
CENA 7 ZŁ (w tym 5% VAT)      ISSN: 1425‐3917 NR INDEKSU 33328X       www.slaskgtl.pl Nr 12 (265) • ROK XXII • GRUDZIEŃ 2017

Slask 12 okladki  17-12-11  10:39  Strona 1



Nasz partner

25 li sto pa da 2017 ro ku w Fil har mo nii Ślą skiej im. Hen ry ‐
ka Mi ko ła ja Gó rec kie go w Ka to wi cach ogło szo no wy ni ki
ju bi le uszo we go X Mię dzy na ro do we go Kon kur su Dy ry gen ‐
tów im. Grze go rza Fi tel ber ga. Mię dzy na ro do we ju ry
pod prze wod nic twem Ju oza sa Do mar ka sa I na gro dę
ufun do wa ną przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ‐
ro do we go (25 000 eu ro) i Zło tą Ba tu tę przy zna ło Su ‐Han
Yang z Taj wa nu.

Więcej o konkursie na str. 32

Naszych Przyjaciół informujemy, że 12 stycznia 2018 roku o godz. 17.00,
w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach,

z okazji 25. rocznicy Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego,
poprosiliśmy JE ks. abpa seniora dra Damiana Zimonia

o przewodniczenie Mszy Świętej w intencji członków naszego towarzystwa.
Homilię wygłosi ks. prof. Jerzy Szymik.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Zdrowych,
spokojnych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia,
a także dobrego roku 2018

życzą

Zarząd Górnośląskiego
Towarzystwa Literackiego
i redakcja
miesięcznika „Śląsk”
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Czasopismo
„Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny”

jest dostępne w wersji elektronicznej
w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

4. An drzej Jar czew ski SKARB NIK. OD RO DZE NIE MI TU
8. ks. An drzej Ha nich DO BRZE ZA SŁU ŻYŁ SIĘ POL SCE.

WSPO MNIE NIE O JÓ ZE FIE PĘ KA LI.
14. Mar ty na Dy mon OPUSZ CZO NA PRZE SZŁOŚĆ. O po ezji Te re sy Fe renc.
19. Elż bie ta Hur nik PO ETA W ŚWIE CIE KUL TU RY. O wier szach Fe lik sa Net za.
22. Ja ro sław Krzysz tof Pie niek MÓJ POL SKI OBE RSCHLE SIEN
32. Wie sła wa Ko no pel ska SU -HAN YANG ZE ZŁO TĄ BA TU TĄ
36. Zbi gniew Choj now ski WAŚ KIE WICZ
41. POR TRE TY MI STRZÓW

Ma rian Ki siel PRO FE SOR BAR BA RA GUT KOW SKA
44. BLASK ARCYDZIEŁ

Je rzy Pa szek BLASK FER DY DUR KE
48. Mał go rza ta Ry giel ska „JU BI LE USZO WE BU KIE TY”. O ŚWIA TACH

PO ETYC KICH ZE ŚLĄ SKA.
52. To masz Bie nek ŚLĄ SKIE PRZY GO DY KRE MU NI VEA
60. Hen ryk Szcze pań ski PRA WIE KRÓ LEW SKA WI ZY TA. KU KUŁ CZE JA JO

WIND SO RÓW
70. Ka ta rzy na Nie spo rek ŚWIA TY PO ETYC KIE KS. JE RZE GO SZY MI KA
72. Ma ria Fi rut JEST TA KIE LI CEUM NA ŚLĄ SKU...

FE LIE TO NY

13. MIĘ DZY NU TA MI
Mag da le na Dzia dek JU BI LE USZ RY SZAR DA GA BRY SIA. ŚLĄ SKIE
UTWO RY NA GDAŃ SKICH „NO WYCH FA LACH”

78. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA
Jan Mio dek WLEŃ I CZĄST KA -VEL -

PLA STY KA

34. Anna Korusiewicz. MALARSTWO

KSIĄŻ KI

74. To masz Mi zer kie wicz EKO NO MIE DY GA TA
75. Ga weł Ja nik DO MI NU JĄ CY CZY ZDO MI NO WA NY
76. Ka ta rzy na Nie spo rek „IM BLI ŻEJ DNA, TYM MOC NEJ SZE WI NO”
77. Ju sty na Szlach ta -Misz tal TO NIE SEN ANI EKS PE RY MENT,

TO RZE CZY WI STOŚĆ

PO EZJA I PRO ZA

3. Mar cin Ha łaś BIA ŁE KO MI NIAR KI
12. Har ry Du da MI MO WSZYST KO SMU TEK ZIEM SKI
17. Mar cin Ha łaśWIER SZE
24. Zyg munt Krzy ża now ski TRZY OPO WIA DA NIA. Prze ło żył Ma rian Ki siel
28. Kry stian Krze miń ski WIER SZE
38. Ma ria Peszt B’EZRAT HA SZEM!
79. Ma rek Pie cho ta Z NO WYCH ONO MA STI KO NÓW

STA ŁE RU BRY KI

46. SPOR TO WE ŻY CIO RY SY ŚLĄ ZA KÓW
Hen ryk Ma rzec FLO RE CIST KI Z GKS

67. Z ŻY CIA BI BLIO TEK
Alek san da Za wal ska -Ha wel ŻORY. MI GRUJ DO BI BLIO TE KI!

69. OPOLSKIE. PO LO NU SI W MU ZEUM UNI WER SY TE TU OPOL SKIE GO
82. NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
86. ŚLĄ SKI MIE SIĄC

NA OKŁAD CE:

Grafika: Anna Korusiewicz
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MIA STA KA TO WI CE
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MARCIN HAŁAŚ

Mar cin Ha łaś, ur. 1968 w By to miu, po eta, pi ‐
sarz, kry tyk li te rac ki i dzien ni karz. Opu bli ko wał
po nad dwa dzie ścia ksią żek po etyc kich, dla

dzie ci, ese istycz nych i pu bli cy stycz nych. Waż ‐
niej sze to my po etyc kie: Pro to ko ły (1989), Nie ‐

bo po etów (1990), Bursz tyn i śnieg (2002),

Da le ko od Lwo wa (2006).

BIA ŁE KO MI NIAR KI

Anio ło wie za ło ży li na twa rze bia łe

ko mi niar ki, przed ak cją prze że gna li

się szyb ko, ści ska jąc w dło niach

chłod ne kol by szyb ko strzel nych uzi.

Pod drzwi ła du nek wy bu cho wy,

po tem już tyl ko eks plo zja: krót ki huk,

świa tło i tro chę dy mu. Zu peł nie tak

sa mo jak by ło na Po cząt ku.

Bły ska wicz nie wpa dli do miesz kań

wy wle ka jąc z łó żek męż czyzn,

ko cha ją cych się wła śnie z ko bie ta mi

prze ciw szó ste mu przy ka za niu.

Spod prysz ni cy, z to a let i od ku chen nych

sto łów, na któ rych chleb, wi no, kieł ba sa,

wód ka. Po kil ku se kun dach le że li już sku ci

na zie mi, za sko cze ni, bez rad ni.

A nad ich gło wa mi anio ło wie wciąż jesz cze

wrzesz cze li: „Na zie mię! Bez ru chu! Sąd!”

i od wra ca li się od przy by łych

nie wia do mo skąd nie bie skich ka mer.

Pi li wo dę z bu te lek, trzy ma li ich pod

lu fa mi uzi, wciąż nie zdej mu jąc z twa rzy

prze po co nych, już brud nych

gdzie nie gdzie bia łych ko mi nia rek.

2006
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G
ór ny Śląsk, któ ry przez dwa wie -
ki – rów nież w kul tu rze – roz wi -

jał pa ra dyg mat wę gla i sta li, po trze bu -
je no we go im pul su mi to twór cze go.
Rzecz ja sna po ję cie „mi tu” uży wa ne
jest tu w zna cze niu kul tu ro znaw czym.
Nie cho dzi więc o wy twa rza nie ja kichś
„prawd za stęp czych”, ale o świa do me
or ga ni zo wa nie zbio ro wej wy obraź ni

wo kół cen nych dla re gio nu war to ści.
A po nie waż wszyst kich war to ści nie da
się pro mo wać jed no cze śnie – na le ży
wy brać to, co mo gło by być we hi ku łem
dla ca łe go bo gac twa kul tu ro we go.

In spi ra cję czer pię z po my słu Zyg -
mun ta Ja ni szew skie go, któ ry sto lat te -
mu (1918) na ła mach „Na uki Pol skiej”
za pre zen to wał nie zwy kle od kryw czą

i płod ną te zę. Otóż – twier dził Ja ni -
szew ski – od ra dza ją ce go się, bied ne -
go pań stwa pol skie go nie stać
na uczest ni cze nie w roz wo ju na uki
świa to wej na wszyst kich po lach. Trze -
ba wy brać dzie dzi ny, w któ rych już
ma my wy bit ne osią gnię cia, i wspie rać
roz wój tam, gdzie ma my naj więk sze
szan se.

Skarbnik jest postacią o największej na Śląsku mocy mitotwórczej. Wokół „osoby” Skarbnika może rozwijać się
zróżnicowana oferta kulturalna. Skarbnik ma również pewien potencjał finansowy w tym sensie, że istnieją źródła,
z których na działania wokół Skarbnika będzie można pozyskiwać granty łatwiej niż na cele nazwane inaczej.

Skarbnik.

Odrodzenie mitu
ANDRZEJ JARCZEWSKI

Praca Jakuba Kusiaka
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Jak wie my – wła dze wspar ły ten po -
mysł (nie wiel ki mi zresz tą środ ka mi),
a w efek cie po wsta ła tzw. „pol ska
szko ła ma te ma tycz na”, któ rej osią gnię -
cia – przy kro dziś przy po mi nać – prze -
wyż sza ją nie tyl ko pło dy PRL, ale
i wszyst ko to, co osią gnę ła na uka
w III RP. To na le ży z bó lem po wtó -
rzyć: dla świa to wej na uki nie ma zna -
cze nia nic, co po wsta ło w Pol sce
po ro ku 1939, na to miast pra ce szko -
ły lwow sko -war szaw skiej z dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go są cy to wa -
ne do dziś. Za wdzię cza my to nie
tyl ko ge niu szo wi pol skich lo gi ków
i ma te ma ty ków, ale rów nież kon cen -
tra cji nie zwy kle skrom nych środ ków
na traf nie wy bra nej te ma ty ce.

Mit Skarb ni ka

T
rud no bu do wać mit na „su chym ko -
rze niu”. Trze ba wy ko rzy stać ja -

kieś do bro ist nie ją ce i tak je mo dy fi -
ko wać i roz wi jać, by po ma ga ło żyć
w no wej epo ce. Tak wła śnie po stę po -
wa li Ir land czy cy, któ rzy po wstą pie -
niu do Unii Eu ro pej skiej od no to wa li
re kor do wy wzrost go spo dar czy, wy ni -
ka ją cy z ma so we go przej ścia na no we
tech no lo gie z po mi nię ciem nie któ -
rych eta pów in du stria li za cji. Ale to wa -
rzy szy ła te mu prze bu do wa na ro do wej
mi to lo gii, uła twia ją ca oswo je nie się
z no wą sy tu acją. 

Ma ło kto wie, że na wet „tra dy cyj na”,
tak w Pol sce ce nio na, lu do wa mu zy -
ka ir landz ka jest w ca ło ści młod sza
od wie lu czy tel ni ków „Ślą ska”. To sa -
mo do ty czy prze bu do wy po sta ci Ir -
land czy ka w świa do mo ści eu ro pej -
skiej. Ta po stać dziś jest jed no znacz nie
po zy tyw na, a by wa ło z tym... róż nie.
Bar dzo cie ka wie mó wi o tym Er nest
Bryl, naj więk szy w Pol sce znaw ca
i mi ło śnik Ir lan dii. 

WAme ry ce II po ło wy XIX wie ku ta -
ką wy ide ali zo wa ną i zmi to lo gi zo wa ną
po sta cią stał się kow boj. Nie ze wzglę -
du na swo je wa lo ry obiek tyw ne, ale dla -
te go, że moż na mu by ło przy pi sać
mnó stwo atrak cyj nych przy gód, na pę -
dza ją cych fa bu ły po wie ścio we i fil mo -
we, ko mik sy, pio sen ki i ca łą po pkul tu -
rę. Sam kow boj był prze cież „chłop cem
od krów” – przed sta wi cie lem spo łecz -
nych ni zin, ale ni zin dla Ame ry ki naj -
waż niej szych: wal czą cych cięż ką i nie -
bez piecz ną pra cą o lep szy byt.

Fro do – Pot ter – Wiedź min – Skarb nik!

T
ak się szczę śli wie skła da, że aku rat
gór nic two pol skie – za spra wą Gu -

sta wa Mor cin ka – dys po nu je wy jąt ko -

wo po zy tyw nym mi tem Skarb ni ka, do -
brze opra co wa nym li te rac ko i do -
strze ga nym przez na ukę. Jest więc
do cze go na wią zać, zwłasz cza że jest
to po stać groź na wa, lek ko nie jed no -
znacz na, obar czo na rów nież pew ny mi
ne ga tyw ny mi sko ja rze nia mi z Szar le -
jem czy Pu stec kim, peł nią cy mi w ko -
pal nia nej mi to lo gii po dob ne funk cje.

Wie lu pi sa rzy ja koś eks plo ato wa ło
mit Skarb ni ka. Nikt jed nak nie pod jął
pró by re in ter pre ta cji Skarb ni ka w ce -
lu zbu do wa nia no wej mi to lo gii. Na wet
w za byt ko wej „Ko pal ni Gu ido” Skarb -
nik funk cjo nował na pra wach ko goś
w ro dza ju „bia łej da my”, obec nej
w każ dym sza nu ją cym się za mczy sku.

W Skarb ni ku tkwi jed nak znacz nie
więk szy, wciąż nie wy ko rzy sta ny po -
ten cjał mi to twór czy! 

Skarb nik aż pro si o kon kur sy na kon -
cep cję swo jej mi to lo gii. A mo że wzię -
li by się za to za wo do wi ry sow ni cy i li -
te ra ci? W tym kon tek ście na le ża ło by
ro zej rzeć się po po dob nych fi gu rach,
któ re w ostat nich la tach zro bi ły świa -
to wą ka rie rę. Za li czam do nich Har re -
go Pot te ra, bo ha te rów Tol kie na,
a w Pol sce... Wiedź mi na! Skarb nik ma
w so bie nie mniej szy po ten cjał, a ży -
je my w epo ce, w któ rej ist nie je au ten -
tycz ne za po trze bo wa nie na te go ro dza -
ju po sta ci kul tu ry po pu lar nej
i wy so kiej.

Po stać ślą skie go skarb ni ka jest praw do po dob nie zło że niem kil ku róż nych

du chów, za miesz ku ją cych ko pal nie. Te za zwy czaj kar ło wa te isto ty bądź to

szko dzi ły lu dziom bądź też, prze ciw nie, by wa ły czło wie ko wi przy chyl ne, po ‐

ma ga jąc mu w pra cy i ostrze ga jąc przed nie bez pie czeń stwem. Sam skarb ‐

nik był du chem ko pal ni. Przy bie rał po stać czło wie ka bądź zwie rzę cia. Ja ‐

ko czło wiek miał być szty ga rem o dłu giej, si wej bro dzie, któ ry w dło ni

dzier żył lam pę. Na to miast po sta ci zwie rzę ce skarb ni ka mo gły być róż ne,

czę sto jest to mysz. Od XVII wie ku skarb nik prze jął wie le cech cha rak te ry ‐

stycz nych dla wy obra że nia dia bła.

Skarb nik ja ko duch ko pal ni zwra cał szcze gól ną uwa gę na pra cę gór ni ‐

ków. I tak mógł być z jed nej stro ny po moc ny, dla tych pra co wi tych i uczci ‐

wych a uka rać tych, któ rzy je go zda niem by li zbyt le ni wi, ską pi bądź w ja ‐

kiś in ny spo sób nie uczci wi. Po dob no skarb nik po ma gał w pra cy, uka zu jąc

się oso bi ście bądź pod po sta cią my szy ostrze gał przed nie bez pie czeń ‐

stwem, wska zy wał miej sca gdzie zło ża mi ne ra łów by ły bo ga te. In nym

znów ra zem pro wa dził gór ni ka na ma now ce, tak, że ni gdy wię cej nie zna ‐

lazł dro gi po wrot nej. Gór ni cy wie rzy li, że zna jo mość ze skarb ni kiem, któ ‐

rą we dług le gend miał nie kie dy pro po no wać, ni gdy nie koń czy ła się do brze.

Skarb nik był tak że pa nem miej sca, do któ re go od cho dzi ły du sze gór ni ków,

któ rzy zgi nę li pod czas pra cy w ko pal ni. 

En cy klo pe dia fan ta sty ki
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Skarb nik w po pkul tu rze

Z
na my już spo sób bu do wa nia no -
wych po sta ci po pkul tu ry, ta kich

jak Fro do, Har ry czy Wiedź min. Ja sne,
że każ dy wiel ki twór ca pra gnie być
ory gi nal ny i z po gar dą przy glą da się
pot te ro ma nii. Nie ad re su ję więc ni niej -
szych uwag do wiel kich pi sa rzy, ale
do or ga ni za to rów wiel kich prze mian.
Na róż ne szcze gó ły przyj dzie czas, a tu
zwró cę tyl ko uwa gę na to, cze go dziś
wy ma ga no wa po stać, by zna leźć
przy ja ciół. 

Otóż Skarb nik jest ze swej na tu ry
ba ar dzo sta ry. Skarb nik był świad -
kiem wszyst kich waż nych wy da rzeń
w hi sto rii gór nic twa. Ma o czym
opo wia dać! Po trzeb ne mu są jed nak
póź ne wnu ki (i wnucz ki), któ re nie
tyl ko słu cha ją, ale i ro bią coś do bre -
go na gó rze, pa mię ta jąc o swo ich ro -
dzin nych gór ni czych tra dy cjach
i o szla chet nych pod ziem nych oby -
cza jach. To był by no wy wą tek Skarb -
ni ko wej mi to lo gii, wy ma ga ją cy do -
pie ro opra co wa nia, ale też otwie ra ją cy
mit Skarb ni ka na no we in spi ra cje.
Oczy wi ście wnu czę ta Skarb ni ka bę -
dą od wie dzać za byt ko we ko pal nie

w Za brzu, Tar now skich Gó rach, a na -
wet w Wie licz ce. Prze ży cia, ja kich
tam do świad czą, mo gą być źró dłem
wie lu mi kro fa buł.

Na Gór nym Ślą sku wszy scy
– w pew nym sen sie – je ste śmy gór ni -
ka mi. Wie lu (jak ni żej pod pi sa ny)
na praw dę pra co wa ło na do le, jesz cze
wię cej miesz kań ców tej kra iny ro bi ło
coś dla gór nic twa na gó rze, a ca łe ma -
sy ko rzy sta ły z bo gac twa, wy do by wa -
ne go spod zie mi. Mi to lo gia gór ni cza
jest na szym au ten tycz nym dzie dzic -
twem. Nie moż na o niej za po mnieć,
na wet je że li gór nic two na na szych
oczach sta je się star szym, uboż szym
bra tem no wo cze snych dzie dzin go spo -
dar ki.

Su per pro duk cja „Skarb nik”

W
pro wadź my Skarb ni ka do pan te -
onu po zy tyw nej mi to lo -

gii XXI wie ku! W at mos fe rze za in te -
re so wa nia po sta cią Skarb ni ka po ja wią
się licz ne ga dże ty (już ma my mo ne tę;
bar dzo do brze!), stro ny in ter ne to we,
ma łe for my li te rac kie i pla stycz ne,
szkol ne przed sta wie nia. A to jest już

gle ba, na któ rej mo że wy ro snąć sce -
na riusz gry kom pu te ro wej, gry fa bu -
lar nej, pio sen ki, wi do wi ska, mo że na -
wet dra ma tu czy ope ry. 

Dzie ła więk sze go for ma tu nie po ‐
wsta ją sa me; trze ba je za mó wić.
Na ho ry zon cie na szych dzia łań wi dzę
ki no wą su per pro duk cję z wnucz ka mi
Skarb ni ka w ro li głów nej. Ale ta kie za -
mó wie nie trze ba przy go to wać i użyź -
nić grunt. Po my sły na wiel kie fa bu ły
mu szą doj rze wać po wo li w ma łych
kon kur sach i dzia ła niach ar ty stycz -
nych. 

Mit Skarb ni ka po mo że in te gro wać
po ko le nie wnu ków gór ni ków w pra cy
nad mo der ni za cją daw ne go Czar ne go
Ślą ska. W sprzy ja ją cych wa run -
kach – za 5 lat moż li we bę dzie przy -
go to wa nie su per pro duk cji, po zwa la ją -
cej wnieść po zy tyw ne prze sła nie
o Ślą sku do świa to we go obie gu kul tu -
ro we go po przez np. film fan ta sy
o Skarb ni ku (i je go dziel nych wnu -
kach!!!). Mógł by to też być se rial
kre sko wych do bra no cek, przy go to -
wu ją cych emo cjo nal ny grunt pod póź -
niej sze za sie wy. Wte dy sa mi uwie rzy -
my, że Gór ni czy Śląsk jest co ol (nie
tyl ko co al), a gry kom pu te ro we i mu -

Jak najmłodsi Ślązacy wyobrażają sobie Skarbnika? Muzeum w Rybniku w 2014 roku było organizatorem konkursu plastycznego na wizerunek
Skarbnika, skierowanego do dzieci. Wyróżnione pierwszą nagrodą prace Konstancji Siei i Maksymiliana Machoczka
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si ca le na tym mo ty wie wy ro sną jak
grzy by po desz czu. Kto śle dzi dzia ła -
nia ar ty stycz ne w Ko pal ni Gu ido
na po zio mie 320, wie, że moż na na -
praw dę du żo, a at mos fe ra głę bo kich
pod zie mi nie zwy kle sil nie wpły wa
nie tyl ko na kształt wy sta wia ne go
tam dzie ła te atral ne go czy mu zycz ne -
go, ale – przede wszyst kim – uszla -
chet nia od biór.

Gi ną cy pod ziem ny świat
w li te ra tu rze

W
ro ku 2000 zło ży łem w Gór no ślą -
skim To wa rzy stwie Li te rac kim

pro po zy cję roz pi sa nia kon kur su na po -
wieść o te ma ty ce gór ni czej. Spra wa to -
czy ła się bar dzo dłu go, gdyż wa run -
kiem wstęp nym by ło uzy ska nie
ja kie goś fun du szu na gród. Nie ste ty,
wiel kie spół ki wę glo we by ły wów czas
za rzą dza ne przez oso by nie zdol ne
do pod ję cia ja kich kol wiek roz mów
na ten te mat.

Osta tecz nie ze bra ła się kwo ta za ma -
ła jak na kon kurs na po wieść, ale wy -
star cza ją ca do ogło sze nia kon kur su
na opo wia da nie gór ni cze. I ta ki kon -
kurs się od był w ro ku 2002. Uczest ni -
czy łem w pra cach ju ry. Na pły nę ło
kil ka dzie siąt prac o zróż ni co wa nym
po zio mie, a opo wia da nie zwy cię skie
po ka zy wa ło lo sy gór ni ków, zde gra do -
wa nych w pro ce sie prze mian do po zy -
cji zło dziei wę gla ze skła dów ko le jo -
wych. Ta kie to by ły cza sy. Na gra dza no
wy łącz nie wa lo ry li te rac kie. Nie ide -
olo gię.

Pi szę o tym ze świa do mo ścią, jak
trud no zdo by wa się pie nią dze na kul -
tu rę. Mi mo to na le ży wró cić do kon -
kur su na po wieść, bo to po wieść jest
fun da men tem, na któ rym moż na bu -
do wać in ne for my me dial ne. Je stem
zde kla ro wa nym pro pa ga to rem no -
wych tech no lo gii w kul tu rze, ale fakt,
że przez pra wie 30 lat wol nej Pol ski
nie uka za ła się wiel ka po wieść, ar ty -
stycz nie do ku men tu ją ca prze mia ny
cy wi li za cyj ne na gó rze i na do le ko -
pal ni – to uwa żam za prze jaw strasz -
nej nie mo cy twór czej.

Kto stwo rzy po wieść?

K
siąż ka o Skarb ni ku nie po wsta nie
sa ma. By po waż ny pi sarz pod jął się

tak trud ne go za da nia – mu si mieć al -
bo na dzie ję na na gro dę, al bo przy naj -
mniej gwa ran cję zwro tu kosz tów rocz -
nej pra cy. Wo je wódz two ślą skie stać
na za mó wie nie po wie ści. I nie mam tu
na uwa dze wy łącz nie Za rzą du Wo je -
wódz twa (choć też), ale wszyst kich

przed się bior ców, któ rzy na Ślą sku
za ra bia ją i po win ni uczest ni czyć w roz -
wo ju du cho wym swo ich pra cow ni ków.
Nie jest pew ne, czy Gu staw Mor ci nek
był by dziś uwa ża ny za naj więk sze go
pro za ika ślą skie go wszyst kich cza sów,
gdy by nie zdo był na gro dy wo je wódz -
kiej za Wy rą ba ny chod nik (1931).
Nie ste ty – dziś już Mor ci nek nie jest
czy ta ny. Mu si wy stą pić no wy twór ca,
któ ry do trze do mło dzie ży no wy mi po -
my sła mi.

Ma my spo ro do nad ro bie nia w hi -
sto rycz nym i ar ty stycz nym do ku -
men to wa niu od cho dzą cej w prze -
szłość, ale jak że waż nej epo ki
ślą skie go gór nic twa. To jest dzie dzi ‐
na za dzi wia ją co za nie dba na. Co ro -
ku po win no wy cho dzić kil ka po -
wie ści i kil ka dzie siąt ar ty ku łów
po pu lar nych i na uko wych nie tyl ko
w mu ze al nym rocz ni ku „Gór nik Pol -
ski”. Na le ży pil nie uru cho mić ak cję
na gry wa nia wspo mnień sta rych ha -
je rów, ich żon i dzie ci. Gi ną cy pod -
ziem ny świat mu si być udo ku men to -
wa ny!

Skarb nik Ślą skie go Biz ne su

P
o zo sta ją jesz cze kwe stie fi nan so we.
Kto za pła ci za Skarb ni ka!? Otóż

Skarb nik – ja ko na zwa i po stać – ma
w so bie rów nież wy jąt ko wy po ten cjał
„gran to bior czy” i to nie tyl ko z tra dy -
cyj nych źró deł sa mo rzą do wych. Wy -
obraź my so bie ślą ski znak ja ko ści
„Skarb nik Ślą skie go Biz ne su”. Wie lu
przed się bior com bę dzie za le ża ło
na pod nie sie niu mo ral nej, a przez to
i han dlo wej czy mar ke tin go wej war -
to ści po sta ci, z któ rą ich fir ma ja koś się
zwią że.

W prze strze ni kul tu ry po ja wi się
miej sce dla biz ne su, któ ry otrzy ma
do od płat ne go wy ko rzy sta nia po stać
Skarb ni ka. Bę dzie to przed mio tem
dal szych dys ku sji, bo naj pierw mu si
po wstać sto róż nych wi ze run ków,
spo śród któ rych wy bie rze my Skarb ni ‐
ka Biz ne su – znak ślą skiej ja ko ‐
ści. I – jak by ło z kow bo jem – do szer -
sze go obie gu mu si wejść ty siąc
przy gód Skarb ni ka i je go wnu ków, by
mi to twór cza „ma sa kry tycz na” osią -
gnę ła po ziom, wy ma ga ny przez su per -
pro duk cję.

Trud ne przej ście do spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go mo że od by wać się
w at mos fe rze pro te stów z wy ko rzy sta -
niem ele men tów tra dy cji ja ko bro ni
prze ciw ko prze mia nom. Ale ten mo -
del, to wa rzy szą cy np. wy ga sza niu
gór nic twa w An glii, nie jest je dy ny. Je -
że li w miej sce cze goś, co ule ga ogra -
ni cze niu lub li kwi da cji, two rzo na jest

no wa war tość – spo łecz na ak tyw -
ność znaj du je uj ście nie w wal ce, lecz
w twór czo ści. I – na szczę ście – w wo -
je wódz twie ślą skim re ali zo wa ny jest
ten dru gi mo del w po sta ci m.in. Szla -
ku Za byt ków Tech ni ki. Po świę ci łem
te mu za gad nie niu esej pt. Ślą scy pa ‐
trio ci post in du strial ni, opu bli ko wa ny
w mie sięcz ni ku „Śląsk” nr 2/2010,
a dzie sięć lat wcze śniej, za po wie -
dzia łem ten pro ces w ar ty ku le Spo łe ‐
czeń stwo in for ma cyj ne ro dzi się
na Ślą sku, nr 11/2000. 

Stwo rzyć mit god ny XXI wie ku!

S
zu kaj my środ ków na stwo rze nie gry
kom pu te ro wej, któ ra na wie lu po -

zio mach kom pli ka cji (i „pod ziem no -
ści”) mo gła by nieść wie dzę o gór nic -
twie dzie ciom od pierw szych klas
szko ły pod sta wo wej aż do ma tu ry. Za -
wsze jed nak naj waż niej sze bę dzie
oso bi ste prze ży cie gro zy i pięk na ko -
pal ni. Na szczę ście za byt ko we ko pal -
nie cie szą się du żą po pu lar no ścią,
więc opo wie ści gór ni cze – dla wie lu
czy tel ni ków i wi dzów – bę dą ja koś
osa dzo ne w zna nych lub wy obra żal -
nych re aliach.

Mi ty nie ro dzą się sa me. Two rzą je
ci, któ rym za le ży na pro stej, emo cjo -
nal nej, wspól nej dla pew nej spo łecz -
no ści opo wie ści o czymś waż nym. Je -
że li przed sta wi cie le tej spo łecz no ści
nie zbu du ją o so bie mi tów po zy tyw -
nych – znaj dą się ta cy, któ rzy stwo -
rzą mi ty ne ga tyw ne. Na szym obo -
wiąz kiem jest prze zwy cię ża nie
ne ga tyw nych ślą skich ste reo ty pów.
Ale nie przez spór. Przez two rze nie
no wej mi to lo gii, sprzy ja ją cej roz -
wo jo wi i cen nym dla nas war to -
ściom. 

Bę dę wdzięcz ny i za gło sy kry -
tycz ne w tej spra wie, i za wszel kie uzu -
peł nie nia, roz wi ja ją ce za ry so wa ną tu
wstęp nie kon cep cję. 

■

An drzej Jar czew ski – kie row nik Ra ‐
dio sta cji Gli wi ce w la tach 2003‐2016
– opu bli ko wał kil ka ksią żek o Ślą sku,
w tym kla sycz ne dzie ło pro fe sjo gra ‐
ficz ne pt. Szych tow ni ca, czy li szla chet ‐
ne go tru du gór ni cze go nie wia ry god ‐
nie szcze re opi sa nie. Trze cie wy da nie
tej książ ki uka za ło się nie daw no na ‐
kła dem Mu zeum Ślą skie go. Naj now ‐
sze książ ki au to ra do ty czą pod sta wo ‐
wych za gad nień fi lo zo ficz nych:
praw dy, do bra i pięk na.

sl12s04-07m  17-12-11  08:40  Strona 4



8

Z
na li śmy się i przy jaź ni li od wie lu
lat, stąd mo ja wie dza o Józ ku za -

war ta w tym wspo mnie niu i bar dzo
oso bi sty cha rak ter te go świa dec twa. 

Przy to czy łem je w ob szer nych
frag men tach w ka za niu wy gło szo -
nym w ko ście le pa ra fial nym p.w. św.
Mi ko ła ja w Kę dzie rzy nie-Koź lu
w po nie dzia łek 17 lip ca 2017 r.
pod czas uro czy sto ści po grze bo wej
śp. Józ ka, któ ra, oprócz licz nej ro -
dzi ny, zgro ma dzi ła kil ka set osób –
współ pra cow ni ków, przy ja ciół
i zna jo mych Zmar łe go.

Ży cie dla ener ge ty ki

J
ó zef Pę ka la uro dził się w Har cie
na Zie mi Rze szow skiej 19 mar ca -

1937 roku w dzień swe go Pa tro -
na św. Jó ze fa. Z do mu ro dzin ne go
wy niósł wy cho wa nie opar te na umi -
ło wa niu Bo ga i Oj czy zny. Wraz
z czwor giem swe go ro dzeń stwa bar -
dzo wcze śnie prze szedł twar dą szko -
lę ży cia – bie dę lat woj ny i oku pa cji
nie miec kiej, i nie mniej trud ne la ta
bez po śred nio po wo jen ne. Po ukoń -
cze niu szko ły pod sta wo wej i li ceum
ogól no kształ cą ce go w Dy no wie
nad Sa nem wy je chał do pod no szą ce -
go się z wo jen nych ru in Wro cła wia,
gdzie w 1955 r. pod jął stu dia na Wy -
dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
Wro cław skiej, któ re ukoń czył w 1959
r., uzy sku jąc dy plom ma gi stra in ży nie -
ra o spe cjal no ści elek try ka. To ukie -
run ko wa ło je go ca ło ży cio wą pra cę za -
wo do wą, któ rą zwią zał z ener ge ty ką,
gdzie prze szedł po ko lei wszyst kie
szcze ble ka rie ry za wo do wej – od sze -
re go we go pra cow ni ka po dy rek to ra
ge ne ral ne go i bu dow ni cze go elek -
trow ni. Dzię ki te mu bo ga te mu do -
świad cze niu mógł stać się w peł ni
prze ko nu ją cym wy cho waw cą i na -
uczy cie lem kil ku po ko leń ener ge ty -
ków, któ rzy wy szli spod je go rę ki.

Pra cę za wo do wą roz po czął za raz
po stu diach, w 1960 r. na wy dzia le
elek trycz nym Elek trow ni „Mie cho -
wi ce” w By to miu, gdzie już
po dwóch la tach zo stał kie row ni kiem
wy dzia łu. 

Je go nie prze cięt na in te li gen cja,
pra co wi tość, zmysł ra cjo na li za tor -
ski, otwar tość na lu dzi i kon cy lia cyj -
ne uspo so bie nie, umie jęt ność osią ga -
nia wy zna czo nych ce lów, wresz cie
od wa ga w po dej mo wa niu de cy zji
w za rzą dza niu, to by ły te pre dys po -
zy cje cha rak te ro lo gicz ne, któ re go
wy róż nia ły i za wa ży ły na je go dal szej,
szyb kiej ka rie rze za wo do wej. 

ks. ANDRZEJ HANICH

Jó zef Pę ka la

Do brze
za słu żył się

Pol sce
Wspo mnie nie o Jó ze fie Pę ka li
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W nie dłu gim cza sie zo stał służ bo wo
prze nie sio ny (bo ta ki wów czas był
tryb awan su za wo do we go) na sta no wi -
sko dy rek to ra Elek trow ni „Bla chow nia”
w Kę dzie rzy nie. Tu w krót kim cza sie
do pro wa dził do mo der ni za cji te go
jesz cze przed wo jen ne go za kła du i to
spra wi ło, że w nie dłu gim cza sie zo stał
ko lej ny raz awan so wa ny po przez prze -
nie sie nie służ bo we na sta no wi sko dy -
rek to ra, tym ra zem do Elek trow ni „Ja -
worz no III” w bu do wie (1976-1979),
gdzie wy ka zał się rów nież ta len tem or -
ga ni za cyj nym i sku tecz no ścią, gdyż
w cią gu trzech lat do pro wa dził do wy -
bu do wa nia sze ściu blo ków ener ge -
tycz nych o mo cy 200 MW każ dy.

To spo wo do wa ło, iż w 1979 r. zo stał
ko lej ny, ostat ni już raz, prze nie sio ny
służ bo wo tym ra zem na sta no wi sko dy -
rek to ra Elek trow ni „Opo le” w bu do -
wie, któ rą nie prze rwa nie kie ro wał
przez 23 la ta, aż do swe go przej ścia
na eme ry tu rę w lu tym 2002 r.

Kie dy obej mo wał to sta no wi sko
miał peł ną świa do mość te go, że po -
dej mu je się naj trud niej sze go w swo -
im ży ciu, pio nier skie go za da nia,
a mia no wi cie – wy bu do wa nia od pod -
staw naj bar dziej eko lo gicz nej elek -
trow ni wę glo wej w Pol sce, bo ta ką
mia ła być Elek trow nia „Opo le”
w Brze ziu k. Do brze nia Wiel kie go.

Po cząt ki tej gi gan tycz nej in we sty -
cji, jak i sa ma póź niej sza bu do wa, by -
ły nie zwy kle trud ne przede wszyst -
kim ze wzglę du na uwa run ko wa nia
ze wnętrz ne ja kie jej to wa rzy szy ły.
Od czu wa ne z po cząt ku dość po -
wszech nie w tra dy cyj nym rol ni czym
śro do wi sku lę ki przed tym co mia ło
na dejść, bo by ło no we i nie zna ne, pro -
ble my z wy ku pem zie mi od przy wią -
za nych do oj co wi zny miej sco wych
rol ni ków, a póź niej per ma nent ny
brak pie nię dzy w ka sie pań stwo wej
na pro wa dze nie tej in we sty cji z uwa -
gi na co raz bar dziej po głę bia ją cy się
kry zys go spo dar czy, kie dy za czę ło
wszyst kie go bra ko wać, wresz cie wy -
buch straj ków ro bot ni czych w sierp -
niu 1980 r., a po tem burz li wy czas
pierw szej „So li dar no ści”, wresz cie
stan wo jen ny, wpro wa dzo ny w grud -
niu 1981 r., któ ry spa cy fi ko wał „So -
li dar ność” i na kil ka lat utrwa lił
w kra ju stan spo łecz nej i go spo dar -
czej bez na dziei, to by ły te szcze gól -
ne oko licz no ści, w któ rych przy szło
Jó ze fo wi Pę ka li roz po cząć i pro wa -
dzić bu do wę czte rech no wo cze snych
blo ków przy szłej elek trow ni o mo -
cy 360 MW każ dy.

