set Mi -
ró/... Uwol nij mnie z cia snych ram... Ko -
bie ta, któ ra jest jak by sa la man drą spa -
la ją cą się w pło mie niach ży cia
i od ra dza ją cą się na no wo po dob nie jak
Or lan do, wy zwo lo na po stać li te rac ka
Wir gi nii Wo ol f17, prze mie rza nie zli -
czo ne la bi ryn ty ży cia prze szło ści i te -
raź niej szo ści bio rąc i kosz tu jąc to, co
przy nie sie jej los w po szu ki wa niu swo -
je go miej sca na zie mi. A więc, w la bi -
ryn tach snów i ma rzeń, w od bi ciach
licz nych zwier cia deł prze kształ ca się
w ko bie tę -pta ka, któ ra znisz czo na przez
okrut ne prze ży cia po sia da ogrom ną si -
łę i pa sję, aby po now nie się od ro dzić
i dzia łać, po zo sta wia jąc po so bie znak,
czy li po ezję, dar dla tych, któ rzy łak ną
li te ra tu ry i do ce nia ją za pi sa ne sło wo. 

W po ezji Mar ty Fox wy stę pu je pew ‐
ny dys kurs, w któ rym eg zy sten cjal ne
do świad cze nia przy bie ra ją for mę za ‐
ba wy, gdy po et ka świa do mie po słu ‐
gu je się li te rac ki mi, mi tycz ny mi oraz
le gen dar ny mi fi gu ra mi. Au tor ka zbio -
ru wier szy Do tknij mnie, tak daw no nie
mia łem ko bie ty czę sto po dej mu je te ma -
ty kę do ty czą cą prze róż nych fi lo zo -
ficz nych spo tkań, po wi kłań, dą żeń,
upodo bań, do cze sno ści, wy rzu tów su -
mie nia i obiet nic. Po et ka nie ja ko od kry -
wa skra wek swej du szy i dzie li się
z czy tel ni ka mi swo imi za pa try wa nia -
mi na te ma ty zwa ne ta bu, do ty czą ce
mię dzy in ny mi nie ty po wych związ ków,
uwo dze nia męż czyzn, pro wa dze nia
roz mów z bli skimi, któ rzy ode szli z te -
go świa ta, czy też pra gnie nia by cia
wiecz nie pięk ną i mło dą. 

W wie lu swych wier szach Mar ta
Fox ce le bru je mi stycz ność ko bie co ści.
Jej li rycz ny pod miot pra gnie być prze -
pięk nym eg zo tycz nym kwia tem lub
cud nym i de li kat nym mo ty lem. Po nad -
to prze nik nię ta jest pa sją przej rzy sto -
ści i dla te go też chce, aby wszyst ko by -
ło za wsze w jej ży ciu ja sne i czy ste, bez
za słon wsty du, fał szu, czy też kłam -
stwa. Po et ka ocze ku je uczci wo ści
i praw dy w re la cjach po mię dzy męż -

czy zną i ko bie tą, a tak że mię dzy swą
twór czo ścią po etyc ką i ży ciem. Jed no -
cze śnie Fox za in te re so wa na jest za ba -
wą w prze bie ra nie się, na kła da niem ma -
sek i ko stiu mów. A za tem li rycz nym
pod mio tem jej wier szy sta je się Ju lia18,
Sy do niavon Borck, wiedź ma, i pięk na
wróż ka. Nie zmien nie pra gnie być so -
bą i czę ścią in nych istot, ta kich jak: oj -
ciec, mat ka, mło dy chło pak, brat, cór -
ka, Cor ta zar, Kaf ka, czy też Świę ty Jan
od Krzy ża. Fox czę sto się ga po za wi -
łe kwe stie gen der, gdyż in te re su je ją ro -
la męż czy zny i ko bie ty w daw nym
i współ cze snym świe cie. 

Jo ana Mi ró rów nież po chła nia ły po -
dob ne fa scy nu ją ce za gad nie nia. Na -
ma lo wał se rię iro nicz nych ob ra zów,
a naj słyn niej sze wśród nich to słyn ny
Kar na wał ar le ki na, czy Por tret Ma da -
me K – płót na wy peł nio ne ideą za ba wy
i prze bie ra nia. Mi ró two rzył spek ta kle,
zmie nia jąc ko bie ty i męż czy zn w ma ne -
ki ny, au to ma ty, ko mi ków. Sam tak że
uwiel biał prze bie rać się w strój Ar le ki -
na19. Po nad to twier dził, że ko bie ta jest
wol no ścią i stwo rzył w 1938 ro ku pod -
czas woj ny do mo wej Gło wę ko bie ty20.
Ele men ty ko bie co ści by ły nie zmier nie
waż ne dla Mi ró. Świad czą o tym na wet
sa me ty tu ły je go dzieł: Ma cie rzyń stwo
(1929), Ko bie ta, ptak, gwiaz da (1942),
Ko bie ta w no cy (1945). W twór czo ści
Mi ró ko bie ta jest iko ną ule pio ną z gli -
ny, jest też płod ną ko bie tą z cze re śnia -
mi, ko bie tą dzba nem, z któ rej czer pie in -
spi ra cje, bo gi nią na go sto ją cą, isto tą
przed lu strem, a więc Wiel ką Bo gi nią,
in ny mi sło wy – wiecz ną ko bie co ścią,
o któ rej sze ro ko pi sze Ma ri ja Gim bu tas
oraz Erich Neu man n21. 

Po ezja Mar ty Fox, cza sem bar dzo ro ‐
man tycz na i sen su al na kon cen tru je się
na oso bi stych prze ży ciach po et ki, po ‐
szu ku ją cej no wych sym bo li i do men,
ale przede wszyst kim do ma ga się
wiel kiej od po wie dzial no ści, szcze ro ści,
sza cun ku i zmian nie któ rych waż nych
po glą dów. W wier szach Fox moż na do -
strzec pe wien moc no za ry so wa ny sys -
tem war to ści zwią za ny z ak cep ta cją róż -
nych lu dzi i ich sty lów by cia. 

Ty mo te usz Kar po wicz, zna ko mi ty
pol ski po eta, twier dził, że po ezja Mar -
ty Fox nie ja ko prze no si tra dy cję mi ło -
ści i śmier ci Ha li ny Po świa tow skiej
do na stęp ne go po zio mu, a mia no wi cie
po ru sza te ma ty bli skie ko bie tom doj -
rza łym, po sia da ją cym już pew ną wie -
dzę ży cio wą i do świad cze nie. Prze to,
moż na by rzec, że Mar ta Fox prze ję ła
po chod nię od mło dej Po świa tow skiej
i pod ję ła się wę drów ki po przez ga li ma -
tias la bi ryn tów, swych ar ty stycz nych
prze żyć, któ re po pro wa dzi ły ją na in -
te lek tu al ne i du cho we spo tka nie z Jo -
anem Mi ró i je go nie zwy kły mi dzie ła -
mi zwa ny mi ta ble aux -poèmes.

■

1 Ja mes John son Swe eney. Jo an Mi ró.
New York: Ar no Press, 1969, str. 14; An -
ne Bau va is, Mi chel Dra gu et, Clau de Gou -
r mans, Je an M. Min gu et Ba tl lo ri, Yvon Ta -
il lan dier. Jo an Mi ró, pe in tre -poète.
Bru xel les: Font Mer ca tor, 2011, str. 47, 50.

2 Ala in Jo uf froy. Mi ró. Trans. Char les
Lynn Clark. New York: Uni ver se Bo -
oks, 1987, str. 12.

3 Wie se and Mar tin, str. 28. 
4 Wie se and Mar tin, str. 113-114; An ne

Bau va is, Mi chel Dra gu et, Clau de Gou r -
mans, Je an M. Min gu et Ba tl lo ri, Yvon Ta -
il lan dier. Jo an Mi ró, pe in tre -poète. Bru xel -
les: Font Mer ca tor, 2011, str. 15.

5 Jo uf froy, str. 68–69.
6 Ibid., str. 34.
7 Rze piń ska, str. 465.
8 Ja mes John son Swe eney. Jo an Mi ró.

New York: Ar no Press, 1969, str. 78;
Guy Whe elen. Mi ró. Trans. Ro bert Erich
Wolf. New York: Har ry N. Abrams, Inc.,
Pu bli shers, 1984, str. 8.

9 Ofi cjal na stro na Mar ty Fox Ofi cjal na
stro na Mar ty Fox: http://www.mar ta -
fox.pl/o -mnie/

10 Ja nis Mink. Jo an Mi ró. Bonn, Ta -
schen, 2006, str. 91.

11 Ofi cjal na stro na Mar ty Fox:
http://www.mar ta fox.pl/o -mnie/ 

12 Jo uf froy, str. 87.
13 We ise, str. 51.
14 Ibid., str. 58.
15 Jo uf froy, str. 82.
16 Wie se, str. 86.
17 Vir gi nia Wo olf. Or lan do: A Bio gra phy.

Rich mond: Ho garth Press, 1928. 
18 Fox, Wszyst ko co nie moż li we, str. 13.
19 Jo uf froy, str. 60. 
20 Ibid., str. 68.
21 Ma ri ja Gim bu tas. The Lan gu age of

the God dess. San Fran ci sco: Har per Col -
lins, 1991; Erich Neu mann. The Gre at
Mo ther. An Ana ly sis of the Ar che ty pe.
Trans. Ralph Man he im. 2nd ed. Prin ce -
ton, New Jer sey: Prin ce ton Uni ver si ty
Press, 1963.

An na Zo fia Gą sie ni ca Byr cyn – wy kła dow ‐
ca ję zy ka pol skie go i li te ra tu ry pol skiej
w Uni wer sy te cie Il li no is w Chi ca go. Uczy ‐
ła ję zy ka pol skie go i li te ra tu ry pol skiej
na Uni we ry te cie Loy ola, Sa int Xa vier
i w Oak ton Col le ge. Wy kła da ła ję zyk
pol ski na in ten syw nych let nich kur sach
na Uni wer sy te cie In dia na w Blo oming to ‐
nie i Uni wer sy te cie Pit ts burgh. Obec nie
pra cu je w Sa int Xa vier Uni ver si ty i pro wa ‐
dzi kur sy z fran cu skie go (ję zyk, kul tu ra)
i pol skie go (li te ra tu ra pol ska w tłu ma cze ‐
niu an giel skim). Dok to ry zo wa ła się
w 2000 ro ku w Uni wer sy te cie Il li no is
w Chi ca go na pod sta wie roz pra wy na pi ‐
sa nej w ję zy ku an giel skim Aspects of
Myth in the Po etry of Ha li na Po świa tow ‐
ska (Aspek ty mi tu w po ezji Ha li ny Po świa ‐
tow skiej). Tłu macz ka wier szy Mar ty Fox
na ję zyk an giel ski. Prze kła dy i ar ty ku ły
opu bli ko wa ła m.in. w: „The Sar ma tian Re ‐
view”, Mo dern Po etry in Trans la tion”, „Li ‐
tu anus”, „Post scrip tum”, „The Dir ty Go ‐
at” oraz „Vi su al An th ro po lo gy”. Po wyż szy
esej pre zen to wa ny był w ję zy ku an giel ‐
skim na kon fe ren cji („Jo an Mi ró’s Im prints
in Mar ta Fox’s Po etry”) AAT SE EL Chi ca go,
Ja nu ary 11, 2014. 
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– Kie dy za czę ła się pa na przy go da z fil ‐
mem? 

– Pierw sze krót kie fil my, re por ta że po -
wsta ły na stu diach w la tach 70. ubie głe go
wie ku. Ko le ga miał ka me rę 8 mm, po ży cza -
łem ją i fil mo wa łem − nic wiel kie go, mi -
gaw ki z Czę sto cho wy. W la tach 80. by ły już
ka me ry VHS i tak się roz krę ci łem, że de -
ka dę póź niej za ma rzy ła mi się wła sna te -
le wi zja. Za czą łem się sta rać o kon ce sję
na nada wa nie. Osta tecz nie nic z te go nie
wy szło, choć mia łem już na wet pro me sę
Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji. Za -
chę ca no mnie, by za miast za kła dać te le wi -
zję, uru cho mić pro duk cję fil mów. Tak się
sta ło. Pierw sze fil my na krę ci łem w po ło -
wie lat 90. dla ist nie ją cej wów czas w Pol -
sce nie miec kiej te le wi zji RTL 7 i TVP3. Ro -
bi li śmy krót kie re por ta że, wy wia dy – to
by ły po cząt ki. W koń cu przy szedł czas
na mo ją pierw szą du żą pro duk cję − film
o Ur szu li Le dó chow skiej „Zwy czaj na świę -
tość”. Re ży se ro wał go Wie sław Sa niew ski,
ja by łem pro du cen tem. Po tem przy go to wa -
łem dla nie miec kie go in sty tu tu Bau era

i Ośrod ka Kar ta re la cje osób, któ re w cza -
sie II woj ny świa to wej przy mu so wo pra co -
wa ły dla III Rze szy – szu ka łem świad ków
nie tyl ko w Czę sto cho wie, ale też w Kra -
ko wie i War sza wie. Krę ci łem rów nież re -
kla mów ki... 

– Aż wresz cie wpadł pan na po mysł
„Spa ce ru po Czę sto cho wie”.

– Oka zją był wy jazd cór ki do Nie miec.
Chcia ła za wieźć oso bom, któ re ją za pro si -
ły, ja kąś książ kę o Czę sto cho wie. Cho dzi -
ło o za re kla mo wa nie mia sta. Szu ka ła ład -
ne go al bu mu, ale nie zna la zła. O Ja snej
Gó rze, o Ju rze − tak. Ale o mie ście nie by -
ło. Po my śla łem, że war to by ta ki prze wod -
nik zro bić w wer sji fil mo wej. Szyb ko po -
wsta ła też kon cep cja sce na riu sza, bo wła śnie
wte dy Piotr Ma cha li ca zo stał dy rek to rem
czę sto chow skie go te atru − jed na z ak to rek
Aga ta Ocho ta -Hu ty ra ob wo zi no we go sze -
fa po uli cach i ga wę dzą o mie ście. Uda ło
się to tak na krę cić, choć już nie na ten wy -
jazd cór ki do Nie miec. Film ma czte ry wer -
sje ję zy ko we: pol ską, an giel ską, nie miec -
ką i wło ska i jest sprze da wa ny do dzi siaj,

choć po tych dzie się ciu la tach już tro chę się
zdez ak tu ali zo wał, Czę sto cho wa się prze cież
zmie ni ła. Sprze da li śmy w su mie 10 tys. płyt.
Film ten po dob nie jak „Nie za po mnia -
na Czę sto cho wa”, któ ry po wstał kil ka lat
póź niej, jest świet ną re kla mą mia sta. Po dob -
ną kon wen cję wy ko rzy sta li śmy w fil mie
„Week end w Opo lu”. Tam bo ha te rem był
Ar tur Bar ciś.

– Po tem po wsta ły czte ry fil my o piel ‐
grzym kach Ja na Paw ła II do Czę sto cho wy...

– Za uwa ży łem, że jest w Pol sce wie le
miast, do któ rych Jan Pa weł II przy je chał
tyl ko na chwi lę, na jed ną mszę, a po wsta -
ły fil my na ten te mat. W Czę sto cho wie pa -
pież był sześć ra zy i to po kil ka dni, a nie
po wstał ża den więk szy do ku men tu z tych
wy da rzeń. Po sta no wi łem sam na krę cić
film. Naj pierw ro bi łem je dla dziś już nie -
ist nie ją cej te le wi zji Re li gia. Z oka zji be aty -
fi ka cji Oj ca Świę te go ku pi ło je tak że sześć
in nych sta cji. Nada li śmy tym fil mom ty tuł
„Czę sto chow skie piel grzym ki Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II”. Jest to cykl fil mów do -
ku men tal nych zmon to wa nych w 2012 ro -
ku z ar chi wal nych ma te ria łów fil mo wych
więk szo ści do tej po ry nie pu bli ko wa nych,
przy po mi na ją cych piel grzym ki Ja na Paw -
ła II do Czę sto cho wy. Ci, któ rzy oso bi ście
uczest ni czy li w tych piel grzym kach pa pie -
skich do Czę sto cho wy lub śle dzi li je za po -
śred nic twem te le wi zji i ra dia, obej rzą te fil -
my ze wzru sze niem. Bę dą się im
przy po mi na ły prze ży te wów czas chwi le, na -
dzie je, ocze ki wa nia, wiel ki en tu zjazm wia -
ry, któ ry wów czas nam to wa rzy szył. Młod -
sze mu po ko le niu fil my po zwo lą po znać
splot wy da rzeń, któ re do pro wa dzi ły
do obec nej sy tu acji spo łecz no -po li tycz -
nej. Cykl ten otrzy mał II na gro dę w ka te -
go rii pro gra my te le wi zyj ne na VII Po lo nij -
nym Fe sti wa lu Mul ti me dial nym „Pol skie
Oj czy zny 2012”. Fil my po wsta ły pod Ho -
no ro wym Pa tro na tem Me tro po li ty Czę -
sto chow skie go ks. ar cy bi sku pa dr. Wa cła -
wa De po.

Ko lej ny cykl „re li gij ny” to pięć od cin ków
roz mów z bi sku pem An to nim Dłu go szem,
wy pro du ko wa nych dla Te le wi zji Rol ni -
czej. Ksiądz bi skup − fa scy nu ją cy czło wiek
− po ru sza bar dzo waż ne spra wy dla czło -
wie ka; uza leż nie nie, nar ko ma nia, oso by nie -
peł no spraw ne, dzie ci, a tak że opo wia da
o so bie.

– Od na le zio ny film o Czę sto cho wie
z 1962 ro ku – to był szczę śli wy przy pa dek
i a po tem praw dzi wy hit...

– Za dzwo nił do mnie zna jo my z Biel ska -
-Bia łej. Miał kon takt z ro dzi ną zmar łe go fil -
mow ca, któ ry w 1962 ro ku na za mó wie nie
Wy twór ni Fil mów Oświa to wych krę cił ja kiś
film w Czę sto cho wie. Po je go śmier ci ro dzi -
na zna la zła w piw ni cy rol ki. W więk szo ści
oka za ły się znisz czo ne, ale dwie oca la ły. Uda -
ło mi się je zdo być. To był pro fe sjo nal ny ma -
te riał i po wstał z nie go film, któ ry bar dzo
spodo bał się wi dzom. Zo ba czy li w nim
pierw sze blo ki sta wia ne w dziel ni cy Ty siąc -
le cia, dziel ni cę Ra ków z no wo po wsta łą ale -
ją Po ko ju, Śród mie ście zAl. NMP – bu dyn -
ki i po mni ki któ rych już nie ma. Są też zdję cia
fil mo we z Hu ty im. Bo le sła wa Bie ru ta i za -
kła dów włó kien ni czych, no wy bu dy nek Po -
li tech ni ki Czę sto chow skiej. Za ba wy or ga ni -
zo wa ne w klu bach „Fi lu tek” i „Stud nia”.
A tak że je dy ne za cho wa ne zdję cia fil mo we
po et ki Ha li ny Po świa tow skiej. 

Z re ali za to rem fil mo wym

i pro du cen tem KRZYSZ TO FEM KA SPRZA KIEM
roz ma wia ELŻ BIE TA PI SAR CZYK

Czę sto cho wa

ja kiej nie zna cie
Fir ma Kas Film po wsta ła w 1984 roku, dzia ła jąc w bran ży RTV ‐AGD. Czte ry la ta póź ‐

niej jej wła ści ciel Krzysz tof Ka sprzak zmie nił dzia łal ność na pro duk cję fil mów do ku men ‐
tal nych i pro mo cyj no ‐re kla mo wych. Na sta łe współ pra cu je z uzna ny mi fa chow ca mi z bran ‐
ży, m.in. z re ży se rem Wie sła wem Sa niew skim, Paw łem Wol da nem, ope ra to rem
Mie czy sła wem Chu dzi kiem, kom po zy to rem mu zy ki fil mo wej Ja nu szem Yani ną Iwań ‐
skim, Ro ber tem Gliń skim z ze spo łu Gang Mar ce la, jak rów nież ze zna ny mi ak to ra mi – Pio ‐
trem Ma cha li cą i Ar tu rem Bar ci siem. Pro duk cje Kas Fil mu emi to wa ne by ły w wie lu te ‐
le wi zjach w Pol sce i na świe cie m.in.: TVP1, TVP Ka to wi ce, TVP Po znań, RTL7, TVP Po lo nia
oraz po ka zy wa ne i na gra dza ne na wie lu fe sti wa lach fil mo wych. Krzysz tof Ka sprzak od wie ‐
lu lat z pa sją zaj mu je się pro du ko wa niem fil mów o Czę sto cho wie w opar ciu o uzy ska ‐
ne ta śmy ar chi wal ne. Je go do ro bek obej mu je ok. 40 fil mów.
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Film „Czę sto cho wa 1962 rok” cie szył się
du żym po wo dze niem do te go stop nia, że
py ta no mnie kie dy bę dą ko lej ne la -
ta 70., 80.? Na wet o 90. się do po mi na li, bo
każ de po ko le nie chcia ło mieć pły tę o Czę -
sto cho wie swo jej mło do ści. Ar chi wa lia
z lat 70. i 80. zbie ra łem już wcze śniej, te -
raz mia łem oka zję, by je wy ko rzy stać. To
by ły kli sze głów nie z ama tor skich klu bów
fil mo wych. Dzia ła ły przy uczel niach,
przy Dys ku syj nym Klu bie Fil mo wym,
w hu cie... Ich człon ko wie re je stro wa li róż -
ne uro czy sto ści, ale też wy kła dy na po li tech -
ni ce, ze bra nia i tro chę wy da rzeń z mia sta.
Gdy upo wszech ni ło się VHS, lu dzie ma so -
wo po zby wa li się tam tych na grań. W Aka -
de mic kim Klu bie Fil mo wym no wa pa ni
kie row nicz ka ka za ła wszyst kie sta re kli sze
wy rzu cić na śmiet nik. Człon ko wie za bra li
je stam tąd i tym spo so bem, po la tach, fil -
my tra fi ły do mnie. Cza sem też po ma gał los.
Kie dyś na ul. 1 Ma ja za uwa ży łem rol ki fil -
mo we w wi try nie skle pu z dżin sa mi. By -
ły po pro stu ozdo bą wy sta wy. Cho dzi łem
tam i tru łem wła ści cie lo wi, że by mi dał te
ta śmy. Oka za ły się do rob kiem ama tor -
skie go klu bu fil mo we go „Cze san ka” ist nie -
ją ce go przy za kła dach włó kien ni czych.
Oczy wi ście nor mal nym miej scem szu ka nia
by ło Al le gro. A raz na eBay uda ło mi się do -
rwać u sprze daw cy z Fran cji film o piel -
grzym ce war szaw skiej do Czę sto cho wy. Po -
wstał w 1961 r., ale był nie my. Nie szko dzi,
po my śla łem. Do da li śmy lek to ra i dźwięk.
Na wet mu zy kę „z epo ki” uda ło się do nie -
go ku pić. W tam tych cza sach w Pol sce piel -
grzy mi i Ja sna Gó ra by li cał ko wi cie wy ci -
na ni z do ku men ta cyj nych ka drów
fil mo wych.

– W związ ku z ol brzy mim za in te re so wa ‐
niem tryp ty kiem: „Czę sto cho wa 1962
rok”, „Czę sto cho wa la ta 70 XX wie ku”
i „Czę sto cho wa la ta 80 XX wie ku” po sta ‐
no wił pan zre ali zo wać ko lej ny do ku ment
o na szym mie ście.

– W fil mie „Czę sto cho wa la ta 90.
XX wie ku” po ka za ne zo sta ło  mia sto z de -
ka dy lat 90. ubie głe go wie ku. Z po cząt ku
my śla łem, że to za wcze śnie ro bić film
z tych lat, ale mło dzi lu dzie py ta li się kie -
dy po wsta nie film. W tym fil mie moż na zo -
ba czyć prze mia ny, ja kie za szły w sfe rze go -
spo dar ki, po żar Ja snej Gó ry z 1990
ro ku, VI Świa to wy Dzień Mło dzie ży wraz
z nada niem Ja no wi Paw ło wi II ho no ro we -
go oby wa tel stwa Czę sto cho wy. Jest też
otwar cie no we go dwor ca PKP i suk ce sy
czę sto chow skich klu bów spor to wych. Siat -
ka rze AZS -u sze ścio krot nie się ga li po ty -
tuł mi strza Pol ski, me da le zdo by wał Włók -
niarz, a Ra ków grał w eks tra kla sie.
Po zro bie niu te go fil mu przej rza łem jesz -
cze raz swo je ar chi wa i oka za ło się, że mam
du żo ma te ria łów fil mo wych z lat 60., któ -
re wcze śniej nie by ły po ka za ne i uda ło się
zro bić tym ra zem film do ku men tal ny z ca -
łej de ka dy lat 60. W tym do ku men cie wi -
dzo wie zo ba czą wi zy tę se na to ra Ro ber ta
Ken ne dy ego na Ja snej Gó rze, uro czy sto ści
zwią za ne z 1000-le ciem Chrztu Pol ski, po -
chód pierwszomajowy, fe sti wal pio sen ki
stu denc kiej z 1962 ro ku, po słu cha ją jak grał
czę sto chow ski ze spół big -bi to wy „Lu xem -
burg Com bo”. Film przy po mi na rów nież
czę sto chow ski sport tam tych lat: żu żel, pił -
kę noż ną i boks. Uni ka to we zdję cia fil mo -
we z po grze bu tra gicz nie zmar łe go żuż low -

ca Bro ni sła wa Idzi kow skie go. W pół ro ku
po pre mie rze fil mu Czę sto cho wa la ta 60 od -
by ła się pre mie ra fil mu „Czę sto cho wa la -
ta 50. XX wie ku. W tym fil mie zo ba czy li -
śmy roz da nie pierw szych dy plo mów
na Po li tech ni ce Czę sto chow skiej z 1953 ro -
ku (by ła to jesz cze Wyż sza Szko ła In ży nier -
ska). Po ka za li śmy re la cję z lot ni ska w Rud -
ni kach. W 1956 roku na Ja snej Gó rze
od by ło się uro czy ste zło że nie Ja sno gór skich
Ślu bów Na ro du w obec no ści ok. mi lio -
na wier nych. Zo ba czy my rów nież jak
miesz kań cy od po czy wa li la tem i zi mą. 

My ślę, że se ria tych fil mów po zwa la
w cie ka wy spo sób po wró cić do mi nio nych
lat, a dla mło de go po ko le nia jest do sko na -
łą lek cją hi sto rii o swo im re gio nie. Wszyst -
kie te fil my są na pły tach DVD i moż na je
za ku pić w kil ku czę sto chow skich sa lo ni -
kach pra so wych i przez in ter net.

– Jak du że eki pa pra cu je nad ty mi fil ‐
ma mi? 

– Od kil ku do kil ku na stu. Sce na riu sze
zwy kle pi sze nam Zbi sław Ja ni kow ski – au -
tor wie lu ksią żek hi sto rycz nych o Czę sto cho -
wie, a ja do sto so wu ję je do ma te ria łów fil -
mo wych, ja kie po sia da my. Kil ka osób
za trud nio nych jest przy gro ma dze niu ma te -
ria łów ar chi wal nych, mon ta żem i udźwię -
ko wie niem zaj mu je się Ro bert Na wrot.
Oczy wi ście do cho dzą do te go spe cja li ści spo -
za mia sta, zaj mu ją cy się sta ry mi kli sza mi.
Bo jest to mrów cza pra ca. Pra ca przy każ -
dym z fil mów trwa kil ka mie się cy.

– Czy na tra fił pan na na gra nia tak znisz ‐
czo ne, że na wet spe cja li stom nie uda ‐
ło  się  od czy tać?

– Oczy wi ście. I to ja kie! By ły to ta śmy
z wy sta wy w 1909 ro ku. Wła ści ciel ki -
na Oa za z War sza wy usta wił w Czę sto cho -
wie na te re nach wy sta wo wych ka me rę, re -
je stro wał nią ob raz, a wie czo rem go
od twa rzał na du żym ekra nie w ple ne -
rze. I lu dzie mo gli obej rzeć sa mych sie bie.
Te kli sze znaj do wa ły się u pew nej pa ni
z Czę sto cho wy. Jej mąż, pra cow nik ma gi -
stra tu, ura to wał je przed hi tle row ca mi,
kie dy wkro czy li do mia sta w 1939 ro -
ku. Wy niósł  je  po pro stu z bi blio te -
ki,  gdzie  wcze śniej by ły  prze cho wy wa -
ne. Nie ste ty, póź niej te ta śmy zo sta ły
za la ne wo dą, więc się znisz czy ły. Ale jest
ja kaś na dzie ja, że coś się uda ura to wać.
Na ra zie jest 1,5 m ta śmy: Lu bo mir ski
otwie ra wy sta wę, prze ci na jąc wstę gę
przy bra mie wej ścio wej, a tu bra ma się prze -
wra ca! Był by to film star szy niż „Po żar za -
pał czar ni” z 1913 ro ku. I dru gi z naj star -
szych za cho wa nych pol skich do ku men tów
fil mo wych, po od na le zio nej w 2000 roku
„Pru skiej kul tu rze” z 1908 ro ku.

– Mo że czę sto cho wia nie, zu peł nie te ‐
go nie świa do mi, ma ją w do mach wię cej
ta kich skar bów... 

– Dla te go ma my dla nich pro po zy cję −
Świę to Ki na Do mo we go. Or ga ni zu je my je
w li sto pa dzie ra zem z Ośrod kiem Pro mo -
cji Kul tu ry „Gau de Ma ter”. Po mysł ta kiej
im pre zy po wstał w USA. Wy my śli li ją ar -
chi wi ści fil mo wi. Kto ma sta re kli sze
− 8, 16 czy 35 mm, niech je przy nie sie,
a my je za pre zen tu je my na ekra nie. Wie -
le osób prze cho wu je na krę co ne przed la -
ty rol ki, a nie mo że już od two rzyć, dla te -
go ak cja zro bi ła się bar dzo po pu lar na.
U nas też ta kie świę ta od by wa ją się
w więk szych mia stach np. w War sza wie

i Ka to wi cach. W Czę sto cho wie w li sto pa -
dzie każ de go ro ku w Ośrod ku „Gau de Ma -
ter” cze ka my na ta kie fil my naj póź niej
na ty dzień przed pro jek cją. Ra zem z Krzyś -
kiem Wie czor kiem, ope ra to rem OKF -u,
przej rzy my je i po spraw dza my, czy np.
gdzieś nie po zry wa ły się złącz ki. Za pra sza -
my wszyst kich, bez wzglę du na to, co ma -
ją na kli szach − uro czy sto ści ro dzin ne czy
po cho dy pierw szo ma jo we.

– Udo ku men to wa ne są już la ta: 90.,
80., 70., 60., 50., a kie dy ko lej ne?

– Te raz przy go to wu je my się do re ali za -
cji fil mu „Czę sto cho wa la ta 40. XX wie ku”,
a w przy szło ści być mo że na wet ko lej ne la -
ta. Tyl ko kiep sko jest z ma te ria ła mi fil mo -
wy mi z te go okre su. W związ ku z tym szu -
ka my kon tak tu z oso ba mi, któ re po sia da ją
ta kie  ma te ria ły fil mo we lub cie ka we fo to -
gra ficz ne z Czę sto cho wy z lat 40. Pro si my
o in for ma cje na tel. 603528963.

– Nie ogra ni cza się Pan tyl ko do miejsc
i osób zwią za nych z Czę sto cho wą.

– Oczy wi ście. Nie daw no zro bi łem film
o Mar ku Pe re pecz ce. Zna lazł się w nim wy -
wiad z An drze jem Waj dą. Pe re pecz ko grał
w je go „We se lu” i w „Pa nu Ta de uszu”. Roz -
ma wia li śmy przez 30 mi nut, ale na pły tę tra -
fi ły tyl ko wy bra ne frag men ty. Gdy je cha -
li śmy do Kra ko wa, by łem pe łen obaw. Ale
sław ny re ży ser oka zał się oso bą bar dzo kon -
tak to wą. Był już cho ry, po ru szał się o bal -
ko ni ku... Gdy by od mó wił nam spo tka nia,
wca le bym się nie zdzi wił. Ale on bez pro -
ble mu się zgo dził. Po wie dział, że ja ko re -
ży ser ma dług wdzięcz no ści wo bec ak to rów,
któ rzy wy stę po wa li w je go fil mach. Ude -
rzy ło mnie to: ak to rzy mó wią, że to za szczyt
za grać u Waj dy, a on pod kre śla, że ma dług
wo bec nich. 

– Jest pan uzna nym fil mow cem, co zo ‐
sta ło za uwa żo ne...

– …na 14. Fe sti wa lu Fil mów Opty mi -
stycz nych Mul ti me dia Hap py End otrzy ma -
łem ho no ro wą Zło tą Ry bę − na gro dę za ca -
ło kształt dzia łal no ści. Mam tak zę na swo im
kon cie Na gro dę spe cjal ną na Po lo nij nym
Fe sti wa lu Mul ti me dial nym „Pol skie Oj czy -
zny” 2008 za „Spa cer po Czę sto cho wie”,
dru gą na gro dę w ka te go rii pro gram te le wi -
zyj ny na tym sa mym fe sti wa lu w 2012 r.
za cykl fil mów o piel grzym kach Ja na Paw -
ła II do Czę sto cho wy, wy róż nie nie na Fe -
sti wa lu Fil mo wy „Me dia tra vel” 2009
za „Nie za po mnia ną Czę sto cho wę”. Do sta -
łem też na gro dę Mia sta Czę sto cho wy
w dzie dzi nie kul tu ry za rok 2015. 

Je stem współ or ga ni za to rem Czę sto chow -
skie go Fe sti wa lu Fil mo we go im. bra ci
Krze miń skich „Mo ja Ma ła Oj czy zna”,
któ ry w tym ro ku od był się już po raz
czwar ty. Po ka zu je my fil my zwią za ne z Czę -
sto cho wą i za pra sza my zna nych ak to rów
i re ży se rów, któ rzy w ja kiś spo sób prze wi -
nę li się przez na sze mia sto.

Co dwa mie sią ce w ra mach cy klu „Ce lu -
lo ido wa hi sto ria Czę sto cho wy” w Ośrod ku
Pro mo cji Kul tu ry Gau de Ma ter wraz z ope -
ra to rem Krzysz to fem Wie czor kiem wy -
świe tla my bez po śred nio z pro jek to ra 16 mm
fil my, któ re mam w swo jej fil mo te ce. Każ -
dy po kaz po świę co ny jest jed nemu te ma towi.
Do te go za pra sza my cie ka wych go ści, któ -
rzy uzu peł nia ją po ka zy wa ny film. Wszyst -
kich za in te re so wa nych tą te ma ty ką za pra -
szam na stro nę www.kas film.pl.

■
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y ły co naj mniej dwa istot ne po wo -
dy, dla któ rych Ga le ria Art. No va 2

ZPAP za peł ni ła się gra fi ka mi Hen ry ka
Bzdo ka. Pierw szy to wrę cze nie ar ty ście
na gro dy Opus Si le siae, przy zna wa nej
co trzy la ta przez Za rząd Okrę gu w Ka -
to wi cach ZPAP, a fun do wa ną przez pre -
zy den ta Mia sta Ka to wi ce. Na gro da
by ła wy ra zem do ce nie nia i uzna nia je -
go nie zwy kle bo ga te go do rob ku
twór cze go. Dru gi po wód – mniej ofi -
cjal ny – to 80. uro dzi ny lau re ata.
Na eks po zy cji po ja wi ły się więc za rów -
no pra ce z lat wcze śniej szych, jak
i naj now sze. 

Hen ryk Bzdok to twór ca, któ re go
moż na na zwać ko lek cjo ne rem co dzien -
no ści. Od lat nie ru sza się z do mu bez
apa ra tu fo to gra ficz ne go. Wy pusz cza się
w róż no rod ne za kąt ki swo jej ślą skiej
kra iny, al bo – co też dość czę ste,
prze mie rza uli ce, pla ce miast nie miec -
kich al bo wło skich, przy glą da jąc się
tam tej szym zwy czaj nym dniom i po -
wsze dnie mu ży ciu. Czy ni to nie ja ko
przy oka zji – od wie dza jąc przy ja ciół
i zna jo mych, prze sia du jąc w ka fej ce,
czy zwy czaj nie spa ce ru jąc wśród uro -
kli wych za bu do wań. Tym co łą czy te
ślą skie i za gra nicz ne spa ce ry Hen ry ka
Bzdo ka to prze ni ka ją ca wszyst kie zdję -
cia, a po tem po mniej sze gra fi ki – wiel -
ka życz li wość, ja ką ob da rza po zna ne
miej sca – nie waż ne, czy to pe ry fe rie
My sło wic, Szo pie nic, By to mia, Opo -
la czy wło skie uli ce pa mię ta ją ce cza -
sy wło skich do żów. Bacz ne mu oku ob -
ser wa to ra nie umknie nic, cho ciaż
prze nie sio ne na pa pier ob ra zy zda ją się
na bie rać bar dziej uogól nio ne ry sy.
Ale to tyl ko po zo ry – ta naj istot niej -
sza kre ska, czy po lo żo ny ko lor ak cen -
tu je ten ele ment czy sy tu ację, któ rą
chciał przy bli żyć oglą da ją ce mu pra ce
ich au tor.

– Wró ci łem do swo je go daw ne go
spo so bu ro bie nia gra fik – mó wił Hen -
ryk Bzdok – był czas, że du żo cza su
spę dza łem przed kom pu te rem za fa scy -
no wa ny moż li wo ścia mi kom pu te ro we -
go opro gra mo wa nia. Na stą pił prze syt
di gi tal ną gra fi ką a za tę sk ni łem do swo -
ich daw nych, tra dy cyj nych gra fik.