Nie zwy kła trud ność te go przed się -
wzię cia – na co war to raz jesz cze

zwró cić uwa gę – po le ga ła na tym, iż
w wa run kach cał ko wi te go za ła ma nia
go spo dar cze go i kry zy su po li tycz ne -
go w Pol sce, ja ki miał miej sce w tym
cza sie, miał po wstać za kład prze my -
sło wy o nie zwy kłej wiel ko ści i no wo -
cze sno ści. Dzię ki jed nak do świad cze -
niu w za rzą dza niu i re ali za cji du żych
obiek tów prze my sło wych oraz nie -
zwy kłej de ter mi na cji i po świę ce niu
pre ze sa Pę ka li oraz za ło gi elek trow -
ni, któ rą po tra fił za pa lić swo im en tu -
zja zmem i zmo ty wo wać do he ro icz -
nej pra cy w tych ar cy trud nych
wa run kach mo gła po wstać Elek trow -
nia „Opo le” – no wo cze sny obiekt
ener ge tycz ny, speł nia ją cy unij ne stan -
dar dy eko lo gicz ne, któ ry wpi sał się
już na trwa łe w do tąd le śno -po lny kra -
jo braz Zie mi Opol skiej. Do dzi siaj pa -
mię ta ne są je go sło wa wy po wie dzia -
ne do za ło gi, kie dy gro zi ło prze rwa nie
dal szej bu do wy i za mknię cie elek -
trow ni, krót ko po prze ło mie po li tycz -
nym w 1989 r., w po cząt kach lat dzie -
więć dzie sią tych: „Nie znie chę caj cie
się tym, co się wo kół nas dzie je, ale
z upo rem bu duj cie, bo po wsta łe
w ten spo sób miej sca pra cy za pew -
nią Wam i Wa szym dzie ciom przy -
szłość!”

Zaś ce chą cha rak te ry stycz ną opol -
skiej elek trow ni by ło peł ne, stu pro -
cen to we za go spo da ro wa nie kil ku set
ty się cy ton py łów i siar ki w ska li każ -
de go ro ku, bę dą cych ubocz ny mi pro -
duk ta mi spa la nia oko ło 2,5 mi lio -
na ton wę gla ka mien ne go, ja kie
po chła nia w cią gu ro ku eks plo ata cja
do tych cza so wych czte rech blo ków
elek trow ni. Te set ki ty się cy ton py łów
i siar ki każ de go ro ku za miast tra fiać
do at mos fe ry, co jesz cze nie tak
daw no te mu, w przy pad ku wiel kich
za kła dów prze my sło wych, nie by ło
wca le rzad ko ścią, szły te raz do pro -
duk cji płyt kar to no wo -gip so wych
(ok. 50 mln m2 w ska li ro ku) w no wo
po wsta łej fa bry ce gip sów, któ ra z ini -
cja ty wy pre ze sa Pę ka li zo sta ła zbu -
do wa na tuż przy sa mej Elek trow ni
„Opo le” przy udzia le Nor we gów. 

Je dy nie cie pło od pa do we z elek trow -
ni zo sta ło w nie wiel kim stop niu spo -
żyt ko wa ne na ogrze wa nie oko licz nych
gmin i w więk szo ści na dal jesz cze po -
zo sta je nie wy ko rzy sta ne, idąc w po -
wie trze, za miast za si lić miej ską sieć
cie płow ni czą i ogrze wać mia sto Opo -
le (o 30% ta niej niż obec nie), o co pre -
zes Pę ka la do koń ca za bie gał u władz
mia sta, któ re jed nak z tej ofer ty nie
sko rzy sta ły.

W koń co wej fa zie bu do wy pierw -
szych czte rech blo ków, pod kie -

row nic twem pre ze sa Pę ka li zo sta ły
prze pro wa dzo ne pra ce ba daw czo -
-pro jek to we do ty czą ce zmia ny tech -
no lo gii ma ją cych po wstać ko lej -
nych blo ków 5 i 6, któ rych efek tem
jest re ali zo wa na obec nie roz bu do wa
Elek trow ni „Opo le” o dwa no we blo -
ki ener ge tycz ne o mo cy 900 MW
każ dy.

War to do dać w tym miej scu, iż pre -
zes Pę ka la był rów nież au to rem
i współ au to rem kil ku in nych pro jek -
tów ra cjo na li za tor skich w ener ge ty -
ce oraz sze re gu pu bli ka cji z dzie dzi -
ny ener ge ty ki, a zwłasz cza na te mat
wpły wu elek trow ni na śro do wi sko
spo łecz ne, ochro nę śro do wi ska i go -
spo dar kę wod ną. Współ pra co wał też
na uko wo z kil ko ma wyż szy mi uczel -
nia mi i na le żał do kil ku na stu sto wa -
rzy szeń na uko wych i bran żo wych.

Bu do wa elek trow ni w do tych cza -
so wym sta nie czte rech blo ków za koń -
czy ła się w po ło wie lat 90-tych, już
w no wej rze czy wi sto ści po li tycz no -
-go spo dar czej na sze go kra ju. Wte dy
to Elek trow nia „Opo le” zo sta ła prze -
kształ co na w spół kę ak cyj ną, a pierw -
szym pre ze sem jej za rzą du i dy rek -
to rem ge ne ral nym zo stał Jó zef Pę ka la.
Jak że się cie szył, kie dy po kil ku la -
tach ta wiel ka in we sty cja, war ta pra -
wie 2 mi liar dy do la rów, sa ma się już
cał ko wi cie spła ci ła wła sną pro duk cją
ener gii elek trycz nej.

A pre zes Pę ka la po zo stał do koń -
ca so bą – skrom nym czło wie kiem,
bo cho ciaż ja ko szef wiel kiej fir my
miał sta le do swo jej dys po zy cji sa -
mo chód służ bo wy z kie row cą, to jed -
nak przez wszyst kie 23 la ta do jeż -
dżał do pra cy ko le ją – je chał
po cią giem z Kę dzie rzy na do Opo la,
skąd sa mo chód służ bo wy za bie rał go
do elek trow ni, a po pra cy od wo ził go
na dwo rzec PKP w Opo lu, skąd
wra cał po cią giem do Kę dzie rzy na.

Za swo je osią gnię cia w pra cy za wo -
do wej otrzy mał kil ka od zna czeń pań -
stwo wych i bran żo wych, w tym m.in.
Zło ty Krzyż Za słu gi (1974), Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski (1982) i Krzyż Ofi cer ski Or de ru
Od ro dze nia Pol ski (1998).

Pre zes Jó zef Pę ka la do brze za słu -
żył się Pol sce!

Dzia łal ność pro spo łecz na
i cha ry ta tyw na

K
aż dą po wie rzo ną swej pie czy elek -
trow nię Jó zef Pę ka la trak to wał nie

tyl ko ja ko przed się wzię cie biz ne so -
wo -go spo dar cze, ale i spo łecz ne,
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gdyż w po lu uwa gi miał nie tyl ko
zysk, ale i czło wie ka, któ re mu go spo -
dar ka ma słu żyć.

Po nie waż tak no wo cze sny za kład,
jak no wo pow sta ją ca Elek trow nia
„Opo le”, wy ma gał wy kwa li fi ko wa -
nej za ło gi, któ rej w po cząt kach
z niema ją cej tra dy cji elek trow nia -
nych Opolsz czy zny nie spo sób by ło
po zy skać, dla te go trze ba by ło ścią -
gnąć wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków z in nych pol skich elek trow ni,
dla któ rych, sta ra niem pre ze sa Pę ka -
li, po wsta ło no wo cze sne osie dle
miesz ka nio we w Do brze niu Wiel kim.
Pre zes Pę ka la chciał jed nak ka drę
przy szłej Elek trow ni „Opo le” oprzeć
na lu dziach miej sco wych, któ rych
z upły wem lat fak tycz nie co raz wię -
cej za si la ło za ło gę, aby dojść
do obec ne go sta nu, gdy sta no wią oni
zde cy do wa ną więk szość ogó łu pra -
cow ni ków, zaś Elek trow nia „Opo le”
sta ła się dla miesz kań ców po wia tu
opol skie go atrak cyj nym i po żą da -
nym miej scem pra cy. 

Aby le piej zin te gro wać pra cow ni -
ków na pły wo wych z miej sco wym
śro do wi skiem Do brze nia Wiel kie go
i oko li cy już w po cząt kach bu do wy
elek trow ni pre zes Pę ka la zle cił kil ku
zna nym i uzna nym na ukow -
com – psy cho lo gom spo łecz nym,
so cjo lo gom, et no gra fom i hi sto ry -
kom – z In sty tu tu Ślą skie go w Opo -
lu i Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel -
skie go prze pro wa dze nie ba dań
na uko wych na te mat wpły wu bu do -
wy elek trow ni na ota cza ją ce ją śro -
do wi sko spo łecz ne. Bę dą ce wy ni kiem
tych ba dań eks per ty zy i opra co wa nia
by ły mu po mo cą w po szu ki wa niu naj -
bar dziej wła ści wych spo so bów po stę -
po wa nia, ma ją cych na ce lu za cho wa -
nie lo kal nej tra dy cji.

Dbał o go dzi we wy na gro dze nie
za pra cę dla pra cow ni ków elek trow -
ni. W tro sce o ich zdro wie wy bu do wał
dla za ło gi ośro dek wy po czyn ko wy
w Po bie ro wie nad Bał ty kiem i w Jam -
ro zo wej Po la nie k. Ku do wy Zdro ju,
któ rej uro kiem się za chwy cił. Bu do -
wał dla nich miesz ka nia, ca łe dziel ni -
ce bu dyn ków miesz kal nych – naj pierw
w Kę dzie rzy nie, po tem w Ja worz nie,
a w koń cu w Do brze niu Wiel kim,
Czar no wą sach i Opo lu. Jak ma ło któ -
ry dy rek tor umiał i chciał roz ma wiać
z każ dym pra cow ni kiem bez wzglę du
na je go sta no wi sko, dzię ki te mu znał
swo ich lu dzi. Sam czę sto był wśród za -
ło gi, tak pod czas pra cy, jak i co rocz -
nych ob cho dów Dnia Ener ge ty ka.
Dla te go też ci zwy kli lu dzie od da li mu
spra wie dli wość po tym, kie dy na ko -

niec je go pra cy w elek trow ni spo tka -
ła go nie spra wie dli wość i wiel ka
krzyw da. Bo kie dy krót ko po swo im
przej ściu na eme ry tu rę, po ja wił się
w Elek trow ni „Opo le” na ob cho dach
Dnia Ener ge ty ka, ca ła po nad 1000-
oso bo wa za ło ga po wsta ła z miejsc
i na sto ją co dłu go trwa łą ser decz ną
owa cją po dzię ko wa ła mu za ser ce
i wie lo let nią pra cę. 

Cho ciaż z wy kształ ce nia był in ży -
nie rem, to jed nak pierw szo rzęd nie był
hu ma ni stą, moż na by śmia ło rzec
– był czło wie kiem re ne san su. Był roz -
mi ło wa ny w sztu ce i li te ra tu rze,
pięk nej i hi sto rycz nej, w po ezji i mu -
zy ce, któ rej czę sto słu chał. Swo ją wy -
so ką kul tu rę oso bi stą łą czył z kul tu -
rą sło wa. Sam był mi strzem mo wy
pol skiej, po tra fił zna ko mi cie pi sać
i cie ka wie i dow cip nie opo wia dać
i prze ma wiać. 

Dla te go miał tak sil ne po czu cie mi -
sji w za kre sie me ce na tu nad kul tu -
rą, któ rej wie le in sty tu cji wspie rał
na róż ne spo so by. Iluż opol skich li -
te ra tów, po etów, ale i lu dzi na uki, ze
wzglę du na mi ze rię ma te rial ną, je -
go fi nan so we mu wspar ciu za wdzię -
cza pu bli ka cję swo ich utwo rów
i opra co wań w for mie wy da nych
ksią żek. 

Swo je re la cje zwłasz cza z za gra -
nicz ny mi part ne ra mi biz ne so wy mi,
jak choć by z kon cer nem Sie mens, do -
staw cą au to ma ty ki dla pierw szych
czte rech blo ków ener ge tycz nych i in -
sta la cji od siar cza nia spa lin w opol -
skiej elek trow ni, ukła dał pre zes
Pę ka la w spo sób ra czej nie kon wen -
cjo nal ny. Przy jaź niąc się z jed nym
z dy rek to rów kon cer nu, p. Re in har -
dem We tzlem (no ta be ne obec nie też
cięż ko cho rym), wspól nie zor ga ni zo -
wa li kon cert mu zy ki kla sycz nej na in -
stru men ty dę te w opol skiej ka te drze
w wy ko na niu za przy jaź nio nych ar ty -
stów nie miec kich i pol skich, któ ry stał
się wy da rze niem kul tu ral nym w mie -
ście, gdyż ścią gnął do ka te dry spo rą
rze szę me lo ma nów. A ca ły do chód
z te go kon cer tu prze zna czył pre zes
Pę ka la na do ło że nie się do ufun do wa -
nia w ka te drze sar ko fa gu ostat nie go
opol skie go Pia sta, księ cia Ja na Do bre -
go i mo nu men tal nych głów nych
drzwi wej ścio wych z brą zu do tej
świą ty ni.

Był bar dzo wraż li wy na ludz ką
bie dę, i to w róż nych jej prze ja -
wach. Dla te go do koń ca po ma gał,
m.in. Do mo wi Po mo cy Spo łecz nej
dla Nie peł no spraw nych Dzie ci
w Czar no wą sach oraz Wo je wódz kie -
mu Cen trum Me dycz ne mu (od dzia -

łom: kar dio lo gii, kar dio chi rur gii
i neo na to lo gii), któ rym elek trow nia
po da ro wa ła kil ka krot nie wy so kiej
kla sy sprzęt me dycz ny. Tak wła śnie
poj mo wał i re ali zo wał spo łecz ną
funk cję biz ne su, któ re go czo ło wym
li de rem stał się w re gio nie. 

Po mógł też wie lu in dy wi du al nym
oso bom, i to bez wzglę du na po sia -
da ną przez nie opcję ide ową czy po -
li tycz ną, je śli zwra ca ły się do nie go
o po moc. W po cząt kach sta nu wo jen -
ne go (pod ko niec grud nia 1981 r.)
udzie lił po rę cze nia za kil ku pra cow -
ni ków Elek trow ni „Opo le” – człon -
ków NSZZ „So li dar ność”, któ rym
gro zi ło in ter no wa nie i tym spo so bem
uchro nił ich przed wię zie niem. Bo dla
nie go li czył się każ dy czło wiek.
A po ma ga jąc lu dziom w ży cio wo
waż nych spra wach re ali zo wał w ten
spo sób naj więk sze przy ka za -
nie – przy ka za nie mi ło ści Bo ga i bliź -
nie go, a przez to i swo je oso bi ste
chrze ści jań stwo.

Po ma gał tak że w róż nych, waż -
nych spo łecz nie spra wach, nie ty le
przez roz da wa nie pie nię dzy, bo te go
praw nie nie mógł uczy nić, ale po -
przez swo ją po my sło wość i nie zwy -
kły zmysł prak tycz ny i or ga ni za -
cyj ny. 

Ta ki był on w trak cie bu do wy ko -
ścio ła bł. Cze sła wa na opol skim Za -
odrzu, zlo ka li zo wa nym w trud nym
geo lo gicz nie miej scu, ze wzglę du
na ob ni że nie i pod mo kłość te re -
nu – by ła na tym te re nie ku rzaw -
ka – gdzie aby utwar dzić grunt i pod -
nieść po ziom te re nu wpadł na po mysł
wy ko rzy sta nia do te go, i to w znacz -
nej ilo ści, bę dą cych pro duk tem
ubocz nym eks plo ata cji Elek trow ni
„Opo le”, bez u ży tecz nych w tam tym
cza sie py łów, któ re jesz cze wte dy nie
by ły prze my sło wo wy ko rzy sty wa ne.
Dzię ki je go de cy zji oko ło 12 tys. ton
tych py łów zo sta ło nie od płat nie zwie -
zio nych na miej sce bu do wy ko ścio -
ła i po mo gło utwar dzić i pod nieść po -
ziom te go te re nu.

Dzię ki je go po mo cy po sta wio no
na cmen ta rzu ko mu nal nym w Opo -
lu Pół w si wiel ki głaz -obe lisk upa -
mięt nia ją cy Gol go tę Wscho du, a na
Świę tym Krzy żu w Gó rach Świę to -
krzy skich trzy wiel kie Krzy że Ka -
tyń skie.

A kie dy w la tach dzie więć dzie sią -
tych bu do wa łem ra dio die ce zji opol -
skiej (naj pierw pod na zwą Ra dio
Gó ra św. An ny, póź niej Ra dio Plus,
obec nie Ra dio Do xa), pre zes Pę ka la
po przez swo ich za przy jaź nio nych
fa chow ców po mógł mi w wie lu spra -
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wach do ty czą cych bu do wy bu dyn ku
i ca łej sze ro kiej in fra struk tu ry ra dia. 

Po mógł mi tak że w 2000 r. przy
wzno sze niu po wsta ją ce go w czy nie
spo łecz nym, pierw sze go na Ślą sku
Opol skim po mni ka św. Ja na Paw -
ła II na Gó rze św. An ny – naj pierw
w po zy ska niu, a po tem i w zwie zie -
niu nie zbęd nych do tej bu do wy ele -
men tów gra ni to wych  – sa mo cho dy
do staw cze z za przy jaź nio nej z elek -
trow nią fir my trans por to wej za miast
pu ste wra cać z Dol ne go Ślą ska, dzię -
ki pre ze so wi Pę ka li, mo gły za brać
i przy wieźć te ele men ty z ka mie nio -
ło mów w Strze go miu na Gó rę św.
An ny.

To tyl ko nie któ re z wie lu przy kła -
dów je go życz li wo ści i oka za nej in -
nym po mo cy.

Ro dzi na, la ta eme ry tu ry,
czas cho ro by

P
rzez 54 la ta Jó zek wraz z mał żon -
ką Elą two rzy li ra zem ko cha ją ce

się szczę śli we mał żeń stwo. W cza sie
krót kich urlo pów Józ ka po dró żo wa -
li – lu bi li zwie dzać Pol skę i in ne kra -
je. Jak że by li szczę śli wi kil ka na ście
lat te mu, gdy mo gli udać się do Rzy -
mu i zo stać przy ję ci na au dien cji
przez Oj ca św. Ja na Paw ła II. 

Szcze gól nie zbli ży ły ich la ta eme -
ry tu ry, kie dy by li ze so bą ra zem już
na co dzień. Wspól nie spę dza li czas,
od wie dza li ro dzi nę, przy ja ciół i zna -
jo mych, pra co wa li w ogro dzie i do mu,
ra zem się mo dli li, uczęsz cza li na nie -
dziel ną mszę św., przy stę po wa li do sa -
kra men tów świę tych.

Ich dom był za wsze otwar ty, pe łen
cie pła i uj mu ją cej ser decz nej go -
ścin no ści. Chęt nie od wie dza li ich
krew ni, przy ja cie le i zna jo mi.

To wła śnie wte dy, w trak cie tych ra -
do snych spo tkań w ich do mu, zro dził
się z po cząt ku żar to bli wy po my sł
udo ku men to wa nia zna ko mi tych
umie jęt no ści ku li nar nych Eli, przez
spi sa nie sto so wa nych przez nią re cep -
tur ku li nar nych i wy da nia ich w for -
mie książ ki ku char skiej. Po mysł ten
zma te ria li zo wał się już cał kiem se rio
nie ba wem w książ ce ku char skiej
Opolsz czy zna w wie lu sma kach, któ -
ra pod mo ją re dak cją uka za ła się
w 2012 r., i oprócz kil ku dzie się ciu
prze pi sów au tor stwa Eli Pę ka lo wej
ob ję ła rów nież oko ło 2 ty się cy in -
nych, prze pi sów ku li nar nych na przy -
sma ki kuch ni do mo wej, ze bra nych
od pa sjo na tów sztu ki ku li nar nej z ca -
łej Opolsz czy zny, sta jąc się wi zy tów -

ką ku li nar ną na sze go re gio nu. Książ -
ka ta, jak i dwie ko lej ne rów nie
wiel kie i bo ga te tre ścio wo, książ ki ku -
char skie, za wie ra ją ce no we, tzn. nie
po wta rza ją ce się w pierw szej książ -
ce prze pi sy, wy da ne w ko lej nych la -
tach, każ da w kil ku ty sięcz nym na kła -
dzie, bar dzo szyb ko się ro ze szły,
a do chód z ich sprze da ży za si lił fun -
dusz re mon to wy za byt ko we go ko -
ścio ła pa ra fial ne go w Prósz ko wie.
Mu szę szcze rze wy znać, że gdy by nie
pp. Elż bie ta i Jó zef Pę ka lo wie, od któ -
rych „wszyst ko się za czę ło”, to nie
by ło by tej „książ ko wej przy go dy
z ku li na ria mi”.

Nie za po mnia ne by ły ob cho dy ich
imie nin, ko lej nych rocz nic uro dzin
i tzw. okrą głych rocz nic ich mał żeń -
stwa. Pa mię tam zwłasz cza ostat nią
rocz ni cę  – ich Zło ty Ju bi le usz Mał -
żeń stwa, ob cho dzo ny przed czte re -
ma la ty na Ja snej Gó rze, w ka pli cy
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej,
gdzie przed Jej Cu dow nym Wi ze run -
kiem pp. Pę ka lo wie mie li „swo ją
wła sną” ju bi le uszo wą mszę św.,
któ rą mia łem ra dość ce le bro wać.

W ten szczę śli wy czas spo koj ne go
by cia ra zem wdar ła się rap tem
przed trze ma la ty nie ule czal na cho -
ro ba no wo two ro wa Józ ka. Mu siał
przejść ko lej no trzy cięż kie ope ra cje
chi rur gicz ne, po któ rych dłu go prze -
by wał w szpi ta lu. Ten trud ny czas
chy ba naj bar dziej sce men to wał ich
wza jem ną mi łość. Sta le obec na by ła
przy nim je go mał żon ka Ela, oka zu -
jąc mu mi łość, wspar cie i po moc.
Wspie ra li ją w tym: ro dzeń stwo Józ -
ka wraz z ro dzi na mi i ro dzi na ze stro -
ny Eli.

Nie za po mnę ni gdy wspól nie prze -
ży tej wi gi lii Bo że go Na ro dze nia
w 2014 r. przy je go szpi tal nym łóż -
ku, w któ rym Jó zek mu siał zo stać,
pra wie sam na od dzia le chi rur gicz -
nym szpi ta la on ko lo gicz ne go w Opo -
lu, gdyż in ni, lżej cho rzy zo sta li
zwol nie ni do do mu na świę ta. Wte -
dy Ela urzą dzi ła mu wie cze rzę wi gi -
lij ną w szpi ta lu. Wraz z dy żur ną
Pa nią Dok tor, Jó zek, Ela i ja dzie li -
li śmy się opłat kiem, a po tem, wzru -
sze ni ca łą tą sy tu acją, gło śno śpie wa -
li śmy ko lę dy, któ re nio sły się
po pu stych sa lach i ko ry ta rzu szpi tal -
nym…

Kie dy wy da wa ło się póź niej, że
już bę dzie do brze, bo cho ro ba jak -
by ustą pi ła, rap tem w mar cu bie żą -
ce go ro ku, Jó zek od czuł nie spo -
dzie wa nie jej na wrót. Nie ujaw niał
te go przed zna jo my mi. Miał ci chą
na dzie ję, że i tym ra zem wyj dzie

z te go obron ną rę ką, że znaj dzie się
na to ja kieś me dycz ne an ti do tum. 1
ma ja bie żą ce go ro ku ob cho dził uro -
czy ście 80. rocz ni cę swo ich uro dzin
w gro nie ro dzi ny i bli skich przy ja -
ciół. Dzi siaj wie my już, że by ło to
po że gna nie. Kie dy czerw co we wy -
ni ki je go ba dań oka za ły się bar dzo
nie po ko ją ce, przy jął sa kra ment cho -
rych i ko lej ny raz tra fił do szpi ta la
on ko lo gicz ne go. Był już jed nak tak
sła by, że nie moż na by ło za sto so wać
che mio te ra pii. W śro dę  12 lip -
ca 2017 r. wró cił do do mu, gdzie
krót ko po tym stra cił przy tom ność
i mi mo pod ję tej re ani ma cji zmarł
na rę kach Eli. 

■

Ks. An drzej Ha nich – prof. dr hab.,
pro fe sor zwy czaj ny w Pań stwo wym In ‐
sty tu cie Na uko wym – In sty tu cie Ślą ‐
skim w Opo lu, pro boszcz w Prósz ko ‐
wie k. Opo la.
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MI MO WSZYST KO 

SMU TEK ZIEM SKI

Pa mię ci wiel kie go tech no kra ty

i wiel kie go hu ma ni sty –

me go Przy ja cie la Jó ze fa Pę ka li

Chmur ne nie bo i żół cień pia chu – kres cmen tar ny?

Twe ży cie pra co wi te, czy ny ser ca chro bre, 

pa mięć tłu mu przy To bie, a ko niec tak mar ny?

Krze sa łeś z wę gla świa tło w czte ry stro ny świa ta

ni by przo dek -od kryw ca pło mie ni. I do bre

są na dal z te go drze wa owo ce, a tyl ko

za pa dli sko dziś cze ka, przy pad ko wa da ta –

jak ba nał aż pro stac ki? Co BY ŁO – jest chwil ką?

Ułam kiem chwi li, kie dy zie mi pierw sze grud ki

na nie bo z drew na spad ną jak astro -przy by sze

i nie za pło ną na wet? Cóż z te go, że nut ki

jak wiersz li rycz ny trąb ki – na prze strze ni trwa ją?

– Po nich bie gną fa la mi aż głę bin ne ci sze: 

ka mień w wo dę bez plu sku na dnie stud ni cza su.

Sło wa ża łob ne, wiecz ny od po czy nek, ra ju 

obiet ni ca, a smut ku – ośmior ni ca.

Kę dzie rzyn -Koź le – Opo le, 19.07.2017

HARRY DUDA

sl12s08-12m  17-12-11  08:49  Strona 5



13

Między
nutami

Ju bi le usz Ry szar da Ga bry sia

T
uż przed 75. uro dzi na mi Ry -
szar da Ga bry sia, któ re wy pa da -

ły 2 grud nia, ka to wic ka Aka de mia
Mu zycz na zor ga ni zo wa ła kon cert
utwo rów Ju bi la ta, swe go wie lo let -
nie go pe da go ga. Na po czą tek usły -
sze li śmy w wy ko na niu rek to ra Wła -
dy sła wa Szy mań skie go Wstęp i fu gę
B -A -C -H na or ga ny – utwór na pi sa -
ny w okre sie stu diów Ga bry sia
u Bo le sła wa Sza bel skie go. Sil nie
dy so nan so wa har mo ni ka, świad -
czą ca o za fa scy no wa niu no wa tor ski -
mi środ ka mi, zo sta ła przez mło de -
go twór cę uży ta w służ bie
tra dy cyj ne go sty lu ko ściel ne go.
Kom po zy cja, słu cha na w przed -
dzień 500. Re for ma cji, za brzmia ła
ja ko ma ni fest toż sa mo ści au to ra,
a za ra zem pod po wiedź w kwe stii
źró deł je go twór czo ści. Czer pa nie
z tra dy cji i jed no cze śnie od waż ne
po dą ża nie za tym, co no we to dwie
stro ny tej twór czo ści, nie ro ze rwal -
nie zwią za ne ze so bą.

Po zo sta łą część kon cer tu wy peł -
ni ły utwo ry znacz nie póź niej sze.
Naj młod szy z nich: Sa lomé-Satz
na so pran i kwar tet smycz ko wy, po -
wstał w bie żą cym ro ku i miał pra -
pre mie rę na Fe sti wa lu Pra wy ko nań
NO SPR. Pod jął w nim Ga bryś swo -
ją ulu bio ną grę, po le ga ją cą na „pi -
sa niu tek stu na tek ście”. W tkan kę
utwo ru zo sta ły wple cio ne mi kro cy -
ta ty z ope ry Sa lo me Ri char da
Straus sa oraz roz licz ne alu zje do sty -
lu i eks pre sji mu zy ki fin’de’siec -
le’owe go Wied nia. Mo wa mu zycz -
na zo sta ła wzbo ga co na o frag men ty
po ezji, m.in. Ril ke go i Wa gne ra, jak
rów nież o ele men ty te atral ne (so list -
ka, od gry wa ją ca po stać Sa lo me,
ma ni pu lo wa ła czer wo nym sza lem).
Par tię so lo wą utwo ru wy ko na ła
Ewa Bie gas, wkła da jąc w swo ją in -
ter pre ta cję mak si mum eks pre sji.
To wa rzy szył jej Kwar tet Ślą ski.

W kon cer cie wziął udział tak że
syn Ju bi la ta Alek san der – kom po -
zy tor, kon tra ba si sta, per for mer,
od lat zwią za ny z wy bit ną szwaj car -
ską gru pą gra ją cą no wą mu zy -
kę – En sam ble Pho enix Ba sel. Wy -
ko nał kom po zy cję z wcze snych
lat 90., za ty tu ło wa ną An die Freu -
de. To tak że „in ter tekst”, włą cza ją -
cy cy ta ty z fi na łu IX Sym fo nii
Beetho ve na. Pod le ga ją one de for -

MAG DA LE NA DZIA DEK

ma cji, głę bo ko prze kształ ca ją cej
prze sła nie ory gi na łu – na da ją cej
mu po smak iro nicz ny, wręcz prze -
wrot ny. W in ter pre ta cji An die Freu -
de Alek san der Ga bryś w peł ni
wy ko rzy stał swój ta lent im pro wi za -
tor ski i ak tor ski. 

Kon cert za koń czy ło Con -Cla ve
na kla we syn, kon tra bas i kwar tet
smycz ko wy. Usły sze li śmy je
w zna ko mi tym wy ko na niu szwaj -
car skie go kla we sy ni sty Jürga Hen -
nen ber ge ra (jest on tak że człon kiem
gru py En sam ble Pho enix Ba sel),
Alek san dra Ga bry sia i Kwar te tu
Ślą skie go. Ta peł na roz ma chu kom -
po zy cja trud no pod da je się okre śle -
niom ga tun ko wym. Mo że na le ża -
ło by ją okre ślić – na śla du jąc
Hin de mi tha – ja ko kon cert na 6 in -
stru men tów, z tym, że kon tra ba so -
wi i kla we sy no wi zo sta ły tu prze -
zna czo ne funk cje wir tu ozow skie,
zaś smycz kom – ro la do bar wia nia
i kon tra punk to wa nia par tii wio dą -
cych. Nie zwy kle efek tow na jest
w Con -Cla ve fak tu ra kla we sy no -
wa: ostro brzmią ce kla ste ry prze -
pla ta ją się z fi ne zyj ny mi fi gu ra cja -
mi, wy ko rzy sta ne tak że zo sta ły
tech ni ki gry bez po śred nio na stru -
nach in stru men tu, na ko niec zaś
wy ko naw ca prze cho dzi od kla we -
sy nu do for te pia nu. Jürg Hen nen -
ber ger wy ko nał swo ją par tię z że -
la zną pre cy zją, umie jąc spra wić
przy tym wra że nie wy ko na nia
na zu peł nym „lu zie”. Jaw nie
„na lu zie” grał Alek san der Ga -
bryś, wno sząc do ca ło ści ele ment
bur szow skie go wręcz hu mo ru. 

Ślą skie utwo ry na gdań skich
„No wych Fa lach”

G
dań ski Fe sti wal Mu zy ki Współ -
cze snej „No we Fa le” zo stał za -

ło żo ny przed trze ma la ty przez An -
drze ja Dziad ka, kom po zy to ra
nie gdyś zwią za ne go z Ka to wi ca mi,
a obec nie pra cu ją ce go w gdań skiej
Aka de mii Mu zycz nej. W ra mach fe -
sti wa lu Dzia dek pod trzy mu je kon -
takt ze swy mi ślą ski mi przy ja ciół -
mi. W tym ro ku fe sti wal otwo rzy ło
wy ko na nie pie śni chó ral nej Wie sła -
wa Cien cia ły So la fi de, so la scrip -
tu ra, so la gra tia. Po my śla ne zo sta -
ło ja ko wkład w ob cho dy 500-le cia
Re for ma cji, któ re Gdańsk ce le bro -
wał rów nie uro czy ście, jak Śląsk. Ta
wzru sza ją ca kom po zy cja zo sta ła
za pre zen to wa na przez gdań ski Chór
Ka me ral ny 441 Hz, pod dy rek cją
An ny Wil czew skiej, we wnę trzu
ura to wa ne go od ru iny go tyc kie go
ko ścio ła św. Ja na, któ ry obec nie łą -
czy funk cję świą ty ni oraz cen trum
sztu ki (ja ko Cen trum św. Ja na).
Swo je wy zna nie wia ry, ja kim jest
So la fi de… na pi sał Cien cia ła dość
daw no, pa rę lat po ukoń cze niu stu -
diów w kla sie Jó ze fa Świ dra w ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej.
Z tej sa mej kla sy wy szedł rów nież
An drzej Dzia dek – świę tu ją cy
w tym ro ku swo je 60. uro dzi ny.
Na fa li no stal gii po sta no wił przed -
sta wić gdańsz cza nom swój utwór
dy plo mo wy – Ma gni fi cat na gło sy
so lo we, chór i or kie strę z 1986 ro -
ku. Dzie ło za brzmia ło w mu rach
Pol skiej Fil har mo nii Bał tyc kiej
po pra wie 30 la tach nie obec no ści
na es tra dach kon cer to wych. W ro -
ku 1988 pra wy ko nał je Je rzy Ko sek
z Fil har mo nią Ślą ską, wy ko na niem
te go rocz nym dy ry go wał Mar cin
Na łęcz -Nie sio łow ski. Po la tach sta -
ły się bar dziej czy tel ne źró dła mu -
zy ki Ma gni fi cat. Brzmią w niej
mia no wi cie sil ne echa mu zy ki Pen -
de rec kie go, któ ry był jed nym z naj -
waż niej szych au to ry te tów dla ka to -
wic kiej mło dzie ży kom po zy tor skiej
z lat 80. W kom po zy cji ukry te są po -
nad to licz ne na wią za nia do mu zy -
ki ba ro ku i kla sy cy zmu. W spo so -
bie ich wpro wa dza nia po dob ny był
au tor dzi siej szym kom po zy to rom
two rzą cym pod ha sła mi in ter tek stu -
al no ści.

■
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We
wspo mnie niach Zyg mun ta
Klu kow skie go – le ka rza dzia -

ła ją ce go na Za mojsz czyź nie – rok
1943 roz po czy na się krót kim stwier -
dze niem: „Ogól ny na strój jest do bry.
Wszy scy są pew ni, że za czął się ten
upra gnio ny rok, w któ rym woj na na -
resz cie się skoń czy”. Na ile syl we stro -
we ży cze nia oraz na dzie je oka za ły się
płon ne w skut kach, za uwa żyć moż na
już w ko lej nych aka pi tach. Au tor
dzien ni ka opi su je in ten syw ną ak cję
par ty zanc ką pol skie go woj ska, któ rą
z nie kry tym roz rzew nie niem, po rów -
nu je do sy tu acji z po wsta nia stycz nio -

we go: „I wte dy – też w stycz niu – mło -
dzież pol ska po szła «do la su», ucie ka -
jąc przed bran ką Wie lo pol skie go”. 

Przez ko lej ne mie sią ce do cho dzi ło
do nie koń czą cych się starć z obu
stron. Na te re nie za ję tym przez oku -
pan ta, mia ły miej sce ana lo gicz ne sy -
tu acje jak w in nych czę ściach kra ju: ła -
pan ki, tzw. „ak cje li kwi da cyj ne”,
sa bo ta żo we oraz na pa dy ban dyc kie.
Po kil ku mie sią cach do szło do pro wo -
ka cji ze stro ny Niem ców, któ rzy prze -
bra ni za par ty zan tów, usi ło wa li na być
broń. Zo sta li roz po zna ni przez AK; je -
den z nich zgi nął, dru gie mu uda ło się

uciec. Kil ka dni póź niej – 1 czerw -
ca 1943 ro ku we wsi So chy, od dzia ły
Schu po roz po czę ły mord trwa ją cy
we dług świad ków od dwóch do trzech
go dzin. De wa sto wa li oraz pod pa la li
wszyst ko, co sta nę ło im na dro dze.
Znisz cze nia by ły tak ogrom ne, że
po woj nie So chy zo sta ły okre ślo ne ja -
ko jed ne z naj bar dziej zruj no wa nych
miejsc pod czas II woj ny świa to wej.
Spa cy fi ko wa na wieś sta ła się nie tyl -
ko ko lej nym czer wo nym punk tem
na ma pie dzia łań wo jen nych, ale to tak -
że miej sce, od któ re go za czy na bu dzić
się świad kom pa mięć o prze szło ści.

Te go let nie go dnia ży cie stra ci ło oko -
ło dwu stu osób, a wieś do słow nie
prze sta ła ist nieć. Je dy nie nie licz nym
uda ło się unik nąć śmier ci. Jed ną
z owych szczę śli wych osób by ła Te re -
sa Fe renc. Dzie wię cio let nia wów czas
po et ka by ła świad kiem śmier ci ro dzi -
ców. Ma sa krę uda ło jej się prze trwać
u dziad ków wraz z dwój ką ro dzeń stwa
(po woj nie prze by wa ła tak że u róż nych
krew nych oraz w do mach dziec ka).
W swo im ży ciu wie lo krot nie zmie nia -
ła miej sca za miesz ka nia. Do pie ro
w ro ku 1975 osia dła w So po cie, w któ -
rym na dal miesz ka z mę żem. Przez la -
ta współ two rzy ła gru py po etyc kie
oraz sto wa rzy sze nia m.in. Gru pę Po -
etyc ką „Re da” oraz Klub Li te rac ki
„Kon tak ty”.

Wy da ła wie le to mi ków, któ re
w więk szo ści opie ra ją się na oso bi stej
pró bie zmie rze nia się z wła sną, tra gicz -
ną prze szło ścią. Twór czość Fe renc
w żad nym wy pad ku nie po win na być
spro wa dza na je dy nie do nur tu po ezji
roz ra chun ko wej, po nie waż sa ma w so -
bie no si zna mio na od gór nej nie moż li -
wo ści za mknię cia te ma tu. To po ezja,
któ ra wy ni ka z prze ko na nia o bez cza -
so wo ści wspo mnień oraz z In gar de -
now skie go na gi na nia te go, co „te raz
czy nię, do zda rzeń i wy pad ków, któ -
re choć prze szły, to jed nak by ły, a do -
ko naw szy się raz i oży wio ne pa mię cią,
cią żą nad mą te raź niej szo ścią”. Sa ma
po et ka mó wi w roz mo wie z Hen ry ką
Do bosz, dla cze go te mat Za gła dy zo -
stał przez nią po ru szo ny do pie ro
po czter dzie stu la tach. Wspo mi na, że
by ło tak, „jak bym w zwy kłej siat ce ze
sznur ka prze no si ła roz ża rzo ne wę gle,
treść prze pa la ła sło wa. Nie by łam
w sta nie zna leźć for my, do pó ki nie wy -
stu dzi łam w so bie te ma tu, a to za ję ło
mi aż ty le lat”.

Utra co na we wcze snym dzie ciń -
stwie wieś po wra ca sta le w tej że po -
ezji, przede wszyst kim w to mach Wy -
pa lo na do li na, Mo je ry żo we po let ko
czy Ognio pis. Sta je się nie ja ko cen tral -
nym punk tem – em ble ma tem pa mię -
ci, z któ re go czer pie in spi ra cję i do któ -

MARTYNA DYMON
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re go wszel ki mi spo so ba mi pró bu je
wró cić. Po et ka przy wo łu jąc So chy, nie
sku pia się je dy nie na wy kre owa niu
utra co nej prze strze ni. Co praw da, wy -
ko rzy sty wa nie ele men tów przy ro dy
spra wia, że od wzo ro wy wa nie wsi ma
cha rak ter mi me tycz ny (bio lo gizm tej
po ezji wy ni ka m.in. z po trze by pod kre -
śle nia, że wraz z utra tą bli skich ule gło
zmia nie tak że sa mo miej sce), ale
przede wszyst kim sku pia się na od twa -
rza niu prze szłych, za pa mię ta nych sy -
tu acji, któ re po zwa la ją na ulot ne prze -
by wa nie ze zmar ły mi ro dzi ca mi.

Re la cje z bli ski mi są dra ma tycz ną
pró bą pa mię ta nia. Istot ną po sta cią,
któ ra naj czę ściej po ja wia się w wier -
szach jest fi gu ra mat ki, któ ra w po ezji
ja wi się ja ko ży wa, za mknię ta w prze -
strze ni wy obraź ni, w któ rej czas zo stał
zre du ko wa ny do klu czo we go mo -
men tu, tuż przed za gła dą. Co cie ka we,
Fe renc za wsze przed sta wia ro dzi ców
ja ko nie me ofia ry, nie sku pia się na ich
oso bo wo ściach, a na po zor nie nie zmie -
nio ny świat dzie ciń stwa na kła da ją się
ob ra zy nad cho dzą cej apo ka lip sy woj -
ny. Nie moż li wość od dzie le nia owych
dwóch świa tów: sprzed i po tra ge dii,
spra wia, że bo ha ter ka au tor ki ży je
w cie niu zmar łych; zo sta je uwię zio na
z ofia ra mi. Stąd też wy ni ka owe per -
ma nent ne z wią zywa nie po zy tyw nych
wspo mnień z nad cho dzą cym w wier -
szach ca łu nem śmier ci.

Od po mi na nie utra co ne go do ko nu je
się w po ezji Fe renc po przez zmysł
wzro ku. Nie moż li wość zo ba cze nia
po raz ko lej ny zna jo mych miejsc oraz
osób spra wi ła, że po et ka wy pra co wa -
ła fo to gra ficz ną zdol ność po strze ga nia
świa ta. Wzrok w związ ku z tym jest
klu czo wy w pro ce sie mne mo tycz -
nym, co pod re śla po et ka w Mo dli twie
do bli skich: „Z wy obraź nią tak na głą
/ ze świa tem prze two rzo nym / idę rzu -
co na do ze ni tu / we wła sne sku pie nie.
/ W so czew ce pod po wie ką pło nę”.
Mi mo, że po wrót do prze szłych wy da -
rzeń sta je się udrę ką, to jed nak zna cze -
nie te go zmy słu jest nie oce nio ne.
Dzię ki nie mu moż li wa jest w wy obraź -
ni kre acja prze szło ści pod czas pra cy
pa mię ci. W związ ku z tym, pro ces po -
wro tu do prze szło ści, przy po mi na się -
gnię cie po sta rą, ro dzin ną fo to gra fię.
Świat po cząt ko wo wy da je się nie -
zwy kle re al ny, po zwa la przy po mnieć
so bie, że coś kie dyś ist nia ło. Au tor ka
z pre cy zją ma la rza kreu je ro dzin ną
prze strzeń, wy ko rzy stu jąc do te go
bli skie ele men ty, tzw. „re min -
ders” – wskaź ni ki przy po mnie nia,
któ ry mi naj czę ściej by wa ją chu s ta
mat ki, bra ma oraz lam pa – któ ra za -
wsze bę dzie u Fe renc ozna czać tlą cą
się na dzie ję, for mę złud ne go za pew -

nie nia, że jej dom na dal trwa. Owe
przed mio ty pod kre śla ją swo iste go ro -
dza ju gra ni cę świa ta uto pij ne go,
do któ re go wy da rze nia tra ge dii nie ma -
ją wstę pu. W wier szu Sen II po et ka
wy ko rzy stu jąc zna jo me rze czy, wy kre -
owa ła prze strzeń na pod sta wie al ter -
na tyw nych wer sji wy da rzeń wpi sa nych
w kul tu rę: „wszy scy Bo go wie bar dzo
się ko cha li / nie na wi ści nie pa mię tał
ża den czło wiek / so bo ry od by ły się
o wie le wcze śniej […] Kró la He ro da
po cho wa no pod pro giem / Ju da sza
jesz cze się nie do bu dzo no / Drze wa
spo koj nie so bie ro sną / żad ne mu nie
przy śni się / być dla Bo ga krzy żem /
po za tą bra mą / po za mat czy ną chu s -
tą”. Wskaź ni ki przy po mnie nia sta ją się
ele men ta mi, bę dą cy mi sym bo la mi
miej sca nie zmie nio ne go. Na to miast
pró ba wpi sa nia tra ge dii w szer szy,
zmie nio ny hi sto rycz nie kon tekst, pod -
kre śla jesz cze bar dziej bo le sność pa -
mię ci o prze szło ści.

In te re su ją ca jest rów nież pró ba sa -
kra li zo wa nia wspo mnień. Po et ka po la -
tach za czy na po strze gać tra ge dię
w znacz nie szer szym kon tek ście, pró -
bu jąc tym sa mym wpi sać za gła dę
w wyż szy po rzą dek. Fe renc jed no -
znacz nie po strze ga mat kę ja ko po stać,
„któ rej au re oli / nikt ni gdy nie wi dział
/ a wszy scy mo dlą się do niej / po eta
wier szem / syn sta ro ścią schy lo ny /
cór ka no wo na ro dzo nym dziec kiem”
(Sta ra mat ka). W in nych wier szach
zwra ca się do mat ki ja ko do świę tej,
w któ rych wy ko rzy stu je cha rak te ry -
stycz ne dla li ta nii apo stro fy w for mie
pe ry fraz: „Mat ko te go gniaz da / Mat -
ko te go drze wa / Opie kun ko tych pta -
ków / Na czy nie te go po wie trza / Au -
re olo tych pro mie ni” (Li ta nia
do mat ki). W tych frag men tach wy -
brzmie wa nie tyl ko sa kral ny cha rak -
ter sy tu acji, ale po et ka za zna cza tak -
że, że ro dzi na jest nie ro ze rwal nie
zwią za na z ob sza rem wsi. Za gła da
miej sca za miesz ka nia pro wa dzi w wy -
obraź ni do cał ko wi tej de sta bi li za cji
rze czy wi sto ści. Po nad to utra ta do ko -
nu je się nie tyl ko w sfe rze na tu ry, ale
tak że w złą czo nej z nią prze strze ni sa -
crum. We Wsi ska mie nia łej Fe renc na -
pi sze: „Wy pa ro wu je anioł znad ko ły -
ski/ zry wa ją się pta ki ze ścian/ świę ty
Fran ci szek im su fit otwie ra”. Ten
frag ment uwy pu kla je den z cen tral -
nych mo ty wów po ezji Te re sy Fe -
renc – mia no wi cie po szu ki wa nie na -
zwy dla miej sca, któ re ży je w niej
sa mej, któ re po zor nie na dal jest jej do -
mem. Pod miot po przez funk cjo no -
wa nie w kal kach hi sto rii, prze sta je być
„te raz”, ale rów nież nie po tra fi uchwy -
cić do koń ca prze strze ni, w któ rej
za wszel ką ce nę usi łu je funk cjo no wać.

Te raź niej szość prze sta je mieć zna -
cze nie, po nie waż jest nie uchwyt ną
gra ni cą – o czym wspo mi nał już św.
Au gu styn – mię dzy prze szło ścią
a przy szło ścią. Li czy się tyl ko prze -
szłość, któ ra – po dob nie jak u Ro ma -
na In gar de na – „jest [tak da le ce]
w każ do ra zo wej mej te raź niej szo ści,
że po trze ba osob ne go ak tu, że by się
wy zwo lić od jej uci sku. Jak gdy by nie
mi nę ło to, co prze szło, jak gdy by nie
by ło cza su”.

W wier szach pro blem do okre śle nia
prze strze ni zaj mu je szcze gól ne miej -
sce w wy obraź ni po et ki. Ima gi na cja
po zwo li ła Fe renc na in dy wi du al ne
zmie rze nie się z tra gicz ny mi wspo -
mnie nia mi, a jej spo sób kre acji ob ra -
zów, dzię ki któ rym na wią zu je do prze -
trwa nej apo ka lip sy, sta je się ory gi nal ną
pró bą przed sta wia nia wal ki z trau mą
wo jen ną. Prze ja wem te go sta je się wy -
ko rzy sta nie me ta fo ry ki Wiel kie go
Wo zu, któ ry – jak pi sze – „Zjeż dża
z mo ją wsią”. Czas obo wią zu ją cy
w prze strze ni wspo mnień, zo stał uwi -
kła ny w pra cę wo zu, pro wa dzo ne go
przez fi gu rę Śmier ci. Fe renc, uza leż -
nia jąc pa mięć od po etyc kiej wi zji wsi
cią gnię tej przez wóz, oży wia śre dnio -
wiecz ny mo tyw trium fu śmier ci. Po -
et ka re in ter pre tu je kla sycz ny sche -
mat. Ko stu cha w wier szach nie od bie ra
ży cia bli skim (w tra dy cyj nym uję ciu
wóz był pro wa dzo ny przez Śmierć,
któ ra ob jeż dża zie mię, za bie ra jąc ko -
lej nych lu dzi), lecz nie ja ko wy ry wa
z zie mi ca łą wieś. Po nad to Fe renc
w wier szach pod kre śla wyż szość
Śmier ci nad in ny mi po sta cia mi. Pi sze,
iż jest ni czym „pa nicz / na snop ku sło -
my / z bia łą płach tą nie ba”. Sto su nek
pod mio tu do ko stu chy cha rak te ry zu -
je się po ko rą oraz dy stan sem, mi mo że
w nie któ rych wier szach zwra ca się
do niej jak do wier ne go to wa rzy sza,
któ re go los na wiecz ność zo stał sple -
cio ny z ży ciem oso by mó wią cej
w wier szu. Oka zu je się tak że, że prze -
strzeń ro dzin na, któ ra wy da wa ła się
uchwyt na na po zio mie wy obra że nia
po etyc kie go, prze sta je być osią gal na
ze wzglę du na dzia łal ność ko stu chy.
Pod miot Fe renc w związ ku z tym
jest uwi kła ny w pra cę Śmier ci. Kon -
sta tu je sło wa mi: „Wprzę gnię ta w nie -
go jak źre bię / wiecz nie plą czę mu się
u kół”. Z jed nej stro ny, oso ba mó wią -
ca w wier szu pró bu je za wszel ką ce -
nę za trzy mać wóz, ale jed no cze śnie to
przez nią po jazd ni gdy nie opu ści
sfe ry, w któ rej się znaj du je, po nie waż
by ło by to rów no znacz ne z po rzu ce -
niem czę ści wła snej toż sa mo ści. Po -
nad to nie spo sób jed no znacz nie stwier -
dzić, gdzie znaj du je się wóz ze wsią;
cią gle wy my ka się ja kiej kol wiek pró -
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bie okre śle nia miej sca. Nie zo sta je
wpi sa ny w ża den tra dy cyj ny sche mat
prze strzen ny. Po nie kąd zda je się być
uwi kła ny w prze strzeń eonu (gr.:
aion), któ ry był ro zu mia ny przez Ary -
sto te le sa ja ko byt za wsze ży ją cy po za
prze pły wem cza su. Okre śla ny jest
tak że ja ko coś po śred nie go mię dzy
cza sem a wiecz no ścią; po dob nie jak
czas ma po czą tek, lecz nie upły wa.
Stąd też po zo sta je stwier dzić, że ode -
bra na wieś nie znaj du je się w żad nej
kon kret nej oraz uła twia ją cej zro zu mie -
nie rze czy wi sto ści.

Co cie ka we, przy wo ły wa na fi gu ra
wo zu, wy raź nie na wią zu je do rze -
czy wi stej sy tu acji za gła dy. An na Jan -
ko opi su je w Ma łej Za gła dzie wspo -
mi na ną przez mat kę sy tu ację, w któ rej
dzie wię cio let nia Te re sa wraz z ro -
dzeń stwem cho wa się pod wo zem
w trak cie ostrza łu. Po jazd oka zał się
schro nie niem dla przy szłej po et ki.
Nie mniej, we wspo mnie niu klu czo wy
jest fakt, iż Fe renc z per spek ty wy
prze by wa nia pod wo zem, wi dzia ła
gi ną cych do oko ła lu dzi, upa da ją cych
wo kół. To za pew ne je den z po wo dów,
któ ry spra wił, że wóz utra cił swój pier -
wot ny, po zy tyw ny cha rak ter. Za tar te
zo sta ło po strze ga nie po jaz du w ka te -
go rii osło ny przed złem – nad cho dzą -
cą śmier cią, a istot ny na to miast sta je
się mo tyw wo zu, ro zu mia ny ja ko
sym bol tra ge dii. Po dob nie jest z twór -
czo ścią Te re sy Fe renc, któ ra przez la -
ta wspól ne go trwa nia z fi gu rą Śmier -
ci, do pro wa dzi ła do nie moż li wo ści
ode rwa nia szczę śli wych wspo mnień
od tra gicz nych. Owa re la cja spra wia,
iż do ko nu je się stop nio we za ni ka nie
pra cy pa mię ci: „Przy ło ży ły śmy się
do sie bie / czter dzie ści lat te mu /
i do kła da my / do ję zy ka nie mo wę /
do oczu biel mo / do pal ców nie moc /

do uszu głu cho tę” (Do śmier ci).
Wspól na za leż ność pod mio tu au tor ki
oraz Śmier ci, otwie ra ima gi na cję
na ko lej ną pró bę za trzy ma nia frag men -
tów prze szło ści dla sie bie. Miej scem,
któ re prze kształ ca się w wy jąt ko wy
azyl pa mię ci zo sta je dom – ob szar naj -
bar dziej zna ny, pe łen po przed nie go ży -
cia, mi mo bra ku fi zycz ne go po twier -
dze nia. Bu dow la jed nak że wy my ka się
tra dy cyj ne mu po strze ga niu go w ka -
te go riach bu dyn ku, zbu do wa ne go
z czte rech ścian, da chu, drzwi oraz
okien, w któ rym prze by wa utra co na ro -
dzi na. Sta je się on ży wym miej scem,
mi mo że – jak za uwa ża A. Paw lik -Ko -
pek – „by wa pu sty, to cią gle trwa”.
Trwa w pa mię ci po et ki w spo sób
szcze gól ny. Dom nie jest kon struk cją
sta łą czy ukoń czo ną, to prze strzeń, któ -
rą pod miot do pie ro bu du je, nie ja ko
stwa rza na no wo. Istot nym w związ -
ku z tym jest pod kre śle nie, że bo ha ter -
kę Fe renc cha rak te ry zu je de ter mi na -
cja w po now nym kon stru owa niu
bu dyn ku. Two rze nie od by wa się na to -
miast przez wy ko rzy sta nie za so bów
na tu ry. Re zy gna cja z ma te ria łów wy -
two rzo nych przez czło wie ka i tym sa -
mym, sta wia nie bu dow li na tak oso bli -
wym ma te ria le, jak: gli na, śli na czy
ro śli ny, sta je się ma ni fe sta cją prze ko -
na nia pod mio tu, iż je dy nie na tu rze
moż na ufać. Bo ha ter ka z wier sza
Dziew czyn ka bu du je dom, „by nie
po pę kał ży wy jesz cze mur / le pi ła na -
stęp ne pię tra z pta siej gli ny”. W Psal -
mie o szczę śli wej na to miast „śli ną za -
klei szpa rę w drzwiach”. Fi gu ra do mu
zo sta ła zin ten sy fi ko wa na – od zna cza
się nad mia rem, nie moż li wym do po -
wstrzy ma nia. Bu dow lę wy sie wa się,
le pi, ale tak że pącz ku je i tym sa mym
wy cho dzi po za swo ją prze strzeń. Oso -
bą, któ ra dom pra gnie przy wró cić

jest dziew czyn ka, któ ra jest w nim nie -
zwy kle sil nie „uko rze nio na”, od czu -
wa rów nież po win ność, by za wszel -
ką ce nę go utrzy mać. Dziec ko wcho dzi
w ro lę „opie kun ki”, któ ra wraz z bu -
dyn kiem doj rze wa. Oka zu je się jed nak,
że wy trwa łość oraz po kła dy czu ło ści
nie wy star czą, by dom ochro nić
przed ka ta kli zmem. Ele men ty prze -
strze ni oży wio ne przez so ma tycz -
ność, za czy na ją krzy czeć, wo łać,
a cza sem pra gnąć krwi, jak w Do mu
na od de chu: „Dom z krwi i cia ła / nie
opusz cza mnie / krzy czą ca pod ło ga /
wo ła ją ca ścia na / drzwi skrzy pią z bra -
ku / kro pli krwi w za wia sach / ra my
w oknach się pa trzą”. Fan ta zmat sta -
je się w wy obraź ni na tu ral nym zna -
kiem prze szłej apo ka lip sy; jak pi -
sze M. Dą brow ska: „jest miej scem
i zna kiem śmier ci”.

Na su wa się py ta nie o ce lo wość
stwa rza nia do mu, któ re go każ da po -
now na pró ba za ist nie nia nie ro ze rwal -
nie jest zwią za na z pa mię cią o apo ka -
lip sie, i tym sa mym od gór nie zmu sza
do po wro tu w tra gicz ną prze szłość.
Od po wiedź tkwi w dziew czyn ce, któ -
ra po dej mu jąc de cy zję o po zo sta niu
w do mu, po sta na wia tak że mi mo bo -
le sne go po wro tu, od na leźć i zro zu mieć
wła sną hi sto rię. Bo ha ter ka pra gnie
doj rze wać ni czym ziar no – dys kret nie
i po wo li, gdyż wy rwa nie do mu ro dzin -
ne go po zo sta wi ło nie za peł nio ne miej -
sce w kre owa niu toż sa mo ści pod mio -
tu. Ro man In gar den w Ksią żecz ce
o czło wie ku na pi sał: „Kim że […] je -
stem w tych wszyst kich prze mia nach
i zmien nych per spek ty wach cza so -
wych? Czym jest owo „ja”, któ re mi -
mo wszyst ko trans cen du je te wszyst -
kie prze mia ny i per spek ty wy i któ re
mi mo cia sno ty te raź niej szo ści […] wy -
da je się jed nak trwać i ist nieć? Czyż
w osta tecz nym ob ra chun ku nie jest ono
ni czym in nym jak tyl ko fan to mem,
zwi dem wy two rzo nym przez mo je
ży cie w te raź niej szo ści i mo ją wie dzę
o prze szło ści i jej róż no rod ne wy glą -
dy cza so wej per spek ty wy?” 

Kim je stem? Kim sta łam się po prze -
ży ciu ro dzin nej apo ka lip sy, czy co kol -
wiek po zo sta ło z prze szłej mnie w te -
raź niej szo ści? Zda je się, że po ezja
Te re sy Fe renc po nie kąd wy ni ka z głę -
bo kiej po trze by od po wie dzi na te go ty -
pu py ta nia. Prio ry te tem sta je się zro -
zu mie nie wła snej oso bo wo ści.
Po zwa la tym sa mym po strze gać au tor -
kę ja ko po et kę mne me, któ ra do ty ka -
jąc prze szło ści, go dzi się nie tyl ko
na po now ne prze ży wa nie cier pie nia,
ale rów nież ak cep tu je nie skoń cze nie
ist nie ją cy oraz trwa ły cha rak ter re la -
cji ze śmier cią.

■
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MARCIN HAŁAŚ

IN ME MO RY

Jó zef Wa guś (1929-2014), mu rarz, ze Lwo wa, twarz po marsz czo na i czer stwa
jak pu meks, al bo su chy ciem ny chleb w ko lo rze gli ny. Ile ni ko ty ny prze szło przez
je go płu ca, ile al ko ho lu zmie lo ne go w po kor nej pra cy wą tro by. Ile ce gieł, za pra wy,
ru chów kiel ni i po tu na ple cach, ni czym w Bal la dzie Mi ło sza: „Pod ob ło kiem
krzy cze li mu ra rze, pod cią ga li w gó rę no we do my.” Dzie ciń stwo, drew nia na za baw ka
wy stru ga na przez oj ca, pierw sza ko mu nia, pierw szy po ca łu nek, pierw sza ko bie ta.
Pierw szy dom, dzie sią ty dom, set ny dom – ta ka jest pra ca mu ra rza, nie wiem czy
po sa dził drze wo, ale spło dził sy na i cór kę.
Szwa gier mej bab ki, wu jek Jó zek,
z któ rym spo ty ka li śmy się w prze lo cie, na uli cy, al bo cmen ta rzu. I te raz przy szło
za koń czyć to wszyst ko, za tknąć wie chę na gma chu ży cia: syn umarł dwa la ta
te mu, więc te raz je go – Jó ze fa Wa gu sia, lat 85, za miesz ka łe go Beu then O/S
(w prze kła dzie na pol ski: By tom, Gór ny Śląsk) – do pa da śmierć. Skra da się
ty łem jak w wier szu z dzie ciń stwa: Idzie rak nie bo rak... Za cho dzi ukrad kiem,
ma moc ne szczyp ce. Wu jek Jó zek nie chce umie rać w szpi ta lu. Umie ra w do mu
cór ki, wdo wy, le żąc w łóż ku, przy my ka jąc oczy, cze ka jąc na to, co przyjść mu si.
Idzie rak nie bo rak, idzie noc, idzie ból... 
Jó zef Wa guś, mu rarz ze Lwo wa, lat 85,
dwa ty go dnie przed śmier cią, le żąc w łóż ku, bez bron ny jak dziec ko uśmie cha się
zno wu – jak dziec ko. Ma spo kój na twa rzy, kie dy cór ka na sta rym ada pte rze
od twa rza mu lwow skie pio sen ki: „W dzień desz czo wy i po nu ry...”, „Bo gdy bym
się jesz cze uro dzić miał znów...” Z ta kim uśmie chem u Pru sa umie rał Igna cy Rzec ki,
su biekt z War sza wy, lat pięć dzie siąt kil ka.

Świat zmniej sza się do śred ni cy srebr ne go pie niąż ka.

A my wciąż trzy ma my w rę kach
sze lesz czą ce

bank no ty.

22 III 2014

WAR SZA WA ZA CHOD NIA, SZORST KI JĘ ZYK

Nie na wi dzę te go dwor ca. Nie tyl ko za to, że po ciąg do Ka to wic zno wu się spóź nił
i ca ły wiersz ule ciał w nie byt. Nie na wi dzę kiep skie go eklek ty zmu, po mie sza nia
naj gor szych cza sów i smut ku po że gna nia. Na tym dwor cu pa da ją so bie w ra mio na
Go muł ka i Gie rek, Bal ce ro wicz i Wil czek zwar ci w uści sku ar chi tek tu ry i szczęk –
bu dek z cza sów han dlu na po lo wych łóż kach elek tro ni ką przy wie zio ną z Za chod nie go
Ber li na (świa ta).
Nie na wi dzę te go dwor ca, gdzie wko ło sły szę ję zyk ban de row ski.
Oni stąd od jeż dża ją, tu przy jeż dża ją, opa no wa li to miej sce Ukra iń cy, czu ją się jak u sie bie.
Już tak da le ko po de szli. Nie po San (Znaj, La sze...), ale już za Wi słą ich dwor ce.
Ich to bo ły, sprzą ta nia, bu do wy, ich ga ze ty z le wa i pra wa. Nie na wi dzę te go dwor ca
za wul gar ny gwar, obo jęt ność i coś gor sze go niż ste ryl ny chłód: brud ny
po śpiech. Nie na wi dzę te go dwor ca, bo tu się że gna my, stąd od jeż dżasz, tu gorz kie chwi le.
Pew nie bym lu bił go łę bie, za sty głe re tro daw nych lat, na wet ni by śpiew ny szorst ki ję zyk
ban de row ców, mrocz ne ko ry ta rze, bud ki z za pie kan ka mi, ha zar dem i pi wem. Wszyst ko mógł bym po lu bić.
Gdy bym tyl ko w tym miej scu nie mu siał Cie bie tak gorz ko że gnać

(Oj czy zno?)

4 X 2014
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JECHAĆ DO WILNA

dla Pani Marty Borzęckiej.

(z Zagajewskiego oczywiście)

Jechać do Wilna. „Z którego dworca jechać

do Wilna, jeżeli nie we śnie, o świcie,

gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się

ekspresy i torpedy”. Jechać do Wilna.

Z konkretnego dworca, określonego peronu,

autokarem z wi-fi i klimatyzacją, z biletem

nabytym przez Internet, ze zniżką za wczesne

kupno i lojalność wobec przewoźnika. Z Dworca

Zachodniego w Warszawie, gdzie wśród gierkowskiego

marmuru i współczesnego brudu przewala się
tłum ukraińskich opiekunek, sprzątaczek, dziewcząt,
robotników rolnych, budowlanych, cwaniaków  ze Wschodu,

„i grzmiących sotni gwizd kozackich” i język ich – nie nasz.

Nie nasza przyszłość, nie nasze dziś, więc tylko

przeszłości nam nie zabiorą. Więc jechać do Wilna,

bo Wilno wrastało zawsze w papier i krew,

wylewało się z Inwokacji, szumiało w ciepłych

liściach lata na Rossie, brązowiało dojrzewającymi

kasztanami jesieni, było w każdym wierszu, słowie,

portrecie Marszałka i pyłku, który osiadał i ścielił
się delikatnie u stóp Tej, co w Ostrej świeci Bramie.

Więc prężył się w mundurze szarym jak strzelca

strój generał Lucjan, szablę ściskał w dłoni;

kurczyła się pokornie siostra Kowalska z różańcem

w palcach niczym z mieczem, gotował się bunt

w celi Konrada, słowa zapomnianych dziś wierszy

składał w linijki Tomasz Zan.  Wylewało się
Wilno z podręczników i serc, bluszcze, kwiaty

i chwasty, skowronki i trzmiele, białoczerwone

barwy i pierwsze astry jesieni pachniały tym miastem.

Śpiewny zaśpiew, imiesłowy uprzednie, mowa kresowa

wiązana lipowym łykiem, jak smak miodu, jak orzech

laskowy, wiśniowa gałązka, ciemny sok wiśni.

Wilno było zawsze i wszędzie – a teraz jest Wilno

jak miłość, która znika, ustaje, nie dość wytrwała,

jak krótkie tylko uderzenie w tak pięknie

brzmiący cymbał miedzi. Mogłoby być Wilno

wszędzie, gdzie my jesteśmy; ale skoro nie

ma już nas „spokojnych i czystych jak brzoskwinia”.

Wilno nie istnieje.

31 VIII 2015

MARCIN HAŁAŚ
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W
śród wier szy Fe lik sa Net za moc no
za ko rze nio nych w świe cie kul tu ry

znaj du je się Te atr jak te atr, któ ry za czy -
na się od na stę pu ją cej wy po wie dzi: 

– – – z tej sce ny
bły skał szpa dą Ruy Blas, sze rzej
zna ny ja ko Fan -Fan; z warg mi ma
z fil mu Ko me dian ci scho dzi ły
fran cu skie sło wa w ma je sta cie
fra zy Ra ci ne’a; […] 
[…] z tej sce ny pa trzy ły na mnie 
ża rzą ce się lo do wa tym bla skiem
oczy Fan ta ze go, w trój kąt nej twa rzy 
Gu sta wa Ho lo ub ka […]

Wiersz ten po miesz czo ny zo stał w ostat -
nim to mie po etyc kim Fe lik sa Net za Krzyk
so wy, wy da nym w ro ku 2014, uzna nym
przez wie lu kry ty ków za naj wy bit niej szy
w do rob ku po ety (Netz de biu to wał, przy -
po mnij my, w 1968 ro ku zbio rem Zwią zek
zgo dy). Przed mio tem uwa gi w ni niej -
szym tek ście jest wła śnie ów tom; w za -
war tych w nim utwo rach za pi sa ne zo sta -
ły do świad cze nia au to ra ja ko uczest ni ka
waż nych wy da rzeń współ cze sne go świa -
ta oraz ja ko wraż li we go od bior cy i kre -
atyw ne go twór cy kul tu ry.

Przy to czo ny wiersz jest jed ną z wy po -
wie dzi współ two rzą cych gorz ki mo no log
po ety o me an drach hi sto rii – sce na bę dą -
ca miej scem prze zna czo nym dla sztu ki sta -
je się tu sce ną, na któ rej roz gry wa się los
na ro du w cza sie, gdy „upa dło Im pe rium
Zła”. Ale hi sto ria się nie koń czy, bo i zło
się nie koń czy, od ra dza się „z jesz cze
więk szą,/ wście kłą si łą”. Gorz ką wy mo -
wę wier sza ujaw nia ją peł ne iro nii, ostat -
nie sło wa:

Ar ty sta ła ma ne przez po li tyk roz ło żył
rę ce w ge ście po czci wej wy ro zu mia ło ści
dla hi sto rii, któ ra, jak stwier dził jesz cze je den
po ży tecz ny idio ta, wła śnie się skoń czy ła.

Twór czość Net za – jak i je go oso bi sta
bio gra fia – od po cząt ku uwi kła na by ła
w hi sto rię: w hi sto rię Ślą ska, Pol ski i Eu -
ro py, zwłasz cza jej wschod nie go krań ca.
Z krwio bie giem lo sów zbio ro wo ści po wią -
zał moc no Netz wła sne sło wo po etyc kie
w to mie Wir (z 1985 ro ku): „Nie ma od -
wro tu: / oko za oko / krew za wiersz”.

Utwo ry z to mu Krzyk so wy: Śmierć
w Ku tach, Śni ła mi się Pol ska, Ten dru -
gi, Krzyk so wy i in ne uka zu ją, jak moc -
no twór czość ta na zna czo na jest my śle -
niem hi sto rycz nym, ale i kul tu ro wym.
Wiersz Śni ła mi się Pol ska opu bli ko wa -
ny w „Ślą sku” w ro ku 2014, opa trzo ny
był de dy ka cją: „Pa mię ci ge ne ra ła Au gu -
sta Fiel dor fa (Ni la) i rot mi strza Wi tol da
Pi lec kie go” (w wer sji książ ko wej nie ma
tej de dy ka cji). Hi sto rią na zna czo na jest
świa do mość pod mio tu wier szy; prze -
szłość przy nio sła do świad cze nia, któ re
na no wo sy tu owa ne są w je go wła snej,
pry wat nej prze strze ni i w nur cie współ -
cze sno ści. W re cen zji to mu Elż bie ta
Dut ka na pi sa ła: „Netz zwra ca się w swo -
ich ostat nich wier szach ku kon kre tom
bio gra ficz nym, hi sto rycz nym, geo gra ficz -
nym, przy wo łu je po sta cie hi sto rycz ne,

O wierszach Feliksa Netza

Poeta
w świecie
kultury
ELŻBIETA HURNIK
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zbio ro we mi ty i trau my, dys ku sje, spo -
ry współ cze sne i z prze szło ści, a tuż obok
nich za miesz cza oso bi ste wspo mnie nia,
czę sto zna ne już z in nych, wcze śniej opu -
bli ko wa nych utwo rów”. Jest też Netz pi -
sa rzem moc no zwią za nym z hi sto rią
pol skiej i eu ro pej skiej kul tu ry, któ ra sta -
no wi dlań nie ustan ny układ od nie sie nia
i pod sta wo we two rzy wo li te rac kie, któ -
ra stwa rza fun da ment i wy kład nię je go
my śle nia o świe cie. 

U pod ło ża tej po sta wy le ża ły bez wąt -
pie nia sze ro kie za in te re so wa nia Fe lik sa
Net za, pro fe sje i ro le, ja kie od gry wał
w kul tu rze; śle dził li te ra tu rę i film, po li -
ty kę i za cho dzą ce wo kół zmia ny, two rzył
słu cho wi ska i fe lie to ny ra dio we. Za nu rzo -
ny był w sze ro kim stru mie niu zja wisk kul -
tu ry moc no zwią za nej ze świa do mo ścią
na ro do wą, otwar ty na to, co nie sie współ -
cze sność. In te re so wał go tra gicz ny los pi -
sa rzy i ar ty stów, jak do wo dzą ese je oraz
utwo ry po etyc kie ta kie, jak na przy kład
Cho da sie wicz. 

Wiersz Te atr jak te atr sta no wi za pis re -
flek sji na te mat hi sto rii; ujaw nia tak że,
w ja ki spo sób au tor bu du je swój po etyc -
ki świa to po gląd, od wo łu jąc się do pi sa rzy,
w tym do Ra ci ne’a czy do Jo si fa Brod skie -
go, któ ry „ni czym/ kan tor w sy na go dze,
wy śpie wy wał/ wier sze o kam pa nii zi mo -
wej/ w Afga ni sta nie”, do bo ha te rów
li te rac kich (Ruy Blas, Fan ta zy), do świa -
ta fil mu i te atru (Ko me dian ci), za -
tem – do róż nych sek to rów kul tu ry, do róż -
no rod nych jej fe no me nów. Na wią za nia te
wzmac nia ją ran gę po dej mo wa nych te -
ma tów do ty czą cych współ cze sno ści i tra -
dy cji bądź wcho dzą w dys ku sję z po -
wszech nym spo so bem my śle nia, ujaw nia ją
spo so by od bie ra nia świa ta przez po etę. 

Za bie gi te go ro dza ju nie spro wa dza ją się
je dy nie do eru dy cyj nych po pi sów, do fi -
ne zyj ne go in kru sto wa nia po etyc kiej wy -
po wie dzi bły sko tli wy mi stwier dze nia mi
i ana lo gia mi – w po słu gi wa niu się zna ka -
mi kul tu ry tkwi głę bo ki sens po ezji Fe lik -
sa Net za. Po szu ku jąc praw dy o czło wie -
ku i o spo so bach je go ist nie nia w świe cie
(co wi docz ne jest już w zbio rze Z wil czych
do łów z 1973 ro ku), kon fron tu je on czy -
tel ni ka ze świa dec twa mi, ja kie jed no st ce
i zbio ro wo ści wy sta wi li wiel cy twór cy.
W wier szach z róż nych okre sów twór czo -
ści po ja wia ją się na zwi ska pi sa rzy, któ rzy
ufor mo wa li świa do mość po ety. Przed kil -
ko ma la ty (w tek ście po świę co nym Ró że -
wi czo wi) Netz jed no znacz nie wska zał
twór ców naj waż niej szych dla pol skiej
kul tu ry, tych, któ rzy kształ to wa li i wzbo -
ga ca li ję zyk po etyc ki: „Trzech po etów wy -
war ło naj więk szy wpływ na cha rak ter pol -
skiej po ezji: Jan Ko cha now ski, Adam
Mic kie wicz i Ta de usz Ró że wicz”. Przy -
wią za nie do tej tra dy cji zna la zło od -
zwier cie dle nie w ma te rii li rycz nej.
W przy wo ła nym wcze śniej to mie Wir
zna lazł się wiersz Ame ri can Graf fi ti (opa -
trzo ny na koń cu ad no ta cją: „N. Y. czer -
wiec 1980), za wie ra ją cy zna mien ne wy -
zna nie, swe go ro dza ju de kla ra cję
przy na leż no ści do kul tu ry sy gno wa nej tu
na zwa mi miejsc zwią za nych z bio gra fią
wiel kich po etów:

[…] cho dzę
trak ta mi Man hat ta nu, a kie dy przy sta nę, sły szę
jak oce an cięż ką ła pą ude rza o ska li sty brzeg,
ale ten grom roz pa la tu tej szych po etów,

nie mnie,
bo oni od dziec ka zna ją mo wę ży wio łów,
ja je stem z ru mo wi ska ksiąg, któ rych

nie ro zu mie nikt
prócz gu śla rzy, z No wo gród ka i Czar no la su;
z po wia tów za la nych łzą. 

Po eta przy na le żał do po ko le nia star tu -
ją ce go u schył ku lat sześć dzie sią tych,
uczest ni czył w ży ciu kul tu ral nym ob fi tu -
ją cym w in te re su ją ce zja wi ska. Je go ję zyk
po etyc ki, za wdzię cza ją cy wie le okre so wi
eks pe ry men to wa nia w pol skiej po ezji,
ce cho wa ła od wcze snych utwo rów pre cy -
zja i jed no znacz ność w for mu ło wa niu my -
śli. Netz, jak od no to wał Krzysz tof Kar wat,
„wpa so wy wał się w re gu ły i po ety ki
obo wią zu ją ce na prze ło mie lat 60. i 70.,
był wy cho wan kiem tej epo ki, choć w ko -
lej nych de ka dach wo lał od wo ły wać się
do swo je go dzie ciń stwa i wcze snej mło -
do ści, a tak że do li te ra tu ry, ra czej wła śnie
wów czas po wsta ją cej […]”. Otwar tość
na zja wi ska za cho dzą ce w ota cza ją cym
świe cie, w li te ra tu rze i kul tu rze prze ja wia
się w twór czo ści Net za w bo gac twie in -
spi ra cji ar ty stycz nych.