Bo wła śnie spo sób ry so wa nia, pro wa -
dze nia kre ski, do da wa nie ko lo ru jest
tym, co wy róż nia Bzdo ka, co sta ło się
je go zna kiem roz po znaw czym. Ta ki
spo sób ry so wa nia jest wła ści wy tyl ko
je mu. Lek kość, przy wią zy wa nie wa gi
do de ta lu, do utrwa le nia cha rak te ry -
stycz ne go ry su da ne go miej sca, czy ni
pra ce Hen ry ka Bzdo ka świe ży mi, wy -
peł nia je od dech, słoń ce, wiatr, deszcz,
cza sem śnie go wa miej ska plu cha,
a znad przy ulicz nych ka wiar nia nych
sto li ków uno si się za pach ka wy, śmiech
roz ma wia ją cych. Gra fi ki Hen ry ka
Bzdo ka uno szą ze so bą to, co dzie je się
wo kół nas. Nie ma w nich „pro gra mów
ar ty stycz nych”, „ma ni fe stów”, świa to -

po glą do wych czy po li tycz nych dys ku -
sji – jest otwar tość na zwy czaj ne Zy -
cie – bo tak poj mu je Hen ryk Bzdok
swo ją ro lę by cia ar ty stą. Uży tecz ność,
zwy czaj ność – a gra fi ki są tyl ko jed nym
z prze ja wów je go my śle nia o in nych,
otwar to ści, szcze ro ści i au ten tycz no ści.
„Ta ki je stem”, „nie po tra fię żyć obok”–
zda je się mó wić w swo ich pra cach.
Śląsk – z je go ka to wic kim epi cen -
trum i be skidz ka, za to pio na w ci szy
i gór skiej przy ro dzie przy stań są tym,
co naj bar dziej jest po trzeb ne do ży cia
Hen ry ko wi Bzdo ko wi. Je go po god ne
uspo so bie nie, cel ny dow cip i przy ja zny
sto su nek do lu dzi po zwa la ją mu two -
rzyć dzie ła bę dą ce zna ko mi tym od wzo -
ro wa niem je go wnę trza. Gra fi ki i ry sun -
ki – po dob nie jak ich twór ca są
zwy czaj ne, a jed no cze śnie wy ra fi no wa -
ne, dro bia zgo we ale nio są ce pew ne
uogól nie nia, bo za uwa że nie spe cy fi ki
miej sca – je go kli ma tu czy pa nu ją cej at -
mos fe ry wy ma ga po sia da nia pew nych
cech – wraż li wo ści i dy stan su. Od cza -
su do cza su Hen ryk Bzdok prze no si nas
w in ny, jak że bli ski mu świat – do kra -
iny jaz zu, ale tak że w śro do wi sko bli -

skich mu osób – nie tyl ko pla sty ków,
z któ ry mi przez dzie siąt ki lat spo ty kał
się, pra co wał, ko re spon do wał, sprze -
czał, od by wał „dłu gie Po la ków roz mo -
wy” na ga stro no micz nym szla ku mi nio -
ne go PRL -u (za pa mię ta ne hi sto ryj ki
prze lał na pa pier dwu to mo wych Aneg -
dot, skrzęt nie opa tru jąc każ dą z nich
zna ko mi tym gra ficz nym ko men ta -
rzem).

Ilość po wsta łych prac nie zo sta ła za -
pew ne po li czo na na wet przez sa me go
ar ty stę. Ry su nek i gra fi ka są nie tyl ko
tym, co po zwa la mu być ar ty stą, ale to
je go spo sób na ży cie. 

Ty tuł wy sta wy Śląsk nie skoń czo ny
stał się więc me ta fo rą Bzdo ko we go Ślą -
ska się ga ją ce go da lej niż ho ry zont,
a za ra zem świet nie opi su ją cą spo sób,
w ja ki swój Śląsk po ka zu je – cza sem le -
d wo na szki co wa ny, nie do po wie dzia ny,
za wsze jed nak swoj ski, bli ski i zna ny.
Śląsk nie skoń czo ny, nie od gad nię ty,
nie oczy wi sty, do koń ca nie roz po zna ny,
wie lo wy mia ro wy, jak na sza co dzien -
ność.

WIE SŁA WA KO NO PEL SKA 

Po wro ty

Hen ry ka Bzdo ka
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Ty le de biu tów przy no si ło wie le zna -
ków za py ta nia! Ocze ki wa nia ro sły,

bo na afi szu po ja wi ło się też na zwi sko
Mi cha ła Zna niec kie go, któ re mu po wie -
rzo no re ży se rię, in sce ni za cję i pro jekt ko -
stiu mów do pre mie ro we go przed sta -
wie nia. 

Przed pre mie rą Mi chał Zna niec ki za -
po wia dał, że przy go to wu je przed sta -
wie nie w elż bie tań skim en to ura ge’u,
spra wia ją cym wra że nie, że ak cja te go
mu zycz ne go dra ma tu roz gry wa się w te -
atrze szek spi row skim, a je go za mysł in -
sce ni za cyj ny i re ży ser ski po le gał
na stwo rze niu ka me ral ne go, in tym ne go
wi do wi ska, bo wiel ka, nie win na mi łość
ist nie je po dziś dzień, a ta kie uczu cie po -
ko nu je wszel kie ba rie ry i moż li we jest
bez wzglę du na sy tu ację ota cza ją cą
dwie ko cha ją ce się oso by. Jest więc Ro -
meo i Ju lia z jed nej stro ny przed sta wie -
niem z epo ki, z dru giej – na wskroś no -
wo cze snym, co sy gna li zu ją okre ślo ne
za cho wa nia i sy tu acje, w któ rych znaj -
du ją się ko chan ko wie. Ju lia jest współ -
cze sną dziew czy ną, pod pa la ją cą pa pie -
ro sy, o dość swo bod nym za cho wa niu,
Ro meo też nie jest wiel kim ro man ty kiem
w ro zu mie niu kla sycz nym – to za ko cha -
ny mło dzie niec, któ ry jest go tów po ko -
nać wszel kie trud no ści, by zdo być swą
uko cha ną Ju lię. Czyż dzi siaj nie ma ta -
kich Ju lii i Ro me ów, któ rych ro dzi ny
wza jem nie się nie ak cep tu ją, któ re dzie li
po zy cja spo łecz na i za moż ność? 

Sce na po sce nie, akt po ak cie, re ali za -
to rzy pre mie ro we go spek ta klu wcią ga -
ją wi dza w tę dra ma tycz ną in try gę.
Z każ dą od sło ną za gęsz cza się sce no gra -
fia, któ rej wie lo funk cyj ne ele men ty bu -
du ją prze strzeń za rów no wnętrz pa ła co -
wych, słyn nej sce ny bal ko no wej, pla cu,
na któ rym roz gry wa ją się wal ka
na śmierć i ży cie, aby w fi na le stać się
sym bo licz nym gro bem. Ro dy Ka pu le tich
i Mon te kich róż nią ko stiu my – pierw -
szych wy róż nia bo gac two, dru dzy to tro -
chę ubo dzy krew ni, z reszt ka mi
kryz – tak cha rak te ry stycz nych dla stro -
ju bo ga czy.

W par tii Ju lii ob sa dzo na zo sta ła Ewa
Maj cher czyk, zaś par tię Ro mea wy ko -
ny wał An drzej Lam pert. Czy po do ła li
nie ła twe mu prze cież za da niu – od po -
wiedź nie jest jed no znacz na. Mo im
zda niem za bra kło nie co li ry zmu, cho ciaż
z dru giej stro ny dość ostra bar wa gło su
Ewy Maj cher czyk ko re spon do wa ła z jej
dy na micz nym spo so bem by cia. Po dob -
nie An drzej Lam pert, roz śpie wał się
do pie ro w ko lej nych par tiach spek ta klu.

Po my słem sce no gra ficz nym, któ ry
za pew ne spodo ba się pu blicz no ści jest
sce na z lu strem umiesz czo nym na su fi -
cie sy pial ni ko chan ków, ale pew nie
mniej spodo ba ją się cza sem nie zro zu mia -
łe za cho wa nia Gou no dow skich bo ha te -
rów, jak cho ciaż by Ju lia wią żą ca so bie
ro gi prze ście ra dła na szyi. Ni by dro bia -
zgi, ale chy ba nie po trzeb ne. Za to zna -
ko mi cie spraw dza się chór umiesz czo -

ny jak w elż bie tań skim te atrze w pa ła -
co wych oknach, a twa rze śpie wa ków
i zna ko mi cie za pro jek to wa ne stro je
przy da ją ca ło ści po wa gi, ko lo ry tu epo -
ki, sta jąc się za ra zem ko men ta to rem sy -
tu acji. 

W mia rę upły wu przed sta wie nia moż -
na jed nak od czu wać prze syt na gro ma -
dze niem po my słów sce no gra ficz nych.
Przy naj mniej w kil ku miej scach przy da -
ło by się nie co asce zy i uspo ko je nia. Nie -
zwy kła sce na – pro log za po wia da ła
wła śnie ta ki cha rak ter spek ta klu – i tak
mo gło po zo stać. Im po nu ją co jed nak
pre zen tu ją się gi gan tycz ne pod świe tla -
ne wi tra że czy wręcz – ni czym w ka lej -
do sko pie gra świa teł. 

Naj waż niej si oczy wi ście w przed sta -
wie niu są wy ko naw cy, a ci – mi mo drob -
nych uwag pod ad re sem głów nych bo -
ha te rów – spi sa li się zna ko mi cie.
Świet nie za brzmiał chór, a so li ści wraz
z ze spo łem ba le to wym da li po pis swo -
je go wy so kie go kunsz tu ta necz ne go.
Wspa nia le po pro wa dził or kie strę Ope -
ry Ślą skiej Bas sem Aki ki, co z pew no -
ścią jest za po wie dzią ko lej nych świet -
nych re ali za cji pod je go kie row nic twem
mu zycz nym. Swo ją dal szą współ pra cę
z Ope rą za po wia da też Mi chał Zna niec -

ki, dla któ re go by tom skie przed sta wie -
nie za my ka ło ju bi le usz 25-le cia pra cy
twór czej jako re ży se ra.

Nie bez zna cze nia jest, że spek takl zo -
stał przy go to wa ny w ję zy ku ory gi na łu,
czy li po fran cu sku, co rów nież na le ży za -
uwa żyć i do ce nić. 

Jak na ty le de biu tów w jed nym spek -
ta klu, wszyst ko po ukła da lo się jak na le -
ży i by ło nie wąt pli wie du żym suk ce sem
wszyst kich ze spo łów i re ali za to rów
na by tom skiej sce nie. Ro meo i Ju lia
z pew no ścią bę dą przy cią gać do te atru
tłu my me lo ma nów nie tyl ko w By to miu
czy Ka to wi cach, ale tak że pod czas
spek ta kli wy jaz do wych – z my ślą o ta -
kich pre zen ta cjach zo stał rów nież po my -
śla ny ten spek takl. 

WIE SŁA WA KO NO PEL SKA

Romeo i Julia

na otwarcie sezonu

Char les Gou nod Ro meo i Ju lia. Ope ra
w 5 ak tach. Pre mie ra: Ope ra Ślą ska w By ‐
to miu, 21 paź dzier ni ka 2017 r. Kie row nic ‐
two mu zycz ne: Bas sem Aki ki. In sce ni za ‐
cja, re ży se ria, ko stiu my: Mi chał Zna niec ki.
Sce no gra fia: Lu igi Sco glio. Cho re ogra ‐
fia: Elż bie ta Pań tak, Grze gorz Pań tak. Re ‐
ży se ria świa tła: Bo gu mił Pa le wicz.

Pięk nie skom po no wa ną sce ną, ską pa ną w gra na to wo ‐bia łym świe tle, z umiesz ‐
czo ny mi w sa mym cen trum dwoj giem ba wią cych się dzie ci roz po czy na się spek ‐
takl Ro mea i Ju lii Char les’a Gou n oda – naj now szej pre mie ry Ope ry Ślą skiej w tym
se zo nie. Wi dok ten ocza ro wu je i za po wia da ma gicz ne przed sta wie nie. Je śli do ‐
dać, że by ła to nie tyl ko pre mie ra spek ta klu, ale też de biut na by tom skiej sce ‐
nie no we go sze fa ar ty stycz ne go Ope ry Ślą skiej Bas se ma Aki ki i pierw szy se zon
Łu ka sza Go ika ja ko dy rek to ra Ope ry, to na pię cie wzra sta ło.

Ewa Maj cherczyk (Ju lia) i Andrzej Lam pert (Ro meo) w pre mie ro wym spek ta klu
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– 17 paź dzier ni ka mi nę ła 25 rocz ni ‐
ca śmier ci prof. Ta de usza Żmu dziń ‐
skie go, któ re go był pan stu den tem. Jak
pan wspo mi na pro fe so ra?

– Pro fe sor Ta de usz Żmu dziń ski był
mo im naj waż niej szym pe da go giem. To
był czło wiek o nie zwy kłym cha rak te rze,
nie zwy kłej oso bo wo ści, praw dzi wy wy -
cho waw ca. My ślę, że re pre zen to wał
pew ną epo kę, któ ra już ode szła: epo kę
ty ta nów pra cy, so lid no ści, do brych ma -
nier i oczy wi ście pia ni sty kęXX wie ku.
Pro fe sor Żmu dziń ski stu dio wał mię -
dzy in ny mi u Wal te ra Gie se kin ga, więc
je go oso bo wość i sztu ka pia ni stycz na by -
ły ukształ to wa ne jesz cze przez wpły wy
przed wo jen nych pia ni stów. To by ła
wspa nia ła epo ka, w któ rej po dzi wia no
lu dzi ta kie go for ma tu. My ślę, że dzi siaj

za gu bi li śmy zdol ność do strze ga nia ich,
po ka zy wa nia ich oso bo wo ści, choć by
w me diach, gdzieś obec nie funk cjo nu -
ją na mar gi ne sie głów nych nur tów in for -
ma cyj nych.

– To praw da, me dia tra cą za in te re ‐
so wa nie. Pro fe sor Żmu dziń ski był nie
tyl ko pe da go giem, ale też kon cer tu ją ‐
cym pia ni stą, dzię ki cze mu pu blicz ‐
ność mo gła go ła twiej po znać. Dzi siaj
te dro gi za wo do we się nie co roz cho dzą.
Pia ni ści rzad ko ma ją czas, by uczyć
stu den tów.

– Nie wiem czy do koń ca jest tak, że
dzi siaj pia ni ści nie uczą, ale mo że rze -
czy wi ście kon cen tru ją się na bar dziej
spek ta ku lar nych wy da rze niach, ta kich
jak kur sy mi strzow skie. W krót szym cza -
sie mo gą zgro ma dzić zna ko mi tych stu -

den tów – pia ni stów, mo że efek tow niej
jest dla nich pro wa dzić ta kie otwar te lek -
cje. Pro fe sor Żmu dziń ski był ty ta nem
pra cy, ta kiej re gu lar nej, co dzien nej pra -
cy. Oczy wi ście zda rza ło się, że kie dy wy -
jeż dżał na kon cer ty, a by ły one licz ne,
wte dy dni za jęć się zmie nia ły; zda rza ło
się, że mie li śmy tak że za ję cia w nie dzie -
le. Nie mniej to nie by ła ni gdy go dzi na
pra cy. To za wsze trwa ło go dzi ny.

– Za wsze Pro fe sor miał czas dla stu ‐
den tów?

– Za wsze, na wet kosz tem wła sne go
zdro wia. Przy jeż dżał do Kra ko wa z Ka -
to wic i wła ści wie ca ły dzień funk cjo no -
wał tyl ko o ka wie. 

– Po tem wy je chał pan na stu dia
do Bo sto nu. Jak wte dy, na po cząt ku
lat 90. XX wie ku wy glą da ło śro do wi sko
mu zy ki daw nej w Sta nach Zjed no czo ‐
nych?

– Gdy wy jeż dża łem na stu dia na sty -
pen dium Ful bri gh ta, nie tra fi łem do śro -
do wi ska mu zy ki daw nej. Mu szę po wie -
dzieć, że mo je do cho dze nie do mu zy ki
daw nej by ło nur tem nie za leż nym od mo -
jej głów nej dzia łal no ści. Po ja wi ło się jesz -
cze na stu diach, nie mniej szko ła pro fe so -
ra Żmu dziń skie go, mo je stu dia
pia ni stycz ne w USA, to był nurt pia ni sty -
ki współ cze snej, któ ry nie bar dzo prze -
kła dał się na mu zy kę daw ną, więc po sta -
no wi łem zbu rzyć ten mo del. We
wcze snych la tach 90. po sta no wi łem, że
cho ciaż zaj mu ję się mu zy ką współ cze sną,
czy ra czej pia ni sty ką współ cze sną, to zbu -
du ję kla wi kord Jo han na Siel ber ma na.
Ory gi nał stoi w Mu zeum Na ro do wym
w No rym ber dze. Za ku pi łem pla ny i zbu -
do wa łem ten in stru ment. Dla cze go o tym
mó wię? Dla te go, że ze tknię cie z ta ką ma -
te rią z wie ku XVIII, z in stru men tem te -
go ty pu, by ło du żym wy zwa niem dla pia -
ni sty kształ co ne go we współ cze snej
pia ni sty ce. To nie ta sa ma kla wia tu ra, nie
tyl ko ze wzglę du na ko lo ry, ale na jej
funk cjo no wa nie.

– To in ny me cha nizm.
– Tak, to by ły dwa róż ne świa ty. Mu -

sia łem so bie od po wie dzieć na py ta nie
czy je stem w sta nie ada pto wać się
do wa run ków in stru men tu hi sto rycz ne -
go. To jest na praw dę bar dzo du ża róż ni -
ca, zwłasz cza bio rąc pod uwa gę kla wi -
kord i współ cze sny for te pian. Już
w przy pad ku kla we sy nu jest tro chę ła -
twiej. Trud niej w wy pad ku for te pia no,
o któ rym wte dy nie by ło w Pol sce mo -
wy, czy kla wi kor du. Nikt tym nie chciał
się zaj mo wać, to był bar dzo ma ło roz -
po zna ny ob szar. Dzi siaj sy tu acja znacz -
niej się róż ni od ów cze snej.

– Czy po wo dem te go był fakt, że
w Pol sce nie prze trwa ło dzie dzic two
w po sta ci in stru men tów ta kich jak we
Fran cji czy w Niem czech?

– To praw da. Pod czas nie daw nej
I Kon fe ren cji In stru men to lo gicz nej
w zam ku Ostro mec ko pod Byd gosz czą
po ru szo no kwe stię ol brzy mich strat, ja -

Ze SŁA WO MI REM ZU BRZYC KIM
pia ni stą, twór cą re kon struk cji vio li or ga ni sty

– in stru men tu wy my ślo ne go przez Le onar da da Vin ci,

roz ma wia MA REK LYSZ CZY NA

Mu zycz ne

śledz twa
Tro pa mi za po mnia nych in stru men tów
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kie po nie śli śmy w Pol sce. Strat do te go
stop nia, że uwie rzy li śmy w to, że w na -
szej hi sto rii mu zy ka ja koś nie bar dzo się
roz wi ja ła – to nie praw da! Ona roz wi ja -
ła się nor mal nie, bu do wa no in stru men -
ty jak w kra jach są sied nich. Mo że nie tak
in ten syw nie, jak w pań stwach, któ re by -
ły po dzie lo ne na mniej sze struk tu ry,
na księ stwa, jak Wło chy czy Niem -
cy – wte dy ta kon ku ren cja mu zycz na by -
ła znacz nie więk sza. W Pol sce mu zy ka
też się bar dzo do brze roz wi ja ła. Jak
wspo mnia łem, bu do wa no in stru men ty,
by ło wie le ini cja tyw, nie ste ty bar dzo wie -
le z te go, co zo sta ło zbu do wa ne zo sta -
ło znisz czo ne, i to jest na sza wiel ka stra -
ta. Rze czy wi ście, kie dy spo ty kam
ko lek cjo ne rów we Wło szech czy w in -
nych kra jach, to oni ma ją in stru men ty
Ruc ker sa, róż ne for te pia no, i to są in stru -
men ty ory gi nal ne. Na szczę ście obec nie
bar dzo wie le się w Pol sce zmie nia
i z wiel ką sa tys fak cją zo ba czy łem, że
na se sję in stru men to lo gicz ną przy wie -
zio no od re stau ro wa ne for te pia ny Bra -
dwo oda i Pley ela, ale rów nież zre kon -
stru owa ne for te pia no Wal te ra z 1795
ro ku. Je cha łem na kon fe ren cje z ta ką
my ślą, że by po ru szyć pro blem ist nie nia
w Pol sce in stru men tów z wie ku XVIII,
a kon kret nie for te pia no, to zna czy, że -
by by ły one sze ro ko do stęp ne do wy po -
ży cze nia na kon cer ty. Oka zu je się, że po -
wo li to już się dzie je.

– I ta fa scy na cja re kon struk cja mi
do pro wa dzi ła pa na do te go opus ma ‐

gnum, ja kim jest vio la or ga ni sta?
– Tak, to praw da. To był pro ces,

któ ry roz wi jał się rów no le gle do mo jej
dzia łal no ści pia ni stycz nej. Przez oko ło
dwa dzie ścia lat zaj mo wa łem się wy ko -
naw stwem mu zy ki współ cze snej – to jest
w ogó le in ny świat. Jed nak roz wi ja łem
mo je za in te re so wa nia mu zy ką daw ną.
W la tach 90. by wa łem na kur sach kla -
we sy no wych w Inns bruc ku i w War sza -
wie, że by tro chę roz wi nąć in ne umie jęt -
no ści. No i za czą łem bu do wać
kla wi kord, któ ry był dość istot nym ele -
men tem w po zna wa niu daw nych in stru -
men tów. Po tem by ła spo ra prze rwa
i do pie ro oko ło 2008 ro ku po czu łem ta -
ką po trze bę, aby zro bić coś jesz cze. Zro -
bić do słow nie – to zna czy wy ko nać fi -
zycz nie. Trak to wa łem to ja ko do bry
czas sprzy ja ją cy kon cen tra cji. Kie dy
tra fi łem na in for ma cje o in stru men tach
kla wi szo wo-smycz ko wych, stwier dzi łem
z za sko cze niem, że ta ki po mysł, któ ry
roz po czął się w szki cach Le onar da da
Vin ci, zo stał przez nie go wy my ślo ny,
mógł zu peł nie prze paść w hi sto rii! Kie -
dy zo ba czy łem, jak ma łe jest za in te re -
so wa nie tym te ma tem, po my śla łem, że
to jest nie zwy kłe wy zwa nie. By ło to nie -
zwy kłe za da nie, bo wiem sta ną łem
przed wie lo ma ob sza ra mi, pro ble ma mi,
któ re mu sia łem roz wią zać, roz pra co wać,
prze two rzyć, aby z te go wy cią gnąć ja -
kąś prak tycz ną moż li wość stwo rze nia in -

stru men tu. Sam po mysł mnie za chwy -
cił tak da le ce, że przez bli sko czte ry la -
ta, wła ści wie nie mal co dzien nie pra co -
wa łem po kil ka go dzin, pra cu jąc prze cież
pra wie na dwóch eta tach.

– Pa trząc na vio lę or ga ni stę ma się
wra że nie, że to bar dzo mi ster ny, skom ‐
pli ko wa ny me cha nizm, któ ry łą czy in ‐
stru ment smycz ko wy z in stru men tem
kla wi szo wym. Co by ło naj trud niej sze
w tej pra cy? Czy wszyst kie ele men ty
wy ko ny wał Pan ręcz nie?

– Trzy ma łem się pew nych za sad bu -
do wy in stru men tów z tam tej epo ki,
oczy wi ście w tym przy pad ku nie każ dy
de tal od gry wał za sad ni czą ro lę. Kie dy re -
kon stru uje się in stru men ty, lub re stau ru -
je, wów czas obo wią zu je za sa da, że po -
szu ku je się ele men tów z da nej epo ki.
Roz pię tość cza su nie mo że prze kra czać
okre ślo nej ilo ści lat. W wy pad ku re kon -
struk cji vio li or ga ni sty nie mu sia łem się
trzy mać ta kich re stryk cyj nych re guł
w każ dym szcze gó le, w kształ cie każ dej
śrub ki, bo wiem to nie by ło ce lem. Ce lem
by ło uzy ska nie od po wie dzi na py ta nie,
czy ta ki in stru ment mógł po wstać i roz -
wi nąć się w tam tym cza sie, to zna czy czy
za czę ło by się wów czas na nim po -
wszech nie grać. Mam na my śli in stru -
ment kon cer to wy, któ ry miał by moż li -
wość eks pre sji, wy ra zu mu zycz ne go,
bo to jest rzecz dla wy ko naw cy naj waż -
niej sza. Nie ty le od two rze nie pew nej mu -
ze al nej wi zji in stru men tu, ile stwo rze nie
in stru men tu, któ ry mógł od nieść wów -
czas suk ces. To jest nie sa mo wi ta hi sto -
ria. To nie by ło tak, że Le onar do da Vin -
ci coś na szki co wał, a póź niej nikt te go nie
chciał zro bić przez pięć wie ków, i na gle
ktoś to od bu do wał. Zwy kle tak mo ją hi -
sto rię się przed sta wia ło w me diach, bo
to do brze brzmi, me dia wo lą ta kie skró -
ty. Hi sto ria jest oczy wi ście bar dziej ko -
lo ro wa i to mnie za fa scy no wa ło. Pro szę
so bie wy obra zić, że do tar łem do do sko -
na łej pra cy na pi sa nej w Lon dy nie, z któ -
rej wy ni ka, że by ło dwie ście przy pad ków
roz po czę cia lub na wet ukoń cze nia bu do -
wy. To już jest nie ma ła licz ba, któ ra
wręcz znik nę ła z hi sto rii mu zy ki! I to by -
ło dla mnie szo ku ją ce, że po mi mo te go,
pra wie ża den in stru ment te go ty pu dziś
nie ist nie je. Kie dy by łem na kon fe ren cji
in stru men to lo gicz nej, stwier dzi łem, że
na le ży stwo rzyć osob ny dział w kla sy -
fi ka cji in stru men tów, czy li in stru men ty
kla wi szo wo -smycz ko we. Nie ma ta kie -
go dzia łu i mó wię tu o kla sy fi ka cji mię -
dzy na ro do wej. Bę dę do te go dą żył, aby
go wpi sać. W związ ku z tym, że po wsta -
ła nie gdyś tak wiel ka licz ba in stru men -
tów, a do na szych cza sów za cho wał się
tyl ko je den hi sto rycz ny in stru ment z 1625
ro ku, po sta no wi łem za dać so bie py ta nie,
co się ta kie go wy da rzy ło, ja kie by ły prze -
szko dy, ja kie – być mo że – by ły wa dy
tych kon struk cji, że nie zo sta ły one spo -
pu la ry zo wa ne. Mu szę do dać, że zna ne są
co naj mniej trzy świa dec twa wy bit nych

po sta ci świa ta mu zycz ne go, któ re ze tknę -
ły się z ta ki mi in stru men ta mi. Był to Or -
lan do di Las so i Vin cen zo Ga li lei, oj ciec
Ga li le usza, któ rzy gra li na pierw szym
w hi sto rii in stru men cie zbu do wa nym
w 1575 przez Han sa Hey de na w No rym -
ber dze. In stru ment ten tra fił do Mo na -
chium, gdzie ka pel mi strzem ope ry ksią -
żę cej był wła śnie Or lan do di Las so.
Ga li lei przy je chał z wi zy tą do nie go i za -
cho wa ła się ta ka wzmian ka Ga li lego, że
to bar dzo cie ka wa kon struk cja i do brze
by ło by ją roz pro pa go wać. Na stęp nym
świad kiem jest Mi cha el Pra eto rio us,
któ ry po znał dru gi in stru ment zbu do wa -
ny w No rym ber dze przez Hey de na
w 1600 i opi sał go w zna nym, ist nie ją -
cym do dzi siaj dzie le Syn tag ma Mu si -
cum, gdzie opi su je zna ne ów cze sne in -
stru men ty mu zycz ne. Ma my też
wzmian kę Car la Phi li pa Ema nu ela Ba -
cha, któ ry po znał in stru ment Hol fel da
zbu do wa ny w Ber li nie w 1753 ro ku. Carl
Phi lip Ema nu el Bach, w słyn nym trak -
ta cie za ty tu ło wa nym O praw dzi wej sztu -
ce gry na in stru men tach kla wi szo wych
na pi sał ta kie zda nie: Nie ste ty bo gen kla -
vier, świet ny wy na la zek Hol fel da nie
wszedł jesz cze do sze ro kie go uży cia.
Za nim się to sta nie nie moż na okre ślić je -
go szcze gól nych za let, bez wąt pie nia oka -
że się uży tecz ny do akom pa nio wa nia.
Akom pa nio wa niu Carl Phi lip Ema nu el
Bach po świę cał bar dzo du żo uwa gi. To
był dla nie go waż ny dział do ty czą cy gra -
nia na in stru men tach kla wi szo wych,
więc to świad czy bar dzo po zy tyw nie
o opi sa nym przez nie go in stru men cie.
Wie my też, że Fran ci szek Liszt po szu -
ki wał in stru men tu zbu do wa ne go przez
Wa sian skie go i Ge brech ta w Kró lew cu,
cho ciaż nie któ re źró dła po da ją, że zbu -
do wa ny był on w in nym mie ście, a do -
pie ro tra fił póź niej do Kró lew ca, nie mniej
tam był przez la ta w rę kach Wa sian skie -
go, któ ry był za przy jaź nio ny m.in. z Im -
ma nu elem Kan tem. Fran ci szek Liszt
bę dąc w Kró lew cu na kon cer tach chciał
za grać na tym in stru men cie, ale tak się
zda rzy ło, że by ło to już po śmier ci Wa -
sian skie go, a in stru ment zo stał gdzieś
prze nie sio ny i nikt nie po tra fił go od na -
leźć. Nie mniej mu si my stwier dzić, że in -
for ma cje o ist nie niu ta kich in stru men tów
po ja wia ją się co ja kiś czas w róż nych
miej scach Eu ro py, a na po cząt -
ku XXI wie ku na praw dę by ła to bia ła pla -
ma. By ło kil ka osób, któ re tym się in te -
re so wa ły. Pró bo wa no ta ki in stru ment
zbu do wać i w Ja po nii i we Wło szech.
Ma my tak że w hi sto rii Pol ski trzech bu -
dow ni czych. Jan Jar mu sie wicz, oko -
ło 1830 r., w oko li cach Łań cu ta zbu do -
wał in stru ment, któ ry na zy wał się
kla wio lin. To był in stru ment, na któ ry na -
tra fi łem ja ko pierw szy. Po in for mo wał
mnie o tym mój ko le ga, Ka zi mierz Py -
zik kom po zy tor i mu zyk gra ją cy na licz -
nych in stru men tach, w tym vio li da
gam ba. Po wie dział, że ist nie je coś ta kie -
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go jak for te pian smycz ko wy, kla wio lin
Ja na Jar mu sie wi cza, zbu do wa ny
w XIX wie ku. To był ten punkt, od któ -
re go roz po czą łem pra cę. Ale by li też in -
ni kon struk to rzy, któ rzy na prze ło -
mie XIX i XX wie ku bu do wa li po dob ne
in stru men ty, np. Alek san der Piąt kie wicz
i Ju lian Trze biń ski. Alek san der Piąt kie -
wicz dzia łał w Hy ro wie, i z te go co uda -
ło mi się od na leźć, je go brat był pro fe -
so rem słyn ne go hy row skie go gim na zjum.
Obaj by li bo daj że je zu ita mi, bo to by ło
gim na zjum pro wa dzo ne przez ten za kon.
Za tem, to już któ ryś z ko lei ksiądz, któ -
ry bu du je ta ki in stru ment, po nie waż
rów nież in stru ment, o któ rym już wspo -
mnia łem, ten z 1625 zo stał zbu do wa ny
przez Ray mun do Tru cha do, mni cha hisz -
pań skie go. Nie wiem dla cze go, ale być
mo że coś nie zwy kłe go jest w je go
brzmie niu, co fa scy no wa ło oso by du -
chow ne....

– To pra ca nie mal de tek ty wi stycz ‐
na – od naj dy wa nie śla dów, tro pów. Ko ‐
lej ny ele ment śledz twa to re per tu ar.
Czy by ły kom po no wa ne utwo ry prze ‐
zna czo ne spe cjal nie na ten in stru ‐
ment?

– Oczy wi ście ale spra wa jest też zło -
żo na. Po nie waż wie my o tym, że je den
utwór zo stał ewi dent nie na pi sa ny für bo -
gen kla wier – jest to so na ta, jed na z naj -
póź niej szych so nat Car la Phili pa Ema -
nu ela Ba cha, któ ra znaj du je się w zbio rze
so nat for te pia no wych, nie mniej w opi -
sie jest za zna czo ne, że für bo gen kla vier
czy li for te pian smycz ko wy i to jest
udo ku men to wa ne, nie ma tu żad nych
wąt pli wo ści, ale mó wi my o wie -
ku XVIII. Jak wie my mu zy ka za czę ła
w tym cza sie pre cy zyj nie okre ślać swo -
je in stru men ta rium. W XIX wie ku by ło
ono nie do pod wa że nia – Cho pin pi sał
na for te pian, Pa ga ni ni na skrzyp ce,
trud no by ło by tę mu zy kę prze ło żyć
na in ne in stru men ty. Na to miast mu zy ka
wcze śniej sza nie by ła pod da na ta kim re -
stryk cjom w za kre sie in stru men ta rium.
Kie dy mó wi my o mu zy ce XVI wie ku,
mu si my pa mię tać, że roz wi ja ły się bar -
dzo in ten syw nie for my mu zycz ne pi sa -
ne na in stru men ty kla wi szo we. Za czę -
to prze kła dać po li fo nię wo kal ną
na in stru men ty kla wi szo we, ta kie jak
wcze sne ogra ny czy kla we syn, mo gła to
być też vio la or ga ni sta. Wy obra żam so -
bie, że je śli Or lan do di Las so na ta kim
in stru men cie mógł grać, to by ła by mu -
zy ka bar dzo zbli żo na do utwo rów An -
drea Ga brie lie go czy Ani ba le Pa do va no,
któ re już wy ko ny wa łem. Są one nie co
póź niej sze, ale nie są dzę, że by to mia -
ło zna cze nie, zwłasz cza że część te ma -
tów jest wzię ta np. z Or lan do di Las so.
Są dzę, że re per tu ar wło skie go re ne san -
su jest ab so lut nie wła ści wym i ta kie by -
ły za ło że nia Le onar da, o czym pi sał
Ema nu ele Win ter nitz, ba dacz je go dzie -
ła. Le onar do da Vin ci grał na vio li da
Bac cio, ale za rzu cał jej to, że nie moż -

Przy for te pia nie prof. Ta de usz Żmu dziń ski – na uczy ciel Sła wo mi ra Zu brzyc kie go

Kon cer ty prof. Ta de usza Zmu dzińskie go by ły za wsze wiel kim wy da rze niem zy cia mu zycz ne go
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na na niej wy ko ny wać swo bod nie po li -
fo nii. By ły kla we sy ny, ale ich dźwięk
z ko lei za ni kał. By ły oczy wi ście tak że
or ga ny, ale uwa żał, że two rzą dźwięk
dłu gi, nie za ni ka ją cy co praw da, ale bez
moż li wo ści wpły wa nia na nie go. Po sta -
no wił więc stwo rzyć in stru ment do -
sko na ły, któ re go dźwięk był by sta ły, ale
nie jed no rod ny, z moż li wo ścią mo du lo -
wa nia brzmie nia, jak na in stru men tach
smycz ko wych. Jed no cze śnie by ła by
moż li wość gra nia wie lu gło sów przy po -
mo cy kla wia tu ry – jak wie my, po li fo nię
znacz nie ła twiej jest grać na in stru -
men cie kla wi szo wym, na to miast
na smycz ko wym są pew ne ogra ni cze nia
fak tu ral ne. To za ło że nie Le onar da do -
kład nie wy peł nia się we wło skim re per -
tu arze kla wi szo wym XVI wie ku, ale nie
tyl ko. Mó wi się, i słusz nie, że wów czas
każ da mu zy ka by ła mu zy ką wło ską!
Tak że i pol ska mu zy ka by ła mu zy ką
wło ską… my ślę że je śli bę dę grał ja kieś
frag men ty z pol skich ta bu la tur, np.
gdań skiej, war szaw skiej czy kra kow -
skiej, to bę dzie to rów nież ta ka sa ma mu -
zy ka wło ska, tyl ko że skom po no wa na
w Pol sce. I to jak by na tu ral nie sta no wi
re per tu ar na vio lę or ga ni sta.

Dru gi ob szar, któ ry bra łem od po cząt -
ku pod uwa gę, to jest mu zy ka wcze sne -
go ba ro ku kom po no wa na na vio lę da
gam ba. Dla te go, że jej brzmie nie w du -
żym stop niu przy po mi na brzmie nie vio li
or ga ni sta lub na od wrót  – vio la or ga ni -
sta przy po mi na brzmie nie ze spo łu viol

da gam ba. Jest to cha rak te ry sty ka przy -
to czo na przez Mi cha ela Pra eto riu sa, i to
jest bar dzo waż na in for ma cja rów nież dla
dzi siej sze go kon struk to ra. Za ło ży łem, że
gdy by ten in stru ment zo stał zbu do wa ny
za ży cia Le onar da da Vin ci i roz wi nął się,
uzy skał ak cep ta cję, to wła śnie ten
okres XVII wie ku był by zło tym okre sem
roz wo ju vio li or ga ni sta. I tak np., mu zy -
ka na vio lę da gam ba Sa int Co lom be’a,
Ma ri na Ma ra is czy C. F. Abla mo gła by
po wsta wać z prze zna cze niem na vio lę or -
ga ni sta. Przy nie wiel kiej ada pta cji, in nym
prze ło że niu, np. z dwóch viol da gam ba
na kla wia tu rę moż na za grać do kład nie
ca łą struk tu rę ta kie go utwo ru. Za ło ży łem
więc, że ta ki re per tu ar tak że mo że być
wy ko ny wa ny. Znaj du ję też in ne po my -
sły, np. wcze sne kon cer ty or ga no we
Ha en dla – wy da ją mi się wręcz ide al ne.
Jest też ob szar mu zy ki współ cze snej, któ -
ry jest bar dzo po jem ny i tu taj moż na bar -
dzo wie le zro bić, przy czym chcia łem
w pierw szym okre sie pro mo wa nia mo -
je go in stru men tu skon cen tro wać się
na mu zy ce hi sto rycz nej.

– Vio la or ga ni sta wzbo ga ca cie ka wą
ro dzi nę in stru men tów kla wi szo wych,
po cząw szy od kla wi kor dów po dzi siej ‐
sze in stru men ty elek tro nicz ne. A mo że
wpadł Pan na ja kieś tro py in nych in stru ‐
men tów kla wi szo wych za po mnia nych
przez hi sto rię?