Twór cą szcze gól nie bli skim był dlań Ta -
de usz Ró że wicz; uwa żał go za pi sa rza,
któ re go ab so lut nie nie słusz nie omi nę ła Na -
gro da No bla. A świat po etyc ki au to ra Nie -
po ko ju, jak pi sał Ma rian Ki siel w Po chwa -
le Ta de usza Ró że wi cza, uj mu ją cej
wszyst kie istot ne ce chy te go pi sar stwa:
„bu do wa ny jest na trzech war to ściach:
na pa mię ci, któ ra oca la lub nisz czy prze -
szłość i wpro wa dza nie po kój do na sze go
ży cia; na bio gra fii, któ ra za wsze sta no wi
cen trum ży cia i my śli, i nie da je się spro -
wa dzić do po sta ci ja kichś z gó ry za ło żo -
nych wzo rów i sche ma tów; na po ezji
wresz cie, któ ra w szer szym zna cze niu jest
sztu ką sło wa w ogó le, w węż szym na to -
miast – za le d wie sło wa mi (lub zgo ła mil -
cze niem). Tak wi zja twór czo ści pro wa dzi
do ści słe go zwią za nia sztu ki i ży cia,
praw dy ar ty stycz ne go po zna nia i do -
świad cze nia eg zy sten cjal ne go. Dla te go nie
dzi wi w do rob ku po ety znacz na licz ba
utwo rów po świę co nych twór com kul tu ry
(po etom, ma la rzom)”. 

Wie le cech ta kiej po sta wy moż na od na -
leźć w utwo rach po etyc kich Fe lik sa Net -
za. Bacz ny ob ser wa tor współ cze sno ści od -
wo ły wał się do kul tu ry, z ja ką czuł się
zwią za ny ge ne ra cyj nie i po przez tra dy cję,
po słu gi wał się wła ści wy mi jej re kwi zy ta -
mi, ob ra za mi, zna ka mi. 

Bio gra fię twór czą po ety ce chu je mno -
gość pa sji i za in te re so wań, któ re ujaw nia -
ją się w ma te ria le po etyc kim. Na le żał
do nich film, obec ny w wier szach Net za
na róż nych pla nach, w spo sób naj bar dziej
wi docz ny – w przy wo ły wa nych ty tu łach
fil mów, na zwi skach po sta ci zna nych
gwiazd bądź ak tor skich kre acji. „Fe liks
Netz ko chał ki no” – pi sał Edward Ka biesz,
pod kre śla jąc też je go ro lę ja ko kry ty ka fil -
mo we go. W Lau da cji pa da na zwi sko
pięk nej ak tor ki Lu bow Or ło wej, do któ -

rej po rów na na zo sta ła po stać ko bie -
ca – „sku pio na, nie obec na, jak by szła/
do ja kiejś ta jem ni cy ukry tej w so bie”.
W wier szu tym obec na jest rów nież
bo ha ter ka utwo ru Tru ma na Ca po te’a Śnia -
da nie u Tif fa ny’ego (a tak że słyn nej ekra -
ni za cji w re ży se rii Bla ke’a Edward -
sa) – Hol ly Go li gh tly, z któ rą mo gą się
utoż sa miać po szu ku ją cy swo je go miej sca
w ży ciu:

Po chwa lo ne bądź cie łą ki nad Kwi są,
so czyst sze niż pa stwi ska, po któ rych
w tym sa mym cza sie lu bi ła wę dro wać
Hol ly Go li gh tly; […] 

W in nym utwo rze roz trzą sa nie lo sów
zna ne go ak to ra przed wo jen ne go – Eu ge -
niu sza Bo do – jest jed no cze śnie pró bą dia -
gno zy mię dzy wo jen nej Pol ski, pro wa dzi
do py tań o „bez spor ną praw dę hi sto rycz -
ną”. Po stać ak to ra po ja wi się w kon tek -
stach hi sto rii tak że w wier szu Kim ty by -
łeś w Pol sce.

Za in te re so wa nie Net za fil mem prze kła -
da się na róż no rod ne za bie gi li te rac kie,
w tym na okre ślo ne ukształ to wa nie po etyc -
kiej prze strze ni. W cy to wa nej wcze śniej re -
cen zji zbio ru Krzyk so wy pió ra Elż bie ty
Dut ki mo wa jest o wy ła nia ją cej się z wier -
szy opo wie ści o toż sa mo ści, a tak że
o swo istej to po gra fii Ka to wic: „Pa mię ta -
jąc o ki no wej pa sji Fe lik sa Net za trud no
nie za uwa żyć, że ka to wic kie wier sze w to -
mie Krzyk so wy są bar dzo fil mo we. Uka -
za ne w nich zo sta ły jed nak nie ty le szer -
sze pla ny, roz le głe pa no ra my mia sta, ile
ra czej, po przez po etyc kie „stop klat ki” czy
swe go ro dza ju „na jaz dy ka me ry” wy ła nia -
ją się istot ne (w pla nie bio gra ficz nym lub
hi sto rycz nym) wy cin ki prze strze ni, lub wy -
eks po no wa ne zo sta ły zna czą ce de ta le”.

Nie tyl ko film in spi ro wał po etę, ale
w ko nek sjach fil mo wo -li te rac kich moż na
wska zać za leż ność od wrot ną. Wia do mo
po wszech nie, że sło wa z wier sza Net za po -
wsta łe go po wy da rze niach 1981 ro ku:
„śmierć jak krom ka chle ba” sta ły się ty -
tu łem fil mu Ka zi mie rza Kut za. Pi sał
na ten te mat mię dzy in ny mi cy to wa ny wy -
żej kry tyk: „W przy pad ku fil mu o pa cy -
fi ka cji ko pal ni «Wu jek» Ka zi mie rza Kut -
za po ezja i film zna la zły nie zwy kłą
har mo nij ną spój ność. Kul to wy nie mal że
ty tuł Śmierć jak krom ka chle ba zo stał za -
czerp nię ty z przej mu ją ce go wier sza Fe lik -
sa Net za Dnia siód me go”. Ów cze sne
wy pad ki po zwo li ły po ecie do strzec, jak pi -
sze Kry sty na He ska -Kwa śnie wicz, „że
śmierć mo że być po żyw na, jak krom ka
chle ba”. Śle dząc ten wą tek i kon ty nu ując
za ini cjo wa ną nim re flek sję, ba dacz ka
stwier dzi ła: „Ta dro ga do pro wa dzi ła
do wier sza Śmierć w Ku tach (tam zgi nął
od ku li so wiec kie go żoł nie rza Ta de usz Do -
łę ga -Mo sto wicz), zbu do wa ne go na mo ty -
wie sym bo lu -klu cza szo sy za lesz czyc kiej
i to pi ki „ża gwią ce go wrze śnia” – bo le sne -
go i hi sto rio zo ficz ne go, po ka zu ją ce go
spoj rze nie z od da li, po nad hi sto rią i jej po -
kręt ną lo gi ką”. 

W po ezji Fe lik sa Net za to czy się nie -
ustan nie dys kurs z li te ra tu rą pol ską, ale
i z wiel ką li te ra tu rą eu ro pej ską. W wier -

sl12s19-21m  17-12-11  08:27  Strona 2



21

szu Sta li no gród, uli ca 3 Ma ja, czy li ca łe
ty siąc le cie za cy to wa ny zo stał dwu wiersz
z Pusz ki na, w ję zy ku ro syj skim i w pol -
skim tłu ma cze niu: „Po ro me lan cho lij na,
ocza ro wa nie oczu,/ W szkar łat i zło to przy -
odzia ne la sy…”. Frag ment ten wple cio -
ny jest w re flek sję na te mat po wo jen nej
hi sto rii oraz uwi kła nia jed nost ki w hi sto -
rię, któ ra wra ca w wie lu utwo rach. W za -
ry so wa nej w wier szu to po gra fii Ka to wic
ro ku 1956 („mia sto od trzech lat zwie się
Sta li no gród”) eg zy stu ją pla ców ki kul tu -
ral ne pod po rząd ko wa ne ofi cjal nej po li ty -
ce („Dom To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -
-Ra dziec kiej”), ale ich prze ciw wa gę
sta no wi wiel ka li te ra tu ra ro syj ska sy -
gno wa na na zwi ska mi Alek san dra Bło ka
i Ser giu sza Je sie ni na. 

Za in te re so wa nia li te ra tu rą ob co ję zycz -
ną łą czy ły się w twór czo ści Net za z wiel -
ką pa sją, ja ką by ły tłu ma cze nia dzieł li te -
rac kich; „Netz uro dził się, by żyć ja ko
trans la tor” – pod su mo wał Zbi gniew Ka -
dłu bek. Po eta do ko ny wał, jak wia do mo,
prze kła dów przede wszyst kim z li te ra tu -
ry wę gier skiej, nie miec kiej, ro syj skiej.
Wy bie rał au to rów, któ rych wi zja świa -
ta – jed nost ki, na ro du, hi sto rii – by ła mu
bli ska, au to rów wy ra ża ją cych w swo jej
twór czo ści praw dę, że na ród ist nie je dzię -
ki swo jej kul tu rze. „Moż na po wie -
dzieć – pi sał Ja cek Lysz czy na – że ja ko
tłu macz Netz mie rzył się […] z naj więk -
szy mi”. Szcze gól nym za in te re so wa niem
da rzył Go go la, któ ry mu to wa rzy szył
po ostat nie la ta ży cia, i Pusz ki na; prze tłu -
ma czył Eu ge niu sza Onie gi na, któ re go
pol scy czy tel ni cy zna li w prze kła dach
Ada ma Wa ży ka i Ju lia na Tu wi ma. Swój
po gląd uza sad nia ją cy po trze bę no we go
tłu ma cze nia dzie ła Pusz ki na wy ło żył
w Po sło wiu: „Po co nam Pusz kin, zwłasz -
cza dzi siaj? Po co nam Eu ge niusz Onie -
gin, wła śnie dzi siaj? […] Ro sji nie zro zu -
miesz, po słu gu jąc się ro zu mem… Wo bec
te go czym? Czyż moż na coś zro zu mieć,
nie ucie ka jąc się do ro zu mu? […] Czy ta -
my Pusz ki na, aby po znać to, co w nim ja -
sne i to, co w nim ciem ne. Aby le piej ro -
zu mieć Ro sję, to, co w niej ja sne, i to, co
ciem ne”. 

Sło wa te uka zu ją, jak waż nym wy zwa -
niem był dla po ety prze kład; za da nie to
wy ma ga wszak zna jo mo ści nie tyl ko ję -
zy ka, ale też kul tu ry i hi sto rii kra ju, z ja -
kie go wy wo dzi się au tor dzie ła. Do ko ny -
wa nie prze kła du to pew ne go ro dza ju
po słan nic two, zo bo wią za nie, do ja kie go
po czu wa się tłu macz wcho dzą cy w świat
my śli pi sa rza, ale od da ją cy rów nież tłu -
ma czo ne mu utwo ro wi cząst kę swej oso -
bo wo ści. Netz do wiódł te go, przy bli ża jąc
pol skim czy tel ni kom do ro bek wę gier -
skie go twór cy, Sándo ra Mára i’e go, sta jąc
się pro pa ga to rem i ko men ta to rem je go
twór czo ści. O isto cie te go za da nia pi sał
Zbi gniew Ka dłu bek: „Fe liks Netz był
oczy wi ście po etą, ese istą, kry ty kiem li te -
rac kim i fil mo wym, jed nak przede wszyst -
kim był ge niu szem prze kła du wiel kiej li -
te ra tu ry. Da wał prze kła do wi nie tyl ko
swo je sło wa, wy obraź nię po etyc ką, swo -
je cia ło, du szę i swo ją wraż li wość (Eu ge -
niusz Onie gin Pusz ki na). Na wła sne uszy

to sły sza łem, gdy twier dził, że uro dził się
po to, by prze kła dać książ ki he ro icz nie
praw do mów ne go Sándo ra Mára i’e go […]
Dla mnie Netz był po etą zin ten sy fi ko wa -
nej mo ral no ści wy wie dzio nej z pro zy
Sándo ra Mára i’e go”. 

Sam tłu macz, przy po mi na jąc ba ta lie
zwią za ne z pró bą wy da nia pierw szej
prze ło żo nej prze zeń po wie ści Márai’ego
Świe ce pa lą się do ogar ka, wy pro wa dził
zna czą ce ana lo gie po mię dzy wę gier skim
pi sa rzem a Her lin giem Gru dziń skim: „Je -
stem pe wien, że Márai i Her ling Gru dziń -
ski mie li by so bie wie le do po wie dze nia,
o upio rach re wo lu cji, o Eu ro pie, któ ra utra -
ci ła styl, czy li du szę, o tzw. po ży tecz nych
idio tach, ale i Con ra dzie, któ re go Márai
nie zmier nie ce nił, znaj du jąc w nim owo
wy so kie na pię cie etycz ne, któ re jest prze -
cież zna kiem szcze gól nym au to ra Wy znań
pa try cju sza. Los ich nie ze tknął. […] bo
eu ro pej skość, toż sa mość eu ro pej ska, po -
dziw dla jej kul tu ry i wzgar da dla jej roz -
licz nych ogra ni czeń – to jest klucz do dzie -
ła Sándo ra Mára i’e go”. Ostat nie sło wa
wy raź nie wska zu ją, ja kie war to ści w dzie -
le wę gier skie go pi sa rza by ły naj bar dziej
istot ne dla pol skie go po ety.

Z kwe stią prze kła du ści śle wią że się
wiersz Net za Dwie śmier ci. Jest to przej -
mu ją cy trak tat o umie ra niu (przy po mnia -
no go na ła mach „Ślą ska”, gdy na de szła
wia do mość o śmier ci au to ra), za wie ra ją -
cy tak że roz wa ża nia na te mat ję zy ko we -
go two rzy wa, środ ków, któ re po zwa la ją
wy ra zić w peł ni praw dę o śmier ci. Roz -
po czy na ją go sło wa:

Dwie śmier ci by ły w mo im do mu:
po mie czu: der Tod – des Schla fes Bru der,
po ką dzie li: śmierć – sio stra snu.

Ger mań ska śmierć jest męż czy zną,
w każ dym ra zie ro dza ju mę skie go,
sło wiań ska i ro mań ska – ko bie tą,

Netz opie ra się tu na wła snych do świad -
cze niach trans la tor skich, ja kie zdo był
w trak cie do ko ny wa nia, wspól nie z Gi ze -
lą Kur pa nik -Ma li now ską, prze kła du be -
st sel le ro wej książ ki mło de go au striac -
kie go pi sa rza Ro ber ta Schne ide ra
opu bli ko wa nej w 1992 ro ku – Schla fes
Bru der. Ty tuł ten ma dla nie miec ko ję zycz -
ne go czy tel ni ka sens jed no znacz ny: brat
snu (Schla fes Bru der) – to śmierć. Rze -
czow ni ki der Tod i der Schlaf są w ję zy -
ku nie miec kim ro dza ju mę skie go; po wi -
no wac twa po mię dzy ni mi usta na wia ją
się na po zio mie gra ma tycz nym i za ra zem
my ślo wym – sen i śmierć to bra cia. W ję -
zy ku pol skim sens ty tu łu ob ja wia się do -
pie ro w świe tle pie śni Przyjdź o śmier ci,
sio stro snu, któ rej echa po brzmie wa ją
w wier szu Net za. Współ pra ca po ety z tłu -
macz ką po le ga ła na tym, że do ko na ne
przez nią wstęp ne tłu ma cze nie kon fron -
to wał z ory gi na łem, wno sząc do prze kła -
du idiom XIX -wiecz nych kro nik i tek stów
re li gij nych. Do wie dziaw szy się, że au -
striac ki pi sarz jest z za wo du or ga ni stą, od -
szu kał i od czuł w tek ście utwo ru je go fan -
ta stycz ny słuch. Do strzegł, że Schne ider
po słu gu je się fra zą jak by ro dem z kan cjo -

na łów, że po wieść jest ob ra zo wa w sen -
sie mu zycz nym – two rzą ją ob ra zy mu -
zycz ne.

Bo ga te do świad cze nie zdo by te przez
Net za dzię ki pra cy nad prze kła dem re je -
stru je tekst po etyc ki. Dwie wi zje śmier -
ci – ob ja wia ją cej się w po sta ciach ko bie -
ty i męż czy zny – zy sku ją na wy ra zi sto ści
po przez osa dze nie ich w ma te rii bli skiej
po ecie, w wiel kich ob ra zach fil mo -
wych – Berg ma na i Fel li nie go: 

jest rze czą god ną męż czy zny wal czyć
ze śmier cią ro dza ju mę skie go, na wet,
gdy by, jak u In g ma ra Berg ma na, po lem
bi twy by ła tyl ko sza chow ni ca;

u Fre de ri co Fel li nie go śmierć za wsze
jest ko bie tą, za chwy ca i za ra zem bu dzi
od ra zę, coś po mię dzy Clau dią Car di na le
a tru chłem. 

Kul tu ro we od nie sie nia wspie ra ją
w wier szu Net za do świad cze nia oso bi ste,
na da ją waż ną ran gę je go wła sne mu kon -
fron to wa niu się ze śmier cią – z od cho dze -
niem bli skich osób i z wy obra że nia mi
o sy tu acji gra nicz nej: gdy umie rał oj ciec,
przy szedł po nie go „der Tod, Pan Śmierć”;
do mat ki „przy szła Śmierć, sio stra/ snu”.
Wy ko rzy sta nie owej dwo isto ści zna czeń
sło wa śmierć, klu czo we go w wier szu, da -
je nie zwy kły efekt; po ję cia zwią za ne
z ludz ką eg zy sten cją, z jej kre sem, tra cą
swój abs trak cyj ny cha rak ter, bu du ją wy -
ra zi ste pla stycz ne wi zje. Po tę gu ją one wy -
obra że nie śmier ci wła snej, cze ka ją cej
w po bli żu, śmier ci sym bo li zo wa nej tra dy -
cyj nie przez utrwa lo ny w sztu ce atry -
but – ko sę; w wier szu, w któ rym śmierć
ob ja wia się w dwóch po sta ciach, mo wa
jest o dwóch ko sach. Od czu cie jej bli skiej
obec no ści za my ka wiersz, w któ rym prze -
strzeń kul tu ry i ję zy ka na da je głę bo ki sens
prze ży ciom oso bi stym:

w ho lu mo je go do mu, tam gdzie zwy kle
wie szam kurt kę i weł nia ną czap kę, wi szą
dwie ko sy, cza sem sły szę jak w no cy jed no
ostrze lek ko ude rzy o dru gie,
jak by mó wi ły: śpij spo koj nie,
je ste śmy,
czu wa my.

Wy obraź nię i wraż li wość Fe lik sa Net -
za ukształ to wa ły fe no me ny kul tu ry – ma -
te rial ne, ob ra zo we, ję zy ko we, mi to lo -
gicz ne (mi to lo gia na ro do wa). Po eta
czer pał z tych bo ga tych za so bów, trak tu -
jąc je ja ko two rzy wo wła snej twór czo ści,
ale za cho wu jąc rów no wa gę po mię dzy
tym, co wspól ne i co wła sne, mię dzy tym,
co uni wer sal ne i co oso bi ste. Wiersz
O pół no cy opa trzył Netz mot tem z utwo -
ru Ra ine ra Ma rii Ril ke’go Die zwe ite Ele -
gie: „Je der En gel ist schrec klich”. I anioł
w wier szu pol skie go po ety jest anio łem
Ril ke’go, a za ra zem je go wła snym, ży cie
i śmierć w utwo rze au striac kie go twór cy
jest ży ciem i śmier cią au to ra O pół no cy:
„mo im ży ciem i mo ją śmier cią”. Mo że
dla te go mo no log po ety o so bie sa mym,
o swo im ist nie niu w świe cie brzmi tak
przej mu ją co. ■
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Nie mam ślą skich ko rze ni. Je stem stąd. 
Dzia dek przy je chał za pra cą w 1932 spod Czę sto cho wy. Czę sto cho wa to nie Śląsk.

To tyl ko to sa mo wo je wódz two. Śląsk za czy na się od Bry ni cy. Rze ki, któ rą moż na
prze sko czyć. Trze ba tyl ko szyb ko biec. 

Dzia dek Wła dek pra co wał w za kła dach azo to wych w Cho rzo wie, któ rych dy rek -
to rem był Mo ścic ki, przy szły pre zy dent II RP. Na le żał do Pol skiej Par tii So cja li stycz -
nej, wcze śniej słu żył w Kor pu sie Ochro ny Po gra ni cza, strze gąc Kre sów RP
przed na pa ścią Związ ku So wiec kie go. Za ko mu ny za wsze wy wie szał pol ską fla gę 2
ma ja wie czo rem, igno ru jąc osten ta cyj nie 1 ma ja – świę to za własz czo ne przez ko -
mu ni stów. W cza sie woj ny nie pod pi sał volks li sty, mi mo że we zwał do te go ka to -
wic ki bi skup. Volks li stę na Ślą sku pod pi sa li pra wie wszy scy. To nie by ła Ge ne ral -
na Gu ber nia, lecz część Rze szy. Czło wiek bez volks li sty był czło wie kiem bez
oby wa tel stwa. Po zba wio nym praw an ty pań stwow cem. Śląsk był rzą dzo ny przez Niem -
ców 600 lat. Przez Pol skę nie ca łe 20. Lu dzie pod pi sa li więc volks li stę. Z wy jąt kiem
dziad ka i kil ku in nych sza leń ców.

Je den z bra ci bab ci był ma ry na rzem wo jen nym. Wal czył o Pol skę. Zgi nął we wrze -
śniu 1939 r. na sta wia czu min ORP Gryf od nie miec kich bomb. Bab cia w Cho rzo -
wie han dlo wa ła mię sem. Po trze bo wa li go Niem cy i Po la cy. Geschäft boł Geschäft,
więc do do mu dziad ka przy cho dził po mię so tak że Sturm bannführer, szef cho rzow -
skie go Ge sta po. Brał wów czas ta tę na ko la na, a ta ta na zy wał go On kel, czy li wu -
jek. Pew ne go ra zu ta ta za py tał On kla, dla cze go on tak źle mó wi po nie miec ku. On -
kel ro ze śmiał się gło śno. Był ro do wi tym ber liń czy kiem i nie po tra fił po zbyć się
lo kal ne go ak cen tu.

Dzia dek Wła dek miał bra ta o imie niu Bo lek. Bo lek miesz kał na wsi już za Bry ni -
cą i był chło pa kiem z la su. Wal czył w Ba ta lio nach Chłop skich. Ta ta po je chał do wuj -
ka Bol ka na wa ka cje i zna lazł na stry chu ukry te ka ra bi ny i pi sto le ty. Wy nie śli je z ku -
zy nem na wieś, że by się po chwa lić. Ktoś do niósł. Wuj ka Bol ka aresz to wa ła Ge sta po.
On kel, kie dy do wie dział się, że to wu jek mo je go ta ty, ka zał wy pu ścić go na wol ność.

Ta ta znał nie miec ki. Bab cia chcia ła, że by by ło wy god niej i wsa dzi ła go do wa -
go nu „Nur für Deut sche”. Roz ma wia li po nie miec ku do mo men tu, kie dy ta ta wy -
pa lił, wi dząc pa są ce go się na łą ce zwie rza ka, „Mut ti, eine Ko za!”. Współ pa sa że ro -
wie zdrę twie li. A póź niej ktoś ro ze śmiał się, ko men tu jąc, że nie zły z ta ty Nie miec.

Księż na Da isy, pięk na An giel ka wy szła w 1891 r. za Han sa He in ri cha XV Hoch -
ber ga von Pless, księ cia pszczyń skie go z wy so kie go nie miec kie go ro du. Ślub od -
był się w Lon dy nie. Pa ra otrzy ma ła bło go sła wień stwo kró lo wej Im pe rium Bry tyj -
skie go Wik to rii, a świad ko wał jej syn, póź niej szy król Zjed no czo ne go Kró le stwa
i Ce sarz In dii Edward VII. Da isy i Hans He in rich Hoch berg mie li trzech sy nów: Han -
se la, Ale xan dra i Bol ko. Bol ko zo stał za mę czo ny przez Ge sta po. Han sel, mi mo że
był oby wa te lem III Rze szy, wstą pił do bry tyj skie go RAF. Alek san der Hoch berg przy -
stał do Ar mii Ge ne ra ła An der sa i zo stał pol skim bo ha te rem spod Mon te Ca si no. Oj -
ciec trzech bra ci Hans He in rich ni gdy nie za ak cep to wał fak tu, że Gór ny Śląsk wró -
cił do Pol ski. Uwa żał się za Niem ca.

Mój ta ta i dzia dek czu li się Po la ka mi. Nie zno si li Ru skich. Ale nie lu dzi, lecz pań -
stwa. Ame ry ka nów iAn gli ków mie li za so jusz ni ków. Lu bi li Cze cho sło wa ków. O Niem -
cach nie mie li zda nia. Bab cia i dzia dek od stro ny ma my po cho dzi li z Wiel ko pol ski.
Zo sta li wy wie zie ni w wa go nach by dlę cych na przy mu so we ro bo ty do Nie miec. Ni -
ko go nie ob cho dzi ło, że bab cia by ła w cią ży. Tra fi ła do nie miec kich bau erów. Pa sła
kro wy, pra co wa ła w po lu. W trak cie po sił ków bau er gro ma dził ro dzi nę i ro bot ni ków
przy mu so wych przy wspól nym sto le, od ma wiał mo dli twę i wspól nie spo ży wa li po -
si łek. Dziad ka wy rwa no z do mu i do wa go nu za gna no ude rze nia mi kolb ka ra bi nów.
Je cha li w głąb Nie miec po nad ty dzień. Też tra fił na wieś do go spo da rzy. Opo wia dał,
że pod kra dał nie miec kim ku rom świe że jaj ka pro sto z kur ni ka i wy pi jał na su ro wo.
Wró cił z ro bót do pie ro w ma ju 1945 r. Je go syn miał już 3 la ta. 

Bab cia z Wiel ko pol ski opo wia da jak nie miec cy żoł nie rze wy wle ka li z do mów dzie -
siąt ki mło dych męż czyzn. Sta wia li na głów nym pla cu we wsi. Resz ta wsi zo sta ła
zmu szo na, że by pa trzeć na eg ze ku cję. Bab cia mia ła kil ka na ście lat. Jej bra cia wrzu -
ca li cia ła za bi tych na przy go to wa ne w tym ce lu wo zy. Rok póź niej sy tu acja się po -
wtó rzy ła.

Sce na z dzie ciń stwa. Je stem u bab ci z Wiel ko pol ski na wa ka cjach. W kuch ni wi -
si orzeł w ko ro nie zro bio ny z łu sek po du żych szysz kach, a w po ko ju wy bla kła od sło -
necz nych pro mie ni fo to ko pia ob ra zu, przed sta wia ją ca Ta de usza Ko ściusz kę w stro -
ju chło pa. Wi dzę przez okno, jak pod jeż dża dziw ny czer wo ny sa mo chód. Nie pol ski
du ży fiat i nie sy ren ka. Z sa mo cho du wy sia da ją star si pań stwo i nio są wiel kie pa -
kun ki. Bab cia mó wi do nich po pol sku, oni coś po nie miec ku. Wy cią ga ją pre zen -
ty: cze ko la dy, ciast ka, bo żo na ro dze nio we wy ci nan ki dla dzie ci, tań czą cą, na krę ca -
ną na klu czyk pa rę, któ ra wy nu rza się z roz kła da ją ce go płat ki w mia rę ru chu kwia tu
tu li pa na i na ko niec… wiel ką cho dzą cą la lę – pre zent dla naj młod szej sio stry mo -
jej ma my, któ ra wciąż jesz cze cho dzi do szko ły. To go spo da rze, u któ rych bab cia
pra co wa ła przy mu so wo w cza sie woj ny.

Oma, to bab cia mo jej żo ny. Mia ła na imię Wal bur ga. Ro dzeń stwem jej by ły dwie
sio stry: Edel trau da oraz Hej dla. Trzy sio stry za czy na ły roz mo wę po pol sku,
po czym za wsze prze cho dzi ły na nie miec ki, nie bar dzo zda jąc so bie spra wę, że to
zro bi ły. Kie dyś jed na z cio tek zwró ci ła im uwa gę, że nikt ich nie ro zu mie. Oma prych -
nę ła obu rzo na:
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– Jak moż na po nie miec ku nie umieć.
Te go sa me go wie czo ru po le ci ła te ścio wej, że ro dzi nie z Nie miec trze ba wy słać

pol skie ga ze ty. 
– Że by mo gli so bie te go na sze go pol skie go pre zy den ta zo ba czyć.
Pre zy den ta Oma po dzi wia ła.
Hej dla wy szła za Ma xa, nie miec kie go gór ni ka. W 1945 Ro sja nie ka za li lo kal nym

Niem com sta wić się do ko pa nia oko pów. On kel Max się sta wił. Wła dza ka że, to Nie -
miec wy ko nu je jej po le ce nia. Wró cił po 8 la tach. Twier dził, że szczu ry, jak się je
przy pie cze na ogni sku, ma ją cał kiem do bre mię so. Na Sy be rii je uwiel bia li. Hej dla
przez 8 lat by ła pew na, że jest wdo wą, bo Ma xa roz strze la li Ru scy. Po po wro cie Max
do stał z po wro tem pra cę na ko pal ni Ma ko szo wy, w Za brzu. Za wa li ło się wy ro bi -
sko. Cia ło Ma xa zło żo no w kost ni cy. Hej dla wy bra ła ra zem z sio stra mi czar ną suk -
nię. Max przy szedł no cą. Za pu kał w okno, kie dy Hej dla pra so wa ła po grze bo we sza -
ty. Uciekł z kost ni cy, gdzie się wy bu dził. Max mó wił po pol sku. Po nie miec ku li czył,
spo wia dał się i roz my ślał.

Ge ne rał de Gaul le od wie dził Za brze we wrze śniu 1967 ro ku. Na zwał je naj bar -
dziej pol skim ze wszyst kich pol skich miast. Na je go cześć wi wa to wa ły tłu my, krzy -
czą ce „Vi ve la Fran ce”. W 2005 r. sta dion pił kar ski w Za brzu zmie nił pa tro na z Adol -
fa Hi tle ra na Er ne sta Po hla. Wcze śniej o zmia nie pa tro na za po mnia no.

Kie dy by łem w pod sta wów ce nie ob cho dzo no hucz nie ma ło wy god ne go ko mu -
ni stycz nym wła dzom świę ta uchwa le nia pa mięt nej Kon sty tu cji 3 Ma ja. Ob cho dzo -
no na to miast rocz ni cę wy bu chu III „zwy cię skie go” Po wsta nia Ślą skie go (po nim nie -
wiel ką część Gór ne go Ślą ska przy łą czo no do II RP, two rząc Ślą ską Au to no mię
z wła snym Sej mem i bu dże tem). Z tej oka zji do szko ły przy cho dził dzia dek Heń -
ka, jed ne go z mo ich kla so wych ko le gów, i opo wia dał o wal kach, w któ rych uczest -
ni czył. Pew ne go ra zu do ma my Heń ka przy szła ta jem ni cza pacz ka z Nie miec wy -
peł nio na mnó stwem pre zen tów. Oka za ło się, że nie miec kie sto wa rzy sze nie
we te ra nów II woj ny świa to wej wy grze ba ło w ar chi wach III Rze szy, iż syn dziad -
ka po wstań ca, wu jek Heń ka, zgi nął w cza sie woj ny ja ko lot nik Luft waf fe, więc ro -
dzi nie na le ży po móc. Dzia dek zmarł. He niek przej rzał po nim rze czy i zna lazł nie -
miec ki au swe is in for mu ją cy, że dzia dek -po wsta niec miał w cza sie woj ny
przy zna ną I gru pę na ro do wo ścio wą, ja ko Re ichs deut scher. Naj lep szą z moż li wych.

– Za sta na wiam się, po któ rej stro nie on wal czył w tym po wsta niu – stwier dził He -
niek.

Ma ma, po cho dzą ca z Wiel ko pol ski, ni gdy nie na uczy ła się ślą skiej gwa ry. Kie -
dy je den z pol skich po li ty ków stwier dził, że Ślą za cy, to za ka mu flo wa na opcja nie -
miec ka, ma ma de mon stra cyj nie w an kie cie spi su lud no ści przy pi sa ła so bie na ro do -
wość „ślą ską”.

Ge ne rał Zię tek był ko mu ni stą. Zbu do wał po woj nie obo zy kon cen tra cyj ne, w któ -
rych za bi jał Ślą za ków. Ge ne rał Zię tek zbu do wał też cen trum Ka to wic, słyn ny Spodek
i Park Ślą ski. Ślą za cy ko cha ją Ge ne ra ła Zięt ka.

Ni gdy w ro dzi nie nie mia łem gór ni ków. 
Mój Śląsk to Hu ta Bi smarc ka, dziś Ba to re go. Po noć ko mu ni ści chcie li za cho wać

„B” w lo go hu ty. Dla mar ke tin gu. Ślą scy Po la cy w Cie szy nie by li ewan ge li ka mi.
Ślą scy ka to li cy Niem ca mi. Tam „do bry Po lak”, to nie „do bry ka to lik”, lecz „do by
ewan ge lik”.

Mar ce la i Be atę zna łem jesz cze z cza sów mło do ści. On nad uży wał i sły nął z te -
go, że wy piw szy, bar dzo lu bił cho dzić po mo dlić się do ko ścio ła. Be ata by ła pięk -
ną dziew czy ną, jed nak mę czą cą, gdyż non stop mó wi ła. Mar cel twier dził, że jest Niem -
cem. De kla ro wał to wszem i wo bec. Za pi sał się do sto wa rzy sze nia mniej szo ści
nie miec kiej na Ślą sku. Be ata czu ła się w 100% Po lką. Mar cel chro nicz nie był bez
pra cy. Be ata za pen sję pie lę gniar ki pró bo wa ła zwią zać ko niec z koń cem, wy cho wu -
jąc nie miec ko -pol skie dzie ci ze związ ku z Mar ce lem. Mar cel i Be ata zde cy do wa li
się wy je chać do Nie miec. Nie miec ki urząd Bun de sver wal tung samt ne ga tyw nie roz -
strzy gnął wnio sek Mar ce la w spra wie je go nie miec kie go po cho dze nia. Nie miec kie -
go po cho dze nia do szu kał się na to miast u Be aty.
Ślą ski, to dia lekt ję zy ka pol skie go z cze ski mi i nie miec ki mi za po ży cze nia mi. Ślą -

ski, to dia lekt ję zy ka nie miec kie go z pol ski mi i cze ski mi za po ży cze nia mi. Ślą ski,
to dia lekt ję zy ka cze skie go z pol ski mi i nie miec ki mi za po ży cze nia mi. Gór ny Śląsk
był pol ski, ślą ski, cze ski, wę gier ski, au striac ki, pru ski i nie miec ki. Wy dał 11 no bli -
stów, Osca ra Tro plo wit za, wy na laz cę pa sty do zę bów i kre mu Ni vea, pry ma sa Pol -
ski kar dy na ła Au gu sta Hlon da oraz twór cę ru chu oa zo we go ks. Fran cisz ka Blach -
nic ke go. – Cho py gro my „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”. Ein, zwei, drei... – miał kie dyś
za rzą dzić je den dy ry gen tów or kie stry gór ni czej.

Kim ja je stem? Je stem stąd.
PS. O mocz ce sły sza łem nie stwo rzo ne hi sto rie, ale mo ja wiel ko pol ska ma ma i cho -

rzow ski, lecz po cho dzą cy z pod czę sto chow skich ro dzi ców, ta ta, ni gdy nie wpa dli
na tak awan gar do wy po mysł, że by za ser wo wać ją na Wi gi lię. Zo ba czy łem ją u te -
ścio wej. Brą zo wa bre ja o kon sy sten cji rzad kie go bu dy niu, któ ra na pierw szy rzut
oka przy po mi na o cięż kich pro ble mach ga strycz nych. Prze pis? Pier ni ki roz mo czo -
ne na pap kę w wo dzie, pi wie (mój ulu bio ny wa riant) lub w wer sji dla ko ne se rów
w… wy wa rze z ry bich łbów. Trze ba za mknąć oczy i po my śleć o czymś in nym. Póź -
niej już sa mo wcho dzi. A na koń cu czło wiek się uza leż nia… Szcze rze mó wiąc prze -
pysz ne. Na Ślą sku cze skim do da ją ru mu… ■
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Hi sto rię o Or fe uszu i Eu ry dy ce opo wia da no wie le ra zy. Opo -
wiedz my ją jed nak jesz cze raz.

Pod ziem ne kró le stwo upro wa dzi ło Or fe uszo wi je go prze pięk -
ną Eu ry dy kę. Udał się więc na po szu ki wa nie swo jej uko cha nej.
W tym zgod ne są i sta ro grec kie mi ty, i fran cu skie ope ret ki. 

U bram kró le stwa śmier ci spo tkał Or fe usza trzy gło wy Cer ber,
straż nik pie kiel nych pro gów. Roz warł trzy pasz cze, za bul go tał krwa -
wą pia ną, za żą dał pie śni na przej ście.

Or fe usz przy ło żył cy trę do le we go ra mie nia i zbli żył pal ce
do strun.

Pieśń by ła ci cha i zwy czaj na jak sze lest kro pel desz czu, zmy -
wa ją cych kurz z li ści oliw ki.

Wszyst kie trzy gło wy Cer be ra słu cha ły, uważ nie na sta wiw szy
sześć psich uszu. By ły za pa lo ny mi mu zy ka mi, wię cej na wet – kry -
ty ka mi mu zycz ny mi. Gdy by żył w na szych cza sach, ten sze ścio -
uchy pies mógł by bar dzo pro sty mi środ ka mi urzą dzić mu zycz ną
dys ku sję, któ ra za in te re so wa ła by na kil ka ty go dni sześć, sie dem
re dak cji każ de go mu zycz ne go ma ga zy nu.

Cy tra Or fe usza za mil kła.
Środ ko wa gło wa Cer be ra za strzy gł szy le wym uchem, po wie dzia ła:
– Do syć. A -ale…
I umil kła.
Pra wa gło wa, zli zaw szy pia nę z ust, do da ła:
– I wie le wię cej, no. Po nad to: nie, no. A mo że: nie. Tak po win -

ni śmy od po wie dzieć de biu tan to wi, nie pa mię tam, jak się na zwa…
– Na zy wam się Or fe usz. Po zwo lę so bie przy po mnieć swe bo -

skie po cho dze nie i…
– Nie pró buj się wy wyż szać, po zba wio ny ta len tu szar pi dru -

cie – wark nę ła trze cia, le wa gło wa Cer be ra. – Je że li to bie, sy no -
wi bo gów da no nie śmier tel ność, od daj ją choć w po ło wie, ucząc
się mu zy ki u na szych styk so wych żab. Isto tą mu zy ki nie jest brzdą -
ka nie, a re chot. 

– No, to już cał kiem! – krzyk nę ła pierw sza gło wa. – Chcesz po -
wie dzieć, że sfe ry nie bie skie re cho czą, a nie brzę czą? I to wte dy,
kie dy one me lo dyj nie śpie wa ją, jed no cząc w swo jej har mo nii
i dźwięk stru ny, i re cho ta nie żab?

– Obie łże cie – ryk nę ła środ ko wa gło wa, gniew nie za strzy gł szy
usza mi i wy szcze rzyw szy zę by. – Mu zycz ne za gad nie nia, po dob -
nie jak li te rac kie, na le ży roz wią zy wać na płasz czyź nie te ma tu. Co,
wa szym zda niem, wy ra ża ła sztu ka te go że bra ka? Ja ki ob raz uno -
sił się nad stru na mi je go cy try?

W od po wie dzi pasz cza le wej gło wy sze ro ko się otwo rzy ła, od -
po wia da jąc sze ro kim uśmie chem na drwi nę.

– Utwór opo wia dał – w sta rym do ryc kim sty lu – o lo cie cza pli
nad ba gnem.

– Bzdu ra – wark nę ła le wa gło wa Cer be ra. – Rzecz jest pro gra mo -
wa i cał kiem ja sno od da je wa ha nia cza pli, któ ra opusz cza jąc się na ba -
gno, nie wie, na ja kiej no dze ma sta nąć, na le wej czy na pra wej…

– O, ty nie szczę sna trze cia czę ści psa – wrza snę ła środ ko wa gło -
wa. – A ty wiesz, na ja ką myśl na stą pić? Ob raz jest cał kiem ja sny:
cza pla już stoi na ba gnie i otwar ła dziób, że by po łknąć ża bę.

– Więc nie chżeż ją po łknie – za szcze ka ły obie bocz ne gło wy,
szcze rząc zę by.

– A wy udław cie się wa szym nie uc twem – za wy ła środ ko wa gło -
wa i chwy ci ła zę ba mi za grdy kę swo ją le wą są siad kę.

Or fe usz był bli ski roz pa czy. Go tów był opu ścić pie kiel ne pro gi. Ale
w tym cza sie sta ło się coś strasz ne go. Trzy gło wy psa, krwio żer czo
war cząc, do rwa ły się do swych gar deł. Cer ber ru nął na zie mię i moż -
na by ło je dy nie roz po znać je go krót ki, tłu sty, gniew nie drga ją cy ogon. 

Or fe uszo wi po zo sta ło tyl ko jed no: sko rzy staw szy z te go, że dro -
ga do pie kła po zo sta ła bez ochro ny, wejść pod skle pie nie Ha de -
su – na spo tka nie z naj mil szą Eu ry dy ką. 
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Bio graf Be ne dyk ta Spi no zy Co le rus (XVII wiek)
mó wi o fi lo zo fie: „Lu bił, od po czy wa jąc od pra cy na uko -
wej, rzu ciw szy mu chę w sieć pa ją ka, ży ją ce go w ką cie
je go po ko ju, ob ser wo wać ru chy ofia ry i dra pież ni ka. Po -
wia da ją, że cza sa mi się przy tym śmiał”.

*

Sta ry krzy żak o ku dła tych nóż kach, po czuw szy na so -
bie źre ni ce fi lo zo fa, tro szecz kę, co jed nak rzad ko mu się
zda rza ło, za nie po ko ił się. To oczy wi ste: chwi la by ła bar -
dzo zna czą ca. Praw do po dob nie z po wo du czy sto ar ty -
stycz nej emo cji mi strza, dwie lub trzy ni ci ze rwa ły się,
lecz prze cież pra ca zo sta ła wy ko na na jak za wsze, szyb -
ko i czy sto.

Osiem cien kich, wy gię tych do środ ka ła pek pa ją ka, stą -
pa jąc po moc no na cią gnię tym splo cie pa ję czy ny, me to -
dycz nie, pre cy zyj nie, do kład nie jak pal ce pia ni sty, owi -
nę ły hi ste rycz nie drga ją ce cia ło mu chy w sre brzy sto sza ry
ko sm ko wy ca łun. Trój kąt ny gło wo tu łów mi strza z kol -
cza sty mi ocza mi na kra wę dziach, zna la zł szy na wi bru -
ją cym czar nym brzusz ku mu chy wła ści we miej sce,
wpił w nie ostro za krzy wio ną szczę ko czuł kę.

Mu cha za trze po ta ła skrzy deł ka mi. Jesz cze
raz. I po wszyst kim.

Kie dy pa jąk pod niósł kol cza ste szli fo wa ne oczy w gó -
rę, wte dy je go oczy i źre ni ce me ta fi zy ka spo tka ły się.
Na chwi lę. A po tem: i pa jąk krzy żak, i me ta fi zyk, roz -
łą czyw szy spoj rze nia, ro ze szli się.

Me ta fi zyk pod szedł do sto łu przy oknie; wy cią gnął pra -
wą rę kę – pstryk nę ła brą zo wa po kryw ka ka ła ma rza, szep -
nę ły do sie bie stro ni ce rę ko pi su.

A pa jąk po cie ra jąc z lek ka za krwa wio ne przed nie łap -
ki o pa rę środ ko wych, wpełzł po mo krym ak sa mit nym
szma rag dzie do szcze li ny, mię dzy ścia ną i nie do kład -
nie do niej przy le ga ją cy mi trak ta ta mi Kar te zju sza, Ge -
re bor da i Clau ber giu sa. Prze szedł szy po za mknię tych
ostrzach kart do jed nej z książ ko wych wnęk, pod cią gnął
do sie bie, jak mógł naj głę biej, wszyst kie osiem ła pek
i za marł.

Me ta fi zyk na to miast pi sał przy oknie: „pra wo na tu -
ral ne roz cią ga się na ca łą na tu rę w każ dym po szcze gól -
nym przy pad ku tak da le ce, jak moc. Dla te go wszyst -
ko, nad czym czło wiek spra wu je wła dzę ze wzglę du
na na tu ral ne pra wa, czy ni z ab so lut nym pra wem na tu -
ral nym i je go pra wo do Na tu ry mie rzo ne jest stop niem
tej mo cy”.

Stro ni ce, upa da jąc jed na na dru gą, przy le ga ły li te ra -
mi do li ter i w ślad za tym ro zu mia ły się na wza jem. Pió -
ro skrzy pia ło. I tyl ko je den raz me ta fi zyk, ode rwaw szy
oczy od li nii, spoj rzał na na cią gnię te ni ci w ciem nym ką -
cie po ko ju i uśmiech nął się. 

A pa jąk? Przy tu liw szy się brzusz kiem do za ku rzo ne -
go Clau ber giu sa, po grą żył się w czy stym nie my śle niu.
Fi lo zof mógł się cze goś na uczyć od pa ją ka, a cze go
mógł na uczyć się pa jąk od fi lo zo fa? Ten przy nie rwą -
cych się czar nych li niach wie dział mniej niż po wi nien
wie dzieć. Dla te go pi sał i pi sał. Ów zaś przy rwą cych
się sza rych ni ciach wie dział tyl ko ty le, ile po wi nien wie -
dzieć; był uświa do mio ny do koń ca i nie miał po wo du,
ani chę ci po ro zu mie wać się z sze le stem kar tek rę ko pi -

sów i dru ko wa nych to mów. Sie dząc we wnę ce fo lia łu,
cie szył się z wiel kie go przy wi le ju, ja ki zo stał prze ka -
za ny je go sta ro żyt ne mu i szla chet ne mu pa ję cze mu ro -
do wi – z pra dzia da na dzia da, z dzia da na oj ca i z oj -
ca na nie go, ku dła to ła pe go – przy wi lej wol no ści
od my śle nia. 

1921

1.

Zda rzy ło się to, co kie dyś, chy ba w XIX stu le ciu, prze -
po wie dział śmia ły fi lo zof: „Bóg umarł”.

W aniel skich za stę pach już od daw na tli ło się i go -
rza ło nie do bre prze czu cie. A w za mknię tym krę gu se -
ra fi nów szem ra no, tłu miąc szep ty w szu mie skrzy deł,
o nie uchron nym. Pust ka po ja wi ła się i roz sze rzy ła, czar -
na ja ski nia ro sła, ale nikt nie od wa żył się zaj rzeć tam,
gdzie był On, od wra ca ją cy prze strze nie, rzu ca ją cy w ot -
chłań garść gwiazd i pla net. Ni cość stu dzi ła chęć unie -
sie nia w prze strzeń pie rza stych pier si, peł zła na bez -
gło śnie stą pa ją cych czar nych ła pach po elip sach
i okrę gach or bit świa tów – lecz nikt nie od wa żył się
zaj rzeć. 

Był che ru bin o imie niu Aza zel.
– Chcę zo ba czyć – po wie dział.
– Zgi niesz – za szep ta no wko ło.
– Czy moż na zgu bić stra ceń ca? – od po wie dział Aza -

zel i, roz ło żyw szy skrzy dła, spoj rzał.
I roz legł się je go krzyk: umarł Bóg! Umarł Bóg!
Anio ło wie zwró ci li ob li cza do wnę trza wnętrz i uj rze li

tam zie ją cą czar ną ja mę Ni co ści.
– Umarł… Umarł Przed wiecz ny – roz nio sło się od za -

stę pu do za stę pu, od gwiaz dy do gwiaz dy, z kra ju do kra -
ju. A che ru bin Aza zel otwar ty mi źre ni ca mi pa trzył
w dal: nic się nie zmie ni ło. Bóg umarł – i nic się nie zmie -
ni ło. Chwi la mi ja ła za chwi lą. Wszyst ko by ło ta kie, jak
daw niej. Ani je den pro mień nie drgnął u gwiazd. Ani jed -
na or bi ta nie ode rwa ła się od swej elip sy.

I w prze cud nych oczach Aza ze la po ja wi ły się łzy.

2.

Tho mas Gra ham szu ra jąc pan to fla mi pod szedł do sza -
fy z książ ka mi. Po cią gnął za jej szkla ne drzwicz ki, zo -
ba czył jak po ich śli skiej po wierzch ni wy peł zło i znik -
nę ło do brze zna jo me, sta re, ogo lo ne, po marsz czo ne
ob li cze z le ciut ko przy mru żo ny mi ocza mi; za od peł złym
na bok od bi ciem lśni ły ko lo ro wy mi grzbie ta mi – książ -
ki. Mi ster Gra ham po wiódł spoj rze niem po opra wach i nie
zna lazł. Pa mię tał wy raź nie: zie lo ny, nie wiel ki grzbiet ze
zło tą li nią wy wró co ną na swo ją po cząt ko wą li te rę: θ.

W roz tar gnie niu prze le ciał pal ca mi szorst kie opra wy
kil ku ksią żek: szu ka ny grzbiet ni gdzie się nie za zie le nił.
Zmar twio ny dok tor Gra ham po tarł nos opusz kiem du -
że go pal ca: gdzież ona jest? 

Dok tor Gra ham, wie ko wy i za słu żo ny pro fe sor Lon -
dyń skiej Szko ły Wyż szej w Ka te drze Hi sto rii Uprze dzeń

Spi no za i pa jąk

Bóg umarł
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Re li gij nych, był wiel kim eks cen try kiem i lu bił szcze gól -
nie w chwi lach za gu bie nia i fru stra cji sta re zwro ty fra -
ze olo gicz ne, któ re już wy szły z obie gu, dla te go też, prze -
la tu jąc jesz cze raz pal ca mi po grzbie tach, za bur czał: 

– Bóg wie, gdzie się po dzia ła.
Lecz Bóg nie wie dział, co sta ło się z książ ką Mi ster

Gra ha ma. Nie wie dział na wet te go. Był mar twy. 

3.

Mr Bro od ge, sie dząc przed fo to me trem w okrą głym
ma łym pa wi lo nie L 3a Ob ser wa to rium w Gre en wich,
spie szył się, że by skoń czyć nud ne te sto we wy li cze nia licz -
by ciał nie bie skich w gwiaz do zbio rze Skor pio na. Pod -
łą cza jąc szma ra gdo wo bia łą β do punk tu prze cię cia
wska zów ki we wnątrz re frak to ra, le wą rę ką od krę cił śrub -
kę, a pra wą szyb ko na ci snął sta lo wy przy cisk; w tym mo -
men cie ru szył me cha nizm ze gar ka.

Wko ło by ło ci cho. Mr Bro od ge przy legł okiem
do oku la ru. W po lu wi dze nia za pa lił się elek trycz ny punk -
cik. Wy star czy ło prze krę cić raz i dru gi mi kro me trycz -
ną śrub kę… – kie dy na gle zda rzy ło się coś dziw ne go:
gwiaz da β zga sła. Ża rów ka się pa li ła, a gwiaz da zga sła.

Mr Bro od ge nie zmie szał się. „Ze gar” – po my ślał; lecz
wer ty kal nie na cią gnię ta sta lo wa wska zów ka mia ro wo
ob ra ca ła kó łecz ko, z wcze śniej szym ryt micz nym sze -
le stem. Nie wie rząc szkłu, Bro od ge opadł na opar cie
fo te la i zwy kłym okiem po pa trzył w czar ny seg ment
noc ne go nie ba, roz po star te go nad okrą głym, roz su nię -
tym skle pie niem pa wi lo nu. „α na miej scu, γ na miej -
scu, rów nież, β – nie ma” – po wie dział gło śno Bro od -
ge, i głos je go ja koś dziw nie i mar two za dźwię czał
w pu stym pa wi lo nie. 

Przy bli żył ża rów kę; wpa trzył się w ma pę gwiazd: „β”.
Dziw ne – by ła i jej nie by ło. Bro od ge spoj rzał na ze ga -
rek: za zna czył na po lach ma py – „an no 2204.11.11. Scor -
pio obiit”. Na ło żył aba żur, zga sił świa tło. Dłu go stał
w ciem no ści, pró bu jąc zmie rzyć się z ja kąś my ślą. Wy -
szedł, ci cho za my ka jąc za so bą drzwi; klucz nie od ra -
zu dał się wy jąć z zam ka, po nie waż rę ce Mr Edu ar da Bro -
od ga lek ko drża ły. 

4.

Sta ło się to w tym sa mym cza sie, w mgnie niu oka, wraz
z za ni kiem gwiaz dy β.

Vic tor Re gnier, słyn ny po eta, pra co wał przy lam pie
z zie lo nym aba żu rem nad po ema tem Ścież ki i or bi ty; spod
pió ra wy ska ki wa ły li te ry. Ry my dźwię cza ły ostro,
skocz nie. Mózg uko ły sał się mia ro wym ryt mem. Ry sy
po dłuż nej twa rzy Re gnie ra wy ostrzy ły się i za pło nę ły ru -
mień cem. Szczę ście po etów – pa dacz ka. Był to rzad ki,
lecz sil ny atak szczę ścia; i na gle – ki dia beł? – mięk kie
pchnię cie w mózg – i wszyst ko znik nę ło, od rze czy
do rze czy, jak by wpadło w pust kę. Wpraw dzie nic się nie
zmie sza ło, wszyst ko by ło tam, gdzie by ło i ta kie, jak by -
ło. Lecz ze wszyst kich – pust ka, jak by ktoś krót kim szarp -
nię ciem wy darł z li ter dźwię ki, z pro mie ni świa tło, po -
zo sta wiw szy w oczach tyl ko mar twe kon tu ry li nii.
Wszyst ko by ło jak wcze śniej, i ni cze go już nie by ło. 

Po eta pa trzył na rę ko pis: li te ry, z li ter sło wa, ze słów wer -
sy. O, tu opusz czo ny dwu kro pek; po pra wił. Ale gdzie jest
po emat? Ro zej rzał się wko ło: przy łok ciu – otwar te księ -
gi, rę ko pi sy, zie lo ny aba żur lam py; da lej – pro sto ką ty okien;
wszyst ko tam, gdzie by ło, i w tym sa mym cza sie – nie ma.

Re gnier za ci snął dło nie na whi sky. Pod pal ca mi bił puls.
Za krył oczy i zro zu miał: po ezji nie ma. I nie bę dzie. Ni gdy.

5.

Gdy by w lu tym 2204 ro ku oznaj mio no w ga ze tach
o śmier ci Bo ga, to, praw do po dob nie, żad na z nich, na -
wet trzy dzie sto dwu stro ni co we „Cen tral ne Sło wo” nie od -
no to wa ło by dwo ma li nij ka mi pe ti tu te go zda rze nia.

Sa mo po ję cie „Bóg” daw no by ło po zba wio ne zna cze -
nia, wy tę pio ne i wy rzu co ne z mó zgów. Ko mi sja do spraw
li kwi da cji bał wo chwal stwa, z bra ku po trze by, nie funk -
cjo no wa ła już od bli sko stu lat. Wpraw dzie hi sto ry cy pi -
sa li o krwa wych woj nach re li gij nych po ło wy XX i po -
cząt ku XXI wie ku, lecz wszyst ko to daw no już mi nę ło
i uci chło, i sa ma moż li wość po ja wie nia się i roz wo ju wia -
ry w bo gów by ła by chy ba wy ni kiem dzia ła nia tok syn cho -
ro bo twór czych, osła bia ją cych ze stu le cia na stu le cie cen -
tral ny układ ner wo wy. Zo stał od kry ty i zła pa ny
pod oku la rem mi kro sko pu na wet szcze gól ny fi de ococ -
cus – wi rus pa so ży tu ją cy na ży wej tkan ce neu ro nu, któ -
re go dzia ła nie moż na by ło okre ślić ja ko „cho ro bę wia -
ry”, daw ną ma nia re li gio sa, na ru sza ją cą po praw ne
re la cje mię dzy mó zgiem i świa tem. Wpraw dzie po gląd
ten zo stał za kwe stio no wa ny przez Neu bur ską Szko łę Neu -
rop sy cho lo gii, lecz tłu my ak cep to wa ły ist nie nie fi de ococ -
cu sa.

Tych, któ rzy za cho ro wa li na wia rę w Bo ga (ta kich by -
ło co raz mniej), na tych miast izo lo wa no i le czo no spe -
cjal ny mi za strzy ka mi z fos fo ru – bez po śred nio do mó -
zgu. Pro cent wy le czeń był za do wa la ją cy, się ga jąc na wet
po zio mu 70-75, na to miast resz tę lu dzi, któ ra sprze ci wia -
ła się za strzy kom, tak zwa nych „roz pacz li wie ma ją cych
na dzie ję”, osie dla no na ma łej wy spie, na zwa nej – nie wia -
do mo przez ko go i dla cze go – „Wy spą Trze cie go Te sta -
men tu”. Tu taj, za mknię ty za wy so kim mu rem dla nie -
ule czal nie wie rzą cych, zo stał na wet zbu do wa ny „ko ściół
do świad czal ny”; rzecz w tym, że nie któ re au to ry te ty, opie -
ra jąc się na sta rej re gu le me dycz nej „si mi la si mi li bus cu -
ran tur”, twier dzi ły, że mor bus re li gio sa po sia da ten den -
cję w naj cięż szych i, wy da wa ło by się, nie ule czal nych
for mach, do sa mo odra dza nia i że do świad czal ny ko ściół
i la bo ra to ryj ne bał wo chwal stwo mo gą na tu ral ne roz wią -
za nie pro ce su do pro wa dzić do ni cze go.

Do świad czal ny ko ściół był prze stron nym za skle pio -
nym po ko jem z oknem da cho wym, okle jo nym sza ry mi
ta pe ta mi ze zmie nia ją cy mi się w dół dłu gi mi pa sa mi,
na któ rych wid nia ły wy ra zi ste ob ra zy: krzyż – pół księ -
życ – lo tos, krzyż – pół księ życ – lo tos. W środ ku po ko -
ju le żał okrą gły ka mień. Na ka mie niu ka dziel ni ca.
Wszyst ko.

Kie dy Aza zel krzyk nął, cho rzy na wia rę, usta wie ni
w sze re gu wo kół okrą głe go ka mie nia, mo dli li się
pod okiem le ka rzy. Sta li mil cząc, nie po ru sza li na wet usta -
mi. I tyl ko błę kit ne mu, won ne mu dym ko wi z ka dziel -
ni cy wol no było się uno sić; krą żąc sza ro błę kit ny mi spi -
ra la mi, dy mek wzle ciał ja sną nit ką do gó ry, do kład nie
pró bu jąc do się gnąć nie ba, i za ka sław szy, męt nym na lo -
tem za czął opa dać na dół. I wte dy naj dal szy le d wie sły -
szal ny krzyk, opadł szy z nie ba, ude rzył o ko pu łę, ze śli -
znął się w dół ścian i do kład nie ude rzyw szy o zie mię,
za milkł. Le ka rze nie sły sze li krzy ku: wi dzie li tyl ko strach
ja ki prze szył twa rze i ro ze rwa ny sze reg na gle zbi tych
w jed ną gro ma dę, ję czą cych i szep czą cych cho rych. Po -
tem wszyst ko po wró ci ło in an te. Lecz zdu mie niu le ka -
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rzy nie był są dzo ny na gły ko niec: w cią gu ty go dnia cho -
rzy – je den za dru gim – za czę li się wy pi sy wać, oznaj -
mia jąc krót ko: „Bóg umarł”. Py ta nia po zo sta wia li bez
od po wie dzi. Ja ko ostat ni od szedł zgrzy bia ły sta rzec, któ -
ry był świę tym i jak by ostat nim apo sto łem do świad czal -
ne go ko ścio ła na wy sep ce. 

– Obaj by li śmy sta rzy – po wie dział, opu ściw szy gło -
wę – lecz czyż mo głem przy pusz czać, że go prze ży ję?

Wy spa Trze cie go Te sta men tu – opu sto sza ła. 

6.

Mr Gra ham zna lazł po trzeb ną książ kę. Po zo sta ło tyl -
ko od szu kać cy ta tę, znaj du ją cą się, jak się zda je, na stro -
nie 376. Uśmie cha jąc się, Mr Gra ham zgiął pa lec i le -
ciut ko po stu kał w okład kę: czy moż na? (lu bił cza sem
po żar to wać z na tchnio ny mi my śla mi umar łych). Zza kar -
to no wych drzwi nikt nie od po wia dał. Wte dy otwarł okład -
ki i spoj rzał na stro nę 376; był to daw no za po mnia ny wers
sta re go au to ra, za czy na ją cy się od słów: „umarł Bóg”.
Na głe wzru sze nie za wład nę ło Mr Gra ha mem. Za mknął
książ kę, lecz emo cja nie da wa ła się stłu mić, roz sze rza -
jąc się z każ dą se kun dą. Schwy ta ny w no wą na mięt ność,
Mr Gra ham z nie ja kim lę kiem wsłu chał się w sie bie; zda -
wa ło się, jak by ostry druk li ter, wbiw szy mu się w źre -
ni ce, ro jem zło śli wych os wier cił się w ner wach. Pal ce
na wy łącz nik; zga sły lam py. Gra ham sie dział w ciem -
no ści. Do po ko ju ga pi ło się ty siąc jam okien czter dzie -
sto pię tro we go bu dyn ku. Gra ham skrył oczy pod po wie -
ka mi. Lecz ta niec burz trwał da lej: „Bóg umarł – umarł
Bóg”. Bał się po ru szyć, kur czo wo za ci snął pal ce; wy -
da ło mu się, że je śli do tknie ścia ny, to rę ka uto nie w pu -
st ce. I na gle Mr Gra ham zro zu miał; je go wzru szo ne usta
wy po wie dzia ły: Pa nie!

W tę noc pierw szy czar ny pro mień z Ni co ści, zmie nia -
ją cej wszyst ko, przedarł szy się przez skrzy dla te krę gi,
do się gnął zie mi. A póź niej za czę ło się coś dziw ne go.
Krót kie spra woz da nie Bro od ge’a o znik nię ciu β nie wy -
szło po za wą ski krąg spe cja li stów. Lecz fak ty, przy kre
licz by i for mu ły, za czę ły co dzien nie na ra stać; gwiaz dy,
od cza su do cza su, nie pa li ły się przed ob li czo ny mi se -
kun da mi na prze cię ciu wska zó wek me ri dio na lu.

Na gle w gwiaz do zbio rze Wa gi po ja wi ła się szma rag -
do wa łu na, błę kit ny mi od bla ska mi za peł nia ją ca po ło wę
nie ba. Gwiaz dy spa la ły się i zni ka ły jed na za dru gą. Po -
spiesz nie wy su wa no hi po te zy na po twier dze nie fak tów.
W gło wach za tli ło się daw ne sło wo „cud”. Przez ra dio
uspo ka ja no, prze po wia da jąc bli ski ko niec ka ta kli zmu.
Elek trycz ne słoń ca za wie szo ne na li nach mię dzy dra pa -
cza mi chmur, za sła nia ły ja sno żół ty mi pro mie nia mi pu -
sto sze ją ce, po zba wia ją ce się gwiazd nie bo. Lecz stop nio -
wo i or bi ty są sied nich pla net za czę ły się roz ry wać
i spla tać ze so bą. Do kład nie wy po le ro wa ne szkła te le sko -
pów cze sa ły czar ną ot chłań, pró bu jąc wy ło wić z niej choć
je den gwiezd ny punkt. Wko ło zie mi zia ła czer nią czar -
na ćma. Te raz nie moż na by ło ukryć przed ma sa mi: ozdo -
bio na nu me ra mi, wy ło żo na li nia mi or bit ot chłań, roz rzu -
ciw szy gwiaz dy, zmyw szy or bi ty wsta ła by gro zić
śmier cią rów nież zie mi. Lu dzie ukry wa li się na chłod niej -
szej i odzia nej w wiecz ny zmierzch zie mi, za ka mie nie
ścian, pod gru be skle pie nia, szu ka jąc ocza mi oczu, od -
de chem od de chu; lecz do dwóch za wsze przy cho dzi ło nie -
ja sne trze cie: na le ża ło ode rwać spoj rze nie od spoj rze nia
i wte dy moż na by ło uj rzeć w sa mych źre ni cach śle pe or -

bi ty trze cie go; na le ża ło ode rwać usta od ust – i wte -
dy – czar nym w szkar łat ne – lo do we usta trze cie go.

Naj pierw umar ła po ezja. A póź niej rów nież po eta Re -
gnier – za mo czyw szy zwy kłe sta lo we pió ro w sło icz ku
z FSN, prze bił nim skó rę; by ło te go za nad to. Za nim po -
szli in ni. Lecz pro fe sor Gra ham da lej ko rzy stał z pió ra
dla pro ste go ce lu: na pi sał książ kę – Na ro dzi ny Bo -
ga. I dziw ne, au to ra ani nie za mknę li na Wy spie Trze -
cie go Te sta men tu, jak by to uczy nio no wcze śniej,
a książ ka do koń ca ro ku wy szła w czter dzie stu je den wy -
da niach. Przy czym te ry to rium opu sto sza łej wy sep ki nie
wy star czy ło by te raz dla wszyst kich, za ra żo nych epi de -
mią mor bus re li gio sa. Wy sep ka roz ro sła się po brze gach,
roz peł zła po ca łej zie mi, od da jąc ją kró le stwu sza leń stwa.
Lu dzie prze stra sze ni ka ta stro fa mi, za tra ce ni w ni co ści,
zie ją cej z dusz i prze strze ni, zbi li się w drżą ce sta do wo -
kół imie nia Bo ga; „to ka ra za stu le cia bra ku wia -
ry” – brzę cza ło w tłu mie. I po ka zu jąc na roz wa la ją cy się
wo kół umar łe go Bo ga świat, pro ro cy na roz sta jach dróg
krzy cze li: „Oto cu da Pań skie”, „Ukorz cie się”, „Wy sła -
wiaj cie imię Pań skie”. Pod „imię” spiesz nie pod cią ga li
oł ta rze. Nad oł ta rza mi za wie sza li skle pie nia. Ko ścio ły,
je den za dru gim, rzu ca ły w nie bo zło to krzy ży i sre bro
księ ży ców.

Zda rzy ło się to, co po win no się zda rzyć: był Bóg – nie
by ło wia ry; umarł Bóg – ro dzi ła się wia ra. Dla te go się
ro dzi ła, że umarł. Na tu ra „nie lę ka się pust ki” (mó wi -
li sta rzy scho la sty cy), lecz pust ka lę ka się przy ro dy; mo -
dli twy wy peł nio ne imio na mi bo gów, je że li je wy rzu -
cić w ni cość, nie po rów na nie mniej na ru sza ją jej
nie re al ność. Do pó ki rzecz się urze czo wia, no mi na tyw -
ne ustę pu je miej sca sub stan cjal ne mu, je go imię jest nie -
me; rzecz mu si ko niecz nie wyjść z nie by tu. Jak wte dy,
kie dy się po ja wi ła, obi ja jąc wszyst kie „pro gi świa do -
mo ści” – je go wdo wa. Imię: jest smut ne, w kre pie i pro -
si o wspar cie i wspo mo że nie. Bo ga nie by ło – dla te go
wszy scy po wie dzie li, szcze rze i od da jąc na leż ną mu
cześć: Jest.

Re stau ro wał się sta ry kult; przy jął sta re ka to lic kie for -
my. Zo stał wy bra ny bi skup o imie niu Pius XVII. Kil ka
wy tar tych ka mie ni daw no zbu rzo ne go Wa ty ka nu zo sta -
ło prze nie sio nych z mu ze al nych po stu men tów na ru iny
Rzy mu; na nich, ob ra sta jąc no wy mi mar mu ra mi, po wsta -
wał No wy Wa ty kan. 

Na stał dzień po świę ce nia no wej twier dzy Bo ga. Czyż
dzień; zmierzch te raz nie na wie dzał zie mi; czar ne bez -
gwiezd ne nie bo zia ło wszę dzie wo kół pla ne ty na dal na -
pę dza ne słab ną cy mi i ga sną cy mi pro mie nia mi słoń ca
po ostat niej, sa mot nej or bi cie świa ta. Lecz wzgó rza wo -
kół no we go ko ścio ła, ze braw szy mi ria dy oczu, ocze ku -
ją cych na chwi lę, kie dy wie ko wy bi skup pod nie sie ta -
ber na ku lum nad tłu mem, uwal nia jąc go od śmier ci.

Oto przy mar mu ro wych stop niach za ko ły sa ła się sta -
ra lek ty ka; i sta re in no mi ne Deo unio sło się nad tłu mem.
Drżą ca rę ka, bło go sła wiąc, pod nio sła się do czar ne go nie -
ba, lecz nie bo by ło mar twe. Ty sią ce ty się cy ust, po wta -
rza jąc „imię”, rzu co ne im urbi et or bi, przy zy wa ło Bo -
ga; ty sią ce ty się cy oczu, pod nió sł szy się w gó rę
za ta ber na ku lum i dy mem z ka dzi deł, szu ka ło tam
za mar twym i czar nym bez gwiezd nym nie bem Bo ga.

Na próż no: był mar twy. 

1922
■
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KRYSTIAN KRZEMIŃSKI

OSTAT NIA NOC

Kry siu

kie dy ja umrę?

za py ta ła w środ ku no cy

kie dy zmie nia łem opa tru nek

na otwar tej

ciek ną cej ra nie

nie wiem

ma mo

od po wie dzia łem

nikt nie wie

kie dy umrze

czy coś cię bo li?

po wiedz

nic nie bo li

tyl ko tu mnie uci ska

(pra wą dłoń po ło ży ła na pier si)

Po chwi li za snę ła

głę bo ko od dy cha jąc

Mi nę ły dwie dłu gie

a mo że krót kie go dzi ny

ma mo

chcesz pić?

do brze

przy nieś z kuch ni ka kao z mle kiem

Kry siu

czy pa da śnieg?

pa dał po pół no cy

ale krót ko

te raz nie pa da

za wsze lu bi łam

kie dy pa dał śnieg

wpra wia ny w ta niec przez wiatr

wte dy nic nie by ło wi dać z okna

tyl ko wi ru ją cą bia łą ścia nę

za wsze lu bi łam

kie dy pa dał śnieg

Kry siu

zno wu le ci ze mnie ta wo da

zmień opa tru nek

szyb ko

po daj mi te raz ta blet kę

wiesz ja ką

mo że jesz cze za snę

Pra wie trzy go dzi ny spa łaś

ma mo

(spoj rza ły na mnie

sza re oczy

za my ślo ne

co raz bar dziej od le głe)

Uchyl okno

za raz nad je dzie nie bie ska cię ża rów ka

za bie rze na sze go są sia da do pra cy

jak co dzień

i do syp pta kom zia ren na pa ra pe cie

są w to reb ce na sto le

Zga si łem lamp kę

za wie szo ną na ścia nie nad jej łóż kiem

świe ci ła przez ca łą noc

ostat nią noc w ży ciu Ma my 

tu na Zie mi

po śród nas i z ty lo ma in ny mi

ob cy mi czę sto ludź mi

Za mil kło ser ce w sło wach Ró żań ca

i po grom ni cy spły nę ły na sze łzy

o osiem na stej trzy dzie ści dwie
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SU KIEN KA W KWIA TACH

Idzie przez po dwór ko

mo ja mło da mat ka

jej su kien ka w kwia tach

prze sła nia dwa wy so kie je sio ny

strze gą ce na sze go do mu

od ze szłe go wie ku

idzie za my ślo na

z po chy lo ną gło wą

z siat ką wy peł nio ną chle bem

kost ką ma sła i to pio nym se rem

wo łam do niej

z no sem przy le pio nym do szy by:

ma mo

tu taj je stem

i w tej za cza ro wa nej chwi li

prze no si wzrok po nad swo je tro ski

uśmie cha się do mnie

i za raz wej dzie do kuch ni

przez mrocz ny przed po kój

ROZ MO WA MA MY Z SĄ SIAD KĄ

Pa ni Da nu to

czy śni się pa ni mąż?

do pie ro kil ka dni te mu

nad ra nem

za wo łał mnie z przed po ko ju

prze bu dzi łam się

i już nie wiem

czy to był je go głos

a mo że mi się wy da wa ło?

Pa ni Da nu to

zmar li wie dzą

co się z na mi dzie je

oni wszyst ko wi dzą

wszyst ko
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KRYSTIAN KRZEMIŃSKI

KTO UCHY LIŁ OKNO

Mam no we wie ści

ma mo

z uli cy Ogro do wej

zmie nił się nasz dom

od kąd w nim nie miesz kasz

nie daw ny re mont da chu i ko mi nów

oraz pla sti ko we okna

od mło dzi ły go co naj mniej o ćwierć wie ku

traw ni ki przy po dwór ku i chod ni ku

ści na ne są czę ściej

nie zdo bią ich sto krot ki mle cze i osty

jak daw niej

jest czy sto

po rząd nie

bez ska zy

po nad stu let nie dwa je sio ny

strze gą ce do mu

po zba wio no wie lu ga łę zi

skró co no znacz nie ko na ry

do tkli wie oka le cza jąc ko ro ny

dwo je są sia dów z par te ru

za mon to wa ło ciem no brą zo we ro le ty

któ re od sła nia ją w cią gu dnia tyl ko do po ło wy

za mil kły na za wsze roz mo wy i sprzecz ki

na scho dach w ko ry ta rzu

to czo ne mię dzy pa nią Da nu tą i pa nem Ry szar dem

ale o tym już wiesz

Wczo raj wie czo rem

ma mo

wra ca łem uli cą Li po wą

w od da li

od stro ny za pusz czo ne go ogro du

z po chy lo ny mi ja bło nia mi

i dzi ko po ro sły mi krze wa mi

za mi go ta ło świa tło w po ko ju

któ ry zaj mo wa łaś przez 52 la ta

kie dy pod sze dłem bli żej

świa tło zga sło

ktoś uchy lił okno i po ki wał rę ką

abym wszedł do środ ka

po chwi li

za pu ka łem do drzwi
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DZIEW CZYN KA Z CZER WO NĄ PIŁ KĄ

Ma mo

za pa da ją ca co ra no w sen

nad rze ką two je go dzie ciń stwa

po ry wi stą
uro dzaj ną
to zno wu wzbie ra ją cą na przed wio śniu

tuż przy po lach i roz le głych pa stwi skach

za bra łaś ją po woj nie ze so bą
do ob ce go mia sta

na pół noc nym krań cu Gór ne go Ślą ska

wy ty czy łaś dla niej za oknem

no we ło ży sko

za ko la i bieg

aby przy wo łać te sa me pta ki

krze wy i drze wa

uno szą ce wy so ko

ro ze dr ga ną me lo dię doj rza łe go la ta

Rze ka za oknem

nie uro ni ła kro pli

kie dy do by wa łaś z jej głę bin

i skła da łaś na brze gu

co raz wię cej ka mie ni

o któ re po ty ka li się to bie naj bliż si

po wier ni cy pa mię ci

wy pro wa dze ni przez kar pac kie gó ry i do li ny

na otwar te po le

gdzie ku le zbłą dzi ły pod ich ser ca

Nie od stą pi łaś od rze ki na wet wte dy

gdy świa tu od da łaś sy nów

któ rzy drą ży li źró dła i prze mie nia li je

w stru mie nie

po tem w wo do spa dy

spa da ją ce śmie lej i gło śniej

u po cząt ku na ro dzin słów je dy nych i waż nych

By łaś z nią
i do niej wcho dzi łaś
da lej i głę biej

skry wa jąc przed na mi

ma mo

ów sen:

spo tka nie z so bą
kil ku let nią dziew czyn ką
sto ją cą na brze gu

i wpa trzo ną w czer wo ną pił kę
któ rą wiatr po rwał i po niósł w naj głęb szy jej nurt
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32 Przewodniczącym jury X MKD im. Grzegorza Fitelberga był Juozas Domarkas
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Fi nał X „Fi tel ber ga” w Fil har mo nii Ślą skiej pro wa dzi ła red. Vio let ta Rot ter -Ko ze ra, na to miast o prze bie gu kon kur su mó wi ła dy rek tor Agniesz ka Mły nar czyk.

Su‐Han Yang ze Złotą Batutą
25

li sto pa da 2017 ro ku, póź nym wie czo -
rem w Fil har mo nii Ślą skiej im. Hen -

ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go w Ka to wi cach
ogło szo no wy ni ki ju bi le uszo we go X Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Dy ry gen tów im.
Grze go rza Fi tel ber ga. Mię dzy na ro do we ju -
ry pod prze wod nic twem Ju oza sa
Do mar ka sa I na gro dę ufun do wa ną przez Mi -
ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go (25 000 eu ro) i Zło tą Ba tu tę przy zna -
ło Su -Han Yang z Taj wa nu. II na gro da
ufun do wa na przez Mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go (20 000 eu ro) i Srebr na Ba tu ta
przy pa dła Bar Avni z Izra ela, a trze cia na -
gro da – ufun do wa na przez Pre zy den ta Mia -
sta Ka to wi ce (15 000 eu ro) i Brą zo wa Ba -
tu ta – Mo de sta sto wi Bar kau ska so wi z Li twy.