– Ostat nio po ja wi ło się po dej rze nie, że
for te pian, wy na la zek Chri sto fo rie go
z 1700 ro ku, miał swo je go pre kur so ra nie

tyl ko w kla wi kor dzie, ale też w kla wi -
cy te rium – śre dnio wiecz nym in stru -
men cie, któ ry był in stru men tem ude rza -
ją cym w stru ny, bez tłu mi ka, bar dziej
po brzmie wał jak har fa. Nie wy klu czo ne,
że od naj dzie my ja kieś in ne in stru men -
ty. Są tak że róż ne wąt ki, któ re zo sta ły
prze rwa ne w hi sto rii mu zy ki, ta kie jak
np. in ne me to dy stro je nia, in ny typ po -
dzia łu kla wia tu ry, jak choć by w cim ba -
lo cro ma ti co. Ist nie ją tak że in stru men -
ty ćwierć to no we, któ re swe go cza su
rów nież mo gły się roz wi nąć, choć by for -
te pian Ha by w mu zeum in stru men tów
w Pra dze, na któ rym też mia łem oka zję
za grać. To są ta kie wąt ki, któ re być mo -
że nie mia ły szans roz wo ju. Wi dzia łem
kie dyś Chri sto phe ra Stem brid ge’a gra -
ją ce go na cim ba lo cro ma ti co i mu szę po -
wiedz cie, że czy nił to w ogrom nym sku -
pie niu, wręcz z wy sił kiem, po nie waż
w okta wie znaj du je się 19, a nie 12 kla -
wi szy! Każ dy be mol i krzy żyk są osob -
nym kla wi szem, to ro bi spo rą róż ni cę dla
współ cze sne go mu zy ka. Mo że wzglę dy
prak tycz ne oka za ły się pew ną prze -
szko dą. Trud no jed nak za prze czyć, że ja -
kieś od kry cia mo gą się jesz cze po ja wić.
Bu do wa mo jej vio li or ga ni sta i jej po pu -
la ry za cja za spra wą me diów świa to wych,
ta kich jak choć by Agen ce Fran ce Pres -
se, spo wo do wa ły pe wien im puls w tym
kie run ku. Wkrót ce po mo im po by cie
w Bruk se li, gdzie za gra łem re ci tal
w Mu zeum In stru men tów Mu zycz nych,
w jed nym ze słyn niej szych mu ze ów

Vio la or ga ni sta – in stru ment zre kon stru owa ny przez Sła wo mi ra Zu brzyc kie go
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te go ty pu, do sta łem wia do mość, że
na dwo rze kró lew skim w Bruk se li od -
kry to w piw ni cy zde kom ple to wa ny in -
stru ment z 1830 ro ku, for te pian smycz -
ko wy pia no -vio le. Wiem, że obec nie
trwa ją pró by je go re kon struk cji. Za pew -
ne mo gą się od na leźć tak że for te pia ny
smycz ko we, ale mnó stwo in stru men tów
prze pa dło, w tym wszyst kie stwo rzo ne
w Pol sce. A mo że gdzieś są? Sta ram się
po pu la ry zo wać ten typ in stru men tu tak -
że w krę gach na uko wych. Bar dzo do -
brze, że do szło do pierw szej kon fe ren -
cji in stru men to lo gicz nej, gdzie spo tka li
się tak że mu ze al ni cy. Roz ma wia łem
z oso ba mi z Rze szo wa, być mo że uda im
się tra fić na in for ma cje do ty czą ce kla -
wio li nu Ja na Jar mu sie wi cza. To by ła by
na praw dę sen sa cyj na in for ma cja.

– Jak pu blicz ność eu ro pej ska i pol ska
przy ję ła vio lę or ga ni stę? Od kil ku lat jest
pan w za sa dzie w nie ustan nym to ur nee?

– Mi nę ły czte ry la ta od mo je go pierw -
sze go kon cer tu, pod czas któ re go za pre -
zen to wa łem ten in stru ment i mu szę po -
wie dzieć, że mo ja pra ca spo tka ła się
z bar dzo wiel kim od ze wem wie lu śro -
do wisk, nie tyl ko mu zycz nych. Za in te -
re so wa ła tak że kon struk to rów, otrzy ma -
łem wie le bar dzo sym pa tycz nych li stów,
na wet po dzię ko wań za mo ją pra cę, ale
ta kich, po wie dział bym fa cho wych, do -
ty czą cych stro ny tech nicz nej, co jest dla
mnie bar dzo istot ne. Bar dzo wie le by -
ło rów nież ko men ta rzy ze stro ny me lo -
ma nów. Wy two rzył się ta ki oby czaj
na mo ich kon cer tach, że pu blicz ność
pod cho dzi do in stru men tu, ja wra cam
na es tra dę, że by po roz ma wiać, za de mon -
stro wać funk cjo no wa nie me cha ni zmu,
to są bar dzo sym pa tycz ne chwi le, kie -
dy mo gę spo tkać tak wie lu lu dzi, od bior -
ców mo jej mu zy ki. Ze tkną łem się na -
praw dę z bar dzo sym pa tycz nym, mi łym
i cie płym przy ję ciem. Tak że istot ne są
spo tka nia z pro fe sjo na li sta mi, z mu zy -
ka mi, czy bu dow ni czy mi, któ rzy od bie -
ra ją vio lę or ga ni stę bar dzo do brze. Je śli
cho dzi o pu blicz ność, są też sy tu acje za -
baw ne, nie spo ty ka ne w fil har mo niach.
Opo wiem aneg do tę. W jed nej fil har mo -
nii po pro si łem o asy stę, aby za pew nić
bez pie czeń stwo, kie dy ktoś z pu blicz no -
ści wej dzie na es tra dę. Od po wie dzia no
mi, że „u nas to się ni gdy nie zda rzy ło”.
„No to zo ba czy my” – mó wię. Za wsze
słu cha cze naj pierw pa trzą, po tem po ja -
wia się je den od waż ny, któ ry wcho dzi
na sce nę. Chęć zo ba cze nia ta kie go
dziw ne go in stru men tu jest bar dzo du ża.

– Pierw sza pa na pły ta za wie ra ła mu ‐
zy kę daw ną. Ale to nie je dy ny mu zycz ‐
ny kon tekst dla vio li or ga ni sty. Na grał
pan tak że pły tę z Bjork.

– To był pe wien ar ty stycz ny eks pe ry -
ment. Dziw ny eks pe ry ment, ale zde cy -
do wa łem się wziąć udział w ta kim na -
gra niu. In na mu zy ka, acz kol wiek
wy da wa ło mi się, że struk tu ral nie te
utwo ry i par tia, któ ra zo sta ła prze zna czo -

na na vio lę or ga ni sta zo sta ły dość do brze
osa dzo ne w brzmie niu in stru men tu, po -
nie waż du blo wa ły kwin tet smycz ko -
wy uży ty we wcze śniej szych wer sjach. 

– Skąd za in te re so wa nie Bjork tym in ‐
stru men tem?

– Bjork in te re so wa ła się tym in stru -
men tem na sa mym po cząt ku, gdy by ło
o nim du żo in for ma cji w me diach świa -
to wych. Wkrót ce do sta łem od jej me na -
ge ra py ta nie, czy wi dział bym moż li wość
po ka za nia jej in stru men tu. Bjork chcia -
ła wów czas przy je chać, ale póź niej ta
spra wa zo sta ła za wie szo na z po wo du jej
licz nych po dró ży, tras kon cer to wych.
Po dwóch la tach do sta łem zno wu ma ila
z py ta niem, czy nie był bym za in te re so -
wa ny udzia łem w na gra niu. Przy sła li mi
nu ty, po pro si li o ja kąś prób kę na gra nia.
Zro bi łem to, po czym zno wu by ła ci sza,
choć mia łem prze czu cie, że tym ra zem
coś z te go mo że wy nik nąć. Upły nę ło kil -
ka mie się cy, po czym do sta łem za py ta -
nie, czy nie mógł bym wziąć udzia łu
w na gra niu pły ty. To był czwar tek, ma -
te riał po wi nie nem na gry wać w so bo tę,
a już w na stęp ną śro dę ca łość mia ła być
mik so wa na w Lon dy nie. Da no mi za tem
dwa dni, że by się przy go to wać, są dzi -
łem, że bę dę miał lep szy kom fort pra cy.
Wi docz nie w ze spo le Bjork pla nu je się
to wszyst ko bar dzo spon ta nicz nie. By -
ła to bły ska wicz na pro duk cja. Po pro si -
łem Grze go rza Ste ca z Ka to wic, re ży se -
ra dźwię ku, któ ry na szczę ście mógł
wów czas przy je chać do Kra ko wa. Na -
gry wa jąc pły tę by li śmy ca ły czas przy te -
le fo nach, zo sta ły usta lo ne wszyst kie
cza sy, tem pa pod kon kret ną syn chro ni -
za cję. Na sze pli ki szły do An glii, po tem
na Is lan dię do Bjork i z po wro tem
do Lon dy nu. Tro chę zwa rio wa na pro -
duk cja. Ale efekt jest cie ka wy.

– Ostat nia kwe stia – dość waż na,
a mia no wi cie mo del biz ne so wy, na któ ‐
ry się Pan zde cy do wał, wy da jąc pły tę
dzię ki sys te mo wi Kick star ter, któ ry
wy da je się być w dzi siej szych – trud ‐
nych dla twór ców cza sach – do brym na ‐
rzę dziem dla wspie ra nia ta kich nie ko ‐
mer cyj nych, am bit nych przed się wzięć.

– Na mó wio no mnie, że by sko rzy -
stać z ta kiej moż li wo ści. Oczy wi ście by -
ły wcze śniej pro po zy cje z wy twor ni
pły to wych. Ale w przy pad ku pierw szej
pły ty chcia łem mieć kon tro lę nad tym,
jak ona bę dzie wy glą dać. Na mó wio no
mnie do wzię cia udzia łu do kam pa nii
na Kick star te rze w USA. To je dy ny pol -
ski pro jekt mu zycz ny, któ ry uda ło się
tam prze pro wa dzić. By ło z tym tro chę
pra cy, ale my ślę, że to też bu du je pew -
ną kam pa nię in for ma cyj ną. Pod glą da łem
kto był fun da to rem, nie by ło to głów nie
śro do wi sko mu zycz ne, co cie ka we, ale
w du żym stop niu tech nicz ne, śro do wi -
sko in ży nie rów, wy na laz ców, twór ców,
aka de mi ków, któ rzy zaj mu ją się współ -
cze sną tech ni ką. My ślę, że mój pro jekt
wspar li tak że lu dzie zwią za ni z pro jek -

ta mi gier kom pu te ro wych, to te raz bar -
dzo no śna płasz czy zna i wiel ki ry nek.
O dzi wo, śro do wi ska mu zycz ne by ły
w mniej szo ści.

– Dzię ki Kick star te ro wi od ra zu we ‐
ry fi ku je my, czy po mysł się po do ba pu ‐
blicz no ści, czy nie.

– Struk tu ra wpłat by ła roz pro szo na, to
zna czy by ło du żo wpłat, drob nych kwot.
Pły ta do sta ła tak że no mi na cje do pol skie -
go Fry de ry ka i do In ter na tio nal Clas sic
Mu sic Award. To są no mi na cje, nie mniej
jed nak pro duk cja spo za wiel kich firm
pły to wych zo sta ła do ce nio na i za uwa żo -
na, więc to też jest sym pa tycz ne.

– Naj bliż sze pla ny?
– Kil ka ty go dni te mu wró ci łem z Fran -

cji i Bel gii. We Fran cji, w do li nie Lo ary
za gra łem w Clos Lucé w Am bo is, czy li
w ostat nim miej scu za miesz ka nia Le onar -
da da Vin ci. Od by wa się tam fe sti wal re -
ne san so wy, na któ ry zo sta łem za pro szo -
ny. Po pro szo no mnie na wet, że by nie grać
jed ne go re ci ta lu, ale trzy, by więk sza pu -
blicz ność mo gła po znać ten in stru ment.
Już roz po czę ły się ob cho dy 500. rocz ni -
cy śmier ci Le onar da. Zo sta łem przy ję ty
bar dzo do brze, do ce nio no też mo ją pra -
cę re kon struk cyj ną vio li or ga ni sta, za pro -
po no wa no mi kon tak ty z wy bit ny mi ba -
da cza mi dzie ła Le onar da. Pa dła też
pro po zy cja fun da cji Clos Lucé wy da nia
książ ki, któ rą za mie rzam na pi sać. Je -
stem za pro szo ny też na re ci tal w kul mi -
na cyj nym mo men cie ob cho dów w 2019
ro ku. Z Fran cji po je cha łem do Bel gii,
do Liège, gdzie na fe sti wa lu Les Nu its de
Sep tem bre za gra łem re ci tal w świet nej
aku sty ce Ko le gia ty św. Ja na. Za in te re so -
wa nie pu blicz no ści by ło bar dzo du że. Dal -
sze pla ny to Łódź i Po znań.

– A pla ny pły to we?
– W tym mo men cie roz po czy nam no -

wy etap dzia łal no ści, w któ rym chcę roz -
po cząć współ pra cę z mu zy ka mi gra ją cy -
mi na in nych in stru men tach. Mam
na dzie ję, że doj dzie do skut ku na gra nie
ze zna ko mi tą kla we sy nist ką Li lian ną
Sta warz z War sza wy, z Uni wer sy te tu Mu -
zycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi na. Za gra -
my m.in. Car la Phili pa Em a nu ela Ba cha.
To bę dzie na stęp ne wy daw nic two pły to -
we. Chciał bym też na grać re per tu ar re -
ne san so wy, ale pla nu ję rów nież współ -
pra cę np. z vio la mi da gam ba. Mam tak że
pro jekt ro bo czo na zy wa ny on ly key bo -
ards, czy li tyl ko in stru men ty kla wi szo we.
Bio rąc pod uwa gę, że vio la to in stru ment
smycz ko wy, to mo że być bar dzo cie ka -
we brzmie nie en sam blo we. Bę dą
i smycz ki, i kla we syn czy li bę dzie bas -
so con ti nuo, i być mo że bę dzie for te pia -
no, być mo że wcze śniej szy re per tu ar z or -
ga net to, w zna cze niu śre dnio wiecz ne go
in stru men tu (ro dzaj por ta ty wu). Al bo re -
ne sans, al bo mu zy ka XVIII wie ku. Zo -
ba czy my, ja kie po my sły jesz cze wy nik -
ną...

– Dzię ku ję za roz mo wę.
■
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– Po roz ma wiaj my o pa na związ kach ze
Ślą skiem. Uro dził się pan w Ko ka wie ko ‐
ło Czę sto cho wy. Co Pan pa mię ta z cza sów
dzie ciń stwa?

– Pa mię tam to ry ko le jo we i to, że nasz
dom po ło żo ny był obok sta cji na gra ni cy
dwóch wsi, któ re prze ci na ły to ry. Z jed nej
stro ny by ła Ko ka wa, z dru giej My ka nów.
Pa mię tam, że ra zem z brać mi cze ka li śmy,
aż bę dzie je chał po ciąg...

– To by ło wy da rze nie?
– Nie, nie, po cią gi czę sto tam tę dy jeź dzi -

ły. Cze ka li śmy, po nie waż tą ciuch cią mógł
je chać nasz dzia dek Edek, któ ry gdy nas wi -
dział, rzu cał nam ciast ka.

– Był ma szy ni stą?
– Nie, był kon duk to rem i czę sto jeź dził

na tej tra sie. Ca ła na sza ro dzi na pra co wa -
ła na ko lei. Ma ma – na przy stan ku ko le jo -
wym, sprze da wa ła bi le ty, dzia dek – jak
wspo mnia łem – był kon duk to rem, ta ta
też był ko le ja rzem – pra co wał w ma ga zy -
nie w Czę sto cho wie. To by ło mo je dzie ciń -
stwo.

– Te raz jest pan uzna nym ar ty stą. Kie ‐
dy zro dzi ła się myśl, by zo stać ak to rem?

– By łem ma ły, drob ny. Gdy wy sze dłem
na sce nę w Rę dzi nach, po czu łem się waż -
ny; gdy sta łem na pod wyż sze niu, wszy scy
pa trzy li na mnie i bi li mi bra wo – i już nie
by łem ta ki ma ły. Czu łem, że sce na to
miej sce dla ak to ra. Wy obra ża łem so bie, że
ak tor mu si być wy so ki i przy stoj ny, a ja nie
za po wia da łem się na wy so kie go. Mi mo to
ro bi łem wszyst ko, aby nim zo stać. Skoń -
czy łem li ceum, zda łem ma tu rę i wy bra łem
łódz ką szko łę te atral ną (PWS FTViT wŁo -
dzi), po nie waż do wie dzia łem się, że tam
przyj mu ją nie ty po wych, to zna czy, że nie
li czy się wy gląd.

– Zdał pan za pierw szym ra zem.
– Zda wa łem eg za min trzy stop nio wy.

Ale tak, rze czy wi ście za pierw szym ra zem.
– W od kry ciu ta len tu po mo gła pa ni po ‐

lo nist ka...
– Tak. By ła to pa ni Elż bie ta So snow ska

z Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Rud ni -
kach. Te go li ceum już nie ma. Za uwa ży ła,
że wiersz, któ re go ka za ła na uczyć się
na pa mięć, mó wię ze zro zu mie niem, wiem,
o czym mó wię i w do dat ku po tra fię prze -
ka zać ja kieś emo cje. Wszy scy słu cha li.
Stwier dzi ła, że na da ję się do te go, aby wy -
stą pić w kon kur sie re cy ta tor skim. To był
kon kurs wie lo stop nio wy, po pu lar ny w ca -
łej Pol sce. W dru giej kla sie LO wy star to -
wa łem w tym kon kur sie, po ko nu jąc po -
szcze gól ne eta py, aż do tar łem do Ka to wic.
Ka to wi ce by ły dla mnie wte dy wiel ką
me tro po lią. Tam, w kon kur sie wo je wódz -
kim, za ją łem dru gie miej sce. Rok póź niej
wy gra łem w wo je wódz twie ślą skim i re pre -
zen to wa łem ten re gion na eta pie fi na ło wym,
któ ry rów nież wy gra łem. Pa mię tam, że by -
ło to w Lu bli nie, w Te atrze im. Ju liu sza
Oster wy.

– A to już był ja kiś do ro bek, któ rym
moż na się by ło po chwa lić.

– Oka za ło się, że nie, bo szko ła te atral na
wo li kan dy da tów „czy stych”, bez na by tych
ma nier, nie ska żo nych wie dzą. A czę sto re -
cy ta to rzy na by wa li pew nych ma nier, przy -
zwy cza jeń, któ re w stu dio wa niu prze szka -
dza ły, więc ja się na wszel ki wy pa dek nie
przy zna łem. Kon kurs za tem nie przy czy nił
się do mo je go do sta nia się do szko ły. 

– One show Bar ciś. Pro szę o tym opo ‐
wie dzieć.

– To jest mój pro gram es tra do wy, któ ry
po wstał z po trze by. Otrzy my wa łem du żo

za pro szeń, że by gdzieś przy jeż dżać, wy stą -
pić. Anie chcia łem tak po pro stu stać na sce -
nie i opo wia dać o so bie, więc po sta no wi -
łem, że bę dę mó wił o tym, na czym się
znam naj bar dziej, czy li o ak tor stwie. Naj -
pierw to był ro dzaj mu si ca lu – mo no dra -
mu mu zycz ne go, w któ rym śpie wa łem wy -
łącz nie pio sen ki do ty czą ce ak tor stwa,
tre my, wpa dek. By ło wie le tych pio se nek.
A po tem, gdy po ja wi ło się więk sze za po -
trze bo wa nie na wy stę py w bar dziej es tra -
do wej for mie, część tych pio se nek prze nio -
słem do no we go pro gra mu. To jest mo je
spo tka nie z wi dza mi, w któ rym opo wia dam
pio sen ka mi, i aneg do ta mi opo wia dam jak
to jest być ak to rem.

– Gdzie na Ślą sku moż na obej rzeć ten
pro gram?

– Wy stę po wa łem w wie lu miej scach:
w Ka to wi cach, Czę sto cho wie, Cie szy nie.
Ja dę tam gdzie mnie za pro szą.

– Miesz ka pan w War sza wie, ale czy my ‐
śli pan o po wro cie w ro dzin ne stro ny?

– Nie, mam swój dom, swo je miej sce
do ży cia, ale czę sto by wam w Czę sto cho -
wie. Tam jest mo ja ro dzi na, mo ja ma ma,
mój brat, któ ry jest jed nym z naj lep szych
ze gar mi strzów w mie ście – opie ku je się ze -
ga rem znaj du ją cym się na ra tu szu. Czę sto
tam by wam z ra cji te go, że to jest mo je
miej sce, mo je ko rze nie.

– Jest pan tak że zna ny z te go, że czę sto
an ga żu je się w ak cje cha ry ta tyw ne.
W tram wa jach czę sto chow skich jest też
na gra ny Pa na głos.

– Tak. Zo stał ogło szo ny ple bi scyt, któ -
ry wy gra łem, i je stem bar dzo szczę śli wy.

Roz ma wia ła:
ELŻ BIE TA PI SAR CZYK 

To jest mo je

miej sce, tu są
mo je ko rze nie 

Ar tur Bar ciś – jest jed nym z naj bar dziej zna nych pol skich ak to rów te atral nych, te le wi zyj nych i fil mo wych, re ży serem te atral nym. Ar tur Bar ciś to ak ‐
tor bar dzo wszech stron ny – spraw dza się za rów no w ro lach ko me dio wych jak i dra ma tycz nych. Za de biu to wał w fil mie Je rze go Hof f ma na „Do krwi
ostat niej”. W 1981 r. wy stą pił w „Czło wie ku z że la za” An drze ja Waj dy oraz w „Zna cho rze” Je rze go Hof f ma na w ro li Wa syl ki. Mistrz dru gie go pla nu
i ról cha rak te ry stycz nych. Sym pa tię te le wi dzów zdo był wy stę pu jąc u bo ku Ce za re go Ża ka w ko me dio wym se ria lu „Mio do we la ta” i w po pu lar nym
„Ran czu”. Jest ab sol wen tem Łódz kiej Szko ły Fil mo wej, któ rą ukoń czył w 1979 ro ku. Ma na swo im kon cie nie zli czo ną ilość ról te atral nych, te le wi zyj ‐
nych i fil mo wych. Do naj więk szych prze żyć w ka rie rze ak to ra na le ża ła bez wąt pie nia ro la mło de go Adol fa Hi tle ra w spek ta klu „Me in Kampf” we dług
Geo r ga Ta bo rie go w re ży se rii Ro ber ta Gliń skie go. Grał m.in. u An drze ja Waj dy w „Wiel kim ty go dniu”, Woj cie cha Mar czew skie go „Uciecz ce z ki na Wol ‐
ność”, w fil mie Ka zi mie rza Kut za „Strasz ny sen Dzi dziu sia Gór kie wi cza”, „Puł kow nik Kwiat kow ski”, Lesz ka Wo sie wi cza „Kro ni ki do mo we”.  Pra co wał
w Te atrze na Tar gów ku i Te atrze Na ro do wym. Od 1984 ro ku jest człon kiem ze spo łu Te atru Ate neum w War sza wie. Do naj waż niej szych je go ról na ‐
le ży ty tu ło wy bo ha ter spek ta klu „Burz li we ży cie Lej zor ka” we dług Il ji Eren bur ga w re ży se rii Ma cie ja Woj tysz ki i Wal de ma ra Śmi ga sie wi cza. Po nad dwa ‐
dzie ścia lat póź niej po wró cił do te go tek stu ja ko re ży ser. Obec nie jest zwią za ny z kil ko ma te atra mi. Gra w Och ‐te atrze Kry sty ny Jan dy, w Te atrze Ca ‐
pi tol, a od po nad 30 lat w A te neum.  Jest też au to rem fe lie to nów, jak rów nież ba jek dla dzie ci. Włą cza się w róż ne ak cje cha ry ta tyw ne. 

Roz mo wa z AR TU REM BAR CI SIEM
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Jak po ko nać
smo ka?

O świę tych i smo kach w chrze ści jań skiej iko no gra fii…

a o Pa ola Uc cel la „Świę tym Je rzym ze smo kiem” – w szcze gól no ści

EWA CHUDYBA

W chrze ści jań skiej iko no gra fii smok jest sym bo lem cha osu i zła. Jak go po ko nać? Jak zwy cię żyć zło? Co o spo so ‐
bach po skro mie nia po two ra mo gą nam po wie dzieć świę ci, któ rzy so bie z nim po ra dzi li? Na łań cu chu pro wa dzi smo ‐
ka świę ta Mał go rza ta z ba ro ko we go ob ra zu Jo han na He in ri cha Ky na sta z ko ścio ła pw. Chry stu sa Kró la w No wym
Świę to wie, któ ry pre zen to wa ny był na wy sta wie Nie zna ne ar cy dzie ła, nie zna ni mi strzo wie w Wil li Ca ro. Jed nak
chy ba naj po pu lar niej szym przed sta wie niem zwy cię stwa do bra nad tym, co pod łe i nie go dzi we – obok Mi cha ła Ar ‐
cha nio ła strą ca ją ce go sza ta na do ot chła ni i Ma don ny dep czą cej gło wę wę ża – jest wi ze ru nek świę te go Je rze go, któ ‐
ry na bia łym ko niu wzno si się nad smo kiem, by po ra zić go włócz nią. 

Pa olo Uc cel lo, Świę ty Je rzy i smok, ok. 1470, Na tio nal Gal le ry w Lon dy nie

Ź
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Ś
wie tli sta fi gur ka świę te go zdo bi na -
sta wę oł ta rza w ko ście le p. we zwa -

niem św. Je rze go w Gli wi cach-Ostro -
pie, któ ry we wrze śniu ob cho dził
swo je 350-le cie. Za ry ce rzem klę czy
księż nicz ka, któ rą ten wy zwa la od gro -
zy po two ra. Nie win ność za ję ła miej sce
po pra wej, smok po le wej stro nie – i ich
roz róż nie nie nie bu dzi tu żad nych wąt -
pli wo ści. Zu peł nie ina czej niż na ob ra -
zie Pa ola Uc cel la Świę ty Je rzy ze smo -
kiem, na ma lo wa nym oko ło 1470 ro ku.
To – jak pi sze Mar gre ta Gri go ro va – je -
den z naj bar dziej dys ku to wa nych ob ra -
zów w ogó le. Nie ma co ukry wać, że
zło żo na sym bo li ka dzie ła Uc cel la nie
da je mi spo ko ju od lat. Ja ko dziec ko
oglą da łam je go czar no-bia łą re pro duk -
cję w al bu mie. I za wsze za trzy my wa -
łam się przy niej z uczu ciem dez orien -
ta cji. Nie mo głam zro zu mieć, dla cze go
mło dziut ki ry cerz za bi ja smo ka, któ re -
go księż nicz ka wła śnie wy pro wa dzi ła
na spa cer. Bo prze cież smok jest
na smy czy. Po co go za bi jać? By ło mi
żal po two ra, któ ry otwie ra pysk w ry -
ku bó lu i nie ma przed nich łap, bez któ -
rych nie mo że się bro nić ani na wet
utrzy mać rów no wa gi. Ma tyl ko skrzy -
dła. Księż nicz ka też wy da je się nie ro -
zu mieć ata ku ry ce rza – wy cią ga drob -
ną dłoń w per swa zyj nym ge ście, jak by
coś wy ja śnia ła, jak by chcia ła coś wy -
tłu ma czyć al bo udzie lić lek cji po glą do -
wej… I dla cze go jest ta ka spo koj na?
Dla cze go nie mo że zdo być się na coś
wię cej niż ta bla da re ak cja, kie dy
przed jej ocza mi roz gry wa się hor ror?
Dla cze go wła ści wie po zo sta je nie wzru -
szo na? Kla sycz nym py ta niem, ja kie
fi lo zo fia zada je w związ ku ze złem jest
„un de ma lum” –„skąd zło?”. To py ta -
nie o je go po cho dze nie, o przy czy nę,
o źró dło. Kie dy pa trzę na ob raz Uc cel -
la za sta na wiam się nad in ną kwe -
stią – „ubi ma lum” („ubi nam ma lum”)
„gdzie zło”? Je śli przy cho dzi z ze -
wnątrz, z ciem no ści, by wy rzą dzić
nam krzyw dę – św. Je rzy i je go włócz -
nia pod su wa ją nam przy kład bez kom -
pro mi so we go roz wią za nia. Co jed nak,
gdy zło czai się gdzie in dziej?

Ubi ma lum

Wszyst kim tym, któ rzy w ob ra zie Uc ‐
cel la chcie li by zna leźć mo ty wa cję
do wal ki ze złem al bo od po wiedź
na py ta nie, a wła ści wie na od wiecz ny
pro blem, jak so bie z nim po ra dzić, jak
z nim sku tecz nie wal czyć, twór ca – Pa ‐
weł o przy dom ku Ptak, nie uła twia
spra wy. Bo jak tu roz pra wiać o po ko ‐
ny wa niu zła, je śli to, co mia ło być je ‐
go sym bo lem, bu dzi współ czu cie i żal,
że by nie po wie dzieć – mi ło sier dzie?
A w sto sun ku do ry ce rza, któ ry bez li -
to ści i wa ha nia dą ży do uni ce stwie nia
po two ra pro wa dzo ne go na smy czy

czu je my co naj mniej za kło po ta nie?
Czy to przy kład dia bel skiej prze wrot -
no ści, któ ra nas zwio dła, kie dy po win -
ni śmy być nie ugię ci? A mo że kul tu ro -
wo uwa run ko wa ny sen ty ment? Czy
po Gra ni cy moż li wo ści Sap kow skie go,
gdzie wiedź min Ge ralt, Ja skier, a osta -
tecz nie i Jen ne fer sta ją w obro nie zło -
te go smo ka bo: „nie za bi ja się le gen -
dy” – i po smo ku szczę ścia Fal ko rze
o per ło wych łu skach, któ re go po ko cha -
ło po ko le nie lat osiem dzie sią tych wy -
cho wa ne na Nie koń czą cej się hi sto rii,
mo gło by być ina czej? Ale prze cież
tol kie now ski Smaug aż tak wiel kie go
ża lu i tro ski w nas nie wzbu dza. Mu si
tu za tem cho dzić o coś in ne go. O co?

Smok na ob ra zie Uc cel la jest już po -
skro mio ny. Czyn ry ce rza wy glą da więc
nie tyl ko na bez sen sow ny, ale i okrut -
ny. I chy ba w tym le ży pro blem. Pi sze
o tym w mo no gra fii po świę co nej Uc -
cel lo wi Ste fa no Bor si, któ ry wska zu je,
że na ob ra zie pre zen to wa nym w lon dyń -
skiej Na tio nal Gal le ry ar ty sta po łą czył
dwa chro no lo gicz nie od ręb ne mo men -
ty – atak świę te go na smo ka i pro wa -
dze nie pod po rząd ko wa nej już be stii
przez księż nicz kę na smy czy, przez co
czyn ry ce rza tra ci wie le ze swe go he -
ro izmu i sta je się wręcz for mą zbęd nej,
nie po trzeb nej prze mo cy 

Tak że Ol ga To kar czuk w swo jej po -
wie ści Po dróż lu dzi księ gi zwra ca uwa -
gę na sznur/smycz, któ rym smok przy -
wią za ny jest do księż nicz ki (al bo
na któ rym ona go pro wa dzi): „nić, któ -
ra wią za ła go z rę ką ko bie ty, nie ko ja -
rzy ła się z sym bo lem nie wo li, lecz ra -
czej z wię za mi po słu szeń stwa,
do bro wol ne go od da nia się i pod po -
rząd ko wa nia”.

Kur ty za na We ro ni ka, bo ha ter ka Po -
dró ży…, oglą da jąc ob raz Uc cel la py ta:

„Kto to jest? Dla cze go ona po zwa -
la mu za bić to bied ne zwie rzę? Czy to
świę ty Je rzy?” I kon sta tu je: „Ta księż -
nicz ka nie wy glą da wca le na wię zio ną.
To ona wię zi smo ka. Ta ki smok nie
mógł by ni ko mu zro bić krzyw dy. Już ra -
czej ten ry cerz”. Smo ka, któ ry zo stał
opa no wa ny, nie trze ba zabi jać. 

Kwe stia wy po wie dzia na przez We ro -
ni kę – jak za uwa ża Mar gre ta Gri go ro va
w ar ty ku le po świę co nym od wo ła niom
do Uc cel la w twór czo ści To kar czuk
i Her lin ga -Gru dziń skie go – ma być wstę -
pem do dys ku sji o wła dzy czło wie ka
nad złem i od wrot nie: 

„To kar czuk pi sze zda nie, któ re naj -
moc niej od no si się do brzmie nia prze -
słań Her lin ga -Gru dziń skie go, zwią za -
nych z twór czo ścią ma lar ską Uc cel la,
że każ da prze moc to orę dzie Sza ta na:
«Każ da prze moc jest orę dziem Sza ta -
na, to krzyw da, śmierć, ogień i tor tu ry.
Wal ka – jak woj na – nie mo że być do -
bra. Za bi ja nie jest za bi ja niem». Co
ko re spon du je z ide ami Her lin ga -Gru -
dziń skie go prze ciw grze chom prze -

mo cy i zwy rod nie niom wła dzy, któ re
prze ni ka ją je go twór czość”.

Na wet je śli to, co za bi jasz, to zło – ty
sta jesz się za bój cą. Wal czyć z Im pe -
rium, któ re go na tu rą jest prze moc, to
sta wać się je go czę ścią, pi sał w Va li sie
Phi lip K. Dick. 

Czy wła śnie to chce na ob ra zie Uc -
cel la po wie dzieć ry ce rzo wi księż nicz -
ka, kie dy czy ni dło nią zna czą cy gest?
Że nie spo sób po ko nać zła prze mo cą
i agre sją? Że pró by po zby cia się zła
prze mo cą ro dzą jesz cze więk sze zło? Że
my lą się za cie trze wie ni i fa na tycz ni in -
kwi zy to rzy, któ rzy zło (tak chęt nie wi -
dzia ne w in nych) chcą wy ple nić sa mi,
wy pa lić do go łej zie mi wbrew ewan ge -
licz nej przy po wie ści, by po zwo lić
chwa stom ro snąć na po lu ra zem z psze -
ni cą aż do cza su żni wa?. Żni wa, któ re -
go nie bę dzie pro wa dził czło wiek. 

Ten, kto prze mo cą chce po ko nać
zło – mo że zo stać nim owład nię ty. Ale
jak w ta kim ra zie po ra dzić so bie ze
złem? Bo prze cież ono jest. To tak że nie
ule ga wąt pli wo ści. 

Po wróć my więc do py ta nia – ubi ma -
lum? Gdzie szu kać zła, aby je po ko nać
i jak?

We frag men cie Ewan ge lii we dług
św. Mar ka (7, 15-23) Je zus mó wi: 

„Nic nie wcho dzi z ze wnątrz w czło -
wie ka, co mo gło by uczy nić go nie czy -
stym; lecz co wy cho dzi z czło wie ka, to
czy ni czło wie ka nie czy stym. (…)
Z wnę trza bo wiem, z ser ca ludz kie go,
po cho dzą złe my śli, nie rząd, kra dzie że,
za bój stwa, cu dzo łó stwa, chci wość,
prze wrot ność, wy uz da nie, za zdrość,
obe lgi, py cha, głu po ta. Ca łe to zło
z wnę trza po cho dzi i czy ni czło wie ka
nie czy stym”.

Co za tem, gdy na py ta nie ubi nam ma -
lum od po wie my nie wska zu jąc po za,
w ciem ność, gdzie cza ją się pa zu ry, kły
i nie go dzi wość in nych, ale na sa mych
sie bie? Co zro bić i jak po ko nać zło, je -
śli jest czę ścią nas?

Cin gu lum

Wy da je się, że z ob ra zu Uc cel la od czy ‐
tać moż na dwa spo so by prze ciw sta wie ‐
nia się złu. Je den z nich to dro ga wal ‐
ki. Dro ga ry ce rza, któ ry za to pił włócz nię
w oku po two ra. Po nie waż jed nak na
ob ra zie smok jest już po skro mio ny
– he ro icz ny czyn ry ce rza, je go
dziel ność i od wa ga w kon fron ta cji z po -
two rem prze kształ ca ją się w fi gu rę bez -
sen sow nej prze mo cy. Zbro ja wo jow ni -
ka nie ty le chro ni go tu przed tru ją cy mi
mia zma ta mi be stii, co wy da je się im pre -
gno wać na li tość, zro zu mie nie i współ -
czu cie. Czy za mysł Uc cel la był świa do -
my? Jest też dru ga dro ga, na któ rej
smo ko wi – o ile ro zu mieć go bę dzie my
ja ko sym bol te go, co złe w nas – de struk -
cyj nym skłon no ściom i in stynk tom,
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gnie wo wi, nie na wi ści, prze mo cy i agre -
sji, na kła da się cin gu lum. Po ła ci nie to
pa sek, pas, rze mień. A za tem złe skłon -
no ści za po mo cą cin gu lum sym bo licz -
nie bie rze się w ry zy, za czy na nad ni mi
pa no wać. To dro ga księż nicz ki – nie wia -
sta dziel na, jak mó wi Księ ga Przy -
słów: „prze pa su je mo cą swe bio dra,
umac nia swo je ra mio na”. 

Chrze ści jań stwo zna wie lu świę tych,
któ rzy świet nie ra dzi li so bie ze smo ka -
mi nie prze mo cą i agre sją, ale za wie rze -
niem Bo gu, zna kiem krzy ża i wła śnie
cin gu lum. Świę ta Ra de gun da, za opa -
trzo na w krzyż, tak dłu go prze ma wia -
ła sło wa mi mo dli twy do wiel kie go
smo ka zwa ne go Grand’Gou le, któ ry żył
w wo dach rze ki Cla in w oko li cach
Po itiers, aż ten znik nął. Bi skup Met zu
św. Kle mens wy pro wa dził ze swe go
mia sta smo ka Grau oil ly – owi nąw szy
mu wę żo wą szy ję stuł łą – a więc na po -
do bień stwo cin gu lum, po dob nie św.
Mar ce li, bi skup Pa ry ża, „(…) wy pro wa -
dził z mia sta smo ka miesz ka ją ce go
na cmen ta rzu w gro bie la dacz ni cy”. Św.
Syl we ster, pa pież, spę tał łań cu chem
smo ka prze śla du ją ce go miesz kań ców
mia sta For no le. Na łań cu chu pro wa dzi
smo ka świę ta Mał go rza ta z ba ro ko we -
go ob ra zu Johan na He in ri cha Ky na sta
z ko ścio ła pw. Chry stu sa Kró la w No -
wym Świę to wie. W Ży wo tach Świę tych
Pań skich na wszyst kie dni ro ku tak opi -
sa ne jest spo tka nie Mał go rza ty z be stią:
„Po da nie mó wi, iż opadł ją w pod zie -
miu wię zien nem ku si ciel w prze ra ża ją -
cej po sta ci smo ka ogni ste go i sy cząc
rzu cił się na nią, jak by ją chciał po żreć;
ale bo ha ter ka chrze ści jań ska spoj rza ła
na nie go z uśmie chem, prze że gna ła się
i ze sło wa mi Psal mi sty w ustach:
«Po żmii i po ba zy lisz ku cho dzić bę -
dziesz» (Ps. 90) śmia ło sta wi ła no gę
na kar ku po two ra. Smok skrę cił się
w kłę bek i skom ląc znik nął, po czem
dziw na świa tłość ogar nę ła ce lę wię zien -
ną”.

I wresz cie świę ta Mar ta. Opo wieść
o tej świę tej jest tu szcze gól nie istot na,
po nie waż wy stę pu ją w niej wąt ki ko re -
spon du ją ce z ty mi, któ re znaj dzie my
w le gen dzie o wal ce świę te go Je rze go
ze smo kiem. Mar ta z Be ta nii, któ ra
po śmier ci Chry stu sa ra zem z Ma rią
Mag da le ną i Ła za rzem opu ści ła Zie mię
Świę tą i schro ni ła się na wy brze żu
pro wan sal skim, mia ła – zgod nie z po -
da niem – uwol nić miesz kań ców mia sta
prze śla do wa ne go przez be stię „więk szą
od wo łu, dłuż szą od ko nia, ma ją cą
wę żo wy ogon, łeb lwa z twa rzą sta re -
go czło wie ka i ro ga mi, a zę by ostre jak
mie cze”. Be stia na zy wa ła się Ta ra -
sque. „(…) trzy ma jąc w jed nej rę ce
krzyż, świę ta po kro pi ła po two ra wo dą
świę co ną, owi nę ła szar fą jej kark
i oswo jo ną wpro wa dzi ła do mia sta,
lecz prze ra że ni miesz kań cy na tych -
miast be stię roz sie kli. Na po mnie ni

przez Mar tę przy ję li z jej rąk chrzest,
a ja ko eks pia cję za swój gwał tow ny
czyn na zwa li swe mia sto Ta ra scon
i umie ści li Ta ra sque w her bie”. 