Przy zna no tak że trzy wy róż nie nia:
pierw sze – ufun do wa ne przez Po wszech -
ną Ka sę Oszczęd no ści Bank Pol ski Spół -
ka Ak cyj na (10 000 eu ro) otrzy mał Aleš
Kománek (Cze chy), dru gie – ufun do wa -
ne przez Mo ka te S.A. (7 000 eu ro) przy -
pa dło Bo on Hug Lie no wi (Sin ga pur),
trze cie – ufun do wa ne przez Fun da cję
Mu zycz ną Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga,
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Fil har mo nii
Ślą skiej i Fil har mo nię Ślą ską im. Hen ry -
ka Mi ko ła ja Gó rec kie go (5 000 eu ro)
zdo był Ia ro slav Za bo iar kin (Ro sja).

Bo on Hug Lien zo stał rów nież uho no -
ro wa ny spe cjal ną na gro dą przy zna ną
przez mło dych ju ro rów z ka to wic kie go

Ze spo łu Szkół Mu zycz nych im. Woj cie -
cha Ki la ra.

Na gro dy wrę czo ne zo sta ły na stęp ne go
wie czo ru, 26 li sto pa da, pod czas fi na ło wej
ga li w Fil har mo nii Ślą skiej. Lau re -
atom X Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber ga
gra tu lo wał Ju ozas Do mar kas oraz za pro -
sze ni go ście – fun da to rzy na gród. Na to -
miast ślą skim fil har mo ni kom, któ rzy przez
ca ły czas trwa nia kon kur su to wa rzy szy li
je go uczest ni kom po dzię ko wa nia zło żył
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. Szcze gól ne sło wa po dzię ko wań
skie ro wał do dy rek tor X MKD Agniesz -
ki Mły nar czyk. 

Po czę ści ofi cjal nej od był się kon cert lau -
re atów, w któ rym kon kur so wą Or kie strę
Sym fo nicz ną Fil har mo nii Ślą skiej Mo de stast
Bar kau skas po pro wa dził w uwer tu rze
do ope ry Moc prze zna cze nia Giu sep pe Ver -
die go, Bar Avni za pre zen to wa ła się pu -
blicz no ści w uwer tu rze Baj ka Sta ni sła wa
Mo niusz ki,  a zwy cięz ca kon kur su Su -Han
Yang w IV Sym fo nii e -moll op. 98 Jo han -
ne sa Brahm sa. Kon cert lau re atów po wtó rzo -
ny zo stał dwu krot nie: 27 li sto pa da o godz. 18
w Fil har mo nii Ślą skiej, a ko lej ne go dnia
w Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie.

W fi na le nie zna lazł się, nie ste ty, ża den
z pol skich dy ry gen tów. W dru gim eta pie
Pol skę re pre zen to wa ło dwóch dy ry gen -
tów: Ma ciej Ko tar ba i Ma rek Wro ni szew -
ski, któ ry uho no ro wa ny zo stał sze re giem na -
gród po za re gu la mi no wych. 

10. edy cji te go li czą ce go się w świe cie
mu zycz nym kon kur su pa tro no wał pre zy dent
RP An drzej Du da. W gro nie pa tro nów
me dial nych był mie sięcz nik „Śląsk”. 

WIE SŁA WA KO NO PEL SKA
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An na Ko ru sie wicz, uro dzo na w Ka to wi cach w ro ku 1980. W 2006 otrzy ma ła ty tuł ma gi stra sztu ki i uzy ska ła

dy plom z ma lar stwa w pra cow ni prof. Pio tra Jar gu sza w In sty tu cie Sztu ki (Uni wer sy tet Pe da go gicz ny w Kra ‐

ko wie) Zaj mu je się głów nie olej nym ma lar stwem szta lu go wym, naj czę ściej o du żych for ma tach oraz ry sun ‐

kiem, przede wszyst kim por tre tem. Jej pra ce, rzad ko ofe ro wa ne na ryn ku sztu ki, znaj du ją się w zbio rach pry ‐

wat nych w kra ju i za gra ni cą. Pre zen to wa ne ob ra zy po cho dzą z wcze śniej sze go okre su jej twór czo ści, w któ rym

An na Ko ru sie wicz za fa scy no wa na by ła dzie ła mi mi strzów ho len der skich – po śród nich naj waż niej szy był dla

niej Jan Breu ghel star szy zwa ny Ak sa mit nym, a tak że śre dnio wiecz nym ma lar stwem oł ta rzo wym. In spi ra cją

dla jej prac by ły tak że aka de mic kie ob ra zy au striac kie go ma la rza Ju liu sa Vic to ra Ber ge ra. Ce cha mi szcze gól ‐

ny mi ma lar stwa An ny Ko ru sie wicz jest per fek cyj ny warsz tat, wie lo pię tro wość sym bo li ki łą czą cej mo ty wy śre ‐

dnio wiecz ne i ba ro ko we ze współ cze sny mi, czę sto czer pa ny mi z wy da rzeń szcze gól nie za pi su ją cych się w zbio ‐

ro wej świa do mo ści. Ob ra zy two rzo ne są nie śpiesz nie, z na my słem, na prze strze ni wie lu mie się cy nio sąc ze

so bą hi sto rię oso bi stą wpi sa ną w bo ga tą ma te rię kul tu ro wą.
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P
od ko niec lat sie dem dzie sią tych
ubie głe go wie ku uczest ni czy łem

w spo tka niach z po eta mi i kry ty ka mi
li te rac ki mi, or ga ni zo wa nych przez
olsz tyń ski Ko re spon den cyj ny Klub
Mło dych Pi sa rzy. Jed nym z za pro szo -
nych go ści był An drzej Krzysz tof
Waś kie wicz (uro dził się 22 czerw -
ca 1941 w War sza wie, zmarł 11 lip -
ca 2012 w Gdań sku). W sa li Klu bu
Mię dzy na ro do wej Pra sy i Książ ki
przy uli cy Zwy cię stwa (ak tu al nie Pił -
sud skie go) zgro ma dzi ło się kil ku dzie -
się ciu adep tów pió ra z War mii i Ma -
zur. Na szczy cie pro sto ką ta uło żo ne go
z ni skich sto li ków sie dział szczu pły,
z ple ca mi zgię ty mi w pa łąk, ostrzy żo -
ny na re kru ta trzy dzie sto kil ku let ni
męż czy zna. Mó wił ze swa dą, bez za -
ha mo wań, jak by spon ta nicz nie,
a przede wszyst kim zaj mu ją co. Je go
głos wcho dził na wy so kie i lek ko
śpiew ne to ny. Pa da ły sło wa  – za klę cia:
„po ezja”, „awan gar da”, „spo łecz na
ro la po ety”, „to mik”. Nie oby ło się bez
mi tycz ne go wy ra zu „de biut”. To był
An drzej Krzysz tof Waś kie wicz. Wcią -
gał w po wa gę li te ra tu ry, z uzna niem
od no sił się do wszyst kich uczest ni ków
li te rac kiej ko mu ni ka cji. Słu cha jąc
KRY TY KA LI TE RAC KIE GO (jak
mnie ma łem) „z War sza wy”, czu łem się

wta jem ni cza ny w kwe stie roz strzy ga -
ją ce o lo sie świa ta. 

Or ga ni za to rzy po pro si li Waś kie wi -
cza, aby prze wod ni czył ju ry tur nie ju
jed ne go wier sza. Był to sta ły punkt
pro gra mu mło do li te rac kich spo tkań.
Tur nie je po etyc kie eks cy to wa ły. Da -
wa ły moż li wość by cia za uwa żo nym,
ale też usły sze nia o swo ich utwo rach
uwag z ust ZNAW CY. Nie obo jęt nie
przed sta wia ła się per spek ty wa otrzy -
ma nia na gro dy pie nięż nej. Kil ka set
zło tych dla li ce ali sty z na uczy ciel skiej
ro dzi ny sta no wi ło po kaź ną sum kę,
prze li cza ną na licz bę ksią żek, któ re
za nią moż na za ku pić. Kart ki z wier -
sza mi pod pi sa ny mi go dłem zo sta ły ze -
bra ne. Uzbie ra ła się pa pie ro wa stert -
ka. Ju ro rzy uda li się na ob ra dy. 

Gdy Waś kie wicz od czy ty wał wer -
dykt, mo je ser ce wa li ło jak młot. Wy -
grał mój wiersz. Kry ty ko wi spodo bał
się ob raz słów ja ko prze zro czy stych
kul, któ re prze su wa ją się uli ca mi nie -
do strze żo ne przez ni ko go. Je śli do brze
pa mię tam, me ta fo rę uczy nił pre tek stem
do za ape lo wa nia o to, aby po eci głę -
biej wni ka li w rze czy wi stość spo -
łecz ną. 

Prze bieg i tre ści spo tkań ta kich,
jak to z Waś kie wi czem, wy wie ra ły
na mnie du że wra że nie. Sta no wi ły

rzad kość. Ja koś for mo wa ły li ce ali stę
in ten syw nie po szu ku ją ce go swo jej
dro gi ży cio wej. Dzię ki lu dziom po kro -
ju Waś kie wi cza pod trzy my wa łem wo -
lę by cia po etą i od kry łem w so bie
(w nie co póź niej szym cza sie) żył kę
do upra wia nia kry ty ki li te rac kiej.
Po uzy ska niu ma tu ry wio sną 1980 ro -
ku do sta łem się na po lo ni sty kę. Z mo -
je go po ko le nia pod naj więk szym
wpły wem po glą dów i uro kiem Waś -
kie wi cza po zo sta wał Ma rian Ki siel,
póź niej szy wy bit ny pro fe sor zwią za -
ny od dzie się cio le ci z Uni wer sy te tem
Ślą skim. 

Waś kie wicz po ja wiał się tak że
na ko lej nych eta pach. Ja ko stu dent
zgro ma dzi łem kil ka je go ksią żek.
Z uwa gą prze czy ta łem tę o „for mu li -
zmie”, „for mach obec no ści nie obec -
ne go po ko le nia” czy o świa do mo ści
po etyc kiej „no wych rocz ni ków”.
Prze glą da łem je dy ne w swo im ro dza -
ju an to lo gie de biu tan tów, któ re Waś -
kie wicz re da go wał wspól nie z Je rzym
„Le szi nem” Ko per skim (1935 –
2013). Na każ dy tom za da ny rok
skła da się dia gno stycz ny prze gląd
de biu tanc kich ksią żek po etyc kich
i wy bór wier szy, a na stęp nie do peł nia -
ją ca ca łość an kie ta, w któ rej mło dzi
po eci od po wia da li na kil ka po sta wio -
nych przez re dak to rów py tań. Pa mię -
tam, że wy szu ki wa łem w tych wy -
daw nic twach na zwisks mo ich
ko le gów i ko le ża nek i w ogó le au to -
rów z War mii i Ma zur. Ma rzy łem, że
kie dyś i mo je utwo ry oraz ko men ta -
rze znaj dą się w któ rejś edy cji tej se -
rii. Prze sta ła się uka zy wać w dru giej
po ło wie lat osiem dzie sią tych. 

Szcze re i wy trwa łe za in te re so wa nie
Waś kie wi cza de biu tan ta mi by ło jed -
nym z im pul sów, któ re obu dzi ły we
mnie pa sję pi sa nia o pierw szych książ -
kach po etów. Sta ra nia, aby wy dać
swój do ro bek kry tycz no li te rac ki z tam -
te go cza su pt. Stop nio wa nie go ry czy
w Mło dzie żo wej Agen cji Wy daw ni -
czej, roz po czą łem od li stu do Waś kie -
wi cza z proś bą o po ra dę. Po parł mo -
je chę ci i na tym się skoń czy ło.
Zmie nia ła się epo ka. Mo je pier wo ci -
ny uka za ły się do pie ro w 2012 pod in -
nym ty tu łem. Ze szki ców, re cen zji, not
o po etyc kich de biu tan tach lat osiem -
dzie sią tych zło ży łem tom Ru iny prze -
ciw wi zji. O mło dej „nie po li tycz nej”
po ezji dzie wią tej de ka dy XX wie ku. 

Współ pra cę z Ko per skim i Waś kie -
wi czem ja ko re dak to ra mi cza so pi sma
„In te gra cje” roz po czą łem w 1985 ro -
ku. Utrzy my wa ło się le gen dar ne prze -
ko na nie, że jest to naj waż niej sze mło -
do li te rac kie cza so pi smo w Pol sce.
To też gdy po sta no wi łem po ka zać się
ogól no pol skie mu śro do wi sku ja ko po -

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
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eta, wy sła łem na ad res re dak cji kil ka
wier szy. Zo sta ły przy ję te do dru ku (po -
cho dzi ły ze zło żo ne go w olsz tyń skim
wy daw nic twie „Po je zie rze” to mi -
ku – je go ma szy no pis za gi nął pod czas
li kwi da cji ma sy upa dło ścio wej ofi cy -
ny). 

Mo je pro po zy cje sze ro kie go omó -
wie nia no wych zbio rów po etyc kich
Ka zi ka Bra ko niec kie go i To ma sza Ja -
stru na zo sta ły nie zwłocz nie przy ję te.
Mia łem też pi sać o Zbi gnie wie Jo ach -
mia ku, ale coś mi prze szko dzi ło
w zre ali zo wa niu te go za mia ru. Re dak -
to rzy „In te gra cji” nie wi dzie li nic
zdroż ne go w opu bli ko wa niu frag -
men tu mo jej pra cy ma gi ster skiej
o po ezji Wi tol da Wirp szy, któ ry zmarł
w Ber li nie Za chod nim 16 wrze -
śnia 1985 ja ko emi grant. Wraz z ar -
ty ku łem uka zał się wy bór wier szy po -
ety i je go li sty do mnie. 

W 1986 ro ku wpa dło mi w rę ce im -
po nu ją ce dwu to mo we wy da nie ca łej
twór czo ści Ana to la Ster na (czo ło we -
go fu tu ry sty) w opra co wa niu Waś kie -
wi cza. Nie mo głem wyjść z po dzi wu
dla skru pu lat no ści i sys te ma tycz no ści
re dak to ra. Po dał i opi sał pod wzglę dem
edy tor skim każ dy od na le zio ny rę ko -
pis, wszel kie do stęp ne wer sje da ne go
wier sza. Opra co wa nie sta ło się dla
mnie wzo rem be ne dyk tyń skiej ro bo -
ty fi lo lo gicz nej, w któ rej li czy się nie
tyl ko usta le nie po praw ne go brzmie nia
tek stu, ale tak że od no to wa nie obec -
nych w nim skre śleń, miejsc wąt pli -
wych, hi sto rii po pra wek, cha rak te ry -
sty ka pa pie ru, ko lor atra men tu lub
tu szu i w ogó le wszel kich zna ków
świad czą cych o prze bie gu i dra ma cie
ak tu pi sa nia. Po cząw szy od lat dzie -
więć dzie sią tych, wy daw cy Ta de usza
Ró że wi cza czy Zbi gnie wa Her ber ta lu -
bo wa li się w do da wa niu do ich to mi -
ków fak sy mi li rę ko pi sów, co rze czy -
wi ście stwa rza no wą prze strzeń
lek tu ry. Waś kie wi czow ska edy cja Ster -
na kreu je do dat ko we wy mia ry czy ta -
nia w spo sób nie sły cha ny.

Kry tycz no li te rac kie umie jęt no ści
Waś kie wi cza by ły mi zna ne naj wcze -
śniej, a po tem zo ba czy łem, że jest wy -
traw nym fi lo lo giem i znaw cą li te ra tu -
ry awan gar do wej XX wie ku. 

W la tach dzie więć dzie sią tych na sze
dro gi skrzy żo wa ły się pod czas goł dap -
skich spo tkań „Oca le nie przez Po ezję”,
or ga ni zo wa nych przez Mir ka Sła pi ka.
In te gro wa ły one ro sną ce w si łę twór -
czą i zna cze nie śro do wi sko li te rac kie
Pol ski pół noc no -wschod niej. Na ca ło -
dzien ne roz mo wy za pra sza no go ści
spe cjal nych, po etów i kry ty ków z War -
sza wy, Kra ko wa… Z Gdań ska któ re -
goś ra zu przy je chał Waś kie wicz. Gdy
go zo ba czy łem po kil ku na stu la tach,

po my śla łem, że nie wie le się zmie nił:
ta sa ma szczu pła i jak by po mniej szo -
na twarz, krót ko przy cię te wło sy, su -
cha syl wet ka, no ga za ło żo na na no gę
na ścisk. Ale w po sta ci doj rza łem coś
zna mien ne go. Za pew no ścią kry ty ka
skry wa ło się po czu cie za gu bie nia,
mo że za gro że nia i ja kaś wzmo żo na
czuj ność. W dło niach miał swe go ro -
dza ju ró ża niec z tur ku so wych ko ra li -
ków. Nie był to jed nak ró ża niec. Waś -
kie wicz nie ustan nie i re gu lar nie
prze pusz czał przez pal ce ko lej ne pa -
cior ki, na wet gdy mó wił. Bez trud no -
ści po dej mo wał dia log. Po le gał on
na sy gna li zo wa niu za po mo cą na -
zwisk, ty tu łów, klu czo wych słów
spraw więk szych. Ta ka wy mia na wy -
twa rza ła at mos fe rę bez ko li zyj ne go
po ro zu mie nia. Wy da je się, że był cho -
dzą cą en cy klo pe dią li te ra tu ry okre su
po wo jen ne go. Jej twór ców znał z au -
top sji. Re pre zen to wał chy ba ostat nie
po ko le nie pi sar skie, któ re zna ło się
oso bi ście, ko men to wa ło mię dzy so bą
książ ki, ży cio ry sy, zda rze nia. Zro zu -
mia łe jest więc to, że Waś kie wicz
ży wił prze ko na nie o moż li wości ogar -
nia nia te go, co dzie je się w pol skiej li -
te ra tu rze. A mo że już tra cił wia rę
w za pa no wa nie nad wie lo ścią au to rów
i ksią żek… 

Przy po mi nam so bie pe wien epi zod,
któ ry zbli żył nas tro chę bar dziej.
W Do mu Kul tu ry w Goł da pi wy stą pił
dla uczest ni ków „Oca le nia…” ze spół
„Świe tli ki”. Gdy na es tra dzie co raz
bar dziej pi ja ny Mar cin Świe tlic ki co -
raz gło śniej wy krzy ki wał przez mi kro -
fon: „Ni cze go o nas nie ma w Kon sty -
tu cji”, Waś kie wicz i ja spoj rze li śmy
na sie bie i wy szli śmy z sa li. 

„Oca le nie przez Po ezję” skła da ło się
też z czę ści ku lu aro wej i nie ofi cjal nej.
Ję zy ki roz wią zy wa ły się do dat ko wo
pod wpły wem trun ków. Wte dy z An -
drze jem wy pi łem bru der szaft. Od da -
li śmy się dys pu tom do póź nej no cy.
Sy pał aneg do ta mi. Zwie rzył się, że
cza sa mi przy cho dzi mu mó wić o wier -
szach, któ rych nie ro zu mie. Za przy -
kład po słu ży ły mu po ezje Ta de usza
Da wi dej ta (pa no wa ła wów czas ja kaś
ci cha zmo wa nie chę ci do te go au gu -
stow skie go au to ra). An drzej, że gna jąc
się w za jeź dzie „Pod Pięk ną Gó rą”, po -
da ro wał mi dwa swo je to mi ki po etyc -
kie. Za le d wie przej rza łem je. Do dziś
cze ka ją na lek tu rę.

Ktoś z dez apro ba tą wy po wie dział
się o Waś kie wi czu z po wo du je go za -
ży łych związ ków z wła dzą Pol ski
Lu do wej, do któ rej – to fakt – miał
sen ty ment do koń ca. Twier dził, że
w PRL -u twór cy czu li się bar dziej
swo bod ni niż w III RP. Nie dzi wię się,
na le żał do ge ne ra cji, dla któ rej Pol ska

nie kie dy bez resz ty wy peł ni ła się „so -
cja li stycz ną tre ścią”. A prze cież gdy za -
pro po no wa łem Waś kie wi czo wi ja ko
re dak to ro wi „Au to gra fu” re cen zje
z ksią żek zna ko mi tych pi sa rzy opo zy -
cjo ni stów, Bo le sła wa Fa ca i Er wi na
Kru ka, oby dwie wy dru ko wał. Wśród
lu dzi ko cha ją cych li te ra tu rę praw dzi -
wą mi ło ścią ustę pu ją uprze dze nia
i po dzia ły po li tycz ne. 

Ostat ni raz wi dzia łem się z Waś kie -
wi czem 9 paź dzier ni ka 2007 ro ku
pod czas kon fe ren cji o ży ciu i twór czo -
ści Mie czy sła wa Czy chow skie go
(1931–1996), Kur piu, któ ry wpi sał się
nie ba nal nie w ar ty stycz ny kra jo braz
Wy brze ża. Or ga ni za to rzy za pro po no -
wa li mi udział być mo że dla te go, że je -
stem au to rem bio gra mu te go ar ty sty
i po ety w prze wod ni ku en cy klo pe dycz -
nym Li te ra tu ra pol ska XX wie ku.
Sym po zjon zor ga ni zo wa ła Wo je wódz -
ka i Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Gdań sku. Me ry to rycz nym spraw cą
li te ra tu ro znaw cze go wie lo gło su był
pro fe sor z Uni wer sy te tu Gdań skie go
i po eta Ka zi mierz No wo siel ski. Waś -
kie wicz w swo jej wy po wie dzi pró bo -
wał usy tu ować Czy chow skie go w kul -
tu rze li te rac kiej swo je go cza su. 

W rę kach An drzej trzy mał zna ny mi
„ró ża niec”. Był oży wio ny. Słu chał
i mó wił. Py tał o mo je pla ny pi sar skie
i na uko we. Zdzi wi ła mnie je go orien -
ta cja w kwe stii li te ra tu ry ma zur skiej. 

Po kon fe ren cji pil nie do ma gał się
szki cu o Czy chow skim. 20 paź dzier -
ni ka 2007 pi sał: „Pil nie cze kam
na tekst o Czy chow skim, nie ma sen -
su prze pi sy wać. Ostat ni te go rocz ny nu -
mer [„Au to gra fu” – przyp. ZCh] chcę
mu po świę cić. // po zdra wiam // akw”.
Pięć dni póź niej od pi sa łem: „An drze -
ju, szkic o Czy chow skim w za łącz ni -
ku. Po zdra wiam pięk nie – // Zby szek
Choj now ski”. Ar ty kuł Od zy ski wa nie
po ety, czy li lek tu ra świa ta we dług
Mie czy sła wa Czy chow skie go uka zał
się w „Au to gra fie” o zna mien nym dla
re dak to ra i je go oso bo wo ści nadtytule:
„Li te ra tu ra – Sztu ka – Kry ty ka – Ży -
cie spo łecz ne”.

Mi mo że An drze ja ko ja rzy łem
z „Cen tra lą”, od pew ne go cza su
uświa da miam so bie, że był, co ro zu -
miem po zy tyw nie, z pro win cji. Wszak
za nim wy pły nął na sze ro kie wo dy,
pra co wał na Zie mi Lu bu skiej ja ko bi -
blio te karz, dzien ni karz, re dak tor (kra -
ina nad odrzań ska pa mię ta o nim).
Prak ty ko wał za ni ka ją cą współ cze -
śnie ideę, że two rze nie i od dzia ły wa -
nie li te ra tu ry wy ma ga nie koń czą cych
się, co dzien nych dzia łań za rów no
w prze strze ni mię dzy ludz kiej, jak
i in sty tu cjo nal nej. 

■
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Mło da, sa mot na ko bie ta nie po win na sa ma wy bie rać się w po dróż. Rzym scy le -
gio ni ści wpraw dzie pil no wa li duk tów, ale po zmro ku pa tro le spo ty ka ło się rza dziej,
a wia do mo, noc to po ra zbój ców. Pra wo rów nież za bra nia ło ko bie tom od da la nia się
w po je dyn kę od miej sca za miesz ka nia. We wnętrz ny głos przy na glał ją jed nak do spa -
ko wa nia naj po trzeb niej szych rze czy na kil ka naj bliż szych ty go dni, przy szy ko wa -
nia pro wian tu i uprząt nię cia izby. Kie dy po czy ni ła już wszyst kie przy go to wa nia, cze -
ka ło ją naj trud niej sze: roz mo wa z na rze czo nym. 

Co je śli jej nie pu ści? Je śli nie zro zu mie? Jak mu wy tłu ma czy, że mu si iść!? 
Wy bra ła do bry czas: za dzie sięć dni w Je ro zo li mie Ży dzi świę tu ją Pas chę. Z ku -

piec ki mi ka ra wa na mi piel grzy mu ją set ki pąt ni ków. Spró bu je się ukryć, wmie szać się
ja koś w wie lo na ro do wy tłum. Mo że Ehud bę dzie tak do bry i po ży czy jej osioł ka? Nie
uj dzie da le ko na pie cho tę z ty mi to boł ka mi. Już wie, że go nie za py ta. Prze cież nie
ma po ję cia, na jak dłu go za trzy ma się w Ain -Ka rim. Dziś my śli, że bę dą to mo że dwa
ty go dnie, ale co zro bi z osioł kiem, je śli po trwa to mie siąc, al bo dwa? Kie dy tam do -
trze, zo rien tu je się w sy tu acji i wte dy do pie ro bę dzie mo gła oce nić, na ja ki czas po -
win na za pla no wać swo ją wi zy tę. Za mie rza ła po zo stać u ku zyn ki tak dłu go, jak dłu -
go bę dzie jej po trzeb na. Nie, nie mo że po zba wić są sia da na rzę dzia pra cy. Bę dzie mu sia ła
zre zy gno wać z za bra nia ze so bą grub sze go płasz cza. Jed nak wo dę i pro wiant za brać
mu si. Dro ga po trwa prze cież czte ry do pię ciu dni i to w te re nie gó rzy stym, su ro wym
i od sło nię tym. Słoń ce w dzień pa li nie mi ło sier nie, bar dzo do ku cza pra gnie nie. Pa -
mię ta swo ją pierw szą piel grzym kę z ro dzi ca mi. By ła wte dy jesz cze bar dzo ma ła. Ta -
to niósł ją na ra mio nach, pra wie przez ca ły czas; czte ry dni na ba ra na, praw da, z ma -
ły mi prze rwa mi. Pa mię ta go rą co bi ją ce z ple ców ta ty i to, że by ły mo kre, tak bar dzo,
że moż na by ło wy krę cać i płaszcz oj ca i jej tu ni kę. Czy te raz sa ma da ra dę? Czy nie
za słab nie? To do pie ro sam po czą tek. Przez naj bliż sze ty go dnie nie bę dzie ni cze go
wi dać. Czy uda się ukryć nud no ści?

Nie myśl Mi riam. Two je po tem nie bę dzie za le ża ło od cie bie. Po po wro cie od Eli -
szy od dasz się w rę ce Je ho se. Je śli to spra wa Je ho wy, to on się o wszyst ko za trosz -
czy, je śli to był omam, two ja ima gi na cja, to tym bar dziej nie po win naś się mar twić.

To nie Je ho se jest za gro że niem, ale pra wo, na któ re go stra ży stoi ca ła gmi na. Je -
śli kto kol wiek za uwa ży, że je stem przy na dziei bę dzie zo bo wią za ny do nieść
na mnie ka pła nom. Zo sta nę po trak to wa na jak każ da ko bie ta nie rząd na i uka mie no -
wa na. Czy te go pra gnie Je ho va? Anioł mó wił, że Je ho va po sy ła na świat swo je go
sy na, wy cze ki wa ne go Me sja sza. A ja nie mam wyj ścia, mu szę wie rzyć. 

Mi riam, bądź spo koj na! Dziś i tak po win naś mil czeć na ten te mat. Gdy by Je ho -
se do wie dział się, że je stem przy na dziei na pew no nie pu ścił by mnie do Ain -Ka -
rim, ale naj pew niej nie uwie rzy i nie zro zu mie. A ja nie bę dę umia ła mu te go wy -
tłu ma czyć. Te go nie da się wy tłu ma czyć. Zresz tą, nie po tra fię zna leźć słów, aby opi sać
to, co się wy da rzy ło. Po trze bu ję cza su. Mu szę po roz ma wiać z Eli sze. Je śli Eli sze -
-nie płod na, Eli sze -sta ra ocze ku je dziec ka, to bę dzie zna czy ło, że to nie był sen, że
rze czy wi ście Je ho va mi za ufał. 

Skończ już z ty mi my śla mi! Na po mi na ła sa mą sie bie. A mo że le piej iść bez po -
że gna nia? Ale co zro bi Je ho se, je śli jej ju tro nie za sta nie w do mu? Do nie sie na nią
do świą ty ni? Nie, on nie mógł by te go zro bić, jest za do bry! Po pro stu bę dzie się mar -
twił! 

Kie dy zbli ża ła się do do mu je go ro dzi ców, wy da wa ło się jej, że wszy scy sły szą,
jak moc no bi je jej ser ce z prze ję cia. Ba ła się, że Je ho se za trzy ma ją si łą. Wie dzia -
ła, że się mu nie sprze ci wi. Ko bie ta mu si być po słusz na męż czyź nie. Naj trud niej -
sze by ło to, że nie mo gła wy ja wić mu po wo du swo jej de cy zji. Dla cze go mu si od -
wie dzić Eli szę? Je śli mu po wie, że wła śnie do wie dzia ła się, że ku zyn ka spo dzie wa
się dziec ka, to za raz ją za py ta skąd to wie. Nie umiem kła mać! Pew nie szko da, ale
gdy by skła ma ła, Je ho se za czął by za da wać py ta nia, a nie umia ła prze wi dzieć wszyst -
kich i przy go to wać so bie wa rian tów od po wie dzi. Po za tym na praw dę jest uczci wa,
po pro stu kłam stwo ja koś nie chce jej przejść przez usta. Na wet kie dyś pró bo wa ła,
ale za nim co kol wiek po wie dzia ła, strasz nie się za wsty dzi ła. Nie umie kła mać. 

Drzwi by ły uchy lo ne, wy po wie dzia ła jed nak tra dy cyj ne po wi ta nie i we szła do -
pie ro wte dy, gdy jej przy szła te ścio wa prze pro wa dzi ła ją przez próg do mu. Je ho se
pra co wał w warsz ta cie. Je go mat ka za ję ta by ła wy ra bia niem tra dy cyj nych plac ków
na oli wie. Przy wi ta ły się, ob my ły dło nie i już ra zem skoń czy ły przy go to wy wa nie
ko la cji. Po po sił ku po pro si ła uko cha ne go o roz mo wę. Kie dy usie dli przed cha tą po -
czu ła się bar dzo sa mot na i bez rad na. Cze ka ła w mil cze niu, aż on pierw szy się ode -
zwie. 

– W czym mógł bym ci po móc? 
No wła śnie. W czym mógł by mi po móc? 
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– Je ho se, czy nie znasz ko goś, kto mógł by zro bić mi ta ką
grzecz ność i po ży czyć mi na ja kiś czas osioł ka?

– Osioł ka? A na co ci osio łek?
– Nie gnie waj się na mnie i za nim nie skoń czę, pro szę, Je -

ho se, nie prze ry waj mi. Wiem, że to waż ne, że mu szę tam iść,
do Ain -Ka rim. Czu ję, że Eli sze mnie po trze bu je. Sta ło się coś
waż ne go, wy jąt ko we go. Nie py taj mnie o nic wię cej. Dziw -
nie to wy glą da, bar dzo nie praw do po dob nie, ale pro szę uwierz
mi, pro szę cię Je ho se, uwierz, że to waż ne, bar dzo waż ne. Wiem,
że Eli sze mnie po trze bu je, ja jej rów nież.

– O czym ty mó wisz? Nie ro zu miem.
– To zro zum, pro szę Je ho se: po trze bu ję osioł ka, po nie waż

wy bie ram się jesz cze dzi siaj do Ain -Ka rim, czy mi po mo żesz?
– Nie po win naś iść sa ma, wiesz o tym. Nie mo żesz. Nie ro -

zu miem skąd ci to przy szło do gło wy. Nie po zna ję cię. Ko bie -
ta mu si być pod da na męż czyź nie. Co po wie dzą ka pła ni, je śli
do wie dzą się o two ich pla nach? Co po wie dzą o mnie? To ja
bę dę z ni mi wte dy roz ma wiał. Po nie waż twój oj ciec zmarł, a nie
masz in ne go krew ne go, to ja za cie bie od po wia dam. 

– Spró buj mnie zro zu mieć Je ho se. Czy wie rzysz w sny?
– W sny? Nie wie rzę w sny, ale roz wa żam to, co w nich usły -

szę.
– Je ho se, sko ro tak, to pro szę za ufaj sło wom, któ re ja usły -

sza łam.
– Spró bu ję, ale czy nie po win naś mi opo wie dzieć te go snu?
– Na ra zie nie mo gę. Je śli mi nie po mo żesz i tak wy ru szę

w gó ry. Uko cha ny, wró cę. Po cze kaj na mnie pro szę. Nie martw
się. Ty od po wia dasz za mnie, ale ja od po wia dam przed Je ho -
vą. Słu cham je go gło su. Dla te go na tych miast wy ru szam
do Ain -Ka rim.

Je ho se mil czy. Wi dzę zmarszcz kę na je go czo le. Wy si łek. Czy
za trzy ma mnie si łą? Je śli na ka że mi po zo stać w do mu je go mat -
ki, bę dę mu po słusz na, tak na ka zu je tra dy cja, nie po słu szeń stwo
jest su ro wo ka ra ne. 

Wciąż mil czysz ko cha ny. Czas ucie ka. Wi dzę sie bie już w dro -
dze. Rze my ki san da łów wbi ja ją się w za ku rzo ne, spuch nię te
sto py. Pot spły wa po twa rzy, dro ga pro wa dzi wciąż pod gó rę.
W tłu mie nie ma uciecz ki przed gwa rem. Gło śne ry ki zwie rząt,
na wo ły wa nia po ga nia czy, roz mo wy kup ców i mo dli twy pąt -
ni ków. Pył uno si się w po wie trzu, ra zi świa tło od bi te od bia -
łych skał, mę czy pra gnie nie i uciąż li wy brak in tym no ści. Krę -
pu ją ce jest za ła twia nie na tu ral nych po trzeb. Te ren jest od kry ty,
po ro śnię ty je dy nie cier ni sty mi ber be ry sa mi, cza sem tra fi się
ni ski fi go wiec, któ ry na wet nie da je cie nia. Stud nie roz miesz -
czo ne są tak, aby moż na by ło za opa trzyć się w wo dę na dzień
dro gi. No ce na le ży spę dzać w go spo dach z in ny mi piel grzy -
ma mi. Tak mó wi pra wo, tak jest bez piecz nie. Jak to zro bić, aby
nikt nie do my ślił się, że po dró żu je sa mot nie?

– Pój dę z to bą! Po ży czę osła od kup ca Ibra hi ma. Za pła cę mu
z gó ry za mie siąc. 

– To wspa nia le! Dzię ku ję! Dzię ku ję ci Je ho se! Czy mo gli -
by śmy wy ru szyć jesz cze dziś?

– Spró bu je my. Wróć do do mu i po cze kaj na mnie.
Je ho se znał Mi riam. Wie dział, że bę dzie mu po słusz na, je -

śli na ka że jej zo stać, to ona mu się nie sprze ci wi. Wi dział jed -
nak w jej proś bie coś nie zwy kłe go. Mło da ko bie ta, któ ra rzad -
ko prze cież po dró żo wa ła, na gle po sta no wi ła, że przej dzie sa ma
sto pięć dzie siąt ki lo me trów! 

Dla cze go od ra zu nie za py ta ła czy Je ho se z nią pój dzie? Skąd
ten po śpiech? Sa me py ta nia Je ho se, sa me py ta nia. Nie myśl zbyt
wie le, bo ni cze go nie wy my ślisz. Ta jem ni ca. Te raz do Ibra hi -
ma!

Je ho se chciał pójść z osłem, ale osioł z Je ho se – nie bar dzo
i choć zo stał już opła co ny, nie uda ło się wy pro wa dzić osła z za -
gro dy. Za parł się. Je ho se wró cił do do mu bez osła, spa ko wał
naj po trzeb niej sze rze czy, po że gnał z mat ką i zaj rzał do warsz -
ta tu, aby po roz ma wiać z maj strem. Ma ją du żo za mó wień, maj -
ster nie pu ści go na dłu żej niż dwa, mo że trzy dni. To ozna cza,
że nie bę dzie mógł za pro wa dzić Mi riam do sa me go Ain -Ka -
rim. 

I na co ja li czę? Że sta nie się cud i że Mi riam ja koś sa ma do -
trze do Ain -Ka rim? Sa ma? Na pew no nie! Ko bie tom bez opie -
ki po dró żo wać nie wol no. Trze ba ją od pro wa dzić. Czas ru szać
w dro gę, uko cha na nie po win na zbyt dłu go na cie bie cze kać!

Przed warsz ta tem stał osioł. Przy pro wa dził go mło dy nie wol -
nik Ibra hi ma. Na dal się opie rał, kie dy Je ho se pró bo wał prze -
jąć wią za dło, dla te go chło pak za pro po no wał, że pod pro wa dzi
ich pod do mek Mi riam. Tam ja kimś cu dem zwie rzę po zwo li -
ło się za kul ba czyć i na wet nie pro te sto wa ło, kie dy po sa dzo -
no na nie dziew czy nę.

Tak jak się spo dzie wa li, do Je ro zo li my cią gnę ły tłu my. Je -
ho se miał świa do mość, że ma tyl ko do bę, aby zna leźć opie kę
dla na rze czo nej. Po kil ku go dzi nach dro gi w po twor nym upa -
le dziew czy na wy glą da ła na zmę czo ną. To był naj wyż szy czas,
aby po szu kać dla niej miej sca noc le go we go. Naj bliż sza go spo -
da oka za ła się wy jąt ko wo ob szer na. W izbie dla ko biet zna la -
zło się wy star cza ją co miej sca dla Mi riam. Męż czyź ni no co wa li
w szo pie za go spo dą. 

W no cy pa lo no ogni ska. Je ho se wy szedł z dusz nej szo py,
usiadł i grzał się. Od naj bliż szej świą ty ni dzie li ło ich dwa dni
dro gi, dla te go to tu taj wło żył na gło wę ta łes i po grą żył się
w mo dli twie. Każ dy po boż ny Żyd zna To rę. Je ho se wiel bił swo -
je go Bo ga psal ma mi. I w roz mo wie z Je ho vą pró bo wał szu -
kać od po wie dzi i wspar cia. Po go dzi nie skoń czył i wstał
od ognia.

– Je ho se to ty? Ktoś za wo łał go po imie niu. Oczy od zwy -
cza jo ne od ciem no ści szu ka ły zna jo mej twa rzy. Je ho se jed nak
był chwi lo wo śle py. Ktoś pod szedł do nie go, ktoś niż szy, i szarp -
nął go za rę kaw płasz cza, po cią ga jąc w stro nę ognia, Je ho se
omal się nie wy wró cił. 

– Elia?
– Tak, bra cie. Co tu ro bisz? 
– Chodź my gdzieś da lej spo koj nie po roz ma wiać, cie szę się,

że cię wi dzę. Elia, co u cie bie?
– Idę z bra tem i je go mał żon ką do Je ro zo li my na świę to, a po -

za tym, to wy pra wa po żo nę! Re be ka miesz ka pięć dzie siąt sta -
diów za Je ro zo li mą. Po świę cie od bę dzie się na sze we se le!

– Ma zel Tow! Elia, cie szę się!
– Ale te raz ty, Je ho se mów!
– Ja mam już żo nę, wła ści wie, to jesz cze nie miesz ka my ra -

zem, ale je ste śmy już so bie obie ca ni. B’ezrat ha szem już nie -
dłu go! Od po czy wa te raz z ko bie ta mi w go spo dzie.

– I po dró żu je cie ra zem?!
– Elia, wiem, że to wy glą da po dej rza nie, że nie po win ni śmy

być w po dró ży wi dzia ni ra zem, sa mi. Ale sy tu acja jest wy jąt -
ko wa. Pro szę nie py taj o sło wa wy ja śnie nia, po nie waż ci ich
nie udzie lę. Sam nie zo sta łem wta jem ni czo ny. Mi riam po sta -
no wi ła od wie dzić swo ją ku zyn kę w Ain -Ka rim. Tak, jest tu ze
mną. Ja ko jej je dy ny opie kun od po wia dam za jej bez pie czeń -
stwo. Po wi nie nem jed nak ju tro wra cać do Na za re tu, aby gmi -
na nie na bra ła po dej rzeń. Wszy scy wie dzą, że nie miesz ka my
jesz cze ra zem. Nie mo gę jej po zwo lić iść bez opie ki, ale Mi -
riam tak bar dzo pra gnie od wie dzić swo ją ku zyn kę, że mam wra -
że nie, że go to wa jest pójść do niej sa ma!

Mil cze nie. Ży dzi czę sto mil czą. Czy za nim od po wie dzą pro -
szą Je ho vę o świa tło? Elia nic nie mó wił i dłu go pa trzył przy -
ja cie lo wi w oczy. 

– Jak na zy wa się ku zyn ka, do któ rej idzie Mi riam?
– Eli sze, żo na je ro zo lim skie go ka pła na Za cha ria sza.
– Znam Za cha ria sza, wiem gdzie miesz ka! 
I Elia zno wu mil czy. Twarz sku pio na, oczy przy mknię te. To,

co naj waż niej sze roz gry wa się w je go umy śle i w ser cu. Je śli
się nie zgo dzi, to bę dzie to ostrze że niem i sy gna łem, że Je ho -
se po peł nił błąd, że mu za ufał, i że ani on ani Mi riam nie bę -
dą już mo gli wró cić do Na za re tu. 

Ser ce Je ho se bi ło jak sza lo ne, zdą żył już dzie sięć ra zy po -
ża ło wać, że co kol wiek po wie dział Elii. To by ła strasz li wa głu -
po ta! Skąd ma wie dzieć, czy przy ja ciel ich nie wy da?

– Do brze Je ho se, za opie ku je my się Mi riam. Od pro wa dzi my
ją do sa me go Ain -Ka rim.

– Ma zel Tow Elia! B’ezrat Ha szem!
– B’ezrat Ha szem, Je ho se!

Wśród pielgrzymów

sl12s38-40m  17-12-11  09:41  Strona 2



40

Po dej rza na spra wa, za uwa żył Elia, ale, że był po boż nym Ży -
dem, to sta rał się źle nie my śleć o przy ja cio łach; o wro gach to
już, co in ne go. Od pro wa dzą Mi riam, nie nad ło żą wie le dro gi,
po nie waż miej sco wość, w któ rej miesz ka jej krew na, od da lo -
na jest o trzy dzie ści sie dem sta diów od Je ro zo li my i wła ści -
wie bę dzie im po dro dze. Le piej za du żo nie my śleć o tej spra -
wie. Do trzy mać sło wa, a po tem mil czeć, a naj le piej za po mnieć.

Je ho se nie opu ści ły oba wy, ale w obec nej sy tu acji nie znaj -
do wał żad ne go do bre go roz wią za nia. Elia już wie. Pod jął się
opie ki nad Mi riam. Jest do brym czło wie kiem, po boż nym Ży -
dem. Je ho se miał na dzie ję, że je go przy ja ciel ce ni so bie jed -
nak bar dziej ludz kie ży cie niż ży dow skie pra wo. I tej na dziei
Je ho se de spe rac ko się ucze pił.

Sil ny nie po kój wy rwał Mi riam ze snu. Coś by ło nie w po -
rząd ku. Jej ser ce bi ło szyb ciej, dło nie i sto py mia ła lo do wa te.
Po chwi li zda ła so bie spra wę, że bo li ją rów nież brzuch. Mo -
że z ner wów, po my śla ła naj pierw. Ale kie dy wsta wa ła, aby na -
pić się wo dy, rę ką na tra fi ła na wil got ne miej sce na po ście li, nie
był to pot.

Krew? Skąd? Jak to?! Co się dzie je? Za krę ci ło jej się w gło -
wie. Mu sia ła usiąść, ina czej by za sła bła. 

Strach od bie ra na dzie ję, wpę dza w bez rad ność, za bie ra opar -
cie i ro dzi nie uf ność. 

Szum w gło wie. Jak uspo ko ić od dech? 
Co mie sięcz na nie czy stość? Nie moż li we! Anioł za po wie dział

po czę cie dziec ka. Uwie rzy łam mu! Co te raz?! A mo że to prze -
mę cze nie? Je śli ktoś za uwa ży krew, nie bę dę mo gła po dró żo -
wać! Po win nam wró cić z Je ho se! Co ja so bie my śla łam de cy -
du jąc się na tak dłu gą dro gę?

Od dech już spo wal nia, dło nie jed nak wciąż lo do wa te, boi się
po ru szyć. 

Trze ba wy czy ścić po sła nie i sza tę. 
Czy li mam wra cać? Za po mnieć o prze sła niu? To nie był zwy -

kły sen, wiem to na pew no.
Je śli jed nak no szę pod ser cem ma leń stwo – to, co się dzie -

je?
Skąd ta krew? Nie chcę się bać. 
Bo że, nie chcę się bać! Obie ca łeś, że mnie nie zo sta wisz. Nie

mo gę ni cze go po wie dzieć Je ho se, jesz cze nie. 
Tak się cie szy łam! Co te raz? 
Je ho va, bo ję się. Co mam ro bić?!
Mi riam, Bóg ogniem har tu je du szę. Umi ło wa nych spraw -

dza w uf no ści. Ucze pi ła się tej myśl ca łą wo lą i spró bo wa ła
na no wo uwie rzyć te mu, co usły sza ła od anio ła. Mu si spo tkać
się z Eli sze. Je śli ona jest przy na dziei, to bę dzie to dla niej
zna kiem. Bę dzie do wo dem na to, że ni cze go so bie nie wy my -
śli ła.

Ale co da lej, Mi riam, co da lej? Za czte ry mie sią ce trud no bę -
dzie ukryć praw dę. Za bi ją cię, kie dy się do wie dzą. Mi riam nie
myśl, pó ki co nic nie jest pew ne. Jak to? Prze cież Je ho va obie -
cał. Je go sło wo jest praw dą. 

Ale jak mam za ufać? 
Mu szę spró bo wać. 
Na ra zie ta jem ni ca mu si po zo stać ta jem ni cą. 
Na wet dla mnie.
Świt za stał Mi riam na ko la nach. Spa ła opar ta o ła wę, kie -

dy obu dzi ła ją Sa ma ry tan ka pra cu ją ca w go spo dzie.
Je ho se po że gnał się, miał na dzie ję, że od dał Mi riam w do -

bre, rę ce. Wi dział, że czu ła się skrę po wa na, ale jed no cze śnie
wy da wa ło mu się, że w jej oczach wi dzi ra dość i wdzięcz ność,

że tak szyb ko uda ło się zna leźć dla niej opie ku nów. Ufa ła Je -
ho se cał ko wi cie. Mógł by ją sprze dać a po my śla ła by, że zro -
bił to w do brej wie rze. Te raz to on mu si wie rzyć, że Elia do -
trzy ma sło wa i nie zdra dzi ich.

Po zo sta łe dwa dni mi nę ły spo koj nie i bez nie spo dzia nek.
W dzień po dró żo wa li w tłu mie, a w no cy, choć by dla ko biet, uda -
wa ło się zna leźć ka wa łek pod ło gi w przy droż nej go spo dzie. 

Czwar te go dnia pod wie czór do tar li doAin -Ka rim. Tam się po -
że gna li z Mi riam. Elia i je go krew ni ru szy li w dal szą dro gę.

Za cha riasz i Eli sze miesz ka li w wy god nym, ka mien nym do -
mu na wzgó rzu. Część po miesz czeń, głów nie sy pial nie, wy -
ku te by ły w ska le, dzię ki te mu pa no wał w nich chłód. Wła śnie
do ta kiej sy pial ni za pro wa dzo no go ścia, aby przy wi tał się z od -
po czy wa ją cą go spo dy nią. Eli sze by ła w siód mym mie sią cu cią -
ży. Już nie mło da, cięż ko zno si ła wy zwa nia od mien ne go sta -
nu, jed nak na wi dok ku zyn ki po de rwa ła się z po sła nia
i z wiel ką czu ło ścią ją uści ska ła. 

– Mi riam! To na praw dę ty! Wi taj w na szym do mu! Sio stro,
bądź po zdro wio na! Je ho va jest wiel ki! Zo bacz, Pan za szcze -
pił we mnie no we ży cie! We mnie: uschłym drze wie! Ta, któ -
ra stra ci ła już wszel ką na dzie ję, ocze ku je dziec ka! Sta ra ko -
bie ta sta ła się mło dą mat ką! Jak że się cie szę! B‘ezrad
ha szem!

A ty Mi riam?! Ja wiem. Mia łam sen. Ty zo sta łaś wy róż nio -
na. Mi riam, Pan wy brał cię na mat kę swe go sy na. B‘ezrad ha -
szem! Twój syn bę dzie na szym Me sja szem! W to bie i przez cie -
bie speł nią się wszyst kie pro roc twa. Niech Je ho va bę dzie
uwiel bio ny! Zo bacz, na twój wi dok po ru szy ło się dzie ciąt ko
w mo im ło nie! Przy szłaś sa ma? Jak się o mnie do wie dzia -
łaś? – Eli sze wy po wie dzia ła wszyst kie te sło wa na jed nym od -
de chu.

– Bądź po zdro wio na Eli sze! Mia łam sen, w któ rym anioł po -
wie dział mi, że spo dzie wasz się dziec ka. Na tych miast spa ko -
wa łam naj po trzeb niej sze rze czy i wy ru szy łam w dro gę. Nie
martw się. Je ho se za pro wa dził mnie do pierw szej go spo dy, a tam
prze ka zał mnie w rę ce do brych przy ja ciół. Ale ty na pew no po -
trze bu jesz po mo cy! Eli sze, te raz od po czy waj, a ja się wszyst -
kim zaj mę.

– Mi riam, ty rów nież nie po win naś się prze mę czać. Pro szę
za cho wuj się roz trop nie, abyś nie za sła bła z prze mę cze nia. Ktoś
mógł by nie po trzeb nie zwró cić na cie bie uwa gę. Mu si my
ukryć twój stan. Czy Je ho se wie?

– Nie, nie wie dzia łam jak mu po wie dzieć.
– Bę dziesz mu sia ła wró cić do Na za re tu za raz po mo im roz -

wią za niu. Do te go cza su mu si my mieć na dzie ję, mu si my ufać,
że Je ho va o wszyst ko się za trosz czy.

Do le gli wo ści na szczę ście nie po wtó rzy ły się i Mi riam czu -
ła się ra czej do brze pod czas swo je go po by tu w Ain -Ka rim.
Mie wa ła nud no ści, szcze gól nie przed pierw szym po sił -
kiem, ale uda wa ło się ukry wać ten fakt. Mi riam po pro stu
nie wy cho dzi ła ze swo jej iz deb ki do pó ki nie na peł ni ła żo -
łąd ka, a w cią gu dnia to wa rzy szy ła Eli sze w jej do dat ko wych
po sił kach. 

Zo sta ła w Ain -Ka rim do cza su, kie dy Eli sze uro dzi ła sy na. 
Póź niej wró ci ła do Na za re tu. 
Je ho se mu siał za pła cić Ibra hi mo wi za ko lej ne dwa mie sią -

ce naj mu osioł ka. Zwie rzę ciu do brze by ło w do mu Za cha ria -
sza i Eli sze. Tak do brze, że nie chciał wra cać. Kie dy jed nak po -
sa dzo no na nie go Mi riam, ru szył po słusz nie w dro gę.

■

Ma ria Peszt – ibe ryst ka – jest au tor ką no wo na ro dzo ną, choć ja kiś czas te mu prze kro czy ła trzy dziest kę. Mó wi: „Kie dy two ‐
rzę, wszyst kie wy da rze nia i prze czy ta ne książ ki wy cią ga ją do mnie po moc ną dłoń”. Oprócz opo wia dań pi sze wier sze i ba ‐
śnie. Pry wat nie żo na i ma ma czwór ki po ciech. Ty tuł opo wia da nia B’ezrat ha szem! zna czy Dzię ki Bo gu!

Wątpliwości

Potwierdzenie
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P
ro fe sor Bar ba ra Gut kow ska od lat
przy glą da się czte rem krę gom li te -

rac kim. Jej pra ce obej mu ją re flek sję
nad pro zą pol skąXX wie ku, bio gra fi -
sty kę li te rac ką (głów nie w jej od mia -
nie dia ry stycz nej), związ ki li te ra tu ry
i ży cia li te rac kie go współ cze sno ści,
a tak że re la cje li te ra tu ry, mi to lo gii
(sym bo li ki) i ide olo gii prze szłe go stu -
le cia. Za li te ra tu ro znaw czą kon se -
kwen cję uznać na le ży skon cen tro wa -
nie się ba dacz ki na wszyst kich po lach
dwu dzie sto wiecz nej li te ra tu ry pol -
skiej (po ezja, pro za, dra mat, dia ry sty -
ka), jed no cze śnie róż no rod ność wy bo -
ru form li te rac kich jest przy tym
pla no wa. Ba dacz ka nie chce się na ja -
kimś kon kret nym ob sza rze sztu ki sło -
wa (sub) spe cja li zo wać, ale wy bie ra
z nie go naj istot niej sze frag men ty, któ -
re po świad cza ją zna cze nie i wa gę hi -
sto rycz no li te rac kie go nuc leus. Mo -
wa tu taj za rów no o głę bo kich
związ kach pi sa rza z hi sto rią na ro du
i bio gra fią spo łecz ną, jak rów nież
o je go wy obraź ni ar ty stycz nej – je dy -
ne go w osta tecz no ści gwa ran ta pod -
mio to wo ści. 

Bar ba ra Gut kow ska od po cząt ku
swej na uko wej bio gra fii nie stru dze nie
przy glą da się tym kwe stiom. W jej do -
rob ku miesz czą się kla sycz ne już nie -
mal dla pol skie go li te ra tu ro znaw stwa
po zy cje (jak choć by pierw sza za sad ni -
cza mo no gra fia po wie ści Sta ni sła wa
Dy ga ta), a tak że ob szer ne, prze kro jo -
we stu dia o dwu dzie sto wiecz nej
pol skiej dia ry sty ce. Są w nim uję te bły -
sko tli we in ter pre ta cje wier szy Bo le sła -
wa Le śmia na i  – wresz cie – pra ce
o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym,
skie ro wa ne do śro do wi ska szkol ne go
(tu: bar dzo do brze spro ble ma ty zo wa -
na książ ka o ka no nicz nych dra ma tach
Sła wo mi ra Mroż ka, Tan gu i Emi gran -
tach oraz dwie krót kie – lecz tre ści -
we – in ter pre ta cje pod ręcz ni ko we:
Trans -Atlan ty ku Wi tol da Gom bro wi cza
i Cu dzo ziem ki Ma rii Kun ce wi czo wej).
Owa wie lo ra kość form pi sar stwa na -
uko we go jest im po nu ją ca. Pro fe sor
Gut kow ska to nie tyl ko uni wer sy tec -
ka uczo na, ale tak że – otwar ta na in ne
dys kur sy – uczest nicz ka współ cze -
sne go ży cia po lo ni stycz ne go (aka de -
mic kie go i szkol ne go). 

Jej wcze sny do ro bek to ist na fe eria
na zwisk i pro ble mów. Ba dacz ka przez
la ta przy glą da ła się m.in. Je rze mu
An drze jew skie mu, Sta ni sła wo wi Dy -
ga to wi, Wi tol do wi Gom bro wi czo wi,
Paw ło wi Ja sie ni cy, Mie czy sła wo wi
Ja stru no wi, Świa to peł ko wi Kar piń -
skie mu, Ma rii Kun ce wi czo wej,
Bo le sła wo wi Le śmia no wi, Je rze mu
Nie mo jow skie mu, Cze sła wo wi Stra -
sze wi czo wi, Zbi gnie wo wi Uni łow -
skie mu. Kil ka szki ców o tych pi sa rzach
we szło do mo no gra fii Od czy ty wa nie

śla dów. W krę gu dwu dzie sto wiecz ne -
go au to bio gra fi zmu (2005), więk -
szość jed nak spo czy wa w róż nych
to mach zbio ro wych. Ten po zo sta ją cy
w roz pro sze niu do ro bek Gut kow skiej
ukła da się w trzy in te re su ją ce pro jek -
ty ba daw cze. Są to: pro jekt Le śmia -
now ski (Ha bi li tant ka jest au tor ką
trzech szki ców o po ezji twór cy Łą ki,
wni kli wych i nie jed no krot nie opo zy -
cyj nych wo bec wcze śniej szych kon -
cep cji hi sto rycz no li te rac kich), pro -
jekt emi gra cyj ny (tu trzy szki ce
o twór czo ści Je rze go Nie mo jow skie -
go – pi sa rza kon tro wer syj ne go, lecz

waż ne go dla zro zu mie nia me cha ni -
zmów ży cia li te rac kie go na emi gra cji
po 1945 ro ku), a tak że pro jekt toż sa -
mo ścio wy (tu re flek sja na te mat „pol -
skiej du szy”, wy ra żo na w szki cach
o pro zie Dy ga ta, Gom bro wi cza i Stra -
sze wi cza). Wy mie nio ne szki ce mo gą
stać się w przy szło ści pod sta wą do dal -
szych uszcze gó ło wień, bądź też wejść
w skład osob ne go zbio ru au tor skie go. 

Na tu ral nie, w tym do rob ku naj waż -
niej sze miej sce zaj mu ją au tor skie
książ ki Bar ba ry Gut kow skiej. Pierw -
sza z nich (Po wie ści Sta ni sła wa Dy ga -
ta. Czas i prze strzeń ży cia i ma rze -

sl12s41-43m  17-12-11  08:30  Strona 1



42

nia, 1996) jest skró co ną wer sją dok -
to ra tu, dru ga (O „Tan gu” i „Emi gran -
tach” Sła wo mi ra Mroż ka, 1998) po -
wsta ła ja ko po moc szkol na, lecz
w isto cie rze czy prze kra cza ra my
opra co wań po moc ni czych. Oby dwie
pu bli ka cje są – w naj lep szym te go sło -
wa zna cze niu – in ter pre ta cja mi głę bo -
ko osa dzo ny mi w tra dy cji ba dań
po lo ni stycz nych, nie od twa rza ją po -
rząd ku do tych cza so wych od czy tań
ale kon stru ują wła sną pro po zy cję lek -
tu ro wą. 

Książ ka o Dy ga cie ma układ dwu -
dziel ny. Naj pierw ba dacz ka pod da je
oglą do wi war stwę for mal ną po wie ści
twór cy Je zio ra Bo deń skie go (sta tus bo -
ha te ra, styl i tech ni ki fa bu la ry za cyj ne)
i ich te ma ty kę (tu: mi to lo gie na ro do -
wa oraz ero tycz na), a na stęp -
nie – w czę ści dru giej – prze cho dzi
do szcze gó ło wych in ter pre ta cji tek sto -
wych. Teo ria li te ra tu ry wspo ma ga tu -
taj lek tu rę, lecz nie wy su wa się na plan
pierw szy. Przej rzy stość kon struk cji
(moc na stro na pi sar stwa na uko we go
Gut kow skiej) sprzy ja pre cy zji ana li -
tycz nej. Stu dium o po wie ściach Dy ga -
ta jest bar dzo do brze spro ble ma ty zo -
wa ne, wy ra zi ście i po raz pierw szy
na ob sza rze po lo ni sty ki uka zu jąc ar -
ty stycz ną ma estrię twór czo ści żon glu -
ją cej sche ma ta mi li te ra tu ry eli tar nej
i po pu lar nej, tech ni ka mi li te rac ki mi
i fil mo wy mi, te ma tem wy so kim i po -
wszech nym. 

Sta ni sław Dy gat zo stał tu taj na -
zwa ny „Pio tru siem Pa nem pol skiej li -
te ra tu ry po wo jen nej, po mi strzow sku
po tra fią cym wy ko rzy stać do świad -
cze nia dwu dzie sto wiecz nej pro zy
awan gar do wej i jed no cze śnie umie jęt -
nie po zy skać wzglę dy sze ro kiej pu -
blicz no ści li te rac kiej”. Przy wo łu jąc ta -
ką ana lo gię, ba dacz ka czy ta au to ra
Kar na wa łu w kon tek ście wyż szych fi -
gur zna cze nio wych. Wpraw dzie nie za -
wsze i nie wy łącz nie, lecz ta per spek -
ty wa do mi nu je w przy ję tej przez
Gut kow ską me to dzie opi su. W de kla -
ra cji ba daw czej czy ta my: „Przed mio -
tem mo jej pra cy stal się opis wiel kich
fi gur se man tycz nych: w po sta ci li te rac -
kiej nar ra cji, fa bu ły, cza su i prze -
strze ni, im pli ku ją cych okre ślo ne kon -
tek sty li te rac kie, so cjo lo gicz ne,
psy cho lo gicz ne i świa to po glą do we.
W za kres ob ser wa cji włą czy łam ka te -
go rię iro nii, uzna jąc ją za wła ści wość
sty lu po wie ści Dy ga ta i wy znacz nik je -
go au tor skiej i świa to po glą do wej po -
sta wy”. Wier na tej de kla ra cji, Bar ba -
ra Gut kow ska z roz wa gą i pre cy zją
ana li zu je kształt nar ra cyj ny sze ściu po -
wie ści Sta ni sła wa Dy ga ta, za trzy mu -
je się nad cha rak te ry stycz ny mi dla niej
mo ty wa mi („mi to lo gia mi”: na ro do wą
i ero tycz ną) i sche ma ta mi fa bu lar ny -
mi („mi to lo gi za cją fa bu ły”), kon struk -

cją po sta ci („iro nicz nym au to rem -
-nar ra to rem -bo ha te rem”). Bar dziej ją
in te re su je fi nal ny wi ze ru nek opi sy wa -
nej pro zy niż jej świa to po glą do we pro -
we nien cje. Do nich rów nież się od nie -
sie, lecz ra czej z li te ra tu ro znaw czej
po win no ści niż oso bi stych upodo bań. 

Za le tą mo no gra fii jest nie to, że
udzie la ona od po wie dzi wy czer pu ją -
cych, lecz to, ze uwy raź nia kom pli ka -
cje ar ty stycz ne, w ja kie pro za Sta ni sła -
wa Dy ga ta jest uwi kła na. O tym
za sad ni czo trak tu je część pierw sza
pra cy, po świę co na mi to lo giom pi sar -
skim i pa no ra micz nie kre ślą ca ich
usy tu owa nie „w świe cie kul tu ro wych
sche ma tów, ste reo ty pów i mi tów”.
Mi to lo gie te zo sta ły świet nie po ka za -
ne w czę ści dru giej książ ki, w któ rej
ba dacz ka przed sta wi ła no we i kon se -
kwent nie ze so bą ze spo lo ne in ter pre -
ta cje Je zio ra Bo deń skie go, Po że gnań,
Po dró ży, Di sney lan du oraz (trak to wa -
nych łącz nie) Kar na wa łu i Dwor ca
w Mo na chium. Z książ ki Bar ba ry
Gut kow skiej wy ła nia się por tret pi sa -
rza świa do me go swo je go rze mio sła,
a r6w no cze snie tw6r cy, kt6ry do sko -
na le wy ko rzy stu je do świad cze nia ca -
łej pro zy XX wie ku. 

Te za Po wie ści Sta ni sła wa Dy ga ta
brzmi tak: „Ory gi nal ny syn kre tyzm
tej pro zy spra wia, iż sy tu uje się ona
na po gra ni czu au to bio gra fi zmu, so cjo -
lo gi zmu, psy cho lo gi zmu i kre acjo ni -
zmu. Każ da z pod ję tych przez Dy -
gata kon wen cji od bi ja je dy nie
okre ślo ny frag ment rze czy wi sto ści,
któ rych su ma da je peł niej szy ob raz
ludz kiej eg zy sten cji. Ko lej ne po wie -
ści są pa ra fra za mi Je zio ra Bo deń skie -
go, a ich te ma tem jest uwi kła nie jed -
nost ki w kul tu ro we – na ro do we,
ide olo gicz ne, so cjo lo gicz ne i oby cza -
jo we – ste reo ty py i sche ma ty za cho -
wań, od któ rych bez sku tecz nie usi łu -
je się wy zwo lić”.

Rów nie am bit nie po my śla na zo sta -
ła książ ka o Tan gu i Emi gran tach
Sła wo mi ra Mroż ka. Od wo łu jąc się
w niej do sche ma tu opra co wań w ra -
mach Bi blio te ki Na ro do wej, Bar ba ra
Gut kow ska przy ję ła te zę o li te rac -
kim, a nie te atral nym cha rak te rze
sztuk te go twór cy. Ta opcja in ter pre -
ta cyj na (dra mat na le ży do li te ra tu ry)
po zwo li ła ba dacz ce uwy raź nić „za -
mknię te w sło wie” sub tel no ści obu
utwo rów i nie pod le ga ją ce, by użyć ter -
mi nu Zbi gnie wa Ra szew skie go, „par -
ty tu rze te atral nej”. Li te rac kość dra ma -
tów Mroż ka, uwy raź nia się więc
na ob sza rze kon kre ty za cji, kie dy trze -
ba ry su nek psy cho lo gicz ny po sta ci wy -
do być z le d wie za ry so wa nych scen. By
prze nieść kwe stię na płasz czy znę te -
atru: in ter pre ta tor sta je się tu taj i re ży -
se rem (twór cą kon cep cji), i ak to rem
(so bo wtó rem li te rac kie go bo ha te ra).

Bar dzo to in te li gent nie zo sta ło po ka -
za ne na dro dze pre cy zyj nych, de ta licz -
nie wy ło żo nych ana liz. 

W mo no gra fii Od czy ty wa nie śla dów
Bar ba ra Gut kow ska pod ję ła re flek sję
nad dwu dzie sto wiecz nym au to bio -
gra fi zmem. Nie jest to dla pol skie go
(współ cze sne go) li te ra tu ro znaw stwa
te ren dzie wi czy, ma on już oko ło
trzy dzie sto let nią tra dy cję ba daw czą,
szcze gól nie jed nak in ten syw nie roz wi -
nął się w la tach 80. (np. w stu diach
Mał go rza ty Ksią żek -Czer miń skiej,
Ire ny Skwa rek, Re gi ny Lu bas -Bar to -
szyń skiej, Je rze go Łu ko sza, Ro ma -
na Zi man da) i na prze ło mie stu le ci
(po za ob fi cie przy swo jo nym pi śmien -
nic twem ob cym, war to tu przy po -
mnieć choć by mo no gra fie Czer miń -
skiej, An drze ja Zie nie wi cza, Han ny
Gosk, Jo an ny Cie pliń skiej czy Je rze -
go Ma dej skie go). Za in te re so wa nie to
zna la zło tak że swój re al ny wy miar
w po li ty ce wy daw ni czej po ro ku 1975.
Pu bli ka cje dzien ni ków m.in. Zo fii
Nał kow skiej, Ma rii Dą brow skiej, Je -
rze go An drze jew skie go, Ja ro sła wa
Iwasz kie wi cza, Paw ła Ja sie ni cy, Mie -
czy sła wa Ja stru na, to wstęp na za le d -
wie czyn ność owe go wzmo żo ne go
„od czy ty wa nia śla dów” prze szło ści,
któ ra prze szło ścią – z wie lu wzglę -
dów – stać się nie chce. Na sza lek tu -
ra do pie ro się za tem roz po czy na, bę -
dzie ona przy bie rać roz ma ite kształ ty. 

Bar ba ra Gut kow ska po sta no wi ła
spoj rzeć na prze szłe stu le cie od stro ny
za mknię tej w sło wa bio gra fii in tym nej,
po li tycz nej i kul tu ro wej, in ef fec tu jej
stu dium otwie ra (wy da ny w ro ku 1913,
lecz obej mu ją cy la ta 1910-1911) Pa -
mięt nik Sta ni sła wa Brzo zow skie go,
a za my ka ją (opu bli ko wa ne w la -
tach 2001 i 2004) pa ra dzien ni ki Ma nu -
eli Gret kow skiej Po lka i Eu ro pej ka.
W ta kiej „ra mie tek sto wej” po ka za ne
zo sta ło tam to stu le cie, do któ re go nie
mo że my przy ło żyć jesz cze żad nych
pew nych kry te riów, po nie waż wciąż
jest in te lek tu al nym i emo cjo nal nym
pro ble mem pol skiej du szy. W „ra -
mie” umiesz czo no re flek sję nad in ny -
mi tek sta mi au to bio gra ficz ny mi: Zbi -
gnie wa Uni łow skie go, Wi tol da
Gom bro wi cza, Mie czy sła wa Ja stru -
na, Paw ła Ja sie ni cy, Je rze go An drze -
jew skie go, Ma rii Kun ce wi czo wej
i Zyg mun ta My ciel skie go. Dzie więć
po sta ci i dzie więć tek stów: obok wiel -
kie go fi lo zo fa kul tu ry (Brzo zow ski)
kiep ska skan da list ka (Gret kow ska),
obok ga tun ków pew nych (dzien nik,
po wieść) ga tun ki nie pew ne (syl wy,
hy bry dy). Wszyst ko to, by przy wo łać
me ta fo rę es tan cji Gon za la z Trans -
-Atlan ty ku, unie waż nia się tu taj i ta koż
do peł nia: wy so ka kul tu ra wza jem nie
zja da się z ni ską po li ty ką, wiel ka li te -
ra tu ra pod gry za ma łą (i od wrot nie), po -
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sta wa nie złom no ści by wa za stę po wa -
na po sta wą ule gło ści, kon fe sja ocie ra
się o kicz, a in tym ność pra gnie od na -
leźć swo ją we wnętrz ną for mę w kształ -
tach pu blicz nej eks pre sji. Oto po da ny
„w pi guł ce” wiek XX, czas wi dzia ny
po przez bio gra fię ist nień i bio gra fię tek -
stów. 

Ba dacz ka wy bra ła dzie więć waż nych
po sta ci pol skiej kul tu ry, po mi nę ła in -
ne. Nie ma w jej książ ce szki ców
o Bro ni sła wie Ma li now skim i Ce za rym
Jel len cie, nie ma Ma rii Dą brow skiej
i Ste fa na Ki sie lew skie go, nie ma obu
Bran dy sów (Ka zi mie rza i Ma ria na)
i Je rze go Za wiey skie go, nie ma wresz -
cie Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza i Cze sła -
wa Mi ło sza. Wy bór na zwisk i utwo rów
jest tu taj re dak cją te ma tów i re duk cją
ma te ria łu, jest tak że – by od wo łać się
do An tho ny’ego Gid den sa – moż li wą
„tra jek to rią” lo su (od prze szło ści
do przy szło ści); „moż li wą” w tym
sen sie, że każ dy in ny układ po sta ci
i ma te ria łu da je gwa ran cję do peł nień
lub re wi zji za ry so wa ne go pro jek tu.
W tym sen sie pro po zy cja in te lek tu al -
na Bar ba ry Gut kow skiej jest i waż na,
i ory gi nal na. Awresz cie – od waż na, po -
nie waż łą cze nie po sta ci i ich po glą dów
po nad hi sto rycz ną „wspól no tą miej sca”
oraz po mi mo świa to po glą do wej va rie -
tas, za wsze bę dzie ro dzić py ta nia
o sens, cel i za sad ność pod ję tej czyn -
no ści lek tu ry. 

Stu dium to mi mo moc ne go za ko rze -
nie nia w teo rii, fi lo zo fii i an tro po lo gii
li te ra tu ry ma cha rak ter in ter pre ta cyj ny,
hi sto rycz no li te rac ki. Prze mien ność te -
ma tów głów nych: Pol ska i pol skość,
kul tu ra i re li gia, po li ty ka i ide olo gia,
pod miot i zbio ro wość itd., sta le obec -
na w przy wo ły wa nych przez ba dacz -
kę tek stach, słu ży ujaw nie niu au to kre -
acyj nych stra te gii dia ry stów oraz, by
tak po wie dzieć, „gry” pod mio tu ze
świa tem. Po szcze gól ne roz dzia ły roz -
pra wy, każ do ra zo wo świet nie na pi sa -
ne, są – na tu ral nie – w swo ich par tiach
szcze gó ło wych (a na wet te zach) dys -
ku syj ne, nie mniej po ziom, na ja kim ta
dys ku sja mo gła by być pro wa dzo na jest
za wsze wy so ki. 

Dwa przy kła dy. Pierw szy: w fa scy -
nu ją cym szki cu o Pa mięt ni ku Brzo -
zow skie go au tor ka sta wia te zę, iż
jest to „prze my śla ny akord pu en tu ją -
cy uczest nic two Brzo zow skie go
w kul tu rze” i prze ciw sta wia ją te zie
Osta pa Or twi na, któ ry twier dził, że
ostat ni tekst twór cy Idei jest na miast -
ką za mie rzo nej od daw na au to bio gra -
fii. Otóż to prze ciw sta wie nie wca le nie
mu si być tak ostre i moż na po my śleć
tekst kon ku ren cyj ny, opie ra jąc się
np. na ko re spon den cji Brzo zow skie -
go i je go wstaw kach od au tor skich
w ogło szo nych przez nie go pra cach,
cał ko wi cie uza sad nia ją cy opi nię Or -

twi na. Dru gi przy kład: Prze źro cza
Ma rii Kun ce wi czo wej. Dość ni ska
oce na te go tek stu wy pły wa z nie wia -
ry ba dacz ki w praw dzi wość kon fe sji
pi sar ki, z prze ko na nia, że na kła da
ona ma skę. Tym cza sem au to kre acyj -
na stra te gia dia ry sty jest za wsze spo -
so bem ist nie nia; u Kon ce wi czo wej wi -
dać to już w Na tu rze i Fan to mach.
Czy „nie po głę bio ne” re flek sje wy ni -
ka ją z jej nie wie dzy, czy mo że miesz -
czą się w nur cie współ cze sne go fran -
cisz ka ni zmu, tzn. w gra ni cach
po tocz no ści, któ rej prze cież nie mo -
że my za li czyć do gor szej sfe ry my śli
tyl ko dla te go, że nie po dej mu je dys -
ku sji z po jęt no ścią (in tel li gen tia) kul -
tu ry… 

Przy wo łu ję te dwa przy kła dy po to,
by pod kre ślić, że ma my oto do czy nie -
nia ze stu dium ży wym, któ re go te zy
bę dą jesz cze wie lo krot nie dys ku to wa -
ne. Wiel ką war to ścią książ ki Od czy ty -
wa nie śla dów jest bo wiem jej in te lek -
tu al na otwar tość, pro wo ko wa nie
dys ku sji, a wresz cie łą cze nie kwe stii
ar ty stycz nych z za gad nie nia mi sze ro -
ko po ję tej kul tu ry li te rac kiej. 

Au tor ka naj czę ściej uka zu je pod -
mio to wość twór ców w kon tek ście
apa ra tów ide olo gicz nych pań stwa
(ter min Lo uisa Al thus se ra) i wy ni ka -
ją cych z tej re la cji związ ków z hi sto -
rią, po li ty ką oraz śro do wi skiem ar ty -
stycz nym. Szki ce o An drze jew skim,
Ja sie ni cy, Ja stru nie czy My ciel skim są
wła śnie te go ro dza ju. Nie co ina czej
w stu diach o Brzo zow skim, Uni łow -
skim, Gom bro wi czu i Gret kow skiej,
gdzie na plan pierw szy wy su wa się za -
gad nie nie ar ty sty i je go py ta nie o miej -
sce w swo jej for ma cji kul tu ro wej.
W ogó le, jak się zda je, jest to py ta nie
cen tral ne książ ki Bar ba ry Gut kow -
skiej. Ro la pod mio tu w sta le zmie nia -
ją cych się wa run kach spo łecz nych
i świa to po glą do wych, je go po zy cja
okre ślo na przez ro do wód (szla chec ki,
in te li genc ki, pro le ta riac ki), je go świa -
to po gląd wspar ty przez ge ne alo gię lub
bu do wa ny wbrew niej – oto pod sta wo -
we dy le ma ty dwu dzie sto wiecz nej
kul tu ry i jej wy bit nych re pre zen tan -
tów. 

Edward Bal ce rzan pi sał kie dyś, że
au to bio gra fia za stą pi ła w XX wie ku
wiel ką epi kę. Au tor ka Od czy ty wa nia
śla dów twier dzi, że dzien nik jest „po -
wie ścio wą mi sty fi ka cją”. Słu ży au to -
pre zen ta cji po li tycz nej i mo ral nej,
wy sta wia in tym ność na wi dok pu blicz -
ny, twarz przy kry wa ma ską, kre ację
na zy wa kon fe sją. Współ cze sność pol -
ska w owej „grze” pod mio tu ze świa -
tem (czy tel ni kiem) iry zu je emo cja mi.
Two rzy kul tu rę opar tą na ilu zjach
i z niej wy pro wa dza ko deks etycz ny. 