Smok i świę ty Je rzy

Ze świę tym Je rzym i smo kiem jest nie ‐
co ina czej. Smok nie przy na le ży bo ‐
wiem – nie ja ko isto to wo – do te go
świę te go. Ma rian Ple zia, re dak tor pol -
skie go wy da nia Zło tej le gen dy – śre -
dnio wiecz ne go zbio ru ży wo tów świę -
tych z po ło wy XIII wie ku au tor stwa
do mi ni ka ni na Ja ku ba de Vo ra gi ne, we
wpro wa dze niu do Le gen dy na dzień
świę te go Je rze go pi sze: 

„Wy obra że nie św. Je rze go wal czą ce -
go ze smo kiem jest dla nas tak na tu ral -
ne i po tocz ne, że nie omal nie umie my
w my śli roz dzie lić jed ne go od dru gie -
go. A tym cza sem pier wot na le gen da
o św. Je rzym, nie zmier nie po pu lar na za -
rów no we Wschod nim, jak i Za chod nim
Ko ście le (…) nie zna ła jesz cze mo ty -
wu smo ka. Po ja wia się on po raz pierw -
szy z po cząt kiem XII w., a do pie ro
uwzględ nie nie go w Zło tej le gen dzie
nada ło mu tę sze ro ką po pu lar ność, ja -
ką cie szył się na stęp nie (…). Mo tyw
sam za po ży czo ny zo stał [nie wie my, ja -
ki mi dro ga mi] z mi tów grec kich, a mia -
no wi cie z mi tu o Per se uszu, któ ry rów -
nież oca lił od po żar cia przez smo ka
kró lew nę An dro me dę. Na zwią zek tych
dwu le gend wska zu je po za ich ude rza -
ją cym po do bień stwem tak że to, że ura -
to wa na kró lew na jest za rów no w jed -
nym, jak i w dru gim przy pad ku cór ką
kró la afry kań skie go. Do pie ro po hi sto -
rii ze smo kiem, któ ra w bar dzo zna -
mien ny spo sób nie wią że się zu peł nie
z resz tą opo wia da nia, re fe ru je Ja kub de
Vo ra gi ne pier wot ny zrąb sta rej le gen -
dy o try bu nie woj sko wym Je rzym,
umę czo nym za ce sa rza Dio kle cja na
[w. III/IV] (…) Kult św. Je rze go, ja ko
pa tro na ry cer stwa roz sze rzył się bar dzo
w epo ce wy praw krzy żo wych i roz kwi -
tu po rząd ku feu dal ne go [w. XII-XIII].
Na wią zu je do te go zna ne opo wia da nie
o je go uka za niu się przy sztur mie i zdo -
by ciu Je ro zo li my w r. 1099”. Świę ty Je -
rzy miał rów nież wal czyć ra mię w ra -
mię z krzy żow ca mi w 1177 ro ku
w bi twie pod zam kiem Mont gi sard
nie da le ko Ram li, kie dy to woj ska
pod wo dzą Bal dwi na IV – kró la trę do -
wa te go od nio sły zwy cię stwo nad prze -
wa ża ją cy mi si ła mi suł ta na Sa la dy na.
O smo ku nie by ło wte dy chy ba jesz cze
w ogó le mo wy. Bo i po co? Po ja wił się
do pie ro, kie dy krzy żow cy wró ci li
do do mu. 

Przy wo łaj my frag ment Zło tej le gen -
dy po świę co ny wal ce świę te go z po two -
rem:

„Je rzy, try bun woj sko wy ro dem
z Ka pa do cji, przy był pew ne go ra zu

do pro win cji Li bii, do mia sta zwa ne go
Si le na. W po bli żu te go mia sta by ło je -
zio ro na kształt mo rza, w któ rym miał
sie dzi bę okrop ny smok. Smok (…)
pod cho dząc pod mu ry mia sta za ra żał
wszyt ko swo im od de chem. Miesz kań -
cy za tem mu sie li mu co dzien nie da wać
dwie owce, aby uspo ko ić je go wście -
kłość (…) Kie dy wresz cie za bra kło już
nie mal owiec (…) za ogól ną zgo dą za -
czę to mu da wać jed ną owcę i jed ne go
czło wie ka. Da wa no te dy sy nów i cór -
ki wszyst kich oby wa te li (…) ra zu
pew ne go los padł na je dy ną cór kę
kró la prze zna cza jąc ją na po żar cie
smo ko wi. Wte dy król po grą żo ny w roz -
pa czy rzekł: Weź cie zło to i sre bro, i po -
ło wę me go kró le stwa, a zwol nij cie
mo ją cór kę (…). Lecz lud od parł mu
z obu rze niem: Ty sam, kró lu, usta no -
wi łeś to pra wo, a te raz, gdy nie ży ją
wszyst kie na sze dzie ci, chcesz ra to wać
wła sną cór kę? (…) Król wi dząc, że nie
po tra fi cór ki oca lić, przy odział ją
w sza ty kró lew skie (…). Wów czas
ona pa dła do nóg oj ca pro sząc, by ją po -
bło go sła wił, a sko ro ze łza mi dał jej
swo je bło go sła wień stwo, po szła ku
je zio ru. Św. Je rzy, któ ry wła śnie prze -
cho dził tam tę dy, zo ba czył ją pła czą cą
i za py tał, o co idzie. (…) gdy ona
wszyst ko mu opo wie dzia ła, rzekł: Nie
bój się, dziew czy no, bo ja w imię Chry -
stu sa cię obro nię (…). Je rzy wsiadł
na ko nia i prze że gnaw szy się od waż -
nie ude rzył na zbli ża ją ce go się doń
smo ka, a za wi nąw szy sil nie włócz nią
i po le ca jąc się Bo gu, zra nił go cięż ko,
oba lił na zie mię i rzekł do pan ny: Za -
rzuć bez oba wy twój pa sek na szy ję
smo ka, dziew czy no. A gdy to uczy ni -
ła, smok po szedł za nią jak naj ła god -
niej szy pies. Tak za pro wa dzi li go
do mia sta, a lu dzie na ten wi dok za czę -
li ucie kać na wy żej po ło żo ne miej sca
i mu ry (…). Ale św. Je rzy ski nął
na nich mó wiąc: Nie bój cie się, bo Pan
na to przy słał mnie do was, abym was
uwol nił od pla gi smo ka. Uwierz cie tyl -
ko w Chry stu sa i nie chaj każ dy się
ochrzci, a ja te go smo ka za bi ję. Wów -
czas król ochrzcił się wraz z ca łym lu -
dem, a św. Je rzy wy do był miecz z po -
chwy, zbił smo ka i ka zał go wy nieść
po za mia sto”. 

W opo wie ści o wal ce świę te go ze
smo kiem wy da ją się na kła dać i in ter fe -
ro wać dwie tra dy cje – wal ki i ta zwią -
za na z cin gu lum. Smok pa da tu ofia rą
wo ju ją ce go ob ra zu chrze ści jań stwa,
któ ry wy da ło spo łe czeń stwo feu dal ne.
Bo czy by ło by moż li we, by Je rzy – pa -
tron krzy żow ców i eu ro pej skie go ry cer -
stwa po zwo lił smo ko wi – czy li złu – ujść
ca ło? Sil nie zmi li ta ry zo wa ny kon tekst,
fakt re al nie to czo nej wal ki sprzy ja ły od -
su nię ciu na dru gi plan mo ty wu cin gu -
lum i po wią za nej z nim idei, że zło na -
le ży trzy mać w ry zach, ale uni ce stwić
go nie spo sób. Trud no też za praw dzi -

sl11s60-65m  17-11-28  11:03  Strona 3



63

wie chrze ści jań ski uznać wą te kwy ko rzy -
sta nia po skro mio ne go smo ka, któ ry
szedł za kró lew ną „jak naj ła god niej szy
pies”, ja ko „stra sza ka”, by zmu sić
miesz kań ców Si le ne do przy ję cia chrztu.
Wy da je się on od wró ce niem mo ty wu
z le gen dy o św. Mar cie, któ ra ga ni
miesz kań ców za za bój stwo wzię te go
w ry zy po two ra. Co cie ka we, w przy pi -
sie do an giel skiej wer sji le gen dy o świę -
tym Je rzym, po cho dzą cej z oko ło 1400
ro ku, opu bli ko wa nej w ra mach Rob bins
Li bra ry Di gi tal Pro jects na stro nie Uni -
wer sy te tu w Ro che ster, po ja wia się in -
for ma cja, że w naj star szej ła ciń skiej wer -
sji le gen dy, w któ rej obec ny jest mo tyw
wal ki ze smo kiem, św. Je rzy pro si kró -
lew nę o wstąż kę, któ rą ma sple cio ne
wło sy i ją wy ko rzy stu je ja ko smycz.
W przy pi sie za war ta jest też su ge stia, że
za mia na wstąż ki na cin gu lum, do ko na -
na przez au to ra Zło tej Le gen dy, mia ła
na ce lu upodob nie nie wal ki św. Je rze -
go ze smo kiem do opo wie ści o po skro -
mie niu smo ka przez św. Mar tę. 

Po wróć my do ob ra zu Uc cel la. W świe -
tle Zło tej le gen dy in ter pre ta cja To kar czuk
o smo ku złą czo nym z księż nicz ką „wię -
za mi po słu szeń stwa” oka zu je się jak
naj bar dziej słusz na. Ale re la cja smo ka
i księż nicz ki – przy naj mniej na ob ra zie
Uc cel la, wy da je się jesz cze bar dziej in -
try gu ją ca. 

Smok i księż nicz ka

W nie któ rych mi tach, jak zwra cał
uwa gę Carl Gu staw Jung, bo ha ter po ‐
ko nu ją cy smo ka jest w wy jąt ko wy
spo sób złą czo ny z be stią – ma po dob ‐

ną do niej na tu rę. Na ob ra zie Uc cel la
to nie smok i świę ty Je rzy, ale smok
i księż nicz ka wy da ją się mieć coś
wspól ne go. 

Kie dy przyj rzeć się uważ nie barw -
nym ko łom umiesz czo nym sy me trycz -
nie na skrzy dłach smo ka moż na za uwa -
żyć, że ma ją ta kie sa me ko lo ry, jak
ko lo ry suk ni księż nicz ki. Co wię cej, wi -
docz ny nie wiel ki frag ment we wnętrz -
nej stro ny jej wierzch niej, ró żo wej
sza ty ma zie lo ny ko lor – do kład nie ta -
ki, jak skó ra smo ka.

I ry cerz i księż nicz ka są złą cze ni ze
smo kiem – ona luź ną smy czą,
on – włócz nią. Nie uwol ni my się od zła,
któ re jest czę ścią nas. Ci, któ rzy chcą
uni ce stwić wła sne zło – bę dą z nim
sprzę że ni bó lem i cier pie niem, ale się
od nie go nie uwol nią. Ci, któ rzy wła -
sne zło we zmą na cin gu lum, któ rzy je
oswo ją, któ rzy się go nie wy prą – po -
zo sta ną w spo ko ju. Przy znać się
do swo je go zła, do swo ich sła bo ści,
do sfe ry po pę do wej, do wszyst kie go, co
ni skie i nie god ne, a co jest czę ścią
nas – to punkt wyj ścia do te go, aby je
po skro mić, aby nad nim pra co wać.
Te go, co po pę do we, wy ple nić się nie da.
Ale moż na je sub li mo wać – te mu prze -
cież słu żyć mia ła kul tu ra, ro zu mia na nie
ja ko prze ciw staw na na tu rze, ale po wo -
ła na do jej upra wy i uświę ce nia. Uszla -
chet nie nia te go, co pry mi tyw ne i in -
stynk tow ne, a co za ne go wa ne mo że stać
się de struk tyw ne i nisz czą ce. 

W uję ciu psy cho ana li tycz nym to, co
nie świa do me i po pę do we, choć po -
ten cjal nie groź ne i nisz czą ce – jest też
tym, co w nas naj bar dziej ży wot ne, za -
pład nia ją ce – w nie świa do mo ści ma się

kryć źró dło mo cy twór czych. Współ cze -
sna psy cho lo gia uczy, że tak że trud ne
emo cje – ta kie jak gniew czy złość – są
po trzeb ne. Ko lo ry na skrzy dłach smo -
ka i suk ni księż nicz ki są pięk ne – to ko -
lo ry ży cia. Nic nie jest złe na po cząt ku.

Wła śnie dla te go, że nie chce uni ce stwić
smo ka, to księż nicz ka jest tą, któ ra go po -
skra mia. Gdy by się gnąć po wy pra co wa -
ną przez Jun ga no men kla tu rę – mo gła by
ona re pre zen to wać peł nię, oso bo wość zin -
te gro wa ną – jest fa scy nu ją ca, wi bru je ko -
lo rem, złe in stynk ty – swo je go smo -
ka – ma pod kon tro lą. 

To po jej stro nie ob ra zu – mi mo że tuż
obok stoi prze ra ża ją cy po twór, któ ry
w do dat ku bro czy krwią i otwie ra pysk
w ry ku bó lu – pa nu je spo kój. Księż nicz -
ka wręcz ema nu je spo ko jem.

Ry cerz

A ry cerz? Ina czej niż księż nicz ka ubra ‐
na w luź ną, nie krę pu ją cą ru chów suk ‐
nię – ca ły jest sztyw ny i kan cia sty. Ry ‐
cerz jest tym, któ ry nie prze ży wa – za kuł
się w zbro ję i od ciął od swo je go cia ła,
od te go, co czu je. Dla te go tak ła two za -
da je ból – po nie waż sam za bro nił so bie
go od czu wać. Sku pio ny na włócz ni
i uni ce stwie niu po two ra, ni cze go in ne -
go nie do strze ga. Za nim kłę bi się coś
ciem ne go.

To ciem ne za ry sy lek ko sku bi zo wa -
nych ko ron drzew, któ re płyn nie sta pia -
ją się z kłę bia sty mi kształ ta mi chmur
i wy da ją się pęcz nieć za ple ca mi jeźdź -
ca jak gniew, któ ry za chwi lę ogar nie go
i po chło nie. Nad nim – noc ne nie bo, któ -
re mu pa tro nu je księ życ – tuż po no wiu,

Frag ment na sta wy oł ta rza z ko ścio ła św. Je rze go w Ostro pie
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ma ją cy kształt ro gów. Wra że nie oni rycz -
no ści ca łej sce ny jesz cze po tę gu je po chy -
lo na twarz jeźdź ca z na wpół przy -
mknię ty mi ocza mi. Wy glą da pra wie,
jak by spał. Czy to sen księż nicz ki? Czy
mo że ry ce rza? A zresz tą – czy to aby
na pew no ry cerz?

Księż nicz ka i ry cerz?

Za wsze dzi wi ło mi nie, że świę ty Je rzy
na ob ra zie Uc cel la jest ta ki mło dy, że ma
tak de li kat ną, zu peł nie nie mę ską
twarz – wła ści wie jest to twarz tak sub -
tel na, że mo że ucho dzić za ko bie cą. I tak
do cie ra my do jesz cze jed nej in ter pre ta cji,
ja ką chcia ła bym za pro po no wać. In ter pre -
ta cji w du chu psy cho lo gii ana li tycz nej:
ob raz Pa ola Uc cel la przed sta wia – pod po -
wierzch nią mo ty wu z le gen dy o świę -
tym – trzy po sta ci ko bie co ści i bie rze
na warsz tat ko bie cą agre syw ność, po pę -
do wość, splą ta ną sfe rę emo cji.

Skąd od czy ta nie ob ra zu w try bie fe -
mi nium? 

Tyl ko ze wzglę du na po szla ki i luź -
ne sko ja rze nia: 

– ol brzy mia, do mi nu ją ca nad ca łym
ob ra zem i po sta cia mi gro ta – sym bol
ewi dent nie żeń ski i chto nicz ny

– mo tyw smo ka – po twor nej mat ki.
Pierw szy smok – ba bi loń ska Tia -
mat – był ro dza ju żeń skie go.
Smok – jak pi sze Jung – „(…) w mi -
to lo gii jest sym bo lem mat ki. Mo tyw
ten spo ty ka się na ca łym świe cie, po -
two ra okre śla się mia nem smo -
ka – mat ki. Smo czy ca po chła nia dziec -
ko, wsy sa je z po wro tem po uro dze niu.
(…) Ta prze ra ża ją ca mat ka to sa kro -
pha ga, po że racz ka ryb; w in nej po sta -
ci wy stę pu je ja ko ma tu ta, mat ka zmar -
łych. To bo gi ni śmier ci.”

– Uc cel lo ma lu je ob raz oko ło 1470
ro ku. Jo an na d’Arc zo sta je spa lo na
na sto sie w 1431 ro ku. Ob raz ko bie -
ty – ry ce rza, ko bie ty re zy gnu ją cej ze
swo jej ko bie co ści mu siał być w tym
cza sie nie zwy kle ży wy w wy obraź ni
współ cze snych, sko ro do dziś obec ny
jest w na szej; 

– po do bień stwo ry sów twa rzy ry ce -
rza i księż nicz ki. Oby dwo je ma ją wy -
pu kłe czo ła – czo ło Je rze go chro ni
hełm o cha rak te ry stycz nym kształ cie.
Wy pu kłe czo ło, któ re ko bie ty od sła nia -
ły, by ło jed nym z wy znacz ni ków ko -
bie ce go pięk na u schył ku go ty ku i po -
cząt ku qu at tro cen ta. Nic mi nie
wia do mo, by ce cha ta wpi sa na by ła
tak że w ów cze sny ka non mę skiej
atrak cyj no ści. 

W in ter pre ta cji psy cho ana li tycz nej
ob raz mo że pre zen to wać roz sz cze pie -
nie – smok, ry cerz i księż nicz ka to jed -
na i ta sa ma oso ba – a do kład nie trzy jej
wer sje, któ re na płasz czyź nie ma lo wi dła
wy kra cza ją po za li ne ar ny po rzą dek cza -
su. To rów no cze śnie wi zu ali za cja te go,

co ko bie ta mo że zro bić ze swo ją agre -
sją. Al bo co agre sja mo że zro bić z nią. 

Smo czy ca

Nie spo tka li ście ni gdy ko bie ty – smo ‐
ka? Za tru wa ją cej at mos fe rę i oto cze ‐
nie swo im ja dem, nie chę cią i zło ścią?
Ko bie ty opa no wa nej przez nie na wiść
i agre sję tak, że jest wo bec nich rów ‐
nie bez sil na, jak smok z ob ra zu Uc cel ‐
la po zba wio ny łap? Po twór bez przed -
nich łap nie utrzy mu je rów no wa gi, jest
nie sta bil ny, za chwia ny. I bez bron ny.
Ta ka jest – mi mo ca łej swo jej zło ści
i okro pień stwa, któ re ją roz dy ma – ko -
bie ta – smok. Bo agre sję zwra ca głów -
nie prze ciw so bie, ta agre sja spra wia, że
po twor nie je co raz bar dziej. 

Ko bie ta – ry cerz

Te raz ko bie ta – ry cerz. Nie chce stać się
po twor ną mat ką, więc ra zem z de ‐
struk cyj nym aspek tem ko bie co ści wy ‐
rze ka się jej ca łej. Ko bie cość, emo cjo ‐
nal ność, roz chwia nie – po twor na
spra wa. Ko bie cość to też – zgod nie ze
ste reo ty pem, ale i uwa run ko wa nia mi fi -
zycz ny mi – po dat ność na zra nie nie,
de li kat ność, wraż li wość. Ko bie ty za zwy -
czaj nie gwał cą. Jo an na d’Arc w wię zie -
niu przy wdzie wa po now nie strój mę ski,
aby chro nić się przed sek su al ną na pa ścią
straż ni ków. Ko bie ta za ku ta w mę ską
zbro ję, od cię ta od emo cji i cia ła – przej -
mu je mę ską for mę agre sji – zim nej,
na dy stans, obo jęt nej. Po zbroi spły ną
krew czy łzy – nie po zo sta wia jąc śla du.
A ona bę dzie kłuć włócz nią smo ka nie
po tra fiąc zro zu mieć, że nie da się go uni -
ce stwić. Bo smok jest czę ścią nas. Do -
pó ki te go nie poj mie, bę dzie spać, po -
grą żo na w le tar gu, a ko lo ry
na skrzy dłach smo ka bę dą bla kły. I tyl -
ko po wie trze wo kół bę dzie co raz bar -
dziej gęst nieć.

Kie dy ko bie ta – ry cerz pod nie sie
wzrok, prze sta nie wpa try wać się we
włócz nię – zre zy gnu je z za sa dy dy stan -
su i se pa ra cji – sta nie się księż nicz ką. 

Księż nicz ka

My śli cie, że księż nicz kę ła two zra nić
i za ata ko wać? Prze cież tuż przy niej
kro czy pod da ny jej smok. I ten
smok – in stynk ty, po pę do wa si ła,
gniew – bę dą na jej usłu gi, gdy bę dzie
ich po trze bo wać, ale nią nie owład ną.
Ta XV-wiecz na Da ene rys Tar ga ry en
mo że być mat ką smo ków, ale ni gdy nie
sta nie się smo czy cą. Z bo żą po mo cą
księż nicz ka wzię ła na cin gu lum to, co
w nas pier wot ne i zwie rzę ce. Jej suk nia
lśni ko lo ra mi ży cia.

■

Bi blio gra fia:

Bi blia Ty siąc le cia, Wy daw nic two Pal lo ti ‐
num, Po znań – War sza wa 1980.

Dick Phi lip K., Va lis, tłum. Lech Jęcz myk,
Re bis, Po znań 1994.

Dwa ob li cza smo ka. Ka ta log wy sta wy.
Tom II: Ese je, Za mek Kró lew ski na Wa we ‐
lu, Kra ków 2015.

de Vo ra gi ne Ja kub, Zło ta le gen da. Wy bór,
tłum. Ja ni na Ple zio wa, red. Ma rian Ple zia,
In sty tut Wy daw ni czy PAX, War sza wa 1983.

Jung Carl Gu staw, Pod sta wy psy cho lo gii
ana li tycz nej. Wy kła dy Ta vi stoc kie, tłum.
Ro bert Resz ke, Wy daw nic two WRO TA,
War sza wa 1995.

To kar czuk Ol ga, Po dróż lu dzi księ gi, War ‐
sza wa 1998.

Sap kow ski An drzej, Wie ża Ja skół ki, su per ‐
NO WA War sza wa 2001.

Ne to gra fia:

Bor si Ste fa no, Pa olo Uc cel lo. En glish ver ‐
sion, Giun ti Edi to re, Fi ren ze 1998, s. 45.
Źró dło: Go ogle bo oks https://bo oks. go ‐
ogle. pl/bo oks? id=xJ0l8_Pu FBAC&pg=PA ‐
39&lpg=PA 39&dq=pa olo+uc cel lo+qu at ‐
tro cen to&so ur ce=bl&ots=4Ope SiG d66&si
g=ZsK za eOeFl Mu m29LULwn Fe OvU ‐
0k&hl=pl&sa=X&ved=0ahU KEw jQh su u3f ‐
n V A h W k  K 5 o  K H V A c  D 4 U  Q 6 A  ‐
EIVDAJ#v=one pa ge&q=pa olo%20uc cel lo%
20qu at tro cen to&f=fal se [do stp: 07.08.17]

Edu ka cja – Św. Je rzy z kla są, Wir tu al ne Mu ‐
zeum Drze wo ry tów Lu do wych, Mu zeum
Et no gra ficz ne Se we ry na Udzie li. Źró dło:
http://www.drze wo ry ty.pl/edu ka cja ‐swie ‐
ty ‐je rzy ‐z ‐kla sa.html [do stęp: 07.08.17]

Gri go ro va Mar gre ta, Le gen da – ob ‐
raz – apo kryf. Prze sła nia Pa ola Uc cel la
w utwo rach. Gu sta wa Her lin ga ‐Gru dziń ‐
skie go i Ol gi To kar czuk. Źró dło:
http://www.swia ti slo wo.ath.biel sko.pl/si ‐
s16/10.gri go ro va ‐le gen da_ob raz_apo ‐
kryf.pdf [do stęp: 07.08.17]

Świę ty Je rzy. Pa tron wal ki du cho wej. Źró ‐
dło: http://www.in te grum ‐ho me.pl/in ‐
spi ra cje2.htm [do stęp: 08.08.17]

St. Geo r ge and the Dra gon in the So uth En ‐
glish Le gen da ry (East Mi dland Re vi sion,
c. 1400), red. E. Gor don Wha tley, An ne B.
Thomp son, Ro bert K. Upchurch. Źró dło:
h t t p : / / d . l i b . r o  c h e  s t e r . e d u / t e  ‐
ams/text/wha tley ‐sa ints ‐li ves ‐in ‐mid dle ‐
‐en glish ‐col lec tions ‐st ‐geo r ge ‐and ‐the ‐
‐dra gon ‐in ‐the ‐so uth ‐en glish ‐le gen da ry
[do stęp: 08.08.17]

Ks. Piotr Skar ga, o. Pro kop Lesz czyń ski, o.
Ot to Bit sch nau, Ży wo ty Świę tych Pań skich
na wszyst kie dnie ro ku, Ka rol Miar ka, Mi ‐
ko łów – War sza wa 1910. Źró dło: https://pl.
wi ki so ur ce. org/wi ki/%C5%BBy wo ‐
ty_%C5%9Awi%C4%99tych_Pa%C5%84skic
h _ n a _ w s z y s t  k i e _ d n i e _ r o  k u / L i  ‐
piec/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87 [do ‐
stęp: 08.08.17]

Wi ki pe dia: Cin gu lum. Źró dło: https://pl.
wi ki pe dia. org/wi ki/Cin gu lum [do ‐
stęp: 08.08.17]
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A
r ty sta nie był stąd. Uro dził się na zie -
mi lwow skiej w Tu li gło wach w ro -

dzi nie wiej skie go or ga ni sty. Po róż no -
rod nych pe ry pe tiach, kształ ce niu
w Kra ko wie, Zu ry chu i Mo na chium, po -
dró ży do oko ła świa ta, peł nie niu funk cji
na dwor ne go ma la rza ce sa rza pru skie go

Wil hel ma II, osiadł w Kra ko wie, gdzie
w 1895 ro ku ob jął sta no wi sko dy rek to -
ra Szko ły Sztuk Pięk nych. Pla ców kę zre -
for mo wał, a dzię ki za bie gom dy plo ma -
tycz nym czy nio nym we Wied niu
pod nie sio no jej sta tus na da jąc mia no
Aka de mii. W pod be skidz kiej miej sco -

wo ści za ko chał się pod czas swo ich po -
by tów w ro li ku ra cju sza sa na to rium
dok to ra Lu dwi ka Je ke le sa. Dzię ki je go
za chę cie i na mo wom przy ja ciół (ro dzi -
nie Ru dziń skich z Osie ka ko ło Oświę -
ci mia) w 1909 ro ku za ku pił nie wiel ki
dom let ni sko wy, któ ry z cza sem roz bu -
do wał. To tu eme ry to wa ny kra kow ski
pro fe sor na dal pra co wał twór czo, przyj -
mo wał swych daw nych przy ja ciół
i współ pra cow ni ków. Cie szył się z ży -
cia ro dzin ne go, a ro dzi nę za ło żył póź no,
bo wiem do pie ro w 1900 ro ku oże nił się
z Ma rią Lu izą Co mel lo, z któ rą miał cór -
kę He le nę i dwóch sy nów – Lu cja na
i Ka zi mie rza. Tu za warł no we ser decz -
ne zna jo mo ści i an ga żo wał się w ży cie
lo kal nej spo łecz no ści. Swo ją be skidz ką
osto ję opusz czał jed nak cza sa mi dla
spraw wa gi wyż szej – an ga żo wał się ja -
ko ma larz wo jen ny w dzia łal ność le gio -
no wą, krze wił pol skie ży cie kul tu ral ne
or ga ni zu jąc Kon fra ter nię Ar ty stów w To -
ru niu, pra co wał w Mi ni ster stwie Wy znań
Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
w War sza wie. 

Po śmier ci Ju lia na Fa ła ta je go do mem
opie ko wa li się po tom ni, jed nak na sku -
tek róż no rod nych pe ry pe tii, po 1945 ro -
ku po se sja prze szła na rzecz skar bu pań -
stwa. Od po cząt ku po ja wi ła się idea
utwo rze nia tu taj mu zeum ar ty sty. Jed -
nak że do uru cho mie nia pla ców ki mu -
ze al nej do szło do pie ro w 1973 ro ku, ja -
ko od dzia łu Pań stwo we go Mu zeum
w Biel sku -Bia łej, obec nie Mu zeum
Hi sto rycz nego w Biel sku -Bia łej. Eks -
po zy cja pod da wa na by ła kil ku mo der -
ni za cjom, a naj now sza dwu eta po wa
na stą pi ła w la tach 2013/2015. 

W 2013 ro ku uru cho mio na zo sta ła
wy sta wa na pierw szym pię trze za ty tu -
ło wa na: Ju lian Fa łat – ma larz i ko lek -
cjo ner. W trzech po ko jach oraz na klat -
ce scho do wej za pre zen to wa ne zo sta ły
akwa re lo we, olej ne, ry sun ko we i gra -
ficz ne dzie ła mi strza. Po kój z ko min -
kiem wy peł nia ją pra ce o te ma ty ce my -
śliw skiej, z przej mu ją cą w swym
wy ra zie olej ną sce ną Po lo wa nie
na niedź wie dzi cę z mło dy mi z 1888 ro -
ku. Obok wi dać akwa re lo wą Na gon kę
z Nie świe ża. Na ko ry ta rzu zi mo we
po wro ty z po lo wa nia, my śli wi grze ją -
cy się przy ogni sku i li to gra ficz ne sce -
ny z ło wów. Po kój nie bie ski wy peł nia -
ją im pre sje z miejsc któ re od wie dzał. Są
tu ta trzań skie wi do ki i wi ze run ki gó ra -
li, pej za że z Le oben, pa no ra my To ru nia
i Kra ko wa, kra ko wian ki sto ją ce
przed lu strem oraz zi mo we za ko la rze -
ki So ły ma lo wa nej na obrze żach Osie -
ka i uchwy co ny w tej miej sco wo ści ma -
gicz ny Za chód słoń ca nad mo kra dła mi.
W trze cim po ko ju, peł nią cym pod ko -
niec ży cia ar ty sty funk cję je go pra cow -
ni, zgro ma dzo ne są wi do ki z By strej
i oko li cy: zi mo we stru mie nie, wio sen -
ne roz to py i wy le wa ją ce po to ki, je sien -
ne bu ki czy bu cha ją ce wi tal no ścią – ni -
czym wul ka ny la wą – kwit ną ce,
ma jo we sa dy. Wszyst ko uzu peł nio ne
nie licz nie za cho wa ny mi, ale au ten -
tycz ny mi przed mio ta mi na le żą cy mi

Pragnę Bystrą
sławną zrobić

O Muzeum Juliana Fałata w Bystrej

Nie wie le jest ta kich miejsc jak Fa ła tów ka w By strej. Ta pod miej ska wil la od da ‐
lo na o kil ka ki lo me trów od cen trum Biel ska ‐Bia łej, jest sie dzi bą bio gra ficz no ‐ar ‐
ty stycz ne go Mu zeum po świę co ne go po sta ci wy bit ne go pol skie go akwa re li sty
Ju lia na Fa ła ta (1853‐1929). Miej sce nie jest przy pad ko we, bo wiem w tym do ‐
mu ar ty sta spę dził nie mal 20 ostat nich lat swe go ży cia. Dom o nie zmie nio nym
przez la ta kształ cie, oto czo ny jest ogro dem, w któ rym stoi sta ry krzyż przy wie ‐
zio ny przez ma la rza z pod kra kow skiej miej sco wo ści, a na wzno szą cej się po wy ‐
żej skar pie za cho wał się mu ro wa ny fun da ment po mo drze wio wej pra cow ni mi ‐
strza, obok nie go be to no wa niec ka ba se nu.

Julian Fałat, Autoportret, 1910 r. 

KINGA KAWCZAK
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do Fa ła ta: ma syw na szta lu ga, du ża ka -
se ta na far by z kil ko ma szu fla da mi, ka -
na pa, kre dens, sza fa, sto li ki, krze sła,
lam py. Na uwa gę za słu gu je też ko lek -
cjo ner ska pa sja ar ty sty. Wśród oca la -
łych przed mio tów z je go zbio rów znaj -
dzie my za ko piań skie me ble, drob ną
lu do wą i pro fe sjo nal ną rzeź bę i ce ra mi -
kę, kil ka przed mio tów an tycz nych i ze -
spół gra fik ar ty stów je mu współ cze -
snych. Obiek ty te są wy eks po no wa ne
w nie wiel kim po ko iku przy le ga ją cym
do prze szklo nej we ran dy.

La tem 2015 ro ku na par te rze bu dyn -
ku uru cho mio na zo sta ła dru ga część eks -
po zy cji o na zwie: Ju lian Fa łat – z pa -
le tą przez ży cie. Głów ne ak cen ty tej
pre zen ta cji po ło żo ne są na ży cie ar ty sty.
Trzon wy sta wy sta no wią róż no rod ne ar -
chi wa lia: do ku men ty, świa dec twa, dy -
plo my, fo to gra fie, li sty, czy rę ko pis pa -
mięt ni ka. Przed sta wio ne jest ca łe je go
ży cie – od na ro dzin (me try ka chrztu)
po śmierć (gip so wa po śmiert na ma ska
i od lew dło ni). Są pa miąt ki z po dró ży do -
oko ła świa ta, od by tej w 1885 ro ku
wspól nie z Edwar dem Sim m le rem.
Istot nym ele men tem są dy plo my i pi sma
in for mu ją ce o udzia łach, na gro dach
i wy róż nie niach na róż no rod nych wy sta -
wach, a tak że od zna cze nia za wy bit ne
osią gnię cia ar ty stycz ne i pań stwo we.
Cie ka wa jest tak że do ku men ta cja z przy -
go to wań i ma lo wa nia wiel ko for ma to wej
pa no ra my Be re zy na, wy ko na nej wspól -
nie z Woj cie chem Kos sa kiem w la -
tach 1894-1896. Eks po na ty mó wią ce
o ro dzi nie i przy ja cio łach nie ogra ni cza -
ją się tyl ko do ar chi wa liów. Są to tak że
wspa nia łe por tre ty naj bliż szych: olej ny

uka zu ją cy oj ca, ma lar skie i ry sun ko we
uję cia cór ki, akwa re lo wy przed sta wia -
ją cy sy na przy lek tu rze. Licz na jest ga -
le ria zna jo mych i współ pra cow ni ków:
nie wiel ki szkic z ce sa rzem Wil hel mem
Ho hen zol ler nem, pół po sta cio we uję cia
Wła dy sła wa Stu dziń skie go i Mi cha ła
Ko zic kie go, nie zwy kle psy cho lo gicz ny
wi ze ru nek rzeź bia rza Hen ry ka Hoch ma -
na, któ ry z ko lei wy ko nał peł no pla stycz -
ny gip so wy kon ter fekt wnu ka Fa ła ta.
Mię dzy tą mno go ścią wąt ków za rów no
na par te rze jak i na pię trze po ja wia ją się
licz ne au to por tre ty ar ty sty ma lo wa ne
od wcze snej mło do ści do ostat nich dni.
Na to miast warsz tat mi strza po znać moż -
na nie tyl ko z pięk nych, du żych dzieł, ale
tak że z drob nych szki ców licz nie pre zen -
to wa nych na wy sta wie.

Dla wszyst kich mi ło śni ków twór czo ści
te go ma la rza Mu zeum Hi sto rycz ne
w Biel sku ‐Bia łej przy go to wa ło tak że
kil ka cie ka wych pro po zy cji wy daw ni ‐
czych. Naj śwież szą jest książ ka Ju lian
Fa łat ży cio rys pędz lem za pi sa ny pre ‐
zen tu ją ca ca ło kształt dzie ła pla stycz ‐
ne go ar ty sty, zgro ma dzo ne go w za so ‐
bach biel skiej pla ców ki. Au tor ka
opra co wa nia, Te re sa Du dek Bu ja rek,
po dzie li ła ze bra ny ma te riał na gru py te -
ma tycz ne, któ re sta ran nie omó wi ła
w ko lej nych ese jach roz dzia łów: Wi ze -
run ki; W knie ję, miast ze strzel bą,
szedł ze szki cow ni kiem: bez po śred nie
re por ter skie re la cje z po lo wań, kom po -
zy cje pa mię cio we i in ter pre ta cje gra ficz -
ne; Z no tat ni ka po dróż ni ka – pej za że
miej skie i pod miej skie; Ta jem ni czy
męż czy zna na ko niu; W ma gicz nym

kon tak cie z na tu rą; By stra na Ślą -
sku – no we per spek ty wy ma lar skie go
spoj rze nia; Szki ce ilu stra cyj ne i in ne
drob ne pra ce; Fa łat! Po nad to au tor ka
za war ła tu tak że krót ką hi sto rię Fa ła -
tów ki, omó wi ła two rze nie mu ze al nej
ko lek cji spu ści zny po Fa ła cie, a tak że
umie ści ła chro no lo gicz ny spis wy staw,
na któ rych eks po no wa ne by ły pra ce
z biel skich zbio rów. Istot nym do peł nie -
niem książ ki jest bo ga te ka len da rium
ży cia i twór czo ści ar ty sty opra co wa ne
przez Ma rię Alek san dro wicz, opie ku -
ją cą się ar chi wa lia mi mi strza. Al bum li -
czy po nad 260 stron, za wie ra wspa nia -
ły ma te riał ilu stra cyj ny, na któ ry
skła da ją się re pro duk cje wszyst kich
prac ze zbio rów Mu zeum, a tak że wy -
bra ne eks po na ty z za kre su pa mią tek, fo -
to gra fii, do ku men tów i ko re spon den cji.
Je go nie zwy kle in te re su ją ca sza ta gra -
ficz na to dzie ło Ali cji Mig dał -Drost kie -
ru ją cej dzia łem wy daw ni czym biel -
skiej pla ców ki. 

War to tak że wspo mnieć o in nych ini -
cja ty wach Mu zeum w za kre sie pro mo -
wa nia po sta ci Ju lia na Fa ła ta. Od kil ku
lat wy da wa ne są ko lej ne to my (do tej
po ry uka za ły się już trzy) pa sjo nu ją cej
ko re spon den cji ar ty sty, w opra co wa -
niu M. Alek san dro wicz. Po nad to or ga -
ni zo wa ne są od czy ty, za ję cia dla dzie -
ci i se nio rów. Co ro ku w ostat nią
so bo tę lip ca od by wa ją się tzw. uro dzi -
no we pik ni ki u Fa ła ta (ar ty sta uro dził
się 29 li pca), pod czas któ rych w ogród -
ko wej sce ne rii spo ty ka ją się mi ło śni -
cy je go twór czo ści. Wszyst kich ser -
decz nie za pra sza my!

■

Mu zeum Hi sto rii Biel ska-Bia łej – Fa ła tów ka
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Znaki i twarze  miasta

Po raz pierw szy Tar gi Mu zy ki Świa ta WO MEX (World Mu sic
Expo) od by wa ły się w Pol sce. Od 25 do 29 paź dzier ni ka 2017 Ka ‐
to wi ce – Mia sto Mu zy ki UNE SCO by ły go spo da rzem jed ne go z naj ‐
bar dziej pre sti żo wych eu ro pej skich wy da rzeń mu zycz nych.

W
tych dniach w ra mach naj więk szych tar gów mu zy ki świa ta Wo -
mex The World Mu sic EXPO od był się Wo mex Show ca se Fe -

sti wal, pod czas któ re go wy stą pi ło 33 ar ty stów z ca łe go świa ta, któ -
rzy za pre zen to wa li się na kil ku sce nach w cen trum Ka to wic: Of fi cial
Show ca se Se lec tion: The atre Sta ge, Twin Sta ge, of fWo mex i DJ,
któ re roz lo ko wa ne zo sta ły w NO SPR, Spodku, Mię dzy na ro do wym
Cen trum Kon fe ren cyj nym oraz Klu bie Kró le stwo.

WO MEX The World Mu sic EXPO na le ży do ści słej czo łów ki bran -
żo wych im prez mu zycz nych, obok MI DEM w Can nes czy Jazz Ahe -
ad w Bre mie. Co ro ku przy cią ga do jed ne go wy bra ne go mia sta w Eu -
ro pie ty sią ce wiel bi cie li „world mu sic” z ca łe go glo bu oraz set ki
ar ty stów i przed sta wi cie li sek to ra mu zycz nych prze my słów kre atyw -
nych. WO MEX to kil ka dzie siąt kon cer tów, kon fe ren cje oraz tar gi de -
dy ko wa ne naj now szym tren dom w „mu zy ce świa ta”. 

To wiel kie przed się wzię cie mu zycz ne jest or ga ni zo wa ne
od 1994 ro ku. Po przed nie edy cje od by wa ły się m.in. w Ber li nie,
Se wil li czy Ko pen ha dze. WO MEX jest wy da rze niem o ogrom -
nym roz ma chu. W 2015 ro ku, w Bu da pesz cie bra ło w nich udział
po nad 2 500 de le ga tów re pre zen tu ją cych 1 500 przed się biorstw
z 90 kra jów. Na sied miu sce nach swo ją mu zy kę za pre zen to wa -
ło 280 ar ty stów z 50 państw. WO MEX przy cią gnął też 320 dzien -
ni ka rzy kra jo wych i za gra nicz nych.

W Ka to wi cach, pod czas pię ciu dni tar gów po za kon cer ta mi od -
by wa ły się kon fe ren cje oraz pre zen ta cje fil mo we. W su mie, w Ka -
to wi cach spo tka ło się oko ło 2 500 przed sta wi cie li bran ży world
mu sic z ca łe go świa ta. 
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N
a głó wek dzi siej sze go od cin ka to
za ra zem ty tuł jed ne go z roz dzia -

łów bar dzo cie ka wej, na pi sa nej gwa -
rą książ ki Bar ba ry Szma tloch za ty tu -
ło wa nej Wi haj ster do god ki. Lek cje
ślą skie go (Ago ra SA, War sza -
wa 2017). Pi sze au tor ka na str. 74:
„Co to ta ke go tyn wi haj ster? To coś,
co koż dy mo w do ma, choć żo dyn tak
rich tich niy wiy, jak to wy glon do. Ale
kej łoj ciec po wiy do syn ka, co by mu
przi nios ja kiś wi haj ster, tyn za roz py -
lo do ka mer li ka (schow ka) abo ko -
mor ki, kaj sto ji fajl bank (stół z na rzę -
dzia mi), i przi no si. Bo wi haj strym
idzie wszy sko ło tr wić, za wrić, wy du -
bać, na pra wić, skrzi wić abo wy pro -
ścić. To tro cha hok, tro cha wy trych,
pro sty, ło kron gły, za gnio ny, du gi,
krot ki, bez ke re go niy po ra dzy my sie
ło byńś. Wi haj ster mo po cho dzy nie
niy miec ke: Wie he isst er? (Jak on się
na zy wa, jak mu tam?). A noj wiynk -
szy pro blym jes w tym, co ni kaj go
niy idzie ku pić, na wet w in ter ne cie”.

Au tor ka bar dzo przy stęp nie, dow -
cip nie i wy czer pu ją co opi sa ła funk -
cjo no wa nie wi haj stra w prze strze ni
ko mu ni ka cyj nej, od sła nia jąc też je -
go bar dzo cie ka wy, nie ty po wy źró -
dło słów, ja kim jest nie miec kie zda -
nie py ta ją ce wie he isst er? – „jak on
się na zy wa?”. Do po wiem tyl ko,
że – oczy wi ście – bar dzo po pu lar ny
na Ślą sku, rze czow nik ten zdo był so -
bie też pra wo oby wa tel stwa w pol -
sz czyź nie ogól nej, cze go po twier dze -
niem jest cho ciaż by je go obec ność
w słow ni kach, de fi niu ją cych go ja -
ko „przy rząd, na rzę dzie, zwy kle ma -
łe, o na zwie nie zna nej mó wią ce mu
al bo chwi lo wo przez nie go za po -
mnia nej” (tam jest ten wi haj ster
do otwie ra nia) i za opa tru ją cych to

sło wo w sty li stycz ny kwa li fi ka tor po -
tocz no ści, żar to bli wo ści. Był już
tak że wi haj ster wie le ra zy przed mio -
tem roz wa żań w mo im te le wi zyj nym
Słow ni ku pol sko@pol skim, bo on
użyt kow ni ków ję zy ka in try gu je
i brzmie niem, i zna cze niem, i funk -
cjo no wa niem. 

– Tak jak czy tel ni ków Ka zi mie rza
Kut za in try gu je ty tuł je go ksiąz ki Fi -
zy ma ten ta. Fe lie to ny z lat 2004-2016
(Ago ra SA, War sza wa 2017), o któ -
rych Adam Mich nik na pi sał: „Kutz
jest prze kor ny, pro wo ku ją cy, miej sca -
mi iro ni zu ją cy, ale jak że sma ko wi ty.
Kie dyś – mi nę ło już 27 lat – był mo -
im na uczy cie lem Ślą ska, tak jak
wszyst kich Po la ków uczył Ślą ska
w swo ich fil mach. Ta książ ka to dal -
szy ciąg je go ślą skich re ko lek cji”. 

Ale co to ta kie go owe Kut zo we fi -
zy ma ten ta? – Czy ta my o tym sło wie,
że na ro dzi ło się ono w cza sie woj ny
fran cu sko -pru skiej (1870-1871),
w któ rej po raz pierw szy Ślą za cy mu -
sie li słu żyć w ar mii nie miec kiej.
Kie dy Niem cy pod bi li Pa ryż, a chłop -
cy za cze pia li pa nien ki w wia do -
mych ce lach, czę sto z ust tych ostat -
nich pa da ło zda nie: Fa isez ma
tan te! – „weź się za mo ją ciot kę!”.
Przy swo jo ne w gwa rze ślą skiej w po -
sta ci fi zy ma ten ta, do brze przy le ga
do spraw ma łych i więk szych, np.
do lo sów Ślą ska.

Do tej in ter pre ta cji usto sun ko wał
się w In ter ne cie pan An drzej Lo bo -
da. Twier dzi on, że in try gu ją ce sło wo
po cho dzi nie z Fran cji, ale z Ba wa -
rii – z cza sów, kie dy na po lach ba war -
skich roz bi li na mio ty żoł nie rze Na -
po le ona (Ba wa ria by ła wte dy
z Na po le onem sprzy mie rzo na). Żoł -
nie rze – jak to żoł nie rze – roz glą da li

się za pan na mi. Za pra sza li je
do swych na mio tów sło wa mi vi si te
ma ten te – „od wiedź mój na miot”.
Ten te „na miot” ma ta ką sa mą wy mo -
wę jak tan te „ciot ka”, stąd ła two
o po mie sza nie. Mat ki ostrze ga ły
swo je cór ki, prze kształ ca jąc brzmie -
nie: Mach ja ke ine Vi si ma ten te – „nie
rób fi zy ma ten ty, nie od wie dzaj na -
mio tu”. Od tej po ry Vi si ma ten te
w Ba wa rii (jak fi zy ma ten ta u Kut za)
to żar to bli we okre śle nie nie po słu -
szeń stwa, ro bie nia głupstw, pso ty,
nie sfor no ści, np. idź na za ba wę, tyl -
ko nie zrób fi zy ma ten ty, czy li „idź
na za ba wę, ale za cho wuj się od po -
wied nio, nie zrób mi wsty du”.
„Miesz ka łem dłu go w Ba wa rii – koń -
czy swój wy wód An drzej Lo bo -
da – i sły sza łem ta kie wła śnie tłu ma -
cze nie te go sło wa”.

A mnie w tym mo men cie trud no
opo wie dzieć się za któ rąś z tych
dwu opo wie ści o przy wo ła nym sło -
wie. Do dam więc tyl ko, że w Słow -
ni ku gwa ry ślą skiej pod red. Ilo ny
i An drze ja Czaj kow skich oraz Do -
ro ty i An drze ja Klu kow skich (kon -
sul ta cja Jo lan ta Tam bor), wy da nym
w Ka to wi cach w ro ku 1996, nasz
wy raz za pi sa ny jest w po sta ci fi zma -
tyn ta, fi zma tyn ty i de fi nio wa ny jest
ja ko: 1. „wy krę ty”, 2. „skom pli ko -
wa ne urzą dze nia, nie zro zu mia łe dla
la ika”.

Dru gie zna cze nie moż na – mo im
zda niem – zwią zać me ta fo rycz nie
z ty tu łem książ ki Ka zi mie rza Kut za.
Pi sze on w niej prze cież o ślą skich 
fiz (y) ma ten tach, czy li spra wach
trud nych, skom pli ko wa nych, czę sto
dla osób spo za na sze go re gio nu nie -
zro zu mia łych czy wręcz opacz nie
oce nia nych. ■

Kożdy majster
mo wihajster

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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sym bo le, po któ re tak ła two się ga. Ów „bez -
głos” do ty czy jed nak tak że ogra ni czeń sa mej
cie le sno ści – „śmierć za glą da ją ca w gar dło
i trze wia” (s. 11), to wszak po etyc ki za pis
słab ną cych sił wi tal nych. Cia ło pod da je się
na rów ni z wia rą – dą że nie ku śmier ci obej -
mu je wszyst kie aspek ty ży cia jed nost ki,
znie wa la tkan ki, pa ra li żu je moż li wo ści po -
znaw cze. 

Owa po dróż, wła ści wie piel grzym ka à re -

bo urs, któ rej za pis sta no wią ko lej ne wier sze
za miesz czo ne w Gorz kich ża lach, od zwier -
cie dla bo wiem wła śnie, uj mu jąc rzecz naj -
pro ściej, dą że nie ku śmier ci. Ba ro ko wa nie -
mal es te ty ka po szcze gól nych utwo rów
(„ciem na skó ra”, „grze chot ko ści i ję zyk go -
ry czy”, „gorz kie so ki ciał”), gest od rzu ce nia
świa ta, w koń cu una ocz nie nie pust ki wiel kich
sys te mów – spra wia ją, iż ścież ka, u kre su któ -
rej mia ło cze kać Zba wie nie, pro wa dzi je dy -
nie do ani hi la cji Sen su. Czło wiek nie do stę -
pu je ła ski zba wie nia, nie wie co cze ka go
na koń cu dro gi, do my śla się wła ści wie, że
mo że być to re wers sen su, nie prze nik nio na
ni cość. Nie pew ny swe go prze zna cze nia, nie
za da je wła ści wie py tań, nie po szu ku je al ter -
na tyw, od kry wa pust kę sym bo li, wo kół któ -
rych nie gdyś pró bo wał or ga ni zo wać się
świat, co una ocz nia choć by ob raz ze rwa ne -
go z pły ty na grob nej krzy ży ka. Sło wa pod -
mio tu do ko nu ją bar dzo wy raź nie de mi sty fi -
ka cji mi tu, któ re go ludz kość kur czo wo się
trzy ma – wia ry w pa ru zję, na dziei, iż na czło -
wie ka cze ka coś po za ciem no ścią.

Oma wia na książ ka po etyc ka to wy jąt ko -
wy przy pa dek de biu tu, któ ry jed no cze śnie
sta no wi spe cy ficz ną od mia nę utwo rów se nil -
nych. Po szcze gól ne wier sze w to mie, ale tak -
że je go ogól ny wy dźwięk, nie po zo sta wia -
ją wąt pli wo ści, iż po mi mo kil ku po etyc kich
punk tów wy tchnie nia, prze wa ża w nim jed -
nak go rycz nie moż no ści od na le zie nia swo -
iste go kon sen su su. Re li gia ja wi się w sło wach
pod mio tu, ja ko dro ga cią głe go zma ga nia. To
nie afir ma tyw ne chrze ści jań stwo ce le bru ją -
ce świat, to gorz ka kon tem pla cja owej ra do -
ści dość wy raź nie po zba wio na. Za pi ski za -
war te w to mie cią żą zde cy do wa nie ku
una ocz nie niu owe go re li gij ne go i eg zy sten -
cjal ne go po szu ki wa nia, ja ko dra ma tu ludz -
kiej du szy. Pu łap ki cie le sno ści, pa ra dok sal -
nych w swym wy dźwię ku efek tów zde rze nia
wia ry i nie wie dzy, bra ku pew no ści prze są -
czo nych wła śnie nu tą ża lu, iż po mi mo dłu -
gich po szu ki wań, nie moż na od na leźć sen -
su, któ ry za do wa lał by po trze by czło wie ka
łak ną ce go pew nej sta bi li za cji. Wszyst ko to,
spra wia iż na wią za nie do pa syj nych Gorz kich
Ża li nie po zo sta je bez zna czą ce go wpły wu
na nasz od biór po szcze gól nych wier szy.
Na strój zo sta je po przez ty tuł nie omal od gór -
nie usta lo ny, w pe wien spo sób dyk tu je on kie -
ru nek in ter pre ta cji. Jed nak na wet w tym wy -
jąt ko wym, obar czo nym sil nym ła dun kiem
emo cjo nal nym, na bo żeń stwie nie bra ku je
miej sca na kon so la cję, któ rą trud no od no to -
wać w trak cie lek tu ry wier szy Zbi gnie wa
Mi ko łej ki. Nie ma w nich miej sca na iro nię,
roz ła do wa nie na pię cia tru dów co dzien no -
ści – wi zja roz pa du, zgni li zna świa ta, go rycz
i cię żar tych utwo rów za kłó ca ją nie mal od -
biór ich prze sła nia, sta ją się je dy nym, co
po lek tu rze po zo sta je w nie co zdru zgo ta nym
czy tel ni ku. 

T
om po etyc ki Zbi gnie wa Mi ko łej ki Gorz -

kie ża le to zbiór, jak mó wi pod ty tuł
książ ki, rze czy z lat 2012-2016. Owo do okre -
śle nie zde cy do wa nie od da je pew ną za sa dę
kon struk cyj ną, któ ra zda je się ów tom sca -
lać. To bo wiem zbiór po etyc kich uwag, ko -
men ta rzy, roz my ślań, przyj mu ją cych for my
roz bu do wa ne lub mi nia tu ro we, nie mal afo -
ry stycz ne – za cho wu ją cych cha rak ter wy so -
ce su biek tyw ny, zin dy wi du ali zo wa ny. Owe
„rze czy” do ty czą bo wiem naj bliż sze go oto -
cze nia, cia ła i re flek sji kon kret nej jed nost ki. 

Gwa ran tem spój no ści oma wia nej książ ki
jest tak że te ma ty ka, po le se man tycz nych od -
nie sień i za sto so wa na lek sy ka. Tom oscy lu -
je bo wiem nie prze rwa nie wo kół kwe stii re -
li gii i du cho wo ści czło wie ka, co w pew nym
sen sie zdra dza już je go ty tuł. Jed nak waż nym
aspek tem pre zen to wa nych wier szy po zo sta -
je sil na ko re la cja po szu ki wa nia Ta jem ni cy
i sen su ist nie nia z co dzien no ścią, cie le sno -
ścią, pro ce sa mi po znaw czy mi czło wie ka. Ów
zwrot w stro nę eg zy sten cji wy raź nie w to mie
prze wa ża, jed no cze śnie nie ogra ni cza jąc
prze strze ni de dy ko wa nej pró bom prze śle dze -
nia ścież ki pro wa dzą cej do ła du i Ab so lu tu,
wraz z jej gorz kim fi na łem.

Gest po szu ki wa nia sen su ist nie nia wią że
się w tym zbio rze bar dzo wy raź nie z kla sycz -
ną wer sją to po su ho mo via tor. Pod miot
prze mie rza okre ślo ne prze strze nie (mia sta,
ogro dy, uni wer sy tec ki kam pus) roz my śla jąc
o sen sie ist nie nia, zma ga jąc się z upły wa ją -
cym cza sem. Punkt cięż ko ści wy raź nie skie -
ro wa ny zo stał jed nak nie na miej sca, spo ty -
ka nych lu dzi, ale we wnętrz ne do zna nia
czło wie ka z wier sza. Ten ja wi nam się
w kon dy cji nie god nej po zaz drosz cze nia,
bo wiem: „Wszyst ko tyl ko pło wie je, tra ci ry -
sy i bar wy…” (s. 20). Dość prze wi dy wal nie
cel wę drów ki nie zo sta je osią gnię ty, nie
jest na wet wy raź nie ukon sty tu owa ny. Prze -
miesz cza nie się po ko lej nych ob sza rach, po -
głę bia ją ca się wciąż nie wie dza, za gu bie nie

i cię żar ko lej nych do świad czeń (bar dzo czę -
sto sym bo li zo wa ny przez po szcze gól ne
wier sze za po mo cą lek se mów zwią za nych
z ka mie niem), ob ra zu je przede wszyst kim
nie zwy kle po kor ną po sta wę wo bec świa ta.
Nie bra ku je oczy wi ście wer ba li za cji ża lu, ja -
ki wy wo łu je owa nie koń czą ca się sza ra
dro ga, ale bier na po sta wa wy ni ka ją ca z słów
pod mio tu nie jed no krot nie wręcz za dzi wia od -
bior cę. Przede wszyst kim bo wiem po szcze -
gól ne fra zy zdra dza ją, iż jest to po stać po sia -
da ją ca wie dzę na te mat wie lu aspek tów
re li gii, świa ta, bo ga ta w licz ne do świad cze -
nia, tym bar dziej czy tel nik ocze ku je więc ak -
tu nie zgo dy wo bec ma ra zmu rze czy wi sto ści.
Ten jed nak w ko lej nych wier szach się nie po -
ja wia. W trak cie lek tu ry po szcze gól nych frag -
men tów po wsta je więc ob raz spe cy ficz ne go
pa ra dok su  – świa do mość sztucz no ści sym -
bo li, mi tu, ob rzę du ja ko ge stu, nie chro ni
przed uczest nic twem w ta kim wła śnie ge ście,
nie mal ob rzę do we go, ry tu al ne go wę dro wa -
nia, nie pro wa dzą ce go do osią gnię cia ce lu, po -
zba wio ne go Sen su, ten bo wiem zda je się
po pro stu w sło wach pod mio tu nie ist nieć. 

„W tej ot chła ni, po rzu co ny przez ję zyk, |
tra cisz też, lek cja za lek cją, opo wieść zmy -
słów” (s. 20); „Ję zyk skwier czy i pę ka | […]
Nie ma go już we mnie…” (s. 10)

W trak cie owych zma gań i wę dró wek nie
za brak nie po etyc kiej re flek sji nad na tu rą ję -
zy ko we go na rzę dzia. Nie są to jed nak roz -
wa ża nia jed no znacz nie me ta li te rac kie. Po wią -
za nie gło su, moż li wo ści ar ty ku la cji
z cie le sno ścią, zwod ni czą i za wo dzą cą, nie -
pod le ga ją cą ja kiej kol wiek kon tro li, ob ra zu -
je przede wszyst kim za tra ce nie umie jęt no -
ści „nada wa nia imie nia”. W wier szach
Mi ko łej ko ob ser wu je my swo isty ję zy ko wy
re gres – nie w sa mej tkan ce lek sy kal nej tek -
stów, ale w war stwie me ta fo rycz nej, sym bo -
licz nej. Jak wska zu je ty tuł jed ne go z wier -
szy, to lek cje mar twe go ję zy ka, na rzę dzia
skost nia łe go w tym sa mym stop niu, w ja kim

KSIĄŻKI MAGDALENA PIOTROWSKA‐GROT

Tajemnica,
Język, Zbawienie

Zbi gniew Mi ko łej ko: Gorz kie ża le. Rze czy
z lat 2012‐2016. In sty tut Mi ko łow ski, Mi ‐
ko łów 2017, s. 54.
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W
wy wia dzie udzie lo nym Mag dzie Mi -
ko łaj czuk dla Pro gra mu Pierw sze go

Pol skie go Ra dia To masz Biał kow ski po -
wie dział, że „mo tyw ro dzi ny jest [dla nie -
go] te ma tem że la znym”. Ma łe hi sto rie
ro dzin ne – naj now sza książ ka pi sa rza – po -
twier dza tę de kla ra cję. Na zbiór skła da ją
się – wcze śniej już opu bli ko wa ne – trzy mi -
ni po wie ści.

Tom roz po czy na Zmar z li na, wy da na
po raz pierw szy w 2008. Jest to opo wieść
in spi ro wa na do nie sie niem pra so wym
o męż czyź nie, któ ry zo sta wił na mro zie
cho re go człon ka ro dzi ny. Po dob nie po stę -
pu je bo ha ter opo wia da nia, po rzu ca jąc
w zi mo wy po ra nek na dwor cu au to bu so -
wym swo ją mat kę. Czy tel nik śle dzi prze -
bieg wy pad ków, któ ry do pro wa dził męż -
czy znę do ta kiej skraj no ści. Wraz
z bo ha te rem zgłę bia ta jem ni ce je go du szy
i umy słu, po zna je tak że je go ro dzin ne se -
kre ty. Wy ko rzy sta nie przez pi sa rza in for -
ma cji pra so wej spra wia, że nie praw do po -
dob ne lo sy ro dzi ny, tak skraj nie
dys funk cyj nej, iż zda ją się być jed no cze -
śnie mrocz ny mi i gro te sko wy mi wi zja mi
cho re go umy słu, a tak że wa ria cją na te mat
te le no we li we ne zu el skiej, na bie ra ją praw -
do po dob ne go cha rak te ru. Pro za ik na nie -
speł na 150 stro ni cach za miesz cza ty le
opi sów zdrad, oszustw i de wia cji, że aż dzi -
wi fakt, iż po wieść nie nu ży od bior cy. Dzie -
je się tak dla te go, że au tor Rau szu bar dzo
umie jęt nie ba wi się kon wen cja mi ga tun ko -
wy mi. Od bior ca po ma łu po zna je ciem ną
psy cho lo gię bo ha te rów, oswa ja się z ko lej -
ny mi zły mi wy da rze nia mi z ich ży cia.
Zmar z li na po sia da ele men ty po wie ści de -
tek ty wi stycz nej i psy cho lo gicz nej, ro man -
su i po wie ści oby cza jo wej. Płyn ne zmia -
ny sty lu oraz in te li gent ny dow cip spra wia ją,
że choć jest to książ ka mrocz na, to czy ta
się ją z przy jem no ścią. 

Re la cje ro dzin ne łą czą rów nież bo ha te -
rów dru giej po wie ści zbio ru. Opu bli ko wa -
ne po raz pierw szy w 2006 ro ku Po grze by

(przy po wieść w trzech od sło nach), po mi mo
po dob ne go na szpi ko wa nia ele men ta mi
dra ma tycz ny mi, są lżej sze w od bio rze niż
Zmar z li na. Biał kow ski sku pia się tu na uka -
za niu funk cjo no wa nia mi tów ro dzin nych.
Wy obra żeń na ty le sil nych, że po zwa la ją
funk cjo no wać czło wie ko wi w spo łe czeń -
stwie we względ nej szczę śli wo ści. Pro za -
ik pod da je pro ta go ni stów pró bie, py ta o to,
co sta nie się, gdy mit ule gnie znisz cze niu.
Bo ha ter po wie ści we ry fi ku jąc są dy na te -
mat dziad ka, „ży wej le gen dy Pol ski po wo -
jen nej”, jed no cze śnie ośmie sza wiel ką hi -
sto rię, po ka zu jąc jej sta łe uwi kła nie
w po li ty kę.

Ca łość zbio ru do my ka Teo ria ru chów
Vor bla, któ rą czy tel nik miał moż li wość po -
znać w 2011 ro ku. Głów ny bo ha ter tej opo -
wie ści, uzna ny pro fe sor fi zy ki, po rzu ca stan
względ nej sta bi li za cji po tym, jak do wia -
du je się, że mo że mieć ra ka. Do mnie ma na
cho ro ba sta je się im pul sem do od by cia
przez bo ha te ra po dró ży do miej sca uro dze -
nia. We ry fi ka cji do tych cza so we go ży cia,
a tak że od kry cia te go, czym dla nie go jest
ro dzi na. 

Wszyst kie po wie ści z Ma łych hi sto rii ro -
dzin nych zo sta ły do brze przy ję te za rów no
przez kry ty ków, jak i czy tel ni ków. Ich po -
now na edy cja po zwa la zo ba czyć Biał kow -
skie go nie tyl ko ja ko przed sta wi cie la tzw.
pro zy pół no cy, twór cę pro zy ciem ne go
psy cho lo gi zmu, lecz tak że ja ko pi sa rza po -
sia da ją ce go ol brzy mi po ten cjał do two rze -
nia nar ra cji gro te sko wych, uka zu ją cych nie -
jed no znacz ne re la cje mię dzy ludz kie,
we ry fi ku ją ce ro zu mie nie np. sło wa ro dzi -
na. Do daj my: pro za ika przy wo dzą ce go
na myśl do ko na nia Ta de usza Kon wic kie go,
Mar ka Hła sko czy choć by Dzień świ ra Mar -
ka Ko ter skie go.

W za koń cze niu Po grze bów głów ny bo -
ha ter za sta na wia jąc się nad ko niecz no ścią
szu ka nia praw dy o so bie, stwier dza, że „cza -
sa mi nie war to wie dzieć, co jest
pod spodem. Wy god niej jest stą pać po mi -

KSIĄŻKI EWA BARTOS

To masz Biał kow ski: Ma łe hi sto rie ro dzin ‐

ne. Wy daw nic two Mu za, War sza wa 2017,
s. 512.

Historie rodzinne

tach niż po tru pach”. I rze czy wi ście, te po -
szu ki wa nia nie pro wa dzą ni gdy do po zy -
tyw nych wnio sków. Czło wiek, zda niem
Biał kow skie go, po trze bu je mi tów, a jed nym
z nich jest wła śnie ro dzi na. Na wet roz bi -
ta – jest lep sza niż jej brak. Dla te go pi sarz
kreu je bo ha te rów, któ rzy pra gną uwol nić się
od pę ta ją cych ich wię zów i kłamstw, i łu -
dzą cych się ist nie niem mi tu. To wa rzy szą -
cy umie ra ją ce mu Vor blo wi, głos z ra dia py -
ta: „Pa mięć to nie krze sło, co je moż na
po rą bać i w piec ci snąć. Czy jak prze sta wi
pa ni krze sło, to co in ne go bę dzie pa mię ta -
ła?” Po dob ne py ta nie za da je so bie i czy tel -
ni ko wi au tor. Na ile prze szłość de ter mi nu -
je lo sy czło wie ka? Jak styl pro wa dze nia
opo wie ści o so bie wpły wa na to, co z na -
mi się sta nie? 

Pro za ik nie po zo sta je wy łącz nie na grun -
cie roz wa żań psy cho lo gicz nych, je go bo -
ha te ro wie za wsze ist nie ją na sty ku dwóch
rze czy wi sto ści. W tle opo wie ści o współ -
cze sno ści roz gry wa się – ma ją ca wpływ
na te raź niej szość – hi sto ria pe ere low -
skich spo rów o kształt kra ju. Bo ha te ro wie
uwi kła ni w hi sto rię wła sną i Pol ski pre zen -
tu ją szcze gól ny mo del ro dzi ny, ja ką jest na -
ród. Biał kow ski nie ucie ka przed po li ty -
ką, co wię cej: ba wi się jej opi sem,
nie jed no znacz no ścią wy ni ka ją cą z fak tu
prze obra żeń spo łecz no -go spo dar czych.
Chęt nie osa dza swo ich bo ha te rów w cza -
sach prze obra żeń, po ka zu jąc jak waż nym
pro ble mem jest nie wie dza i nie do pa so wa -
nie spo łecz ne. Skom pli ko wa ne lo sy ro dzin -
ne wy ni ka ją czę sto nie ty le z nie sprzy ja -
ją ce go cza su hi sto rycz ne go, ile są
wy ni kiem spo łecz ne go nie do pa so wa nia
pre zen to wa nych na kar tach po wie ści par.
Po je dyn cze lo sy są de ter mi no wa ne w Ma -
łych hi sto riach ro dzin nych przez przy pa -
dek. To on, a tak że ro zu mia na po freu dow -
sku kul tu ra spra wia ją, że bo ha te ro wie
zo sta ją ra zem. Cier piąc. 

Cie ka wie wy glą da tu przed sta wie nie
ero ty ki. Au tor od niej nie stro ni. Zbli że nie
sek su al ne do ko nu je się naj czę ściej na ło nie
na tu ry, jest ak tem dzi kie go wy zwo le nia
ener gii li bi dal nej, a tak że w per spek ty wie
dłuż sze go cza su po mył ką, któ rej kon se -
kwen cją sta je się na ro dze nie dziec ka. Kul -
tu ra wy mu sza na lu dziach po zo sta wa nie
w re la cjach. Co cie ka we, brak uczuć wyż -
sze go rzę du wo bec te go sa me go ga tun ku
pro za ik rów no wa ży opi sem mi ło ści, ja ką
da rzą lu dzie ro śli ny i zwie rzę ta. Czę sto nie -
zdol ni do oka zy wa nia li to ści sa mym so bie,
po tra fią za uwa żyć w drze wie isto tę cier pią -
cą, w psie wi dzą to wa rzy sza. 

Czło wiek w pro zie Biał kow skie go pra -
gnie być jed no cze śnie ko cha nym, uwol nić
się od bo le snej sa mot no ści, jak i wol nym
od wszel kich zo bo wią zań, ja kie nie sie
z so bą kul tu ra. Na de wszyst ko jed nak nie
jest isto tą pro stą. Pro za ik nie lek ce wa ży
swo ich bo ha te rów, bu du je skom pli ko wa ną
siat kę za leż no ści głów nych pro ta go ni stów,
roz bu do wu je po sta cie dru go pla no we. Jak
gdy by chciał po wie dzieć, że każ dy czło wiek
ma wła sną opo wieść. 

Ich po łą cze nie two rzy ma łe hi sto rie ro -
dzin ne.
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K
a ta rzy nę Nie spo rek cie ka wi „me ta fi -
zycz na in kli na cja” po etyc kiej wy obraź -

ni i po wią za ne z nią „do świad cze nie
me ta fi zycz ne”, któ re go prze strze nią – i na -
rzę dziem – jest wiersz. We wzię tych
na warsz tat utwo rach Lie ber ta, Se by ły,
Ró że wi cza i Szew czy ka in kli na cja ta nie jest
po zba wio na ry su re li gij ne go, ale sta no wi też
wy czu cie ta jem ni cy ist nie nia – ta jem ni cy je -
go trwa nia, je go źró deł i ujść, je go rę koj mi.
W tym wy czu ciu ta jem ni cy ma swo je źró -
dło in tu icja ta kiej trans cen den cji, któ ra
wy obraź nię – i oży wia ną przez nią
myśl – kie ru je w stro nę Ab so lu tu ja wią ce -
go się ja ko sa crum. Au tor kę in te re su ją też
po etyc kie spo so by wy ra ża nia „in dy wi du al -
ne go sta no wi ska” wo bec tych za gad nień i ja -
ko ści (oraz – po czę ści – tak że do świad -
czeń), któ re sy tu ują się na sty ku te go, co
„ludz kie”, na zna czo ne cier pie niem, do -
tknię te przez ciem ność, wy chy lo ne ku
śmier ci, i te go, co „bo skie” – uobec nia ją ce
się w do świad cze niu sa crum, w in tu icji
trans cen den cji, w spo tka niu z ta jem ni cą. 

Ka ta rzy na Nie spo rek pro po nu je czte ry
aspek to we re kon struk cje świa to po glą dów
po etyc kich – zo ba czo nych w ich za ląż kach
(Lie bert, Ró że wicz), w punk to wym uję ciu
(Szew czyk) lub w aspek to wym prze kro ju
(Lie bert, Se by ła). Te czte ry stu dia ze bra ne
w książ ce Bo skie, ludz kie uka zu ją świa to -
od czu cia wy ra zi ście od mien ne, na zna czo -
ne au tor ską sy gna tu rą moc nych oso bo wo -
ści po etyc kich, ale za ra zem w da ją cy
do my śle nia spo sób ko re spon du ją ce ze so -
bą nie tyl ko z oczy wi stych wzglę dów hi sto -
rycz no li te rac kich, ale tak że – i mo że przede
wszyst kim – za spra wą wspól nej im wszyst -
kim me ta fi zycz nej in kli na cji. 

Książ kę otwie ra szkic po świę co ny Lie ber -
to wi. Au tor Gu seł to po eta re li gij ne go nie -
po ko ju, szu ka ją cy prze świ tów w re li gij nie
ro zu mia ną „bo skość”. Te prze świ ty to wier -
sze. I tak ro zu mia ne, ma ją w so bie coś z „po -
słań ców”. Stu dium zo gni sko wa ne na aniel -
skich li ry kach Lie ber ta to omó wie nie
mło dzień cze go wier sza Zmar twych wsta -

nie oraz dwóch wier szy póź niej szych – my -
ślo wo doj rza łych i zna ko mi tych po etyc ko.
W koń co wej par tii wy wo du au tor ka sy gna -
li zu je po nad to – w punk to wych przy wo ła -
niach – obec ność aniel skich wąt ków i mo -
ty wów roz sia nych po in nych wier szach
po ety. Przy wo ła nie Zmar twych wsta nia po -
zwa la do brze zbu do wać eks po zy cję roz wa -
żań. Lek tu ra Anio ła ża lu i Anio ła po ko -
ju – utrzy ma na w nie co mo że na zbyt
re fe ru ją cym to nie – da je wgląd w am bi cje
po ezji Lie ber ta, wy ostrza jej du cho wy kon -
tur i przy po mi na, jak nie po ko ją ce po tra fią
być wier sze au to ra Bo żej No cy. 

W stu dium o ob ra zie Bo ga w po ezji Se -
by ły au tor ka bie rze na warsz tat te wier sze
po ety, w któ rych do gło su do cho dzi je go
ciem na, wąt pią ca re li gij ność – re li gij ność da -
le ka od kon fe sji, po szu ku ją ca, na wskroś
nok tur no wa, utka na z we wnętrz nych na pięć.
Wy ła nia się z tych wier szy – do strze ga ny
i wcze śniej, przez in nych ba da czy – „oso -
bli wy wi ze ru nek Bo ga” we wnętrz nie
sprzecz ne go, na zna czo ne go ska zą, ist nie ją -
ce go w spo sób pa ra dok sal ny. W szki co wa -
nej przez Ka ta rzy nę Nie spo rek pa no ra mie
Bóg wier szy Se by ły to – po pierw sze – Bóg
ułom ny, otę pia ły, po grą żo ny w mar two cie,
Bóg po czę ści bez rad ny, po czę ści bier ny
i bez dusz ny. Po dru gie, Bóg tych wier szy to
Bóg ist nie ją cy w spo sób sła by – ja ko ślad
od ci śnię ty w ję zy ku, ja ko re kwi zyt wy obraź -
ni. Ta ki Bóg jest do tkli wą nie obec no ścią,
doj mu ją cym bra kiem. I za ra zem ma w so -
bie coś z bi be lo tu sto ją ce go na pół ce
w miesz czań skim sa lo nie. Je go nie okre ślo -
ny sta tus i ne ga ty wo wy spo sób ist nie nia
spra wia ją, że uobec nia się w zwąt pie niu,
w da rem nym przy zy wa niu. Jest głę bo kim
cie niem wia ry  pew nej swo ich ra cji. I jed no -
cze śnie jest na brzmie wa ją cą w ciem no ści
kro plą, przez któ rą „prze cie ka […] nie po -
ję ty / rze czy wszel kiej oce an”. 

Ko lej ny szkic rzu ca świa tło na sam
po czą tek po etyc kiej dro gi Ró że wi cza. Ka -
ta rzy na Nie spo rek z uwa gą prze czy ta ła
wier sze, któ re mło do cia ny po eta opu bli ko -

KSIĄŻKI PAWEŁ PRÓCHNIAK

Ka ta rzy na Nie spo rek: Bo skie, ludz kie. Czte ‐
ry stu dia o po etyc kim do świad cza niu Bo ga.
Wy daw nic two Uni wer sy te tu Ślą skie go,
Ka to wi ce 2017, s. 152. 

Światoodczucia

wał – w la tach 1938-1939 – na ła mach
„Pod Zna kiem Ma ryi”. Wier sze te rzad ko
by ły przed mio tem li te ra tu ro znaw cze go na -
my słu. Au tor ka szki cu po ka zu je, że war to
jed nak po świę cić im uwa gę nie tyl ko dla hi -
sto rycz no li te rac kiej akry bii. Waż ne – w per -
spek ty wie póź niej szych tek stów po ety,
w tym to mu Mat ka od cho dzi – oka zu ją się
fi lia cje po mię dzy wier sza mi ma ryj ny mi
i wier szem, w któ rym po ja wia się ob -
raz – zmar łej przed la ty – „mat ki ziem skiej”.
Jesz cze istot niej szy jest ob raz pu ste go ko -
ścio ła – swo ista pre fi gu ra cja waż ne go wąt -
ku doj rza łej po ezji au to ra Pła sko rzeź by. 

Naj do nio ślej szą po znaw czo i naj wni -
kliw szą par tią książ ki jest jej część fi na ło -
wa – ob szer ne stu dium o Pa sjach stras bur -
skich Wil hel ma Szew czy ka. Li ne ar na
i przede wszyst kim ko men tu ją ca lek tu ra po -
zwa la do brze uchwy cić spo istość i we -
wnętrz ną kon se kwen cję kon stru owa ne go
przez po etę wień ca so ne tów – po trak to wa -
ne go wa ria cyj nie, ukła da ją ce go się w hy bry -
dycz ny po emat. Lek tu ra ta da je też wgląd
w dy na mi kę zna czeń wpi sa nych w po -
szcze gól ne ogni wa wień ca -po ema tu oraz
w cykl ja ko ca łość. Au tor ka bie rze na warsz -
tat róż ne aspek ty utwo ru – od de dy ka cji dla
Mi ny Wit kojc, po przez roz bio ry se man tycz -
ne wy bra nych ele men tów świa ta przed sta -
wio ne go i in ter tek stu al ne na wią za nia
(zwłasz cza w za kre sie to pi ki pa syj nej),
po na mysł nad sym bo licz ną in stru men ta cją
ewo ko wa nej w Pa sjach rze czy wi sto ści
oraz nad niu an sa mi zna cze nio wy mi waż niej -
szych roz wią zań po etyc kich. Wszyst ko to
skła da się na wy wa żo ną – wy zby tą in ter pre -
ta cyj nych szarż – lek cję hy bry dycz ne go po -
ema tu Szew czy ka. 

Czte ry szki ce skła da ją ce się na książ kę
two rzą wy ra zi stą i za ra zem nie oczy wi stą ca -
łość. Łą czy je po dob na opty ka. Udzie la ją so -
bie wza jem nie in tu icji i po rę czeń. Bu du ją pa -
no ra mę utwo rzo ną z lek tu ro wych fle szy.
Tak po my śla na pu bli ka cja da je do bry – choć
si łą rze czy frag men ta rycz ny – wgląd w waż -
ny wą tek pol skiej li ry ki no wo cze snej. Przy -
po mi na o jej me ta fi zycz nej in kli na cji – o od -
wa dze wej rze nia w ciem ność, wsłu cha nia się
w nie prze nik nio ną ci szę ist nie nia, w mil cze -
nie ab so lu tu. Przy po mi na też, że no wo cze -
sny wiersz by wa do świad cze niem du cho -
wym, że od cza su do cza su wy chy la się
w stro nę ja kiejś – jak mó wi Geo r ge Ste -
iner – „rze czy wi stej obec no ści”, któ ra ja wi
się ja ko rze czy wi stość „bo ska”, ale za ra -
zem – nie kie dy – uobec nia się w tym, co
na wskroś „ludz kie”, zja wia się w doj mu ją -
cym do zna niu, w po ru sze niu wy obraź ni, da -
je o so bie znać z wnę trza me ta fo ry. Ka ta rzy -
na Nie spo rek przy glą da się ta kim
uobec nie niom. Bu du je wo kół nich aku -
stycz ną prze strzeń. Po zwa la im wy brzmieć.
Sta ra się czy tać wni kli wie, jest do cie kli wa,
swój wy wód umie pod dać ry go rom li te ra tu -
ro znaw cze go rze mio sła, ale pa mię ta
przy tym, że po win no ścią kry ty ka jest uważ -
ne słu cha nie, że to po ezja udzie la nam gło -
su, nie my jej. Z sza cun kiem i uzna niem my -
ślę o hi sto rycz no li te rac kich stu diach, któ re
są efek tem tak pro wa dzo nej lek tu ry.
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choć by o Bra mach ra ju Je rze go An drze jew -
skie go, lecz mię dzy in ny mi o wy da nej
w ro ku 1964 po wie ści Cze sła wa Do bka
Na ra tu nek go łę bi cy – za po mnia nej nie tyl -
ko przez czy tel ni ków, ale i li te ra tu ro znaw -
ców, a co szcze gól nie istot ne tak że przez ba -
da czy „pol skiej li te ra tu ry ho mo sek su al nej”.
Jak się oka zu je nie słusz nie, bo wiem ta
wy da na na emi gra cji książ ka z wy raź ne za -
zna czo nym w niej wąt kiem kry mi nal nym
sta no wi nie zwy kle szcze gó ło wy opis ży cia
co dzien ne go ho mo sek su ali stów za miesz ku -
ją cych Lon dyn wcze snych lat 60. ubie głe -
go wie ku. Książ kę Do bka czy tać moż na,
zda niem Ka li ścia ka, ja ko roz wi nię cie i kon -
ty nu ację (choć du żo gor sze pod wzglę dem
ar ty stycz nym) tez po sta wio nych w Trans -
-Atlan ty ku przez Gom bro wi cza, kie dy to au -
tor Dzien ni ków wska zu je czym gro zić mo -
że ra dy kal na po sta wa na cjo na li stycz na.

Ka li ściak bu du je po nad to pa ra le le mię dzy
pro zą Gom bro wi cza a fran cu ską twór czo -
ścią Je ana Ge ne ta oraz ro dzi mą pro zą Chri -
stia na Skrzy posz ka. W przy pad ku te go
dru gie go, ba dacz się ga po współ cze sne
dys kur sy im mu ni za cyj ne by na zwać Moj -
rę Skrzy posz ka po wie ścią au to im mu no lo -
gi czą i au to bio gra ficz ną; opi su ją cą mę -
skość ka le ką, nie peł no spraw ną fi zycz nie,
a więc od mień czą ze wzglę du na wy nisz cza -
ją cą ją cho ro bę.

Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je roz -
dział po świę co ny za po mnia nej dzi siaj de biu -
tanc kiej po wie ści Zbi gnie wa Gra bow skie go
Ci szy la su i two jej ci szy, któ ra w mo men cie
swo je go wy da nia w ro ku 1931 by ła książ -
ką sze ro ko ko men to wa ną i kom ple men to wa -
ną przez ów cze sną kry ty kę. W roz dzia le
W pie kle he te ro sek su ali zmu. O mę skiej
przy jaź ni w po wie ści Zbi gnie wa Gra bow skie -
go... Ka li ściak nie tyl ko przy po mi na o tej
współ cze śnie wła ści wie ni ko mu nie zna nej
„mo der ni stycz nej po wie ści ero tycz nej”
(s. 129), ale tak że po dej mu je się jej od czy -
ta nia w kon tek ście zmie nia ją ce go się wraz
z na dej ściem wie ku XX wzor ca mę skiej
przy jaź ni. Co bo wiem istot ne, w Ci szy la su...
mę ska przy jaźń wią że się nie ro ze rwal nie
z dwu znacz ną, sek su al ną po żą dli wo ścią.
Ka li ściak wska zu je na wy jąt ko wo cien ką
gra ni cę po mię dzy łą czą cą głów nych bo ha -
te rów książ ki ro man tycz ną „mi ło ścią dusz”,
a ho mo ero tycz nym pra gnie niem ciał. Tym
sa mym po wieść Gra bow skie go sta je się
dla ba da cza świa dec twem po waż nych pro -
ble mów ze zde fi nio wa niem ka te go rii ta kich
jak ho mo - i he te ro sek su al ność w la tach 30.
ubie głe go wie ku.

Lecz czym że jest ty tu ło wa „płeć pan to -
fla”? Od po wiedź na to py ta nie zna leźć
moż na w mo no gra fii To ma sza Ka li ścia ka,
sta no wią cej po kło sie pro jek tu Mę skość
w li te ra tu rze i kul tu rze pol skiej od XIX wie -
ku do współ cze sno ści re ali zo wa ne go na Uni -
wer sy te cie Ślą skim. Książ ki po twier dza ją -
cej, że to wła śnie ka to wic ki Wy dział
Fi lo lo gicz ny wy ra sta na je den z naj pręż niej
roz wi ja ją cych się pol skich ośrod ków na uko -
wych zaj mu ją cych się men’s stu dies w kon -
tek ście ba dań nad ro dzi mą li te ra tu rą.

T
o masz Ka li ściak od sa me go po cząt ku
swo jej na uko wej ka rie ry kon se kwent nie

po ru sza się w ob rę bie te ma ty ki mę sko ści od -
mień czych, al ter na tyw nych i nie he ge mo nial -
nych. Płeć Pan to fla. Od mień cze mę sko ści
w pol skiej pro zie XIX i XX wie ku to dru ga,
po wy da nych w ro ku 2011 Ka ta stro fach od -
mień ców, mo no gra fia ba da cza. Na uko wy
de biut Ka li ścia ka, bę dą cy roz sze rze niem
obro nio nej w 2009 ro ku pra cy dok tor skiej,
sta no wił w du żej mie rze stu dium nad ho mo -
spo łecz ny mi aspek ta mi po ezji Jó ze fa Cze -
cho wi cza i stał się nie wąt pli wie waż nym
gło sem w ro dzą cej się do pie ro na grun cie
pol skie go li te ra tu ro znaw stwa dys ku sji
otwie ra ją cej po le dla men’s stu dies. I choć
nie za prze czal nie po zy cja ta wska za ła no we
moż li wo ści lek tu ry twór czo ści Cze cho wi -
cza, to w swo ich roz wa ża niach teo re tycz -
nych Ka li ściak rzad ko wy cho dził po za
usta le nia za chod nich ba da czy te ma tu,
a w par tiach in ter pre ta cyj nych chęt nie się -
gał po zna ne i spraw dzo ne na rzę dzia li te ra -
tu ro znaw cze.

Płeć Pan to fla w sto sun ku do wcze śniej -
szej mo no gra fii au to ra jest po zy cją du żo doj -
rzal szą, bar dziej prze my śla ną i no wa tor ską.
Dość wspo mnieć, że sa ma bi blio gra fia
przed mio to wa li czy bli sko 350 po zy cji.
Ka li ściak bo ga to czer pie ze źró deł za gra -
nicz nych, przy wo łu jąc w swo jej pra cy nie -
tłu ma czo ne do tąd na ję zyk pol ski ba da nia
uzna nych za chod nich spe cja li stów. W gąsz -
czu przy ta cza nych usta leń teo re tycz nych au -
tor po ru sza się nie zwy kle spraw nie, wska -
zu jąc naj waż niej sze za ło że nia cy to wa nych
ksią żek w spo sób z jed nej stro ny pre cy zyj -
ny, z dru giej zaś syn te tycz ny.

Nie jest to sztu ka pro sta, szcze gól nie, gdy
ba da czo wi przy cho dzi omó wić na przy kład
nie zwy kle zło żo ną i skom pli ko wa ną, a co
wię cej na grun cie pol skie go li te ra tu ro -
znaw stwa od no to wa ną w spo sób je dy nie
sym bo licz ny, teo rię zwią za ną z tak zwa nym

„zwro tem anal nym”. Ta część książ ki sta -
no wi nie wąt pli wie jej naj więk szą war tość
po znaw czą. Ka li ściak, zwią za ny na co
dzień z Uni wer sy te tem Ślą skim, nie tyl ko
ja ko pierw szy na grun cie pol skich ba dań
nad mę sko ścią pod jął się tru du opi sa nia tak
zwa ne go rec tal turn za ini cjo wa ne go przez
Leo Ber sa nie go, ale tak że do ko nał te go
w spo sób nie zwy kle rze tel ny, co za słu gu je
na naj wyż sze uzna nie. Szcze gól nie waż ny
oka zu je się fakt, iż au tor Płci pan to fla nie
tyl ko prze niósł na grunt pol skie go li te ra tu -
ro znaw stwa nie zna ne lub do tej po ry sła bo
opi sa ne na rzę dzia in ter pre ta cyj ne, ale tak -
że wy ko rzy stał je w prak ty ce, two rząc
„pro jekt kry ty ki anal nej” słu żą cy mu do od -
czy ta nia ka no nicz ne go dzie ła Wi tol da Gom -
bro wi cza – Fer dy dur ke.

I choć mo no gra fia Ka li ścia ka sku pia
w so bie in ter pre ta cje twór czo ści kil ku na stu
pol skich au to rów pu bli ku ją cych w wie -
ku XIX oraz XX, to wła śnie Gom bro wicz
wy da je się grać w niej pierw sze skrzyp ce.
Wy cho dząc od ana li zy nie tak czę sto opi -
sy wa ne go opo wia da nia Zda rze nia na bry -
gu Ban bu ry, po cho dzą ce go z de biu tanc kie -
go Pa mięt ni ka z okre su doj rze wa nia (1933),
ba dacz ko lej no bie rze na swój li te ra tu ro -
znaw czy warsz tat wspo mnia ne już Fer dy -
dur ke, by na koń cu przyj rzeć się mę skie mu
świa tu wy kre owa ne mu na kar tach Trans -
-Atlan ty ku. 

Ka li ściak w swo jej mo no gra fii nie tyl ko
pró bu je roz ło żyć na czę ści pierw sze twór -
czość Gom bro wi cza, by tym sa mym zna leźć
swo isty „mę ski klucz” do ich głęb sze go zro -
zu mie nia, ale tak że wy ko rzy stu je po stać au -
to ra Dzien ni ków ja ko pre tekst dla roz wa żań
na te mat od mień czych mę sko ści w utwo rach
in nych au to rów. Ba dacz nie wy bie ra jed nak
po wie ści, któ re, jak sam pi sze, uznać moż -
na by za naj bar dziej re pre zen ta tyw ne dla tek -
stów po dej mu ją cych tuż po woj nie te ma ty -
kę ho mo ero tycz ną. Nie prze czy ta my więc

KSIĄŻKI GAWEŁ JANIK

Mężczyzna
pod pantoflem

To masz Ka li ściak: Płeć Pan to fla. Od mień ‐
cze mę sko ści w pol skiej pro zie XIX i XX wie ‐
ku. War sza wa – Ka to wi ce 2016.
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Mu sioł to był do bry czło wiek

PSZCZY NA. Pa mięć o Lu dwi ku Mu sio le, wy bit nym ślą skim hi -
sto ry ku, twór cy mo no gra fii Pszczy ny jest w tym mie ście cią gle ży -
wa. Za słu gi prze cież tej po sta ci dla zba da nia prze szło ści Zie mi
Pszczyń skiej są nie pod wa żal ne. Dzie ło Mu sio ła o Pszczy nie
od chwi li wy da nia 1936 ro ku, po przez re print w 1993 ro ku, aż do na -
szych cza sów kształ to wa ło wy obra że nia pszczy nian o wła snej prze -
szło ści. Moż na więc po wie dzieć, że je go zna cze nie dla lo kal nej hi -
sto rio gra fii jest fun da men tal ne. Prak tycz nie żad na książ ka trak tu ją ca
o prze szło ści Pszczy ny dzie ła Mu sio ła po mi nąć nie mo że. I choć
w 2014 ro ku wy szła no wa, dwu to mo wa mo no gra fia mia sta – pod re -
dak tor ską wo dzą prof. Ry szar da Kacz mar ka i prof. Je rze go Sper -
ki – to jed nak dzie ło Mu sio ła jest da lej nie za stą pio ne. Świet nie się
go czy ta, ma swój nie po wta rzal ny, kli mat, urok. Pu bli ka cja z 2014
ro ku do pie ro ta kiej mar ki do ro bić się mu si – i są na to szan se, bo
two rzo na by ła w na praw dę do brym, na uko wym gro nie.

Pa mięć o Lu dwi ku Mu sio le nie mo że za gi nąć – i te mu słu ży ła
kon fe ren cja na uko wa zor ga ni zo wa na 9 li sto pa da w pszczyń skim
Sta ro stwie, w tam tej szej sa li se syj nej, z ini cja ty wy dr Da nu ty Ko -
cu rek – rad nej i na ukow ca, człon ka Pol skiej Aka de mii Na uk, pra -
cow ni ka Wy dzia łu Et no lo gii i Na uk o Edu ka cji Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. Jej ty tuł brzmiał: „Lu dwik Mu sioł (1892-1970) na uczy ciel
i hi sto ryk ślą ski. W 125. rocz ni cę uro dzin”. Dzię ki jej za an ga żo -
wa niu i wspar ciu władz po wia tu, uda ło się zor ga ni zo wać trze cią
już z cy klu kon fe ren cji „Lu dzie tej Zie mi” (po przed nie do ty czy -
ły Ka ro la Miar ki i Ja na Kup ca). Uda ło się sku pić gro no lu dzi, na -
ukow ców, po pu la ry za to rów i mi ło śni ków hi sto rii, któ rzy przy bli -
ży li po stać i do ro bek Mu sio ła – wszak o tym trze ba nie ustan nie
przy po mi nać. Wśród te go gro na był i pi szą cy te sło wa – opo wia -
da łem o zna cze niu mo no gra fii Pszczy ny w lo kal nej hi sto rio gra fii.
Dr Ur szu la Chro bok -Szto ler, mo ja żo na, hi sto ryk i na uczy ciel
w pszczyń skim Ze spo le Szkół nr 1 przy bli ża ła mo del, ja ki za sto -
so wał Mu sioł w oko ło stu nie pu bli ko wa nych w więk szo ści (nie -
ste ty!) pra cach o pa ra fiach wiej skich na Gór nym Ślą sku. Dr Da -
nu ta Ko cu rek sku pi ła się na bio gra fii Mu sio ła, w któ rej nie
bra ko wa ło dra ma tycz nych mo men tów (jak choć by aresz to wa nie
w la tach 50. ubie głe go wie ku i go po zba wie nie praw oby wa tel skich).
Alek san der Spy ra, za ło ży ciel i dłu go let ni pre zes To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Zie mi Pszczyń skiej, mó wił o pra cach Mu sio ła, ja kie wy -
da ło To wa rzy stwo i po pu la ry zo wa ło na ła mach za słu żo ne go dla re -
gio nu „Orę dow ni ka Kul tu ral ne go”. Ce za ry Wa lusz ko z pszczyń skiej
fi lii Pe da go gicz nej Bi blio te ki Wo je wódz kiej im. Jó ze fa Lom py
w Ka to wi cach przy bli żył ob szer ne pi śmien nic two Lu dwi ka
Mu sio ła ze szcze gól nym uwzględ nie niem Zie mi Pszczyń skiej, na -
to miast dr Ha li na No coń, za słu żo na pro pa ga tor ka re gio na li zmu
i edu ka cji re gio nal nej, na co dzień dy rek tor Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Stu dzie ni cach, przed sta wi ła miej sca zwią za ne z Mu -
sio łem -pe da go giem i opo wie dzia ła barw nie o je go pra cy na uczy -
ciel skiej – któ ra obok hi sto rycz nej, ar chi wal nej – by ła je go
szcze gól ną pa sją.

Pa tro nat ho no ro wy nad Mu sio ło wą kon fe ren cją ob ję li m.in. ks.
prof. dr hab. Jó zef Bud niak z Uni wer sy te tu Ślą skie go, dr hab. An -
drzej Mu rzyn – kie row nik Za kła du Hi sto rii i Teo rii Wy cho wa nia
Wy dzia łu Et no lo gii i Na uk o Edu ka cji UŚ, dr hab. Ma rek Rem bierz
z UŚ, a tak że Ko mi sja ds. Sto sun ków Pol sko -Cze skich i Pol sko -

-Sło wac kich przy Pol skiej Aka de mii Na uk, Od dział w Ka to wi cach.
Prze ryw ni kiem mu zycz nym by ły wy stą pie nia uczniów Po wia to -
we go Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w Pszczy nie (utkwi ła mi
w pa mię ci zwłasz cza „Gdy bym to ja mia ła skrzy deł ka jak gą ska..”).
Kon fe ren cję otwo rzył sta ro sta Pa weł Sa dza, a pro wa dził Da mian
Cie szew ski, rad ny, prze wod ni czą cy po wia to wej Ko mi sji Edu ka -
cji, Zdro wia, Kul tu ry i Spor tu i dy rek tor ZS nr 1 w Pszczy nie.

Wszyst kie wy stą pie nia ma ją zna leźć się w pu bli ka cji, ja ka zo -
sta nie wy da na w przy szłym ro ku. Jed nym z istot nych wnio sków
po kon fe ren cyj nych, jest ten, że z uwa gi na za słu gi Lu dwi ka Mu -
sio ła dla Pszczy ny, pa mięć o nim na le ży tu szcze gól nie pie lę gno -
wać. Mo że któ raś z pszczyń skich szkó ł po ku si się w koń cu o pa -
tro na – z na praw dę do brym ży cio ry sem? Mu sioł był pe da go giem,
wraż li wym na mło dzież – i jest dla niej zna ko mi tym przy kła dem
eru dy cji, pra co wi to ści i mi ło ści do zie mi ro dzin nej. Był zresz tą czło -
wie kiem wie lu ta len tów. Na wy sta wie do ku men tów z nim zwią -
za nych, ze zbio rów Mu zeum Pra sy Ślą skiej w Pszczy nie, moż na by -
ło zo ba czyć m.in. je go ry sun ki (two rzył nie tyl ko pla ny miast, ale
uda ne por tre ty i pej za że). 

Ko lej ny po stu lat – na le ży za jąć się udo ku men to wa niem po sta -
ci L. Mu sio ła, po pu la ry za cją je go do rob ku (zna ne go głów nie ba -
da czom) szer sze mu ogó ło wi, spo łecz no ści na sze go re gio nu, czy
to w for mie cy klu pu bli ka cji (by ła to w koń cu po stać wie lo wy mia -
ro wa – hi sto ryk, na uczy ciel, ar chi wi sta, lin gwi sta, et no graf), czy
też kon kur sów edu ka cyj nych. Przy da ła by się wresz cie ja kaś ob -
szer niej sza bio gra fia, bo choć dys po nu je my cen ną źró dło wo pu -
bli ka cją o Mu sio le au tor stwa Hen ry ka Sta siń skie go z lat 90., to jed -
nak war to spoj rzeć na te go Hi sto ry ka i je go do ro bek na no wo.
Ży cze niem wresz cie osta tecz nym jest wy da nie wszyst kich prac Mu -
sio ła, łącz nie z tą o naj star szym pro to ko la rzu mia sta Pszczy ny
z lat 1466-1544? Czy to się sta nie? Czy to bę dzie moż li we? Pew -
no dzię ki sa mo za par ciu ta kich lu dzi, jak dr Da nu ta Ko cu rek, pew -
no rzecz mo że się udać – ale ta cy spo łecz ni cy mu szą mieć
wspar cie in sty tu cji po wo ła nych do dba nia o na szą prze szłość i jej
kul tu ro wą spu ści znę – by pa mięć o do brych lu dziach nie prze mi -
nę ła. Ni gdy.
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Dla Po świa tow skiej i o Po świa tow skiej

CZĘ STO CHO WA. Z oka zji 50 rocz ni cy śmier ci Ha li ny Po świa -
tow skiej czę sto chow skie in sty tu cje kul tu ral ne przy go to wa ły sze -
reg dzia łań utrwa la ją cych pa mięć o po et ce. Roz po czę ło się już 9
paź dzier ni ka; Ja nusz Ra dek w Fil har mo nii za śpie wał jej po ezję
w pro gra mie Kim Ty je steś dla mnie. Dzień póź niej w OPK Gau -
de Ma ter pro fe sor Ma rian Ki siel do cie kał, dla cze go twór czość ta
wciąż za chwy ca ba da czy i czy tel ni ków, a Wo ło dy myr Gar ma tiuk,
tłu macz na ję zyk ukra iń ski, opo wia dał o swo jej fa scy na cji ty mi
utwo ra mi.

Ko lej ny wie czór w Gau de Ma ter wy peł nił wer ni saż wy sta wy
Mał go rza ty Ome lań czuk -Paw luk, in spi ru ją cej się po ezją czę -
sto cho wian ki. Po tem od by ła się prze kła da na pro mo cja książ ki
Ka mi li Słom skiej i Zbi gnie wa My gi Po świa tow ska we wspo mnie -
niach i in spi ra cjach. Brat po et ki opo wie dział przy tej oka zji wie -
le aneg dot z jej ży cia, a je go pre zen ta cję uzu peł ni ły utwo ry za -
śpie wa ne przez Ja nu sza „Yani nę” Iwań skie go oraz Ma rze nę
Lamch. Spo śród au to rów wspo mnień obec ni by li m.in. pro fe -
sor Elż bie ta Hur nik, Je rzy „Jot ka” Kę dzio ra oraz Ma te usz Po -
spie szal ski.

Dzień póź niej Miej ska Ga le ria Sztu ki za pro si ła do Sa li Ślą -
skiej. Wie czór za czął się fil mem Ro ber ta Jo dłow skie go Haś ka.
Wspo mnie nie o…, by ły tak że wier sze w wy ko na niu Ada ma Hu -
ty ry oraz pio sen ki na pi sa ne dla Haś ki (na for te pia nie za grał Mi -
chał Ro rat).

Ju bi le usz Bi blio te ki

CZĘ STO CHO WA. W Ro ku Wła dy sła wa Bie gań skie go, usta no wio -
nym w 100-le cie śmier ci le ka rza i fi lo zo fa zwią za ne go z Czę sto -
cho wą, swo je świę to ob cho dzi ła tak że bi blio te ka miej ska no szą -
ca je go imię. Już 13 wrze śnia w Czy tel ni Cza so pism za gra ła Aga ta
Śla zyk i To masz Kmie cik. Uro czy sta ga la pod pa tro na tem Pre zy -
den ta Mia sta Czę sto cho wy Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka od by ła się
w te atrze 20 wrze śnia. By ła to do sko na ła oka zja, by od zna czyć wy -
róż nia ją cych się pra cow ni ków, wrę czyć na gro dy za naj lep sze re -
cen zje ksią żek, ale tak że, a mo że przede wszyst kim, zło żyć ży cze -
nia na rę ce pa ni dy rek tor, Be aty Grzan ki. Oko licz no ścio we
me da le sza cow na ju bi lat ka otrzy ma ła od Sto wa rzy sze nia Bi blio -
te ka rzy Pol skich oraz Pre zy den ta Mia sta Czę sto cho wy. Część ar -
ty stycz ną wy peł nił mon taż słow no -mu zycz ny Nie tyl ko ko bie ta,
w któ rym wzię li udział: Mar ta Hon zat ko, Ma ciej Pół to rak oraz Ro -
bert Do ro sław ski.

Uro czy ste otwar cie bi blio te ki od by ło się 11 sierp nia 1917 ro -
ku, a jed nym z po my sło daw ców był dr Wła dy sław Bie gań ski.
W grud niu 1916 od by ło się ze bra nie za ło ży ciel skie To wa rzy stwa
Bi blio te ki Pu blicz nej w Czę sto cho wie, któ re po za Wła dy sła wem
Bie gań skim two rzy li: Sta ni sław Bier nac ki, Ed mund No wak, Wa -
cław Pło dow ski oraz Ka zi mierz Okusz ko. Pla ców ka mia ła po -
wstać ze skła dek oraz da rów miesz kań ców. Po śmier ci Wła dy -
sła wa Bie gań skie go To wa rzy stwo Opie ki Szkol nej, pro wa dzą ce
Kur sy Sa mo kształ ce nia, po sta no wi ło uczy nić go pa tro nem bi -
blio te ki.

Ab sur dem w rze czy wi stość

CZĘ STO CHO WA. 11. Prze gląd Przed sta wień Istot nych „Przez Do -
tyk” trwał w tym ro ku od 22 wrze śnia do 1 paź dzier ni ka. Te mat
prze wod ni brzmiał „Rze czy wi stość i ab surd”.

Roz po czę ło się Hu man ką z Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia łej
w re ży se rii Aga ty Puszcz. Na stęp nie po ka za no Ku Klux Klan. W kra -
inie mi ło ści Te atru No we go w Za brzu, spek takl przy go to wa ny
na pod sta wie książ ki Ka ta rzy ny Sur miak -Do mań skiej. Cie ka wą pro -
po zy cją był Sa mo bój ca w re ży se rii Pio tra Sie kluc kie go Te atru No -
we go Pro xi ma z Kra ko wa z Edwar dem Lin dą -Lu ba szen ką (w ze -
szłym ro ku du et ten wi dzie li śmy w spek ta klu Wy soc ki. Po wrót
do ZSRR). Ki no te atr Mu mio za pro sił wi dzów na We lco me Ho me
Boys z Tom kiem Drozd kiem, mul tiin stru men ta li stą z Czę sto cho -
wy. Wresz cie na fi nał przy go to wa no Sce na riusz dla trzech ak to -
rów Bo gu sła wa Scha ef fe ra, z udzia łem An drze ja i Mi ko ła ja Gra -
bow skich oraz Ja na Pesz ka.

Go spo da rze za pre zen to wa li Mia sto szkla nych sło ni oraz pro gram
Mój ulu bio ny Mły nar ski, kon cert Pio tra Ma cha li cy, w cza sie któ -
re go ar ty sta za śpie wał m.in. Idź swo ją dro gą czy Jesz cze w zie lo -
ne gra my.

Sie dem dni z czy ta niem

CZĘ STO CHO WA. Już po raz siód my od był się Fe sti wal De kon -
struk cji Sło wa „Czy taj!”. W tym ro ku o atrak cje za dba ło sto wa -
rzy sze nie Ko mu ni kat. W dniach 16–22 paź dzier ni ka po ja wi li się
w Czę sto cho wie wy jąt ko wi go ście: pro fe sor Prze my sław Cza pliń -
ski (za po wia da ny Jan Mio dek w ostat niej chwi li od wo łał przy jazd),
pi sa rze – Do ro ta Ma słow ska, Syl wia Chut nik, Ja cek Deh nel
i Piotr Tar czyń ski, Ma ciej Sień czyk, dzien ni ka rze i po pu la ry za to -
rzy, np. Fi lip Ło bo dziń ski. Ten ostat ni opo wia dał o tym, w ja ki spo -
sób Li te rac ka Na gro da No bla dla Bo ba Dy la na wy pro mo wa ła wy -
da wa ną przez nie go wła śnie w tym cza sie książ kę o ar ty ście oraz
pły tę z je go pio sen ka mi.

W pro gra mie te go rocz ne go fe sti wa lu zna la zły się tak że in sta la -
cje, wy sta wy, kon cer ty, fil my ani mo wa ne Pio tra Du ma ły, kon kur -
sy po etyc kie, pre zen ta cje twór czo ści, te atr lal ko wy, li te rac ka gra
miej ska i oczy wi ście wy mia na ksią żek. Przy go to wa no też róż no -
rod ne warsz ta ty – dla pi szą cych i mó wią cych (z Prze my sła wem
Blusz czem), pla stycz ne dla dzie ci, dla ma rzą cych o przy go to wa -
niu ko mik su (Ja kub Woy na row ski), a na wet in tro li ga tor skie, czy li
wszyst ko, co tyl ko mo że sko ja rzyć się z książ ką.

Voo Voo pra wie uro dzi no wo

CZĘ STO CHO WA. 8 paź dzier ni ka w Fil har mo nii Czę sto chow skiej
od był się kon cert Voo Voo pro mu ją cy no wą pły tę 7, wy da ną w mar -
cu br. Po szcze gól ne utwo ry za pi su ją ko lej ne dni ty go dnia re pre -
zen tan ta śred nie go po ko le nia, po cząw szy od Śro dy. Spe cy ficz ny
układ mu zy cy tłu ma czą try bem swo je go ży cia. Ar ty ści udo wod -
ni li, że ro zu mie ją się do sko na le, tak że wy ko nu jąc so lów ki i nie -
za po mnia ne kon cer to we im pro wi za cje. Li czy się wów czas również 77

W OPK Gau de Ma ter prof. Ma rian Ki siel
mó wił o po ezji Ha li ny Po świa tow skiej

W Czę sto cho wie od by wał się
Fe sti wal De kon struk cji Sło wa „Czy taj!”
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ruch, gest, a tak że dia lo gi świad czą ce o ich otwar ciu na in te rak -
cje. Moż na pa trzeć, a przede wszyst kim słu chać i po dzi wiać ener -
gię i ra dość pły ną ce ze sce ny.

Ze spół dzia ła od po ło wy lat 80. XX wie ku, więc nie daw no ob -
cho dził 30-le cie. Od wie lu już lat gra w skła dzie z czę sto cho wia -
ni nem Ma te uszem Po spie szal skim (któ ry dwa dni przed kon cer -
tem ob cho dził uro dzi ny). Już choć by z te go po wo du by ło to
wy da rze nie w na szym mie ście. Na kon cer cie po ja wi li się wier ni
fa ni ze spo łu, któ ry wciąż po szu ku je no wych dźwię ków i ob sza rów
mu zycz nych.

Be ne fis Paw ła Ko zer skie go 

OPO LE. Dy rek tor Mu zeum Pia stów Ślą skich w Brze gu Pa weł
Ko zer ski, któ ry od bu do wał Za mek Pia stów Ślą skich w Brze gu ob -
cho dził ju bi le usz 50-le cia pra cy za wo do wej pod czas be ne fi su
w Mu zeum Ślą ska Opol skie go z udzia łem przed sta wi cie li śro do -
wisk na uki i kul tu ry. Ju bi lat uro dził się 7 ma ja 1944 r. w Das sen -
sen ko ło Ein beck, gdzie po zna li się je go ro dzi ce – Ol ga Wi śniew -
ska i Adam Ko zer ski, przy mu so wo wy wie zie ni do pra cy
w III Rze szy Nie miec kiej. W 1947 r. za miesz kał w Przed czu na Ku -
ja wach (ro dzin na miej sco wość oj ca Ada ma). Ukoń czył LO w Lu -
brań cu i w la tach 1962-68 stu dio wał na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu, na kie run ku hi sto ria i ar chi wi sty ka.
W 1967 r. pod jął pra cę w Mu zeum Pia stów Ślą skich w Brze gu,
obej mu jąc funk cję kie row ni ka i dy rek to ra. Wie lo krot nie był na -
gra dza ny i od zna cza ny za osią gnię cia w pra cy za wo do wej i spo -
łecz nej (ak tyw nie dzia łał w PTTK). Naj waż niej sze lau ry ku sto -
sza ślą skie go Wa we lu to: Na gro da im. Ka ro la Miar ki, Ślą ska
Na gro da Kul tu ral na rzą du Dol nej Sak so nii, Pla ty no wy Laur
Umie jęt no ści i Kom pe ten cji, Na gro da Wo je wo dy Opol skie go, Na -
gro da Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go, Krzyż Ka wa ler ski Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło ty Me dal za Dłu go let nią Służ bę, Srebr -
ny i Zło ty Me dal Za słu żo ny Kul tu rze „Glo ria Ar tis” oraz wie le
od zna czeń sa mo rzą do wych i or ga ni za cji spo łecz nych. Pod czas be -
ne fi su do ko na nia Ju bi la ta wspo mi na li m.in. prof. Sta ni sław S. Ni -
cie ja, by ły dłu go let ni rek tor UO, Ro mu ald No wak dyr. Pa no ra my
Ra cła wic kiej we Wro cła wiu, prof. Mi chał Lis z In sty tu tu Ślą skie -
go. Wie czór pro wa dzi ła Ur szu la Za jącz kow ska, dy rek tor Mu zeum
Ślą ska Opol skie go i Ja nusz Ire ne usz Wój cik z re dak cji opol skiej
mie sięcz ni ka „Śląsk”. Opo wie ści Paw ła Ko zer skie go o ślą skim
Wa we lu mu zycz nie ubo ga ci ły ar tyst ki z Ny sy – Ma ria Ru szec ka
(pia no, śpiew) i Emi lia Kos (skrzyp ce). W czę ści to wa rzy skiej go -
ście jesz cze dłu go roz ma wia li z Ju bi la tem przy ka wie i oka za łym
tor cie. Od 1 paź dzier ni ka br. dy rek tor Pa weł Ko zer ski, jed na z naj -
bar dziej roz po zna wal nych i lu bia nych po sta ci opol skie go mu ze -
al nic twa prze szedł na za słu żo ną eme ry tu rę. 

Hu cu li w Opol skiej Książ ni cy 

OPO LE. Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Opo lu we współ -
pra cy z De par ta men tem Kul tu ry Ob wo do wej Ad mi ni stra cji Pań -
stwo wej w Iwa no fran kiw sku zor ga ni zo wa ła przed się wzię cie kul -
tu ral ne „Z hu cul skiej skrzy ni” obej mu ją ce warsz ta ty rę ko dzie ła
ar ty stycz ne go „Ger da ny” z Ma ri ją Chu lak (ger da ny  – ty po we na -
szyj ni ki hu cul skie), wy sta wę „Z hu cul skiej skrzy ni” pre zen tu ją -

cą przy ro dę, kul tu rę oraz tra dy cje zwią za ne z Hu culsz czy zną oraz
kon cert ka pe li „Hu cu li” z We rcho wy ny. Opol ska pu blicz ność pod -
czas warsz ta tów mo gła do wie dzieć się, że ger da ny to dłu gie na -
szyj ni ki, za koń czo ne me da lio nem, no szo ne za rów no przez ko bie -
ty, jak i męż czyzn. Daw niej uwa ża no, że two rze niem bi żu te rii
z ko ra li ków po win ny zaj mo wać się tyl ko oso by o czy stym ser cu
i bę dą ce w do brym na stro ju, by po tem prze ka zać tę po zy tyw ną ener -
gię ko muś, kto bę dzie no sił te ozdo by. Za pre zen to wa no rów nież
ele men ty stro ju hu cul skie go:  pięk nie, ręcz nie zdo bio ne ko szu le,
ser da ki  i kep ta ry, bi żu te rię, i na kry cia gło wy. Na po trze by wy sta -
wy za aran żo wa no tak że izbę hu cul ską z ele men ta mi ży cia co dzien -
ne go Hu cu łów. Pro jekt z „Hu cul skiej skrzy ni” zwień czył w sa li kon -
cer to wej Fil har mo nii Opol skiej wy stęp ka pe li „Hu cu li” Mi ko ła ja
Iliu ka, zło żo nej z au ten tycz nych mu zy kan tów hu cul skich. Za li cza -
nych do naj lep szych wir tu ozów gry na skrzyp cach, so pił ce (fu jar -
ka) i cym ba łach, za rów no w Kar pa tach jak i w Eu ro pie, któ rzy by li
wie lo krot nie na gra dza ni na mię dzy na ro do wych prze glą dach ze spo -
łów folk lo ry stycz nych.

Fe sti wal „To bie Pol sko”

OL SZAN KA W za byt ko wym ko ście le w Po go rze li, gmi na Ol szan -
ka od był się kon cert Lau re atów XXII Wo je wódz kie go Fe sti wa lu
Pie śni Pa trio tycz nej „To bie Pol sko”, pod czas któ re go wy stą pi ło
24 lau re atów wy ło nio nych w eli mi na cjach fe sti wa lu. Pre zen ta cje
wy ko naw ców wy słu cha ło ju ry z udzia łem przed sta wi cie li go spo -
da rzy oraz Paw ła Gol ca (li de ra ze spo łu Go lec uOr kie stra). Grand
Prix XXII Fe sti wa lu Pie śni Pa trio tycz nej w Ol szan ce ju ro rzy przy -
zna li Kac pro wi Tre li (pia no, vo cal), ucznio wi kla sy ma tu ral nej Ze -
spo łu Szkół w Otmu cho wie, za wy ko na nie utwo ru „Mat ko o twa -
rzy jak Pol ska zie mia” (sło wa i mu zy ka Kry sty ny Żak). Wer dykt
po twier dził aplauz pu blicz no ści, wy peł nia ją cej do ostat nie go
miej sca, za byt ko wą świą ty nię, uzna wa ną za je den z naj cen niej szych
obiek tów na Szla ku Brze skich Po li chro mii Śre dnio wiecz nych. Fe -
sti wal odby wa się od wie lu lat pod pa tro na tem ho no ro wym, Mar -
szał ka Wo je wódz twa Opol skie go, Wo je wo dy Opol skie go i Wój -
ta Gmi ny Ol szan ka. W eli mi na cjach do kon cer tu lau re atów
wy stą pi ło po nad 60 pod mio tów wy ko naw czych (sic!) – so li ści, ze -
spo ły i chó ry, re pre zen tu ją ce wszyst kie gru py wie ko we od przed -
szko la ków po eme ry tów. Uczest ni cy Fe sti wa lu nie mal ze wszyst -
kich stron wo je wódz twa za pre zen to wa li w ca ło dzien nym ma ra to nie
eli mi na cji po dwa utwo ry: oprócz do wol nej pie śni pa trio tycz nej rów -
nież utwo ry o te ma ty ce kre so wej. Za rów no Ju ry jak i pu blicz ność
i or ga ni za to rzy Fe sti wa lu pod kre śla li wy so ki po ziom wy ko naw -
ców wy stę pu ją cych w kon cer cie lau re atów „To bie Pol sko”, fe sti -
wa lu, o któ rym w jed nych z ko men ta rzy na pi sa no na FB, że jest
pró bą oca le nia od za po mnie nia pięk nej pol skiej tra dy cji śpie wa -
nia, po nad po dzia ła mi, róż ni ca mi po ko le nio wy mi, tak aby mło de
po ko le nie za pa mię ta ło pie śni z na ro do we go śpiew ni ka i za pa mię -
ta ło, że na ród, któ ry prze sta je śpie wać – prze sta je żyć”. Kon cert
lau re atów Fe sti wa lu po pro wa dził To masz Za cha re wicz – dzien ni -
karz ra dio wy i te le wi zyj ny, a je go głów ny mi or ga ni za tor ka mi by -
ły: Ewa Ro siń ska – se kre tarz gmi ny Ol szan ka i wójt Ane ta Rab -
czew ska. 

W SKRÓ CIE… 

■Wy stą pi li: klub Ru ra – Stra chy na La chy, Hap py sad; OPK Gau -
de Ma ter – Do bry Wie czór, klub Mu zycz na Me ta – Le we Łok cie;
Kon duk to row nia – Li dia Po spiesza lska Po dró że na chmu rze;
■Wy sta wia li: OPK Gau de Ma ter – Ar ka diusz Dzie law ski; Wej -

ściów ka – Ma ciek Skow ro nek; Ga le ria Zwia stun – Mi no taur. Sztu -
ka przez do tyk, efekt warsz ta tów dla dzie ci i mło dzie ży;
■ 20 paź dzier ni ka w Fil har mo nii Czę sto chow skiej wy ko na no

Nie miec kie re qu iem op. 45 Jo han ne sa Brahm sa. Or kie strę Sym fo -
nicz ną Fil har mo nii Czę sto chow skiej i Chór Col le gium Can to rum
wsparł Chór Fil har mo nii Łódz kiej oraz so li ści: Ewa Bre za i Adam
Szer szeń. Dy ry go wał Adam Klo cek;
■ 29 wrze śnia na otwar cie se zo nu 2017/2018 w Fil har mo nii

Czę sto chow skiej wy ko na no m.in. kon cert skrzyp co wy D -dur
op. 77 Jo han ne sa Brahm sa z udzia łem ko re ań skiej skrzy pacz ki
Bom so ri Kim, zdo byw czy ni dru gie go miej sca 15. Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Skrzyp co we go im. Hen ry ka Wie niaw skie go
w 2016 ro ku. 
■ 11 paź dzier ni ka w MGS -ie Ar tur An drus wraz z Woj cie chem

Ka ro la kiem w cy klu Nie śmier tel ni wspo mi na li Ma rię Czu ba szek.78

Pożegnanie dyrektora Pawła Kozerskiego (pierwszy z lewej)
na Zamku Piastów
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T
e atr im. Ada ma Mic kie wi cza
roz po czął se zon 2016/2017

kon cer tem We so łe mia stecz ko,
któ ry był jed nym z wy da rzeń
upa mięt nia ją cych 20. rocz ni cę
śmier ci Agniesz ki Osiec kiej.
Zło ży ły się na nie go son gi
z ostat nich lat ży cia po et ki. Au -
tor ka bar dzo je ce ni ła, na zy wa -
jąc na wet ła bę dzim śpie wem.
Wcze śniej współ two rzy ły one
spek ta kle – Wil ki, Do dna, Ape -
tyt na ży cie, Dar cie pie rza czy
Nie ża łu ję, wszyst kie, po za ostat -
nim, przy go to wa ne przez André
Hübne ra -Ocho dlo w Te atrze
Ate lier w So po cie, obec nie no -
szą cym imię Agniesz ki Osiec -
kiej. Ostat ni przy go to wał Je rzy
Sa ta now ski, a Hübner -Ocho dlo
był jed nym z wy ko naw ców.
Dwa z wy mie nio nych spek ta kli
wy sta wio no tak że w Te atrze
im. Ada ma Mic kie wi cza i nie
by ły to je dy ne utwo ry Osiec kiej
gra ne w na szym te atrze.

We so łe mia stecz ko po wsta ło
we współ pra cy czę sto chow skie -
go te atru z so poc ką sce ną. To już
ósma re ali za cja Hübne ra -Ocho -
dlo z na szy mi ak to ra mi, ostat nio
by ły Pro ca i Ham let, więc po -
dwój ne pre mie ry sta ły się już nie mal tra dy -
cją. Po dob nie by ło i tym ra zem. Kon cert
w So po cie za gra no 8 lip ca 2017. Wy stą pi li
w nim: Mar ta Hon zat ko, Wal de mar Cu dzik,
Adam Hu ty ra i Mar cin Ja nusz kie wicz (go -
ścin nie), zwy cięz ca 14. kon kur su Pa mię taj -
my o Osiec kiej w 2011 ro ku. Aran ża cje pio -
se nek, do któ rych mu zy kę na pi sa li – Ewa
Kor nec ka, Zyg munt Ko niecz ny, Je rzy Sa -
ta now ski i Prze my sław Gin trow ski, przy -
go to wał Adam Żu chow ski – w cza sie spek -
ta klu grał na kon tra ba sie. To wa rzy szy li mu:
Mi chał Cie siel ski (for te pian), Krzysz tof Paul
(gi ta ra) i Sła wek Ko ry zno (per ku sja). 

Ak to rzy wy stę po wa li w nie zwy kle
oszczęd nej, ale su ge styw nej sce no gra fii.
W tle znaj do wa ło się sty li zo wa ne drze wo,
przy wo dzą ce na myśl drze wo ży cia, a mo -
że drze wo wia do mo ści do bre go i złe go. Je -
go za rys gi nął w do mi nu ją cej ciem no ści. Po -
za tym na sce nie usta wio no sze re gi krze seł,
co po tę go wa ło mo tyw te atral ny, a jed no cze -
śnie po zwa la ło ak to rom nie co od po cząć
przed ko lej nym wy stę pem. Wy ko naw cy
śpie wa li so lo, w du etach, gru po wo, by
tak że za po mo cą for my opo wie dzieć o ludz -
kim ży ciu, przy pad ko wych spo tka niach
ludz kich gło sów, któ re po tę gu ją śpie wa ny
tekst al bo za głu sza ją się nie co, je śli róż nią
ich sło wa. Ko rzy sta li z ele men tów gry ak -
tor skiej – ru chu, ale przede wszyst kim in -
ter pre ta cji tek stu, two rząc w ten spo sób
scen ki ro dza jo we i sil nie od dzia łu jąc na wi -
dow nię.

W
y bra ne tek sty zło ży ły się na wstrzą sa -
ją cą opo wieść o za pa sach ze śmier cią,

o do cho dze niu do kre su i cią głym bun cie
prze ciw ko nie uchron ne mu. Trud no jed -
nak za mknąć prze sła nie kon cer tu śre dnio -
wiecz nym mo ty wem dan ce ma ca bre, mi -
mo że raz po raz na chal nie na su wał się
na myśl. Pio sen ki utrzy ma ne są w po dob -
nym ryt mie i na stro ju, a tek sty mó wią tak -
że o tak cie to czą ce go się świa ta.

Ak to rzy wy stę pu ją w ja snych stro jach,
dość uro czy stych, przy po mi na ją cych sty li -
sty ką stro je wie czo ro we, a przy tym nie zwy -
kle pro stych, bez bu tów, z nie co po bie lo ny -
mi i po sta rzo ny mi twa rza mi, co jesz cze
bar dziej eks po nu je ich zbli ża nie się
do śmier ci. To jed no cze śnie upo dab nia ich
do ma rio ne tek al bo do po sta ci Kan to ra, choć
ich głów ną ak tyw no ścią jest prze cież śpiew.
To po do bień stwo bę dzie jesz cze wzmac nia -
ne ru chem, a to z ko lei przy po mi na o dru -
gim waż nym mo ty wie na szej kul tu -
ry – świe cie -te atrze (the atrum mun di), gdy
Bóg i sza tan, nie tyl ko są oce nia ją cy mi wi -
dza mi, ale prze cież ak tyw nie uczest ni czą
w ży ciach po szcze gól nych. Zresz tą, tyl ko
bo ska per spek ty wa, do któ rej dą żą iro ni ści,
prze kształ cić mo że ludz ką eg zy sten cję
w we so łe mia stecz ko i cyrk, upior ne, peł -
ne ta jem ni czych od gło sów, chi cho tów,
znie kształ co nych emo cją oraz nie mal de mo -
nicz ną i jed no cze śnie nie okieł zna ną chę cią
uży cia. A używ ka mi po tę gu ją cy mi tę hi ste -
rycz ną wal kę są oczy wi ście al ko hol czy ma -
cho ra, któ re po zwa la ją uwie rzyć, że ży cie
sta nie się pięk ne i pro ste mi mo wszyst ko.
Na wet je śli po sta cie nie wie rzą w to, co mó -
wią. To śpiew stra ceń ców, po trze bu ją cych
znie czu le nia prze ciw ko fał szom ży cia, ma -
lo wa nym twa rzom i pa pie ro wym emo -
cjom. Tek sty przy po mi na ją ce dzie cię ce
wy li czan ki czę sto oka zu ją się prze cież he -
ro icz nym wy zwa niem rzu co nym śmier ci,
wy bo rem ży cia wbrew wszyst kie mu. Nie
znaj dzie my w nich mło dzień cze go opty mi -
zmu, któ ry z tej per spek ty wy zda wał by się
ja kimś kłam stwem, a za chę ta „pij cie wi no,
pij cie słod kie wi no” nie co przy po mi na
pio sen kę w Kor dia nie. By ło by to zresz tą
jed no z wie lu od wo łań do kla sy ki. Bo
prze cież śmierć nie tyl ko przy po mi na te -
atral ny mo tyw deus ex ma chi na, to tak że
mo ment roz po zna nia, kim je stem i ja ki jest
na praw dę świat. In ne na wią za nia to fra za

z Ham le ta – „Niech ry czy z bó -
lu ran ny łoś”, sko ja rze nie śmier -
ci z prze pra wą pro mem, co
przy po mi na prze cież Cha ro -
no wą łódź, ale tak że prze ko na -
nie, że nie war to wów czas ża -
ło wać róż. Więc la sy już pło ną,
jak prze ko ny wał Ju liusz Sło -
wac ki w Lil li We ne dzie. Nie wia -
rę w szczę ście i jed no cze sne po -
żą da nie go za pi su je eg zo tycz ne
i nie zro zu mia łe w od bio rze
„ma zl tow” (‘ma zel tov’ al bo
‘ma zal tov’ po he braj sku ozna -
cza prze cież szczę ście al bo gra -
tu la cje).

U
two ry Osiec kiej mie rzą się
z mo ty wem po dej mo wa -

nym przez wie lu pi sa rzy. Po et -
ka pró bu je oswo ić śmierć za po -
mo cą ję zy ka. To „śmiet ka”,
ku szą co wy gi na ją ca się i wy ją -
ca, czar no gę ba i czar no si na,
ale tak że hy cel czy po twór cza -
ją cy się w czło wie ku. Oka zu je
się bo wiem, że jej oścień tkwi
w każ dym z nas. Pio sen ki zda -
ją się za pi sem bó lu to wa rzy szą -
ce go nie uchron ne mu ko na niu.
To ból eg zy sten cjal ny, ale tak -
że ten fi zycz ny, co pa ra dok sal -
nie świad czy o tym, że jesz cze

się ży je. Nie wie le znaj dzie my tu zwro tów
do Bo ga, mi mo że to on zda je się ad re sa -
tem tych utwo rów, o czym przy po mi na
pieśń Pa nie ob łocz ny. Bóg ja wi się ja ko zbyt
da le ki, ale jed nak czu ły i wspo ma ga ją cy…

Przy go to wa ny przez Te atr im. Ada ma
Mic kie wi cza w Czę sto cho wie i Te atr Ate -
lier im. Agniesz ki Osiec kiej kon cert to
do sko na ła oka zja, by za słu chać się w pięk -
ny i mą dry tekst, do brze po da ny i świet nie
zin ter pre to wa ny. Pio sen ki wy ko ny wa ne
by ły ży wio ło wo przez wszyst kich ak to rów,
choć mnie naj bar dziej wzru szył Mar cin Ja -
nusz kie wicz w utwo rze Wy bacz, ma ma sza.
Na bis ak to rzy za śpie wa li Pa ra de marsch,
któ ry zde fi nio wał ży cie ja ko de fi la dę
przed pu blicz no ścią, gdy po raz ko lej ny oka -
zu je się, jak waż ne jest utrzy ma nie ryt mu,
by stwo rzyć do bre wi do wi ska. Kon cert to
tak że za pro sze nie do re flek sji na te mat prze -
mi ja nia i od cho dze nia, te ma tów nie co wy -
par tych z kul tu ry po śpie chu i po go ni
za czymś bli żej nie okre ślo nym. To oka zja,
by za trzy mać się na go dzi nę, a po tem
jesz cze dłu go wra cać my ślą do usły sza nych
słów. Moż na tak że za ku pić pły tę i wra cać
do utwo rów Agniesz ki Osiec kiej i wy ko nań
w do wol nym cza sie.

JO AN NA WA ROŃ SKA

Śmiertka
w wesołym
miasteczku
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We so łe mia stecz ko – Agniesz ka Osiec ‐
ka – pio sen ki ostat nie. Re ży se ria André
Hübner ‐Ocho dlo. Son gi Agniesz ki Osiec ‐
kiej ze spek ta kli „Do dna”, „Dar cie pie rza”,
„Wil ki”, „Ape tyt na śmierć”, „Nie ża łu ję”.
Mu zy ka: Ewa Kor nec ka, Prze my sław Gin ‐
trow ski, Zyg munt Ko niecz ny, Je rzy Sa ta ‐
now ski, aran ża cje – Adam Żu chow ski.
Wy stę pu ją: Mar ta Hon zat ko, Wal de mar
Cu dzik, Adam Hu ty ra, Mar cin Ja nusz ‐
kie wicz (go ścin nie). Pre mie ra w Te atrze
im. A. Mic kie wi cza w Czę sto cho wie:
17 wrze śnia 2017 r.

We so łe mia stecz ko by ło wy da rze niem po cząt ku se zo nu ar ty stycz ne go w te -
atrze im. A. Mic kie wi cza w Czę sto cho wie
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T
rzy la ta wcze śniej ów cze sne Mi ni ster -
stwo Oświa ty zo bo wią za ło pod le -

głych mu ku ra to rów do two rze nia te go
ro dza ju pla có wek na te re nie ca łe go kra -
ju, przy czym w sa mym wo je wódz twie
ka to wic kim po wsta ło ich kil ka na ście.
Me ry to rycz nie no wo po wsta łe jed nost -
ki pod le ga ły Wo je wódz kiej Po rad ni
Wy cho waw czo -Za wo do wej w Ka to wi -
cach. 

Re je stra cja no wej po rad ni z sie dzi bą
w Cie szy nie mia ła miej sce 15 sierp -
nia 1967 r., na to miast ofi cjal ne jej
otwar cie na stą pi ło wraz z roz po czę -
ciem ro ku szkol ne go, tzn. 1 wrze śnia
(po dob nie jak w tym ro ku, był to pią tek).
Pierw szą sie dzi bę sta no wi ło pięć nie du -
żych po miesz czeń wy dzie lo nych z za -
so bów szko ły spe cjal nej. Ka drę pe da go -
gicz ną w po cząt ko wym okre sie two rzy ły
za le d wie trzy oso by: dy rek tor – Sta ni -
sław Ja dwiń ski, by ły in spek tor oświa ty,
z wy kształ ce nia pe da gog, spra wu ją cy tę
funk cję przez trzy la ta, aż do przej ścia
na eme ry tu rę, Re na ta Ron chet ti -Hyr -
nik – psy cho log (póź niej sza wie lo let nia
dy rek tor tej że po rad ni) oraz Bar ba ra Stu -
den ska – pe da gog. Po trzech la tach do -
łą czy ła do nich Au re lia Piw ko – psy cho -
log. W po cząt ko wym okre sie po rad nia
czyn na by ła tyl ko przez dwie go dzi ny
dzien nie pięć dni w ty go dniu, mi mo to
jed nak w tak krót kim cza sie i przy tak
ma łej licz bie pra cow ni ków zdo ła ła

w pierw szym ro ku szkol nym udzie lić po -
mo cy aż 400 dzie ciom.

Dy rek tor S. Ja dwiń ski w ar ty ku le pt.
Z po mo cą ro dzi nie i dziec ku, któ ry
uka zał się w „Gło sie Zie mi Cie szyń skiej”
w paź dzier ni ku 1967 r., na kre ślił naj ‐
waż niej sze kie run ki i ce le dzia łal no ści
po rad ni (uży wa jąc dzi siej szych mod -
nych i chęt nie uży wa nych w nie któ rych
krę gach okre śleń: „mis sion, vi sion and
va lu es” czy li mi sję, wi zję i war to ści ja -
ko ele men ty stra te gicz nej or ga ni za cji fir -
my). W wie lu dzi siej szych po rad niach
ich mi sje i wi zje, ja kie zo bo wią za ne są
two rzyć, nie wie le od bie ga ją od tam tych
sprzed pięć dzie się ciu lat. S. Ja dwiń ski
pod kre śla, że po rad nia jest in sty tu cją
oświa to wo -wy cho waw czą ty pu spe cjal -
ne go i – jak to okre śla – „usłu go we go”,
któ rej naj waż niej szym za da niem jest za -
po bie ga nie trud no ściom wy cho waw -
czym, a w ra zie ich wy stą pie nia – ich li -
kwi do wa nie. W tym ce lu au tor ar ty ku łu
wska zu je na ko niecz ność prze pro wa dza -
nia ba dań spe cja li stycz nych dzie ci i mło -
dzie ży w ce lu okre śle nia źró deł ich za -
bu rzeń roz wo jo wych, wska za nia
przy czyn trud no ści i moż li wo ści udzie -
le nia po mo cy. Za po wia da kon sul ta cje dla
ro dzi ców i na uczy cie li oraz współ pra cę
z wła dza mi szkol ny mi oraz le ka rza mi.
Ich ce lem ma być wszech stron ne i kom -
plek so we po zna nie dziec ka. Z dzi siej sze -

go punk tu wi dze nia trud no ści wy cho -
waw cze (a tak że emo cjo nal ne i/lub za -
bu rze nia, któ re te trud no ści wy wo łu ją)
są przy czy ną je śli nie naj częst szą, to
na pew no bar dzo czę stą, wi zyt ro dzi ców
z dziec kiem w po rad ni. Spe cja li stycz ne
ba da nia od by wa ją się oczy wi ście za po -
mo cą in nych, do sko nal szych na rzę dzi,
choć na przy kład Mię dzy na ro do wa Wy -
ko na nio wa Ska la Le ite ra po raz pierw -
szy wy stan da ry zo wa na by ła w Pol sce
w 1964 r. i jest uży wa na do dziś, choć
w nie co zmie nio nej for mie (stan da ry za -
cja z 1993 r.). Po wsta ło wie le in stru men -
tów do ba da nia nie tyl ko ilo ra zu in te li -
gen cji czy funk cji po znaw czych, ale
tak że in nych róż no rod nych za bu rzeń, jak
choć by tzw. ba te rie me tod dia gno zy
nie po wo dzeń szkol nych dzie ci w róż nym
wie ku czy te sty ba da ją ce za bu rze nia
emo cjo nal ne.

Dru gą waż ną dzie dzi ną dzia łal no ści
ów cze snej po rad ni by ła po moc udzie ‐
la na mło de mu czło wie ko wi do ko nu ją ‐
ce mu wy bo ru kie run ku kształ ce nia
i za wo du. W tym ce lu prze pro wa dza no
dia gno zę pre dys po zy cji i za in te re so -
wań oraz uzdol nień pod ką tem wła ści -
we go wy bo ru – jak dziś po wie dzie li by -
śmy – ścież ki ka rie ry za wo do wej.
Obec nie szcze gól nie waż ne wy da je się
ba da nie ryn ku pra cy i in for mo wa nie
mło dych lu dzi o per spek ty wach na przy -
szłość, zwłasz cza w za kre sie po ten cjal -
nych moż li wo ści zna le zie nia za kil ka lat
za trud nie nia, stąd ko lej ne edy cje ak cji
„Ogól no pol ski Ty dzień Ka rie ry” or ga -
ni zo wa ne co rocz nie w paź dzier ni ku
z jed nej stro ny na sta wio ne są na ak ty wi -
za cję mło dzie ży, a z dru giej – do rad ców
za wo do wych, pe da go gów i szko le niow -
ców pra cu ją cych z ucznia mi.

Trze cim kie run kiem dzia ła nia, wy mie ‐
nia nym przed pół wie czem przez
S. Ja dwiń skie go, mia ła być po moc
w ni we lo wa niu trud no ści szkol nych.
Za po wia da on pro wa dze nie w na tu ral -
nym śro do wi sku ob ser wa cji dzie ci,
u któ rych po dej rze wa się „nie do ro zwój
umy sło wy” (w dzi siej szej no men kla tu -
rze nie peł no spraw ność in te lek tu al ną),
wa dy wzro ku, słu chu czy „ka lec twa na -
rzą dów ru chu” (czy li nie peł no spraw ność
ru cho wą). Mi mo nie uży wa nych już
dziś i nie co ar cha icz nie brzmią cych
okre śleń sa ma idea wy da je się na dal ak -
tu al na; do dziś ob ser wa cja w na tu ral nym
śro do wi sku dziec ka jest uzna wa na
za bar dzo do brą me to dę dia gno stycz ną.
Oprócz niej do ce nia no już wów czas
wszech stron ny wy wiad śro do wi sko wy
(w tym szkol ny), ba da nia spe cja li stycz -
ne oraz roz mo wy z ro dzi ca mi i na uczy -
cie la mi, któ re po zwo lić ma ją na we ry -
fi ka cję pierw szej dia gno zy i okre śle nie,
czy dziec ko jest upo śle dzo ne, czy też
tyl ko za nie dba ne. Dia gno za róż ni cu ją -
ca dziś sto so wa na jest po wszech nie
w ce lu po twier dze nia bądź wy klu cze nia
hi po te zy do ty czą cej przy czyn nie po wo -
dzeń szkol nych dzie ci i mło dzie ży lub
za bu rzeń, któ re unie moż li wia ją mło de -

Rok 2017 dla po rad nic twa psy cho lo gicz no ‐pe da go gicz ne go na Ślą sku

Cie szyń skim jest ro kiem ju bi le uszo wym, bo wiem 50 lat te mu, 1 wrze ‐
śnia 1967 r. po wsta ła Po wia to wa Po rad nia Wy cho waw czo ‐Za wo do wa

w Cie szy nie.

Na dą żyć
za tem pem

ży cia
50‐le cie po rad nic twa

psy cho lo gicz no ‐pe da go gicz ne go 

na Ślą sku Cie szyń skim

JADWIGA MIĘKINA(PINDUR
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mu czło wie ko wi pra wi dło wy roz wój
i funk cjo no wa nie w szko le.

Naj czę ściej sto so wa ny mi for ma mi
pra cy, wy mie nio ny mi przez S. Ja dwiń ‐
skie go, by ły po ga dan ki, od czy ty, pre ‐
lek cje i kon sul ta cje skie ro wa ne przede
wszyst kim do ro dzi ców i opie ku nów
oraz wy cho waw ców i na uczy cie li. Wy -
ko rzy sta nie pra sy i „ra dio wę zła” mia -
ło sta no wić dro gę do tar cia do „ogó łu
spo łe czeń stwa”. Mi mo upły wu lat i de -
fi ni tyw nych zmian w za kre sie na rzę dzi
spo łecz nej ko mu ni ka cji do cie ra nie
za po śred nic twem me diów do sze ro kie -
go gro na od bior ców po zo sta je jed nym
z za dań po rad ni. Zmie ni ły się za pew -
ne ka te go rie prze ka zy wa nych in for ma -
cji i ich wi ze ru nek (prze wa ga zdjęć,
zna ków iko nicz nych, krót kich ko mu ni -
ka tów), jed nak sam im pe ra tyw, by
na bie żą co in for mo wać, co waż ne go
dzie je się w po rad ni, zy skał jesz cze
na zna cze niu. Fa ce bo ok jest obec nie tak
sil nym me dium, że wy mu sza na wet
na in sty tu cjach (w tym po rad niach) nie -
mal na tych mia sto wą ak tu ali za cję in for -
ma cji, a roz prze strze nia ne tą dro gą
wia do mo ści roz cho dzą się lo tem bły -
ska wi cy. Ad re sa ci dzia łań wy mie nie ni
w ar ty ku le po zo sta ją do dziś ta cy sa mi,
choć na pew no ich gro no zna czą co się
po sze rzy ło. Oprócz spe cja li stów pra cu -
ją cych w szko łach, ta kich jak: psy cho -
lo dzy, pe da go dzy szkol ni, lo go pe dzi, te -
ra peu ci, do rad cy za wo do wi itp.,
za li czyć do nich na le ży rów nież wła dze
oświa to we i sa mo rzą do we, ku ra to rów
są do wych, or ga ni za cje po wo ła ne, by
nieść po moc (np. ośrod ki po mo cy spo -
łecz nej, wspar cia ro dzin), do my sa mot -
nej mat ki, do my dziec ka, ośrod ki so cjo -
te ra peu tycz ne i wy cho waw cze, le ka rzy
róż nych spe cjal no ści (zwłasz cza le ka -
rzy orzecz ni ków w ze spo łach orze ka -
ją cych dzia ła ją cych w po rad niach)
i wie lu in nych.

Istot ną bo lącz ką współ cze snych po ‐
rad ni jest brak spój no ści dzia łań i prze ‐
pi sów pra wa sta no wio ne go w re sor ‐
tach edu ka cji i służ by zdro wia. Ze spo ły
orze ka ją ce dzia ła ją ce w po rad niach psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nych zo bo wią -
za ne są mię dzy in ny mi do wy da wa nia
orze czeń o po trze bie kształ ce nia spe cjal -
ne go. Nie ste ty, od lat ob ser wu je się
brak spój no ści w za kre sie prze pi sów
obo wią zu ją cych w miej skich czy też po -
wia to wych ze spo łach do spraw orze ka -
nia o nie peł no spraw no ści i ze spo łach
orze ka ją cych w po rad niach, po nie waż
każ dy z nich funk cjo nu je i orze ka
w opar ciu o in ne prze pi sy. Sfru stro wa -
ni ro dzi ce czę sto sły szą, że ich prze wle -
kle cho re dziec ko nie kwa li fi ku je się
do otrzy ma nia orze cze nia o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go, mi mo uzy ska -
nia orze cze nia o nie peł no spraw no ści, co
wy ni ka z moc no okro jo nej i ogra ni czo -
nej ka fe te rii nie peł no spraw no ści wy mie -
nio nych w roz po rzą dze niu MEN, na któ -
re moż na uzy skać orze cze nie.
Upo rząd ko wa nie i ujed no li ce nie orzecz -

nic twa na szcze blu cen tral nym wy da je
się dziś jed ną z waż niej szych spraw
do za ła twie nia, je śli chce się mó wić
o rze tel nej edu ka cji nie peł no spraw nych
dzie ci i mło dzie ży.

Kil ka na ście lat po po wsta niu cie szyń ‐
skiej pla ców ki, 1 stycz nia 1980 ro ku,
roz po czę ła dzia łal ność dru ga na te re ‐
nie Ślą ska Cie szyń skie go – Po rad nia
Wy cho waw czo ‐Za wo do wa w Sko czo ‐
wie. Jej dy rek to rem zo sta ła pe da -
gog – Elż bie ta Kło da. Pierw sza sie dzi -
ba mie ści ła się w Przed szko lu nr 1
w Sko czo wie, przy uli cy Mic kie wi cza,
ko lej ne – w sko czow skich szko łach
pod sta wo wych oraz Miej skim Cen trum
Kul tu ry „In te gra tor”, a dziś po rad nia zaj -
mu je ostat nie pię tro bu dyn ku Ze spo łu
Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą -
cych w Sko czo wie przy uli cy Gó rec kiej.
Po dob nie jak w Cie szy nie i tu taj za le d -
wie trzy oso bo wa gru pa pra cow ni ków
no wej in sty tu cji z za pa łem przy stą pi ła
do pra cy, nio sąc po moc dzie ciom, mło -
dzie ży, ro dzi com i na uczy cie lom z te re -
nu trzech gmin: Sko czo wa, Bren nej
oraz Chy bia. Za da nia, ja kie mia ła
do speł nie nia no wa pla ców ka, by ły po -
dob ne do tych, któ re od kil ku na stu lat re -
ali zo wa no w Cie szy nie. Stop nio wo roz -
ra stał się skład oso bo wy – aż do ośmiu
osób w ro ku 2012; z cza sem po wsta wa -
ły rów nież punk ty kon sul ta cyj ne, a na -
wet fi lia po rad ni w Gór kach Wiel kich.

Ze spół Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nych w Cie szy nie po wo ła no
do ży cia1 wrze śnia 2012 ro ku. Po wstał
on z po łą cze nia po rad ni cie szyń skiej
i sko czow skiej; tym sa mym sta ły się one
jed nym or ga ni zmem, po sia da ją cym
wspól ne go dy rek to ra. Ze spół ob jął za się -
giem od dzia ły wa nia bar dzo roz le gły te -
ren 12 gmin po wia tu (od Ja wo rzyn ki, Ko -
nia ko wa i Isteb nej, po przez Stru mień, aż
po Ze brzy do wi ce), co obec nie prze kła da
się na po nad 200 pla có wek pu blicz nych
i nie pu blicz nych (przed szko li, te ra peu -
tycz nych punk tów przed szkol nych, szkół
pod sta wo wych, gim na zjów, szkół po nad -
gim na zjal nych, szkół spe cjal nych, ośrod -
ków re wa li da cyj no -wy cho waw czych
itp.). Or gan pro wa dzą cy – Po wiat Cie -
szyń ski po sta no wił odejść od re jo ni za cji,
któ ra do tej po ry obo wią zy wa ła, i dać ro -
dzi com moż li wość wy bo ru, do któ rej po -
rad ni chcą za pi sać dziec ko. Ofer ta dia gno -
stycz no -te ra peu tycz na i za kres dzia ła nia
Ze spo łu znacz nie się po sze rzy ły, gdyż
Ślą ski Ku ra tor Oświa ty na dał ze spo ło wi
orze ka ją ce mu dzia ła ją ce mu w cie szyń -
skiej po rad ni upraw nie nia do orze ka nia
w spra wach dzie ci nie wi do mych i sła bo -
wi dzą cych, nie sły szą cych i sła bo sły szą -
cych oraz dzie ci z au ty zmem, w tym z ze -
spo łem Asper ge ra, któ re do tej po ry
mu sia ły uda wać się po po moc do spe cja -
li stycz nej po rad ni w Biel sku -Bia łej. Psy -
cho lo dzy i pe da go dzy za trud nie ni w Ze -
spo le ukoń czy li kur sy kwa li fi ka cyj ne
i stu dia po dy plo mo we z za kre su oli go fre -
no pe da go gi ki, ty flo pe da go gi ki i sur do pe -
da go gi ki, by móc udzie lać sku tecz nej po -
mo cy no wej gru pie dzie ci i mło dzie ży. 

Po rad nia cie szyń ska przez 50 lat swe go
ist nie nia kil ka krot nie zmie nia ła lo ka li ‐
za cję. Gdy po wsta je ten ar ty kuł, funk ‐
cjo nu je jesz cze przy pla cu Wol no ści,
choć za kil ka ty go dni zmie ni sie dzi bę
po raz ko lej ny. Trwa re mont pierw sze -
go pię tra bu dyn ku in ter na tu Ze spo łu
Szkół im. W. Szy biń skie go przy
ul. Kra szew skie go w Cie szy nie, gdzie
od wrze śnia te go ro ku prze nie sie się Ze -
spół Po rad ni. Wa run ki lo ka lo we ule gną
zde cy do wa nej po pra wie, zwłasz cza że
w cią gu ostat nich lat z ko niecz no ści wy -
dłu żył się dzień pra cy po rad ni cie szyń -
skiej – od 7.00 do 19.00, ze wzglę du
na peł ną ob sa dę ga bi ne tów, w któ rych
pra cow ni cy wy mie nia li się, by zre ali zo -
wać go dzi ny pen sum. Po nad to w no wej
sie dzi bie do stęp ne bę dą dwie więk sze sa -
le (a nie – jak do tąd – tyl ko jed na, peł -
nią ca jed no cze śnie funk cję sa li do ćwi -
czeń i kon fe ren cyj nej) prze zna czo ne
na gru po we za ję cia te ra peu tycz ne, na któ -
re za po trze bo wa nie jest co raz więk sze. 

Ja kie za da nia (no we w sto sun ku
do tych sprzed pół wie ku) sto ją dziś
przed cie szyń skim Ze spo łem Po rad ‐
ni? Dia gno za róż nych za bu rzeń wcze -
śniej nie zna nych lub nie dia gno zo wa -
nych, jak np. au tyzm, ze spół Asper ge ra
czy ADHD (ze spół nad po bu dli wo ści
psy cho ru cho wej z de fi cy tem uwa gi),
mu tyzm, oraz za cho wań dys funk cyj nych
(agre sji, w tym au to agre sji, za cho wań su -
icy dal nych, au to de struk cyj nych, w tym
sa mo oka le czeń itp.) czy de pre sji wy ma -
ga od psy cho lo ga czy pe da go ga nie
tyl ko spe cja li stycz nej wie dzy, ale tak że
wy stan da ry zo wa nych na rzę dzi ba daw -
czych i od po wied nich me tod. Dia gno za
róż ni co wa czę sto wy ma ga od spe cja li -
sty wie dzy nie tyl ko psy cho lo gicz nej, ale
co raz czę ściej tak że me dycz nej (w tym
psy chia trycz nej) i do świad cze nia, by
traf nie skla sy fi ko wać za bu rze nie i pod -
jąć wła ści wą te ra pię. Za po trze bo wa nie
na za ję cia te ra peu tycz ne jest ogrom ne.
Do ty czy to nie tyl ko psy cho te ra pii in dy -
wi du al nej, ale tak że za jęć gru po wych dla
dzie ci z róż ny mi za bu rze nia mi, zwłasz -
cza w ostat nich la tach dla dzie ci lę ko -
wych, w tym z mu ty zmem se lek tyw nym
oraz dzie ci z ADHD. Du żym za in te re -
so wa niem cie szą się rów nież za ję cia tre -
nin gu umie jęt no ści spo łecz nych (TUS)
dla dzie ci z ze spo łem Asper ge ra, tym
bar dziej że w ostat nich la tach znacz na
ich część tra fia do szkół ogól no do stęp -
nych (a nie jak kie dyś tyl ko do szkół spe -
cjal nych), stąd ko niecz ność uspraw nia -
nia ich ko mu ni ka cji.

Waż ne miej sce w pra cy po rad ni zaj mu ‐
je tak że dzia łal ność na rzecz na uczy cie li
i ro dzi ców w ra mach grup wspar cia
oraz sie ci współ pra cy i sa mo kształ ce ‐
nia. Pe da go dzy szkol ni, psy cho lo dzy, lo -
go pe dzi, do rad cy za wo do wi, wy cho -
waw cy przed szkol ni, na uczy cie le
pra cu ją cy z dzieć mi z mu ty zmem wy -
biór czym, a tak że ro dzi ce dzie ci au ty -
stycz nych i dzie ci lę ko wych two rzą ze -
spo ły, któ re spo ty ka ją się cy klicz nie, by
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opra co wy wać waż ne dla każ dej z grup
te ma ty czy dzie lić się do świad cze nia mi.
Szcze gól nie cen na i po trzeb na – jak wy -
ni ka z roz mów z ro dzi ca mi – jest moż -
li wość wy mia ny in for ma cji do ty czą -
cych roz wią zy wa nia róż no rod nych
pro ble mów, na któ re na po ty ka ją oni
w sy tu acjach ży cio wych i szkol nych,
zwłasz cza że czę sto oto cze nie nie wy -
ka zu je zro zu mie nia, a szko ła nie udzie -
la wspar cia, ja kie go by ocze ki wa li.
W ra mach pe da go gi za cji ro dzi ców
(zwłasz cza sła bo ra dzą cych so bie w tej
ro li) cy klicz nie pro wa dzo ne są za ję cia
warsz ta to we pod na zwą „Szko ła dla
ro dzi ców”. W ra mach spo tkań uczest ni -
cy „prze pra co wu ją” nie tyl ko sy tu acje
trud ne, ja kie po ten cjal nie mo gą stać
się ich udzia łem i po zna ją spo so by ra -
dze nia so bie z ni mi, ale tak że pra cu ją
nad swo imi emo cja mi, co czę sto by wa
trud ne i wy ma ga znacz ne go za an ga żo -
wa nia. Nie któ rzy ro dzi ce kie ro wa ni są
na te za ję cia przez sąd ro dzin ny czy psy -
cho lo ga, in ni sa mi od czu wa ją po trze bę
po szu ki wań sku tecz nych me tod ko mu -
ni ka cji ze swy mi dzieć mi.

Od kil ku lat obie po rad nie ak tyw nie
włą cza ją się w ogól no pol skie, a na wet
ogól no świa to we ak cje: „Za pal się

na nie bie sko dla au ty zmu” czy „Dzień
ko lo ro wej skar pet ki” (do ty czy dzie ci
i mło dzie ży z ze spo łem Do wna). Au tor -
skim pro jek tem jest cykl dzia łań pod na -
zwą „Gdy ży cie tra ci smak”, do ty czą cy
de pre sji. W mi nio nym ro ku szkol nym
ak cje in for ma cyj ne i warsz ta ty, jak so -
bie z nią ra dzić, ob ję ły więk szość mło -
dzie ży z gim na zjów i szkół po nad gim -
na zjal nych po wia tu cie szyń skie go.
Za po trze bo wa nie na te go ro dza ju dzia -
ła nia jest co raz więk sze, zwłasz cza że co
ro ku zda rza ją się – nie ste ty – epi zo dy su -
icy dal ne i pró by sa mo bój cze, a for mą
sku tecz nej pro fi lak ty ki jest w tym wy -
pad ku le cze nie de pre sji. Sze ro ko za kro -
jo ną ak cją jest rów nież co rocz ne kwiet -
nio we „Za pa la nie się na nie bie sko”,
czy li warsz ta ty, hap pe nin gi i pod świe -
tla nie bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz -
nej, by po ka zać, jak funk cjo nu ją oso by
z au ty zmem i prze ła my wać ba rie ry spo -
łecz ne oraz de ma sko wać mi ty zwią za -
ne z tym za bu rze niem.

Za po trze bo wa nie na po moc psy cho lo ‐
gicz no ‐pe da go gicz ną przez 50 lat z ca łą
pew no ścią nie zma la ło. Na dal ocze ku ‐
ją jej ucznio wie, ich ro dzi ce i na uczy cie ‐
le, jed nak mo że w nie co in nej for mie niż
daw niej. Tem po ży cia i zmian wo kół oraz

chro nicz ny brak cza su ro dzi ców dla
swo ich dzie ci spra wia, że w kla sy fi ka -
cjach cho rób i za bu rzeń po ja wia ją się co -
raz to no we jed nost ki, z któ ry mi przy cho -
dzi się mie rzyć le ka rzom róż nych
spe cjal no ści (i co sta no wi swo iste si gnum
tem po ris – zwłasz cza psy chia trom i neu -
ro lo gom), a rów no le gle z ni mi – rów nież
psy cho lo gom i pe da go gom. Czy moż na
za trzy mać ów pęd lub pró bo wać go ja koś
okieł znać? Przed pół wie czem – jak wy -
ni ka z re la cji jed nej z ów cze snych pra -
cow nic po rad ni cie szyń skiej – pod czas
wy jaz du w te ren do Isteb nej, gdy bar dzo
się śpie szy ła, że by zdą żyć prze ba dać
wszyst kie dzie ci, usły sza ła od miej sco -
we go gó ra la na stę pu ją cą re cep tę: Bier cie
se to Pa ni po le ku… I mo że to jest spo sób
na zwol nie nie tem pa tak że dziś.

■

____________

W ar ty ku le wy ko rzy sta no pu bli ka cje:
S. Ja dwiń ski, Z po mo cą ro dzi nie

i dziec ku, w: „Głos Zie mi Cie szyń -
skiej”, nr 44 (595) z 29 X 1967 r., s. 4.

J. Śliw ka, D. Si ko ra, Po rad nia Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz na w Sko czo wie, w:
„Wie ści Sko czow skie. In for ma tor Sa mo -
rzą do wy” nr 10 (105)/2011. Paź dzier -
nik 2011, s. 16.

C
złon ko wie Sto wa rzy sze nia Hi sto -
ry ków Sztu ki Od dzia łu Gór no ślą -

skie go od lat pro wa dzą ba da nia nad ar -
ty stycz nym dzie dzic twem Gór ne go
Ślą ska i ziem przy le głych. Cy klicz nie
or ga ni zu ją te ma tycz ne kon fe ren cje
i pu bli ku ją ma te ria ły na nich ze bra ne.
Po omó wie niu ślą skich wi tra ży, ob licz

Ob li cza sztu ki na ob sza rze obec ne go
wo je wódz twa ślą skie go w la tach 1945‐
1975. Ma te ria ły z se sji Sto wa rzy sze nia
Hi sto ry ków Sztu ki Od dzia łu Gór no ślą ‐
skie go w Ka to wi cach 2‐3 czerw ca 2016
ro ku. Red. T. Du dek Bu ja rek, Ka to wi ‐
ce 2017.

O artystycznym

dziedzictwie

Górnego Śląska

i ziem przyległych
sztu ki do by se ce sji i dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go, przy szedł czas
na za gad nie nia z za kre su pierw sze go
trzy dzie sto le cia po II woj nie świa to wej.
Naj now sza pu bli ka cja za wie ra 25 ar ty -
ku łów, któ re w prze kro jo wy spo sób
ana li zu ją ży cie ar ty stycz ne ob sza ru
obec ne go wo je wódz twa ślą skie go
w tym cza sie. Są to tek sty oma wia ją ce
za gad nie nia ar chi tek to nicz ne i urba ni -
stycz ne, uka zu ją twór czość rzeź biar ską
i po mni ko wą, nie brak tak że ana li zy
ma lar stwa, wi tra ży, sce no gra fii, a tak -
że pro jek to wa nia prze my sło we go, rze -
mio sła ar ty stycz ne go, fil mu ani mo wa -
ne go i fo to gra fii. W du żej mie rze są to
za gad nie nia zwią za ne ze sztu ką świec -
ką, ale kil ka tek stów po świę co nych jest
rów nież istot nym zmia nom w sfe rze
pla sty ki sa kral nej. Oprócz Gór ne go
Ślą ska obec ne są tu i in ne ob sza ry wo -
je wódz twa: Śląsk Cie szyń ski, Czę sto -

cho wa, Zie mia Ra ci bor ska i Ży wiec ka.
Au to ra mi tek stów są ba da cze z róż nych
ośrod ków aka de mic kich (m.in. Po li -
tech ni ki Ślą skiej, uni wer sy te tów: Ja -
giel loń skie go, Ślą skie go, Wro cław -
skie go), pla có wek ba daw czych
i po pu la ry za tor skich (In sty tu tu Sztu ki
PAN w War sza wie, Na ro do we go In sty -
tu tu Dzie dzic twa, Re gio nal ne go In sty -
tu tu Kul tu ry w Ka to wi cach), a tak że
mu ze al ni cy z ta kich miast jak: Biel sko -
-Bia ła, Ka to wi ce, Opo le, So sno wiec,
Ty chy, Za brze, Ży wiec. Ca łość jest
bo ga to ilu stro wa na współ cze sny mi
i ar chi wal ny mi fo to gra fia mi. Ma te riał
opa trzo ny jest re dak cyj nym wstę pem,
a je go re cen zji pod ję ły się dr hab.
Mał go rza ta Smo rąg -Ró życ ka z Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go i dr hab. Alek san -
dra Gieł doń -Pa szek z Uni wer sy te tu
Ślą skie go.

Oprac. KIN GA KAW CZAK
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie sięcz ni ka „Śląsk” na 2018 rok!

Wy star czy wy ciąć i wy peł nić
za miesz czo ny obok blan kiet, a na stęp nie do ko nać

prze le wu na wska za ne kon to.

*
Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je

sys te ma tycz ną do sta wę pi sma 
do oso by za ma wia ją cej!

*
Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go

eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 zło te

Pre nu me ra ta pół rocz na – 42 zło te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 zło tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 zło tych.

*
Dzię ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„Śląsk” uka zu je się przez 12 mie się cy w ro ku.

*
Za chę ca my tak że do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com

*
PO LEĆ „ŚLĄSK” SWO IM ZNA JO MYM

I PRZY JA CIO ŁOM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE ŚLĄSK!

✂
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Wejdź do gry.

Kul tu ra czy ta nia

i twór cze go dzia ła nia

w bi blio te ce

M
iej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Ka to wi cach zor ga ni zo wa ła
w dniach 20-21 paź dzier ni ka br. dwu dnio wą kon fe ren cję

szko le nio wą dla bi blio te ka rzy – Wejdź do gry. Kul tu ra czy ta nia i twór -
cze go dzia ła nia w bi blio te ce.

Za in te re so wa ni wy da rze niem bi blio te ka rze sta wi li się licz nie w Fi -
lii Dąb Miej skie go Do mu Kul tu ry, gdzie od by wał się zjazd. Głów -
nym te ma tem wy kła dów oraz warsz ta tów pierw sze go dnia kon fe -
ren cji by ło za po zna nie ze współ cze sny mi tren da mi czy tel ni czy mi
wśród mło dych czy tel ni ków. Na szy mi go ść mi by li znaw cy li te ra -
tu ry dla dzie ci i mło dzie ży, pa sjo na ci i au to ry te ty w swo jej dzie dzi -
nie. Za rów no wy kła dy jak i warsz ta ty cie szy ły się ogrom nym za -
in te re so wa niem wśród uczest ni ków. Wśród pro wa dzą cych by li m.in.
An na Czer now – Pre zes Pol skiej Sek cji IB BY, Iwo na Ha ber ny
z Agen cji Pro mo cyj nej OKO, Mał go rza ta Swę drow ska – wy kła dow -
ca Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, ani ma tor ka warsz -
ta tów li te rac kich dla dzie ci, czy Mi chał Jan kow ski i Ję drzej Choj -
nac ki z Kra kow skie go Sto wa rzy sze nia Ko mik so we go. 

Uczest ni cy mie li oka zję do wie dzieć się z ja ki mi ty tu ła mi war to
za po znać mło dych czy tel ni ków, na uczy li się spo so bów oży wia nia
tek stu czy ta ne go ma łym dzie ciom czy wzię li udział w warsz ta tach
ko mik so wych. 

Dru gi dzień kon fe ren cji de dy ko wa ny był grom plan szo wym, któ -
re znacz nie uatrak cyj nia ją ofer ty bi blio tek i stwa rza ją szan sę
na zdo by cie no wych użyt kow ni ków w każ dym wie ku. Wśród pro -
wa dzą cych go ści li śmy m.in. dr Na ta lię Pa mu łę -Cie ślak – ad iunk ta
z In sty tu tu In for ma cji Na uko wej i Bi blio lo gii Uni wer sy te tu Mi ko -
ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Ada ma Ła tę z Be Ce Ko we go Po ko ju Gier,
Bart ka Zbą czy nia ka z Plan szo per ni ka, Agniesz kę Bil ską z Ga mi fi -
ka cja Edu czy Sła wo mi ra Wie chow skie go z Pion ko lan dii. Pro wa dzą -
cy są znaw ca mi gier plan szo wych, ma ją bo ga te do świad cze nie w pra -
cy z dzieć mi i mło dzie żą. Wie dza, któ rą prze ka za li uczest ni kom
kon fe ren cji, po mo że bi blio te ka rzom w wy bo rze cie ka wych i war -
to ścio wych gier, któ re war to włą czyć do za jęć. W trak cie warsz ta -
tów oraz pod czas zGra ne go Wie czo ru bi blio te ka rze za po zna li się
z ofer tą naj lep szych wy daw nictw plan szów ko wych, po zna li be st sel -
le ro we ty tu ły, mo gli za grać z pro fe sjo na li sta mi. Wie lu z uczest ni ków
kon fe ren cji prze ko na ło się, iż gry plan szo we są war to ścio wym ele -
men tem za baw edu ka cyj nych z dzieć mi – roz wi ja ją wy obraź nię, uczą
zdro wej ry wa li za cji, prze wi dy wa nia, po dej mo wa nia de cy zji i bra -
nia za nie od po wie dzial no ści. 

Za rów no uczest ni cy i go ście Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ka -
to wi cach wy po wia da li się po zy tyw nie o kon fe ren cji – chwa li li spraw -
ną i pro fe sjo nal ną or ga ni za cję przed się wzię cia oraz do ce ni li wy so -
ki po ziom me ry to rycz ny wy kła dów i warsz ta tów. 

Kon fe ren cja do fi nan so wa na by ła ze środ ków Mi ni ster stwa Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, ob ję ta zo sta ła Ho no ro wym Pa tro na -
tem Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce – Mar ci na Kru py, pa tro na ta mi me -
ry to rycz ny mi udzie lo ny mi przez Bi blio te kę Ślą ską, Sto wa rzy sze nie
Bi blio te ka rzy Pol skich oraz Pol ską Sek cję IB BY, a tak że pa tro na ta -
mi me dial ny mi TVP3 Ka to wi ce, Pu lo we rek. pl, Si le sia on Bo ard, Oran -
ge i Lu stro Bi blio te ki.

AN TO NI NA SZY MI TOW SKA
Dział Me to dy ki, Ana liz i Pro mo cji
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W
Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Pie ka rach

Ślą skich no we tech no lo gie
są wy ko rzy sty wa ne w wie lu
sfe rach dzia łal no ści. No wo -
cze sne roz wią za nia uła twia ją
re ali za cję pod sta wo wych za -
dań książ ni cy, ta kich jak:
gro ma dze nie, opra co wa nie
i udo stęp nia nie zbio rów.
Zin te gro wa ny kom pu te ro wy
sys tem bi blio tecz ny Ma te -
usz – uży wa ny w na szej
pla ców ce – po zwa la na
spraw dze nie in for ma cji o po -
zy cjach, któ re użyt kow ni cy
mo gą za ma wiać i re zer wo wać
przez In ter net. Ofe ru je my za -
rów no książ ki oraz cza so pi -
sma, jak i au dio bo oki, w tym
książ kę mó wio ną. Czy tel ni cy
ma ją moż li wość uzy ska nia
dar mo we go do stę pu do ba zy
po nad 2000 e -bo oków znaj -
du ją cych się na plat for mie
IBUK Li bra. 

W pie kar skiej bi blio te ce
i jej fi liach moż na ko rzy -
stać – oczy wi ście nie od płat -
nie – z 46 kom pu te rów z łą -
czem in ter ne to wym. Po nad to
w Bi blio te ce Głów nej dzia -
ła ogól no do stęp na sieć Wi -
-Fi. Od lat pro mu je my na sze
dzia ła nia w In ter ne cie. Pro -
wa dzi my stro nę in ter ne to -
wą, na któ rej in for mu je my
czy tel ni ków o wy da rze niach
w bi blio te ce, je ste śmy ak -
tyw ni na por ta lach spo łecz -
no ścio wych (ma my swo je
pro fi le na Fa ce bo oku oraz In sta gra mie). 

Wpi su je my się w nie uchron ną mo dę
na no wo cze sność, re ali zu jąc przed się -
wzię cia edu ka cyj ne i kul tu ral ne z wy -
ko rzy sta niem no wych moż li wo ści tech -
no lo gicz nych – prze zna czo ne dla
róż no rod nych grup od bior ców. 

1. Mi strzo wie Ko do wa nia – pod czas
za jęć (or ga ni zo wa nych w ra mach ogól -
no pol skie go pro gra mu edu ka cyj ne go
fir my Sam sung) uczest ni cy two rzą pro -
ste pro gra my, ani ma cje i gry w ję zy ku
Scratch. 

2. Eu ro pej ski Ty dzień Ko do wa ‐
nia – włą cza jąc się w je go ob cho dy, zor -
ga ni zo wa li śmy za ję cia z pro gra mo wa -
nia dla dzie ci, mło dzie ży oraz se nio rów,
po kaz dru ku 3D oraz pre zen ta cję ro bo -
tów.

3. Warsz ta ty ro bo ty ki – co ty go dnio -
we za ję cia dla dzie ci od lat 10 z bu do -
wa nia i pro gra mo wa nia ro bo tów z kloc -
ków Le go Mind storms, pro wa dzo ne
przez tre ne ra z Ko ła Na uko we go Pa sjo -
na tów In for ma ty ki. 

4. Kur sy kom pu te ro we dla se nio rów
w ra mach pro gra mu Pol ska Cy fro wa
Rów nych Szans – od 2013 ro ku w bi -
blio te ce dzia ła ją La tar nicz ki Pol ski

Cy fro wej, któ re po ma ga ją oso bom 50+
w ob słu dze kom pu te ra i po ru sza niu się
w In ter ne cie. Or ga ni zu je my też za ję cia
do sko na lą ce zdo by te już umie jęt no ści
i umoż li wia ją ce suk ce syw ne po zna wa -
nie no wych ob sza rów wir tu al ne go
świa ta. Kil ka spo tkań po świę ci li śmy
przed sta wie niu moż li wo ści urzą dzeń
mo bil nych – smart fo nów i ta ble tów,
któ rych se nio rzy uży wa ją co raz czę -
ściej. Obec nie trwa już X edy cja szko -
le nia.

5. Ta ble ty w Two jej bi blio te ce – zo -
sta li śmy lau re ata mi pro jek tu Fun da cji
Roz wo ju Spo łe czeń stwa In for ma cyj ne -
go i otrzy ma li śmy sześć no wo cze -
snych ta ble tów Ap ple iPad Air, któ re
wy ko rzy stu je my pod czas warsz ta tów,
ta kich jak: „Pa ja cyk i Baj ka” – za ję cia
edu ka cyj no -li te rac kie dla dzie ci w wie -
ku od 4 do 6 lat; „Bi blio te ka pod
Chmur ką” – ple ne ro we spo tka nia z naj -
młod szy mi dzieć mi w okre sie wa ka cyj -
nym; Od kryj cy fro wy świat – warsz ta -
ty no wych tech no lo gii dla star szych
dzie ci i mło dzie ży (w ra mach tzw. lek -
cji bi blio tecz nych); za ję cia ję zy ko we
dla dzie ci, pro wa dzo ne przy uży ciu apli -
ka cji do na uki ję zy ków przez uczest ni -

ków Wo lon ta ria tu Eu ro pej -
skie go (EVS).

6. 3DPen – warsz ta ty dla
dzie ci i mło dzie ży z wy ko -
rzy sta niem dłu go pi sów 3D
pro wa dzo ne przez bi blio te ka -
rzy. Dłu go pi sy 3D, któ rych
ob słu ga jest bar dzo pro sta,
umoż li wia ją two rze nie prze -
strzen nych obiek tów. 

7. Warsz ta ty dru ko wa ‐
nia 3D – uczest ni cy za jęć
mo gą wy brać go to wy pro jekt
do wy dru ku z za so bów in ter -
ne to wych i ob ser wo wać
pro ces dru ko wa nia. Dla bar -
dziej za awan so wa nych użyt -
kow ni ków zor ga ni zo wa li śmy
warsz ta ty mo de lo wa nia 3D
w pro gra mie Blen der.

8. Kon kurs Książ ka mi pa ‐
su je, któ re go ce lem by ło za -
in te re so wa nie czy tel ni ków
pro fi lem bi blio te ki na In sta -
gra mie. Za da nie kon kur so we
po le ga ło na zro bie niu ory gi -
nal nej fo to gra fii z książ ką
i opu bli ko wa niu jej w ser wi -
sie. Naj lep sze zdję cie zo sta -
ło na gro dzo ne ta ble tem.

9. Za ję cia z wy ko rzy sta ‐
niem kon so li Xbox One – bo -
ga ty ze staw gier przy cią ga
do bi blio te ki mło dych użyt -
kow ni ków, któ rzy przy oka -
zji się ga ją też po książ ki.
Dys po nu je my dwo ma kon so -
la mi – w Bi blio te ce Cen tral -
nej i Fi lii nr 9.

10. Gra miej ska „Do rwij
Mał pę” w ra mach Dni In ‐

for ma ty ki. Czte ry dru ży ny re pre zen tu -
ją ce pie kar skie gim na zja mia ły do wy -
ko na nia – cza sem do syć trud ne
– za da nia, jak np. czę ścio we zło że nie
kom pu te ra. Uczest ni cy po ru sza li się
po mie ście, wy ko rzy stu jąc GPS oraz
apli ka cje po bie ra ne na smart fo ny,
a wspie ra ni by li przez in ter nau tów -ki -
bi ców. Wy da rze nie, ob ję te ho no ro -
wym pa tro na tem pre zy den ta mia sta
Pie ka ry Ślą skie, zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne we współ pra cy z fir mą Pie ka ry. net,
przy me ry to rycz nym wspar ciu jed nej
ze szkół śred nich. 

Za ję cia, pod czas któ rych oma wia my
za gad nie nia z dzie dzi ny in for ma ty ki czy
me diów cy fro wych i wy ko rzy stu je my
no wo cze sne urzą dze nia (ta ble ty, dru kar -
ki 3D, oku la ry VR, smart fo ny), są
nie zwy kle atrak cyj ne dla na szych użyt -
kow ni ków. Wpro wa dze nie do bi blio -
tecz nej ofer ty pro po zy cji uwzględ nia -
ją cych in no wa cyj ne roz wią za nia
tech no lo gicz ne nie wąt pli wie przy czy -
nia się do upo wszech nie nia wi ze run ku
bi blio te ki ja ko no wo cze snej in sty tu cji
kul tu ry

MAŁ GO RZA TA KO CEK

Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Miejska Bi blio te ka Pu blicz na

w Piekarach Śląskich
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OD NO WIE NIE dok to -
ra tu prof. Ja na Ma lic -
kie go, czło wie ka re ne -
san su: hi sto ry ka
li te ra tu ry, bi blio te ka -
rza, dzie ka na Wy dzia -
łu Fi lo lo gicz ne go w la -
tach 1987-1990, mia ło
miej sce pod czas in au -
gu ra cji ro ku aka de -
mic kie go 2017/2018
w Cen trum Na uko wo -
-Dy dak tycz nym In sty -
tu tów Neo fi lo lo gicz -
nych w So snow cu.
Pro fe sor Jan Ma lic ki
dok to ry zo wał się
w 1976 ro ku na pod -
sta wie dy ser ta cji Twór -
czość Wa cła wa Po toc -
kie go wo bec pol skiej
tra dy cji li te rac kiej, pi -
sa nej pod opie ką na -
uko wą prof. Ja na Za -
rem by. Dziś jest
jed nym z naj wy bit -
niej szych znaw ców li -
te ra tu ry sta ro pol skiej
oraz ślą skiej. Do tych -
czas wy pro mo wał
25 dok to rów z Pol ski
i Czech, z któ rych

8 jest pro fe so ra mi w War sza wie, Kra ko wie,
Biel sku -Bia łej, Czę sto cho wie i Ka to wi cach. 
NA WET jed na pią ta drze wo sta nu w Par ku
Habs bur gów ucier pia ła z po wo du wi chu ry,
zwa nej Or ka nem Ksa we rym. Je go od two -
rze nie zaj mie de ka dy, bo wśród po wa lo nych
drzew są i ta kie, któ re mia ły na wet 200 lat.
Park zna lazł się w sa mym cen trum wi chu -
ry. Ucier pia ły drze wa, sprzęt par ko wy,
a na je den z blo ków – na szczę ście bez kon -
se kwen cji – osu nę ło się drze wo. Do brze, że
park jest za my ka ny na noc – aż strach po -
my śleć, co mo gło by się stać, gdy by ktoś
tam tę dy spa ce ro wał...
DWO RZEC w Ka to wi cach stał się miej scem
pro mo cji nie zwy kłych lu dzi – otwar ta tu
wy sta wa zdjęć „Lo kal nych Bo ha te rów”
opo wia da ła o dzia łal no ści ślą skich spo łecz -
ni ków, ak ty wi stów, wo lon ta riu szy – sło wem
lu dzi do bre go ser ca i wraż li wych. Wy sta -
wa czyn na by ła do 22 paź dzier ni ka, a po -
tem tra fi ła do Ryb ni ka, Biel ska -Bia łej
i Czę sto cho wy. Jak wy ja śnia Mar cin Ga weł,
kie row nik re fe ra tu pra so we go w Urzę dzie
Mar szał kow skim, wy bór bo ha te rów nie
był ła twy, na pły nę ło 100 zgło szeń. Osta tecz -
nie wy bra no 30. Czy li – w woj. ślą skim nie
bra ku je do brych lu dzi...
TO NĘ wa ży no wy miesz ka niec Cho rzo wa.
Ma za le d wie 4 lat ka. I jest rzad kim oka zem.
A na do da tek – cu dzo ziem cem, a ra czej cu -
dzo ziem ką. To Na mbi, któ ra uro dzi ła się
w Szwe cji i jest sa mi cą no so roż ca bia łe go.
Jest wiel ka szan sa, że do cze ka my się w ślą -
skim zoo po tom stwa no so roż ców. A spra -
wa jest bar dzo waż na, bo to ga tu nek za gro -
żo ny wy mar ciem. Mie sięcz nik „Śląsk”,
de kla ru je w związ ku z tym, że je śli do cze -
ka się na ro dzin, chęt nie zo sta nie po tkem,
czy li chrzest nym...
ZNA CZEK z wi ze run kiem Mat ki Bo skiej Pie -
kar skiej od sło nię to uro czy ście w Mu zeum
Sank tu aryj nym w Pie ka rach Ślą skich.
Za je go pro jekt od po wia da pra cow nik
Pocz ty Pol skiej Adam Kul tys, na co dzień

miesz ka niec Ra dzion ko wa. Na znacz ku
przed sta wio no ko ro na cję Mat ki Bo skiej Pie -
kar skiej. W tle znaj du ją się czę ści sza ty li -
tur gicz nej z 1925 ro ku i chy ba je den z naj -
waż niej szych sym bo li Pol ski – zło ty kie lich
po da ro wa ny przez Ja na III So bie skie go. Ra -
ry tas.
SZAN SA na bu do wę w woj. ślą skim oce ana -
rium z praw dzi we go zda rze nia ist nie je
od wio sny 2017, kie dy to wro cław ska fir -
ma PFI Glo bal, ta sa ma, któ ra wy bu do wa -
ła kil ka lat te mu słyn ne wro cław skie Afry -
ka rium, ogło si ła, że chęt nie po sta wi ta ki sam
obiekt u nas. Go to wa by ła też wy ło żyć
na bu do wę pół mi lio na zło tych. Dla po rów -
na nia: koszt bu do wy wro cław skie go Afry -
ka rium wy niósł po nad 245 mln zł. Na apel
od po wie dzia ło kil ka miast. Wśród nich Cho -
rzów, Za brze i Ru da Ślą ska. Gdzie i czy bę -
dzie oce ana rium po ka że przy szłość i de ter -
mi na cja na szych sa mo rzą dów (w koń cu
wy bo ry już za rok).
SYS TEM kształ ce nia du al ne go ja ko spo sób
na zna le zie nie do brej pra cy. Trans port
przy szło ści i roz wój elek tro mo bil no ści.
Cy fry za cja ja ko wy zwa nie dla eu ro pej skiej
go spo dar ki. To tyl ko kil ka z za gad nień,
nad któ ry mi ob ra do wa li uczest ni cy Eu ro -
pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw. W tym ro ku do Ka to wic
przy je cha ło po nad 6 tys. osób, by roz ma -
wiać o suk ce sach, bo lącz kach i wy zwa niach
dla ma łych i śred nich przed się biorstw.
SYL WE STRO WA Moc Prze bo jów te le wi zji
Pol sat po raz ko lej ny od bę dzie się Ka to wi -
cach. Ze szło rocz na edy cja za koń czy ła się
wiel kim suk ce sem, dla te go sta cja te le wi -
zyj na w tym ro ku po now nie na wią za ła
współ pra cę z wła dza mi Ka to wic, dla któ -
rych wy da rze nie to świet na pro mo cja.
Przed Spodkiem zno wu za gra ją gwiaz dy
pol skiej sce ny mu zycz nej i nie tyl ko. 
GDY BY w Ka to wi cach ska że niu ule gła sieć
wo do cią go wa po nad po ło wa miesz kań -
ców zo sta ła by bez do staw wo dy pit -
nej – alar mu je Naj wyż sza Izba Kon tro li.
Kon tro le rzy spraw dzi li, czy du że aglo me -
ra cje są przy go to wa ne na sy tu acje kry zy -
so we zwią za ne z dzia ła niem sys te mu wo -
do cią go we go. Przyj rze li się spół kom
wo do cią go wym, ich sprzę to wi oraz do ku -
men ta cji pla ni stycz nej czte rech sa mo rzą -
dów – Wro cła wia, Ło dzi, Po zna nia i Ka to -
wic. Dla wszyst kich miast kon tro la wy pa dła
fa tal nie. W oce nie Krzysz to fa Kwiat kow -
skie go, pre ze sa NIK, nie je ste śmy przy go -
to wa ni na sy tu acje nad zwy czaj ne. Za bez -
pie cze nie do staw wo dy w skon tro lo wa nych
mia stach, w przy pad ku kry zy su, np. ska że -
nia sie ci wo do cią go wych, jest za ma łe. Bra -
ku je sprzę tu do trans por to wa nia wo dy i jej
dys try bu cji. Nie brzmi to do brze pa nie pre -
zy den cie...
BYŁ wiel kim bu dow ni czym Ślą ska i wy bit -
nym in te lek tu ali stą. Je rzy Got t fried zmarł
24 paź dzier ni ka w Ka to wi cach. To wiel ka
stra ta dla ślą skiej ar chi tek tu ry. W grud niu
skoń czył by 95 lat. Uro dził się we Lwo wie
(22 grud nia 1922 ro ku), ale dzie ciń stwo,
mło dość i więk szość do ro słe go ży cia spę -
dził na Ślą sku. Two rzył zna ko mi ty ter cet ar -
chi tek tów z Hen ry kiem Busz ką i Alek san -
drem Fran tą. Ze spół na zy wa ny „Zie lo ny mi
Koń mi” za pro jek to wał ra zem m.in. gma chy
Okrę go wej Ra dy Związ ków Za wo do wych,
Ślą skich Tech nicz nych Za kła dów Na uko -
wych (w Ka to wi cach), a tak że Te atr Zie mi

Ryb nic kiej i Dom Kul tu ry hu ty Zgo da
w Świę to chło wi cach. Sa mo dziel ny mi dzie -
ła mi Got t frie da są np. Ośro dek Po stę pu
Tech nicz ne go i ha la Ka pe lusz w Cho rzo wie,
bu dy nek DOKP w Ka to wi cach (wy bu rzo -
ny w ze szłym ro ku), Ha la Wi do wi skowo -
-Spor to wa w So snow cu czy ha la „Okrą -
glak” w Opo lu.
MO NI KA Ja skól ska, ini cja tor ka ak cji „Biel -
sko -Bia ła dla To ma Hank sa”, spo tka ła się
w USA z wy bit nym ame ry kań skim ak to -
rem, nie ba wem wła ści cie lem bia łe go fia -
ta 126p. Emo cje by ły ogrom ne, pa ni Mo -
ni ka bar dzo się wzru szy ła. Tom Hanks
obie cał przy jazd do Biel ska -Bia łej. Szy ku -
je się więc pięk ne za koń cze nie ca łej ak cji.
MIE SIĄC te mu wy da wa ło się, że sie dzi ba
me tro po lii bę dzie w sta rym gma chu Mu -
zeum Ślą skie go (al. Kor fan te go 3 w Ka to -
wi cach). Wo je wódz two mia ło prze ka zać bu -
dy nek mu zeum Ka to wi com, a w za mian
za to uzy skać wspar cie w pro ce sie re wi ta -
li za cji za bu do wań ko pal ni Ka to wi ce w Stre -
fie Kul tu ry. Ale pre zy dent Ka to wic Mar cin
Kru pa uwa ża, że kwo ta 16 mln zł, o któ rej
mó wił wi ce mar sza łek Hen ryk Mer cik
(na ty le wy ce nio no gmach przy Kor fan te -
go 3), jest wy gó ro wa na. Tym bar dziej że
mia sto do ło ży ło już 8 mln zł do re mon tu łaź -
ni i sto lar ni by łej kop. Ka to wi ce. Szef me -
tro po lii Ka zi mierz Ka rol czak na dal li czy
na kom pro mis na li nii Ka to wi ce -wo je -
wódz two, ale za czy na roz glą dać się za al -
ter na tyw ny mi sie dzi ba mi dla związ ku.
Cho rzów, Sie mia no wi ce i Ru da Ślą ska już
ofe ru ją me tro po lii al ter na tyw ne lo ka li za cje
jej sie dzi by. W Cho rzo wie cho dzi o sta ry ra -
tusz gmi ny Haj du ki Wiel kie.
ŻAD NE mia sto w Pol sce nie ma ty lu au to -
bu sów -hy bryd, co So sno wiec – na wet
Ka to wi ce. So sno wiec ki PKM po sia da
łącz nie 78 ta kich au to bu sów za 127 mi lio -
nów zło tych. Do sto li cy Za głę bia do tarł
pod ko niec paź dzier ni ka ostat ni z trzy dzie -
stu pię ciu ta kich po jaz dów mar ki Vo lvo.
To za mknię cie re ali za cji do staw 78 au to -
bu sów re ali zo wa nych od mar ca br. Zaś
do koń ca mar ca przy szłe go ro ku po ja wią
się jesz cze trzy au to bu sy elek trycz ne.
Z 66 li nii, któ re ob słu gu je so sno wiec ki
PKM, no we au to bu sy ob słu gu ją 26 li nii.
W So snow cu, ko cha ni Ślą za cy, już daw -
no prze sta ły kop cić wy słu żo ne wę gier skie
ika ru sy...
NAD MOR SKA pla ża po wsta nie ko ło Ja snej
Gó ry. Koń cem paź dzier ni ka w czę sto -
chow skim Urzę dzie Mia sta pod pi sa no
umo wę na re wi ta li za cję par ku Li si niec. Wy -
ko naw ca, tam tej sza Prze my słów ka, mo że
już za czy nać pra ce. Do 1 czerw ca przy szłe -
go ro ku ma być go to wa pla ża. Trzy krot nie
więk sza od obec nej. Nie by le ja ka, bo
usy pa na z mor skie go, bał tyc kie go pia sku.
Czę sto cho wa za mó wi ła już w por cie mor -
skim w Ust ce 500 wy wro tek pia sku, któ ry
zo sta nie wy do by ty z dna mo rza, przy po -
głę bia niu wej ścia do por tu. A do 15 paź -
dzier ni ka przy szłe go ro ku bę dzie go to wy
pa wi lon – z ka wiar nią i po mo stem. Po nad -
to po wsta ną no we alej ki z oświe tle niem,
ścież ki ro we ro we. Wpraw dzie zo sta ną wy -
cię te 62 drze wa, ale zo sta ną za sa dzo ne 102
no we i to kil ku let nie. Tak więc po mo dli -
twie – za słu żo ne pla żo wa nie, pąt ni ku i pąt -
nicz ko (ra czej)...

KRO NI KARZ 

MIESIĄC
Zapis wydarzeń 

z miesiąca
poprzedzającego

zamknięcie 
numeru
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GRAND PRIX – Se ba s!an Krok, Amor

II MIEJ SCE – Ka ro li na Ja błoń ska, Je dzą ca bło to
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43. Bien na le

Ma lar stwa 

Biel ska Je sień 2017

III MIEJ SCE – Alek san dra Buj now ska, Bez ty tu łu

WY RÓŻ NIE NIE RE GU LA MI NO WE
– Jo an na Kaucz, z cy klu „Za ba wy bro nią”

WY RÓŻ NIE NIE RE GU LA MI NO WE – Ka ta rzy na Ku ku ła, Przy jem ność

WY RÓŻ NIE NIE RE GU LA MI NO WE
– Jo lan ta Sta chy ra, Afry ka a świat. Do bro? Byt? 2

WY RÓŻ NIE NIE RE GU LA MI NO WE
– Ma rek Ra chwa lik, Lo go i ma skot ki wiej skiej nu ka pe li me ta lo wej
z mło dą dziew czy ną na wo ka lu 
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Szopienice centrum Annency

Bytom Bieszczady

MK

Pod Skałą

Henryk
Bzdok

„Śląsk nieskończony”

grafika
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„ROMEO i JULIA”
premiera w Operze Śląskiej w Bytomiu
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ED MUND BO RZEM SKI
! IKAR Z KOR FAN TO WA

E
d mund Bo rzem ski – opol ski po eta, hi sto ryk i ani ma tor kul ‐

tu ry ob cho dzi ju bi le usz 30‐le cia twór czo ści li te rac kiej. Po ‐

cho dzi z ro dzi ny o ko rze niach kre so wych. Uro dził się w Opo ‐

lu 15.06.1959 r. i tu ukoń czył Wyż szą Szko łę Pe da go gicz ną.

Hi sto ryk, po eta, w swo im do rob ku pi sar skim po sia da kil ka ‐

dzie siąt ar ty ku łów z dzie dzi ny kry ty ki li te rac kiej oraz hi sto ‐

rii. Miesz ka w Kor fan to wie. De biu to wał ja ko po eta w 1987

ro ku. Je go wier sze uka zy wa ły się w licz nych cza so pi smach

i wy daw nic twach zbio ro wych, m.in. w „Pi śmie Li te rac ko ‐Ar ‐

ty stycz nym”, „Zda niu”, „Ka len da rzu Opol skim”, „Kwar tal ni ‐

ku Na uczy cie la Opol skie go”, „Opo lu”, Rocz ni ku „Mu zea Wal ‐

ki”. Uczest ni czy ak tyw nie w ży ciu li te rac kim w kra ju

i za gra ni cą. Od wie lu lat po pu la ry zu je po ezję wśród mło dzie ‐

ży szkol nej. Jest ini cja to rem kon kur su re cy ta tor skie go po ‐

ezji je niec kiej, któ ry or ga ni zo wa ny jest przez Cen tral ne Mu ‐

zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach oraz cy klicz nych

spo tkań z po ezją pa trio tycz ną. W uzna niu osią gnięć i za sług

w dzie dzi nie kul tu ry Ed mund Bo rzem ski zo stał uho no ro wa ‐

ny ty tu łem „Za słu żo ny dla Gmi ny Kor fan tów”, „Ho no ro wy

Oby wa tel Gmi ny Łam bi no wi ce” oraz odzna ką ho no ro wą

„Za słu żo ny dla Wo je wódz twa Opol skie go”. Jest człon kiem

Związ ku Li te ra tów Pol skich, Kon fra ter ni Po etów w Kra ko wie,

Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach,

Na uczy ciel skie go Klu bu Li te rac kie go w Opo lu oraz Nie mo ‐

dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go. Wy dał zbio ry po ezji:

„Po dziel my się sło wem” (Opo le 1992), „Obok mil cze nia”

(Opo le 1995), „Nie obec ność to ka mień” (Opo le 1996),

„Wy ścig o” (Opo le 1998), „Gwiaz da Sy zy fa” (Opo le 2002),

„Nie ga sić gwiazd” (Kra ków 2005), „Wia trem po szkle” (Kra ‐

ków 2009), „Prze trwać” (Kra ków 2011), „Czło wiek za bur ‐

tą” (Kra ków 2014), „Co raz wię cej ci szy” (Kra ków 2015).

(jiw)

Wil no: XVII Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Po etyc ki „Maj nad Wi lią” – ko ściół Fran ‐
cisz ka nów, maj 2010: od le wej – re dak tor Ro mu ald Miecz kow ski, Ed mund
Bo rzem ski, An drzej Wajs

Kra ków: Mi ste rium Kon fra ter ni Po etów „Chleb Na dziei” – ko ściół Fran cisz ‐
ka nów, kwie cień 2005, E. Bo rzem ski z boch nem chle ba obok Woj ciech Ko ‐
wal czyk, ar ty sta pla styk, ilu stra tor to mi ków po etyc kich Kon fra ter ni

Brzeg: XXV Mię dzy na ro do wy Na jazd Po etów na Za mek Pia stów Ślą skich
w Brze gu: od le wej E. Bo rzem ski z przy ja ciół mi – Ewą Maj ‐Szczy giel ską,
Pio trem Żar czyń skim

Okład ki to mi ków po etyc kich 
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Kor fan tów: E. Bo rzem ski na spo tka niu au tor skim w Miej ‐
sko ‐Gmin nej Bi blio te ce, lipiec 2014
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