Ostat nia książ ka Bar ba ry Gut kow -
skiej, w któ rej wi dać me to do lo gicz ne

prze dłu że nie my śli z mo no gra fii wcze -
śniej szej, no si ty tuł: Wy zwa nia i wy -
zna nia. Od An drze ja Trze biń skie go
do Sła wo mi ra Mroż ka (2013). Trak -
tu je ona o etycz nej wspól no cie, któ -
rej po czą tek wi dać w ro ku 1939
(ko niec II Rze czy po spo li tej), a re ak -
ty wa cję (lub ko niec) już w na szych
cza sach. Bo ha te ra mi są Cze sław Stra -
sze wicz, Zyg munt My ciel ski, An -
drzej Trze biń ski, Cze sław Mi łosz
i Zbi gniew Her bert, Edward Bal ce rzan
i Sła wo mir Mro żek. Na tu ral nie – in -
ni tak że, bo li te ra tu ry nie da je się czy -
tać tyl ko jed nost ko wo. Trze biń ski
jest za tem tu taj wi dzia ny po przez
pry zmat „ar ty stycz ne go świa to po glą -
du, es te tycz nej i etycz nej ide olo gii
oraz eg zy sten cjal ne go he ro izmu”;
Stra sze wicz to mo ra li sta, prze ni kli wy
dia gno styk ludz kich po staw, uwi kłań
ide olo gicz nych i rzecz nik ka ta stro ficz -
nej czy pe sy mi stycz nej wi zji świa ta;
My ciel ski – „wzór kul tu ry ob cy
współ cze sno ści”, nasz Don Ki cho -
te – „roz po znał „ko niec wiel kich
nar ra cji”; dzie ło Bal ce rza na to „za pis
pro ce su po znaw cze go, ruch in dy wi du -
al nej, ory gi nal nej my śli, bez kom pro -
mi so wość w in te lek tu al nym zmie -
rze niu się pi sa rza z for mą, so bą
i rze czy wi sto ścią”; o Mroż ku zaś po -
wie ba dacz ka, że „ca ła [je go] au to bio -
gra ficz na twór czość jest […] przy kła -
dem – cha rak te ry stycz ne go dla
no wo cze sno ści zra dy ka li zo wa -
nej – kon se kwent ne go two rze nia toż -
sa mo ści re flek syj nej, czy li ta kiej,
„[...] za któ ry jed nost ka jest od po wie -
dzial na. [...] Nie je ste śmy tym, czym
je ste śmy, ale tym, co z sie bie zro bi -
my”. A ta ka au to pre zen ta cja ma na ce -
cho wa nie etycz ne, za ko twi czo ne
w sfe rze war to ści i zna czeń”.

Pi sząc o po etach, pro za ikach i kry -
ty kach wie ku XX Bar ba ra Gut kow ska
szu ka w ich dzie le nie tyl ko te go, co
ar ty stycz ne, ale i etycz ne. Bio gra fie
(i za pi sy au to bio gra ficz ne) są tym, co
je dy nie praw dzi we w sztu ce po ro zu -
mie nia. „Co nie jest bio gra fią, nie
jest – w ogó le”, pi sał Sta ni sław Brzo -
zow ski. Pa ni Pro fe sor w swo im po -
szu ki wa niu owe go „w ogó le” sta ra się
po ka zać, jak wiel kie i jed no cze śnie
nie spo koj ne in te lek tu al nie by ło prze -
szłe stu le cie. A jed no cze śnie – otwar -
te na no we wy zwa nia. Ostat ni pro jekt
ba daw czy jest te mu otwar ciu wła śnie
po świę co ny. Se ria wy daw ni cza Li te -
ra tu ra i…, re da go wa na m.in. z prof.
Agniesz ką Nęc ką, po ka zu je jak stu -
le cia XX i XXI – bli skie so bie i jed -
no cze śnie od le głe – są dwie ma stro -
na mi tej sa mej rze czy wi sto ści
ist nie nia: cha osu, gra nic, po ten cjal -
nych moż li wo ści. „Ja” za mknię te go
w sło wie.

■
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N
aj słyn niej sza po wieść Wi tol da Gom -
bro wi cza uka za ła się w War sza wie je -

sie nią 1937 ro ku, choć na jej stro ni cy ty -
tu ło wej wid nia ła da ta 1938. Pi sarz
w Ar gen ty nie, wraz z kil ku zna jo my mi li -
te ra ta mi, prze ło żył swój ulu bio ny utwór
na ję zyk hisz pań ski (1947). W tłu ma cze -
niu wpro wa dził sze reg po pra wek, któ re
utrzy mał rów nież w pol skiej re edy cji
dzie ła z wio sny 1957 ro ku, cho ciaż
na stro ni cy ty tu ło wej po ja wi ła się tu da -
ta 1956. Naj ob szer niej sze zmia ny prze -
pro wa dził au tor w roz dzia le IV, czy li
w Przed mo wie do „Fi li do ra dziec kiem
pod szy te go”, o czym mo że my się prze -
ko nać stu diu jąc apa rat kry tycz ny, za -
war ty w opra co wa nym przez Wło dzi mie -
rza Bo lec kie go dru gim to mie Pism
ze bra nych Gom bro wi cza (Fer dy dur ke.
Kra ków 2007). W dal szych wy wo dach
cy tu ję tekst po wie ści i ma te ria ły zgro ma -
dzo ne przez Bo lec kie go w anek sach tej
ob szer nej książ ki (tekst – s. 5-241, do da -
tek kry tycz ny – s. 245-833), uży wa jąc
skró tu FB. 

Ty tuł utwo ru na wią zu je do po wie ści
Sinc la ira Le wi sa Bab bitt (1922; pol ski
prze kład Zo fii Po pław skiej, 1927), gdzie
Fer dy Dur kee wy stę pu je ja ko bo ha ter me -
ta mor fo zy cha rak te ro lo gicz nej (z za stra -
szo ne go su biek ta sta je się od waż nym

i pew nym sie bie star szym su biek tem).
W czy ta nym przez Bab bit ta (jest to świet -
nie uchwy co ny typ pro win cjo nal ne go
miesz czu cha) żo nie frag men cie re kla -
my kur su kra so mów cze go pod kre śla się
tę zdu mie wa ją cą prze mia nę: „Jak są -
dzisz, ko go spo tka łem wczo raj wie czo rem
w re stau ra cji De Lu xe? Sta re go Fer dy
Dur kee, su biek ta od pa na Mose -ma na […]
ni gdy nie pła co no mu ty le, ile by ła war -
ta je go pra ca. On w De Lu xe! Za ma wia
so bie naj wy bred niej sze da nia […]
Wrzesz czy na kel ne ra jak ja ki mi lio ner!
[…] Fer dy uśmie cha się i mó wi: […] Oto
jak do te go do sze dłem. Wpa dło mi w rę -
ce ogło sze nie Kur sów, na któ rych uczą lu -
dzi wy ra żać się płyn nie i sto sow nie, […]
skła dać ofer ty, za ba wiać to wa rzy stwo”
(FB 402). 

W 2004 ro ku Hen ryk Mar kie wicz do -
ko nał re we la cyj ne go od kry cia (vi de:
„Tek sty Dru gie” 2004, nr 6, s. 234-235).
Oto w ma ło zna nym pi sem ku („Pro ble my.
Dwu ty go dnik Po li tycz no -Li te rac ki” 1935,
nr 7) zna lazł prze dziw ną etiu dę Gom bro -
wi cza pod na głów kiem Uszy, bę dą cą pa -
ro dią przy to czo ne go po przed nio frag -
men tu po wie ści Le wi sa: „Jak są dzisz,
ko go spo tka łem wczo raj wie czo rem w re -
stau ra cji De Lu xe? – Sta re go Fer dę Dur -
kee, su biek ta od Pa na Mo se -man […] Był

to nie do łę ga i wszy scy śmy z nie go kpi -
li. – Sza le nie bał się pa na Mo se -ma na,
a po za tym był tak cho ro bli wie nie śmia -
ły, iż nie od wa żył się ni gdy wy pić na ko ‐
la cję wię cej nad jed ną kro plę mle ka,
a i to mu siał za my kać się na klucz w wy ‐
gód ce. […] Mo se -man, bli ski ata ku apo -
plek tycz ne go, roz piął koł nie rzyk i kra wat.
Fer dy nic, tyl ko jed ną rę ką ba wiąc się
twa rzą pa ni Mo se ‐man, dru gą wy jadł pa ‐
nu Mo se ‐man ana na so wą sa łat kę z ta ‐
le rza” (FB 263-265, podkr. J.P.). 

Jak wi dać, Gom bro wicz uwa ża, że po -
wsta wa nie no we go utwo ru mo że po le gać
na wy zy ski wa niu wszel kich ist nie ją cych
dzieł. Stąd bie rze się pa ro dia, pa stisz, per -
sy flaż bądź po dej ście ka ry ka tu rzy sty.
Oczy wi ste jest, iż Le wis na wet w mi ni -
mal nym stop niu nie su ge ro wał ta kie go
kie run ku prze mia ny je go po wie ści. Ale
Gom bro wicz we wspo mnia nej Przed -
mo wie do „Fi li do ra dziec kiem pod szy te -
go” za sta na wia się po waż nie nad spo so -
ba mi za ist nie nia na li te rac kiej are nie.
By ło to już po nie przy ja znym przy ję ciu
je go de biu tanc kiej książ ki pt. Pa mięt nik
z okre su doj rze wa nia (1933), za wie ra ją -
cej 7 opo wia dań; wy da nie po wo jen ne
(1957) mia ło ich o 5 wię cej, przy czym
zmie nio no ty tuł na Ba ka kaj; edy cja kry -
tycz na (Pi sma ze bra ne. T. 1: Ba ka kaj i in -
ne opo wia da nia, oprac. Zdzi sław Ła -
piń ski, Kra ków 2002) przy no si do dat ko wo
jesz cze 4 no we le (au tor prze jął się ne ga -
tyw ny mi opi nia mi Ju liu sza Ka de na -Ban -
drow skie go, Ta de usza Sin ki, Paw ła Hul -
ki -La skow skie go, Igna ce go Fi ka).
Tu taj – w re ak cji na cierp ką i pa ter na li -
stycz ną re cep cję swe go de biu tu – zdra dza
ar ka na i taj ni ki tech ni ki li te rac kiej, któ -
ra umoż li wi mu wej ście na pol ski Par nas:
„I po le cam wam mo ją me to dę na si la nia
przez po wta rza nie, dzię ki któ rej po wta -
rza jąc sys te ma tycz nie nie któ re sło wa,
zwro ty, sy tu acje oraz czę ści na si lam je po -
tę gu jąc za ra zem wra że nie jed no li to ści sty -
lu do gra nic nie omal ma niac kich. Przez
po wta rza nie, przez po wta rza nie naj snad -
niej two rzy się wszel ka mi to lo gia!”
(FB 65). 

Jest to tech ni ka, o któ rej mó wi ame ry -
kań ski teo re tyk i prak tyk be le try sty ki,
Geo r ge Saun ders, w ese ju Co tak na praw -
dę ro bi pi sarz, kie dy pi sze, prze ło żo nym
przez Agniesz kę Po koj ską („Książ -
ki” 2017, nr 2, s. 56). Oto skrót je go kon -
cep cji: „Ja ko ar ty sta stwa rzam wy ra fi no -
wa ną prze strzeń (wy ra fi no wa ną
pod wzglę dem ję zy ka i for my […]),
po czym za pra szam czy tel ni ka do środ -
ka. Nie mo że uwie rzyć, że mam o nim aż
tak do bre zda nie, gdy je stem prze ko na ny,
że prze mó wią do nie go sub tel ne niu an se
te go wnę trza […] Ta ki spo sób pra cy
nad tek stem spro wa dza się więc do te go,
że by wy obra zić so bie czy tel ni ka, ja ko isto -
tę rów nie wraż li wą, in te li gent ną, bły sko -
tli wą, do świad czo ną i życz li wą jak ja.
Oraz do pa mię ta nia o tym, że […] mu szę
utrzy mać, wciąż po pra wia jąc tekst, wiel -
ko dusz ne wy obra że nie o nim. Z każ dą lek -
tu rą nie za do wa la ją ce go zda nia udo sko na -
lam – w wy obraź ni – swo je go czy tel ni ka”.
Au tor be st sel le ro wej po wie ści Lin coln
w sta nie bar do (ter min z fi lo zo fii bud dy -
zmu), któ rą w prze kła dzie po zna my

Blask Ferdydurke
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w 2018. ro ku, w dal szych wy wo dach od -
wo łu je się do ob ra zu żon gle ra i ma czug:
„Wy rzu ciw szy w gó rę kil ka od po wied nio
in te re su ją cych ma czug, pi sarz wie, że mu -
szą za cząć opa dać. […] Jed na z przy jem -
no ści, ja kich do świad czy łem, do pie ro
pi sząc po wieść, po le ga ła na tym, że ma -
czug by ło wię cej niż w wy pad ku opo wia -
dań, dłu żej wi sia ły w po wie trzu i spa da -
ły w spo sób, któ re go zu peł nie nie
umia łem prze wi dzieć” (op. cit., s. 57). 

Gom bro wicz ja ko swo je „ma czu gi”
w Fer dy dur ke wy bie ra trzy śro do wi ska:
uczniow skie, miesz czań skie, zie miań -
skie. Te ma czu gi wy rzu ca do gó ry tak, by
uzy skać efekt sa ty rycz ny. Do dat ko we
ma czu gi – wtrą co ne no wel ki o Fi li do rze
i Fi li ber cie – kreu ją na strój gro te ski,
zna ny już z cy to wa nej etiu dy Uszy.
W zna le zio nej przez Mar kie wi cza pa ro -
dii po wie ści Le wi sa „ucho” po ja wia się
w zda niu: Fer dy „za cho wy wał się jak by
był sam w po ko ju, to zna czy dłu bał
w uchu i mó wił sam do sie bie” (FB 264).
Czy li sła be to uza sad nie nie ty tu łu ka ry -
ka tu ral ne go szki cu. Gdy by śmy po wie -
dzie li, że po wią za nie utwo ru Le wi sa
i Gom bro wi cza jest ja kimś nad uży ciem,
na cią ga niem „za uszy”, to chy ba by li by -
śmy bliż si zro zu mie nia in ten cji au to ra Ba -
ka ka ju. W de biu tanc kiej po wie ści nie win -
ny pry mus szkol ny Py laszcz kie wicz,
pseu do nim Sy fon, jest „gwał co ny przez
uszy”. Mię tus krzy czy do nie go: „Nad -
staw uszko! Na szczę ście jesz cze moż na
do stać się do cie bie… na si łę… przez
uszy… […] Mię tus go przy du sił! I wy -
two rzy ła się po goń na pod ło dze, gdyż go -
nić za czął usta mi to jed no, to dru gie znów
ucho Sy fo na, któ ry tur la jąc gło wą, ucie -
kał z usza mi – i za ry czał wi dząc, że nie
mo że uciec, za ry czał, by za głu szyć za bój -
cze, uświa da mia ją ce sło wa” (FB 61,
podkr. – w cy ta tach – J. P.). O śmier ci Sy -
fo na mó wi się zdaw ko wo i z po dej rza nym
do brym hu mo rem: „Zgwał co ny przez
uszy, nie mógł przyjść do sie bie […] po -
wie sił się pew ne go po po łu dnia na wie sza -
ku” (FB 118). 

Bo trze ba tu po wie dzieć, że głów nym
te ma tem Fer dy dur ke (nb. ty tuł ten mo że
mieć ni ja ki, ale tak że żeń ski i mę ski ro -
dzaj, na co po zwa la czy tel ni kom do bro -
dusz nie au tor) jest ży cie sek su al ne mło -
dzie ży, no wo cze snych miesz czan,
zie miań stwa czy roz pust ne go chłop stwa.
Ba, w sa mym ak cie twór czym wścib ski
de tek tyw do szu ka się me ta fo ry ki płcio wej.
Wy star czy po rów nać Przed mo wę do „Fi -
li do ra dziec kiem pod szy te go” z 1937.
i 1957. ro ku; w pier wo dru ku po ja wia się
zda nie: „Ale pa trząc na was zda wać by się
mo gło, że czło wiek lę ka się rze czy wi sto -
ści, jak śmier tel ne go wro ga i po wo ła ny jest
do znę ca nia się nad nią i do wy dy ma nia
jej we dle swo je go wi dzi mi się, że czło wiek
pi szą cy nie jest od te go aby dą żył do re -
aliów, lecz aby fik cyj ną ba jecz ką za kła mał
świat ca ły do nie moż li wo ści, do prze sa -
dy” (FB 384); w re edy cji au tor po sło wie
„wy dy ma nia” do dał prze ci nek i sy no nim
„wy dy ma nia” – „wy ol brzy mia nie”: „Po -
rzuć cie za tem owo cac ka nie się ze sztu -
ką, po rzuć cie – na Bo ga! – ca ły ten sys -
tem wy dy ma nia jej, wy ol brzy mia nia;
i za miast upa jać się le gen dą, po zwól cie,

aby fak ty was stwa rza ły” (FB 73). Każ -
dy do strze że, iż Gom bro wicz raz mó wi
o wy dy ma niu (wy ol brzy mia niu) rze czy -
wi sto ści w ak cie twór czym, a za dru gim
ra zem – kła dzie na cisk na to, że praw dzi -
wa sztu ka opie ra się na fak tach, a stąd nie
na le ży na si łę znie kształ cać tzw. rze czy -
wi sto ści przed sta wio nej w utwo rach. Mo -
że to i nie waż ne róż ni ce, ale cie ka we jest,
że w „wy dy ma niu rze czy wi sto ści” au -
tor – po la tach – wy czuł dwu znacz ność! 

Do ro ku 2013., czy li do wy da nia po -
śmiert nej książ ki Gom bro wi cza pod ty -
tu łem Kro nos (wstęp Ri ty Gom bro wicz,
po sło wie Je rze go Ja rzęb skie go, przy pi sy
tych że i Kle men ty ny Su cha now, Kra -
ków 2013, s. 460), wie dza o pi sa rzu
roz wi ja ła się buj nie, przy bie ra jąc oko ło
ro ku 2004 (stu le cie uro dzin au to ra Opę -
ta nych) nie wia ry god ne roz mia ry 10 to -
mów co rocz nie! Po tym owoc nym w gło -
śne mo no gra fie okre sie, by wspo mnieć
o książ kach Mi cha ła Gło wiń skie go (Gom -
bro wicz i nad li te ra tu ra, Kra ków 2002,
s. 284), Ewy Gra czyk (Przed wy bu chem
wstrzą snąć. O twór czo ści Wi tol da Gom -
bro wi cza w okre sie mię dzy wo jen nym,
Gdańsk 2004, s. 320), Mi cha ła Paw ła
Mar kow skie go (Czar ny nurt. Gom bro -
wicz, świat, li te ra tu ra, Kra ków 2004,
s. 410), Ola fa Kühla (Gę ba Ero sa. Ta jem -
ni ce sty lu Wi tol da Gom bro wi cza, tłum.
Krzysz tof Nie wrzę da, Ma ria Tar no gór ska,
wstęp Wło dzi mie rza Bo lec kie go, Kra -
ków 2005, s. 326), Łu ka sza Gar ba la
(„Fer dy dur ke”. Bio gra fia po wie ści, Kra -
ków 2010, s. 274) – na sta ła po su cha, spo -
wo do wa na, mo im zda niem, bez pru de ryj -
ny mi wy zna nia mi au to ra Por no gra fii.
Są to m.in. ta kie frag men ty Kro no sa:
„Wzra sta ocza ro wa nie… Z po cząt ku te
spa ce ry po por cie, Re ti ro… Od kry wam
te ren na Cor rien tes. Cho dzę du żo. Ale
jesz cze mam du że wy ma ga nia – i am bi -
cje… Po czym przy sto so wu ję się. Okres
za ha mo wa nia […] A po tem już od da ję się
cał ko wi cie wzbie ra ją cej pa sji” (op. cit.,
s. 83); „Chi co/a z Ave ni da Co sta ne ra […]
Pu ta w ho te lu. […] Wzra sta ją ca ero ty ka.
[…] Esper ma [‘sper ma”] bar. […] Ze rwa -
nie z Gu sta vo” (op. cit., s. 88). Wy mo wa
te go to mu jest jed no znacz na – Gom bro -
wicz był od wie ku mło dzień cze go bi sek -
su ali stą, czy li – jak mó wią skra bli -
ści – osob ni kiem „bi”! Co zmie nia au rę
wo kół pi sa rza i je go dzie ła: nie ma już
żad nych nie do mó wień! 

A to z ko lei w oczy wi sty spo sób wpły -
wa na in ter pre ta cję nie tyl ko ar gen tyń skiej
mi kro po wie ści Trans -Atlan tyk (1953),
w któ rej wy stę pu je bo ga ty ho mo sek su ali -
sta („pu to”), ale i Fer dy dur ke, gdzie ko -
le ga szkol ny 30-let nie go Jó zia Ko wal skie -
go, 18-let ni Mię tus (pseu do Mię tal ski,
Mię tol) naj pierw oznaj mia: „Zgwał ci łem
słu żą cą” (FB 167), a po tem pod czas po -
by tu na wsi dą ży do „po bra ta nia się” z pa -
rob kiem Wal kiem, co wu jek Jó zia, Kon -
stan ty Hur lec ki, przyj mo wał ja ko do wód
pe de ra stii i „przy obie dzie prze pi jał doń
[Mię tu sa] za pan brat na grun cie ho mo -
ero tycz nym” (FB 218). 

Kło po ty czy tel ni ka z wcze sną fa bu łą
Gom bro wi cza po le ga ją wła ści wie na sty -
lu Fer dy dur ke, któ ry skrzy się bły sko tli -
wy mi gra mi słów, ka lam bu ra mi, wie lo -

znacz no ścią. Je śli w opra co wa niu szkol -
nym (vi de: Je rzy Pa szek, Fi lip Ma zur kie -
wicz: Prze czy Ta cie „Fer dy dur ke”, Ka to -
wi ce 1998, s. 72-73) po świę co no
na do wo dze nie te zy, iż dzie ło pi sa rza de -
fi nio wać na le ży ja ko SA TY RA RA RY -
TAS (ten pa lin drom ma 2 sen sy: po pierw -
sze cho dzi tu o „ra ry tas” spro śne go Sa ty ra
czy Sy le na, a po dru gie o apo zy cję,
stwier dza ją ca, iż ta „sa ty ra” na sto sun ki
mię dzy wo jen ne w szko le, w no wo cze snej
ro dzi nie Mło dzia ków, w sta ro daw nej po -
sia dło ści Hur lec kich jest uni ka tem li te rac -
kim, czy li ra ry ta sem!) kil ka roz dzia łów,
to wi docz nie nie każ dy czy ta jąc ta kie zda -
nia, jak „Star kę po daj!” (FB 231; dwu -
znacz ność sło wa „star ka” – „gdo wa”
i wód ka wy bo ro wa), „służ ba usłu gi wa ła
na pal cach” (FB 190 i 191; nie tyl ko ci -
cho, ale i na bo sa ka!, podkr. W. G.),
„pin cze rek wa bił się z pu dlem” (FB 212;
tu po ja wia się ana gram: WA BIŁ – BA -
WIŁ), „wuj Kon stan ty […] – Cu -
gi – rzekł – by ły. Ale już się skoń czy ły”
(FB 189; cho dzi i o ko nie do po wo zów, ale
tak że o prze cią gi w dwo rze) po tra fi bez -
błęd nie wy śle dzić wszel kie me an dry my -
śli i zmy śleń Gom bro wi cza. 

Wy mie nio ny prze ze mnie po lo ni sta
nie miec ki Olaf Kühl pi sze, iż w po wie -
ści o Jó ziu „Pod po zo rem nie win nych gier
słow nych dzia ła […] dość już zu chwa ła
me ta fo ry ka ero tycz na” (op. cit., s. 91). Po -
da je przy kła dy na stę pu ją cych nie stan dar -
do wych użyć wy ra zów, pro wa dzą ce
do dzi kich i dzi wacz nych gro te sko wych
ob ra zów: „cio cia […] pła wi ła się w pod -
go rącz kach i krwa wej bie gun ce wu ja”
(FB 188), „Przy sto le po pla mio nym star -
ką” (FB 232), „Wi na! Fran cisz ku, każ cie
przy nieść z piw ni cy ‘bab kę Hen ry ko -
wą” – na pi je my się kie li sze czek!”
(FB 207). Lu bi pi sarz igrać so le cy zma mi,
czy li nie po praw ny mi w pol sz czyź nie
kon struk cja mi skła dnio wy mi ty pu „bez -
względ ny bel fer tak mnie na gle zbel frzył
ab so lut nym bel frem swo im” (FB 37),
„ma leć w ciot ce to coś prze dziw nie nie -
przy zwo ite go, lecz ma leć w wiel kim
bel frze zdaw ko wym jest szczy tem nie -
przy zwo itej ma ło ści” (FB 18) czy też
„w niej by łem, ona mnie w so bie za wie -
ra ła ra zem z mym szy der stwem […]
Tor tu ra – tkwić bez resz ty w no wo cze snej
pen sjo nar ce” (FB 122). Dwu znacz ność
po le ga tu na grze „oscy lu ją cym sen sem.
Szcze gól ne zna cze nie po sia da przy tym
‘by cie za war tym” i ‘ster cze nie w czymś””
(op. cit., s. 93). Ob sce nicz ność jest wy -
raź na, choć au tor mo że się bro nić, iż źle
od szy fro wu je my ten me ta fo rycz ny ko mu -
ni kat, któ ry jest w isto cie tak nie win ny!
Nie każ dy po dzie la to zda nie, bo na le ży
do pu ścić wszak osąd, że ta ka ba ro ko wa
ma nie ra ko muś lub cze muś słu ży! Dla
mnie – mi ło śni ka sza ra dziar stwa i roz ry -
wek umy sło wych – są to plu sy ję zy ka
Gom bro wi cza (się ga nie po gra nicz ne
po ten cje pol sz czy zny!), ale nie każ dy mu -
si lu bić tak wy si lo ny i udziw nio ny dys -
kurs Gom bro wi cza -fi lo zo fa. No ta be ne,
Fer dy dur ke ma swe ha sło w En cy klo pe -
dii roz ry wek umy sło wych, opra co wa nej
przez Krzysz to fa Olesz czy ka (Kon stan -
cin -Je zior na 2007, s. 135).

■
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Florecistki

z GKS
HENRYK MARZEC

B
y ły cza sy, że ka to wic ki sport szer mier -
ką stał. I nie ma w tym prze sa dy.

Funk cjo no wa ły dwie wspa nia łe sek cje
szer mier cze w Gór ni ku -GKS i Ba il do nie.
Ka to wic cy szer mie rze na le że li do ści słej
kra jo wej czo łów ki. W mi strzo stwach Pol -
ski se ryj nie zdo by wa li me da le. I tak Ba -
il don się gnął w su mie po 96 me da li MP,
a GKS po 128 me da li MP. Szer mie rze ka -
to wic cy re pre zen to wa li bar wy na ro do we
w naj waż niej szych świa to wych i eu ro pej -
skich im pre zach. I od no si li cen ne zwy cię -
stwa. Jed ną z naj sil niej szych w kra ju sek -
cję szer mier czą miał Gór nik -GKS.
Tre no wa no we wszyst kich bro niach (sza -
bla, szpa da, flo ret). Wspo mnia łem, że
szer mie rze GKS zdo by li w su mie 128 me -
da li mi strzostw Pol ski. Do daj my od ra zu,
że po ło wa te go do rob ku jest za słu gą flo -
re ci stek. Tak. W la tach 1957-1968 flo re -
cist ki GKS do mi no wa ły na kra jo wych
plan szach. Usta no wi ły, do tąd nie po bi ty re -
kord, 12 pod rząd zdo by tych zło tych me -
da li mi strzostw Pol ski. W na stęp nych la -
tach rów nież się ga ły po me da le. Flo re cist ki
GKS zdo by ły w su mie 64 me da le mi -
strzostw Pol ski (in dy wi du al nie i w dru ży -
nie). Przy po mnij my na zwi ska za wod ni -
czek, któ re roz sła wia ły ka to wic ki sport.

SYL WIA JU LI TO‐GEM BAL CZYK – KO ZŁOW ‐
SKA. Uro dzi ła się w Cho rzo wie 28.03.1929 r.
Szer mier kę za czę ła upra wiać tro chę przy -
pad ko wo. Mia ła 22 la ta kie dy pierw szy raz
zo ba czy ła wal czą ce flo re cist ki. Spodo bał
się jej ten sport i po sta no wi ła spró bo wać

w nim swo ich sił. Za czę ła tre no wać
w Gór ni ku Ka to wi ce. Na po cząt ku trak to -
wa no ją tro chę z uśmie chem. Do ro sła pan -
na chce się ba wić w szer mier kę, to niech
się ba wi. A jak jej spra wia to przy jem ność
to do brze – mó wio no. Ma ło kto jed nak
wie rzył w jej spor to we moż li wo ści. Jej
głów nym spor to wym wy cho waw cą był
fecht mistrz Adolf Czy pion ka, któ ry szyb -
ko do strzegł w niej szer mier czy ta lent.

Prze ło mo wym w ka rie rze spor to wej
Syl wii był rok 1955. W tur nie ju in dy wi du -
al nym o mi strzo stwo Pol ski nie spo dzie wa -
nie sta nę ła na po dium. Wy wal czy ła brą zo -
wy me dal. Wy prze dzi ły ją tyl ko ko le żan ki
klu bo we z Gór ni ka An na Adam czyk i Ur -
szu la Koch. W tur nie ju dru ży no wym rów -
nież wy wal czy ła brą zo wy me dal. Ten rok
nie tyl ko dla Syl wii był wy śmie ni ty. Był
rów nież po cząt kiem su pre ma cji flo re ci stek
Gór ni ka Ka to wi ce na kra jo wych plan -
szach. W na stęp nych la tach by ły nie po ko -
na ne w ry wa li za cji dru ży no wej. A in dy wi -
du al nie też re gu lar nie sta wa ły na po dium.
Od 1957 r. roz po czę ła się se ria zwy cięstw
Syl wii na kra jo wych plan szach. Trzy ra zy
pod rząd Syl wia się gnęła  po ty tuł mi strzy -
ni Pol ski. Do tych ty tu łów do rzu ci ła jesz -
cze wi ce mi strzo stwo w 1961 r. i mi strzo -
stwo w 1962 r. Na prze ło mie lat
pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych by ła
na szą naj lep szą flo re cist ką. Od nio sła rów -
nież wie le zwy cięstw w mię dzy na ro do -
wych tur nie jach. Moż na po wie dzieć, że
prze ję ła kra jo wy pry mat poAn nie Sku pień-
Wło dar czyk, też ka to wi czan ki z Ba il do nu.

Kra jo wy pry mat prze ję ła po niej Elż bie ta
Cy mer man-Fran ke z gli wic kie go Pia sta.
Przez te la ta by ła sil nym punk tem w dru -
ży nie Gór ni ka (GKS), z któ rą wy wal czy -
ła 11 ty tu łów mi strza Pol ski.

Olim pij ka z Rzy mu 1960 by ła w do brej
for mie. W eli mi na cjach wy gra ła czte ry po -
je dyn ki. Awan so wa ła do ćwierć fi na łów.
W tej fa zie tur nie ju coś się u niej „za cię -
ło”. Mu sia ła uznać wyż szość ry wa lek. Wal -
czy ła w dru ży nie, któ ra wy gra ła z fa wo -
ry zo wa ną Fran cją 9:6 i USA 8:8 (lep sze
tra fie nia), ale o pół fi nał na sze flo re cist ki
prze gra ły z Włosz ka mi 5:9. Dru ży na skla -
sy fi ko wa na zo stał na 5-8 miej scu.

Po za koń cze niu czyn nej ka rie ry za ję ła
się szko le niem mło dzie ży w Pa ła cu Mło -
dzie ży w Ka to wi cach. Pra co wa ła w tej pla -
ców ce pra wie 22 la ta i od no si ła suk ce sy
szko le nio we. Przez ten czas wy cho wa ła ca -
ła ple ja dę uta len to wa nych za wod ni czek,
któ re się ga ły po me da le mi strzostw Pol ski
w róż nych ka te go riach wie ko wych. W gro -
nie tym moż na wy mie nić Ma rio lę Mu chę,
Iwo nę Orze chow ską -Paw lik, Bar ba rę Ma -
lik, Bar ba rę Szew czyk -Wol nic ką srebr ną
me da li stę olim pij ską w dru ży nie w Syd -
ney 2000 r. Pięk na po stać spor t smen ki
i wy śmie ni te go szko le niow ca.

WAN DA KACZ MAR CZYK‐FU KA ŁA. Pod -
po ra dru ży ny flo re to wej Gór ni ka Ka to wi -
ce (GKS). Uro dzi ła się w Ka to wi -
cach 2.09.1935 r. Za czy na ła za ba wę
w szer mier kę w sek cji Mię dzysz kol ne go
KS Ka to wi ce, w któ rym wy cho wa ło się
wie lu za wod ni ków i za wod ni czek. Po roz -
wią za niu klu bu (od gór na de cy zja władz)
prze szła z ca łą gru pą do Gór ni ka Ka to wi -
ce. W klu bie tym szer mie rza mi „do wo dził”
wy śmie ni ty szko le nio wiec fecht mistrz
Adolf Czy pion ka. W mło dej dziew czy nie
do strzegł do bre pre dys po zy cje do szer mier -
ki. I nie po my lił się. Wan da wy ka za ła się
pra co wi to ścią i by ła bar dzo am bit na.
O bar dzo do bre wy szko le nie tech nicz ne za -
dbał Adolf Czy pion ka. Śmia ło moż na po -
wie dzieć, że by ła wy róż nia ją cą za wod nicz -
ką w dru ży nie flo re ci stek, któ ra pod rząd
zdo by ła 12 ty tu łów mi strza Pol ski, od 1957
do 1968 ro ku. Ta kim wy czy nem do tej po -
ry nie po pi sa ły się żad ne in ne dru ży ny szer -
mier cze. Do daj my jesz cze, ze dru ży na

Flo re cist ki GKS, mi strzy nie Pol ski z ro ku 1967.
Od le wej: Wan da Kacz mar czyk-Fu ka ła, Ha li na
Ba lon, Da nu ta Ba lon, Elż bie ta Mnich -Paw las.
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GKS (Gór ni ka) wy wal czy ła jesz cze mi -
strzo stwo kra ju w na stęp nych la tach. Do -
ko na ły te go młod sze ko le żan ki. Wal cząc
w dru ży nie od nio sła naj wię cej zwy cięstw.
Pod tym wzglę dem jest re kor dzist ką
w gro nie wszyst kich flo re ci stek ka to wic -
kie go klu bu. Mia ła na to miast tro chę pe cha
w tur nie jach in dy wi du al nych o mi strzo -
stwo Pol ski. Sta wa ła na po dium, ale ni gdy
na miej scu ozna czo nym nu me rem je den.
Wy wal czy ła 6 ra zy brą zo wy me dal.
Na dro dze po lep sze tro feum „prze szko -
dzi ły” jej w tym Syl wia Ju li to dwa ra zy,
Ge no we fa Mi gas -Sta warz z Ba il do nu je -
den raz oraz Elż bie ta Cy mer man -Fran ke
z Pia sta Gli wi ce trzy ra zy.

Dwu krot na olim pij ka. W Rzy mie 1960
od pa dła po eli mi na cjach. Wal czy ła w dru -
ży nie, któ ra zo sta ła skla sy fi ko wa na na
5-8 miej scu. W Mek sy ku 1968 tez się jej
nie po wio dło. Po tych igrzy skach za koń -
czy ła czyn ną ka rie rę spor to wą. Za ję ła się
do mem. W mię dzy cza sie wy szła za mąż
za wie lo let nie go kie row ni ka sek cji szer -
mier czej GKS.

ELŻ BIE TA MNICH‐PAW LAS. Nie po cho dzi -
ła ze Ślą ska. Uro dzi ła się w Gdy -
ni 23.02.1934 ro ku. W mie ście tym za czę -
ła się ba wić w szer mier kę. Na stęp nie
lo sy rzu ci ły ją do War sza wy. Ukoń czy ła
war szaw ską AWF. By ła naj pierw za wod -
nicz ka AZS AWF (1953-1955), a na stęp -
nie Le gii (1955-1957). W bar wach tych
klu bów wy wal czy ła pierw sze me da le mi -
strzostw Pol ski. Naj pierw w dru ży nie
dwa ra zy brąz (1953, 1954) i dwa ra zy zło -
to (1955, 1956) oraz in dy wi du al nie brąz
w 1957 r.

Na Śląsk, a do kład nie do Ka to wic prze -
nio sła się z … mi ło ści. Nie dla za dy mio -
ne go Ślą ska, ale dla Zyg mun ta Paw la sa,
wy śmie ni te go sza bli sty, dwu krot ne go
olim pij czy ka z Hel si nek 1952 oraz Mel -
bo ur ne 1956, gdzie wal czył w dru ży nie,
któ ra zdo by ła srebr ny me dal, a tak że
czte ro krot ne go me da li sty mi strzostw świa -
ta w dru ży nie. Elż bie ta Mnich wy szła
za mąż za Zyg mun ta Paw la sa i po ko cha -
ła rów nież Śląsk. Tra fi ła do Gór ni ka Ka -
to wi ce, w bar wach któ re go wal czył tak że
jej mąż.

W Gór ni ku Ka to wi ce (po tem w GKS),
pod okiem fecht mi strza Adol fa Czy pion -
ki od nio sła naj więk sze suk ce sy na kra jo -
wych i za gra nicz nych plan szach. Dwu -
krot na olim pij ka. W Rzy mie 1960
w tur nie ju in dy wi du al nym spi sa ła się
bar dzo do brze. By ła pierw szą pol ską flo -
re cist ką, któ ra do tar ła do sze ro kie go fi na -
łu olim pij skie go. Osta tecz nie za ję ła 6
miej sce. Wal czy ła rów nież w dru ży nie,
któ ra skla sy fi ko wa na zo sta ła na 5-8 miej -
scu. Wy stą pi ła tak że w igrzy skach w Mek -
sy ku 1968. Wal czy ła w dru ży nie, któ ra od -
pa dła po me czach eli mi na cyj nych
po po raż kach z ZSRR 4:12 i Ru mu -
nią 6:10. Po tych igrzy skach zre zy gno wa -
ła z czyn nej ka rie ry szer mier czej.

Wy śmie ni ta flo re cist ka, któ rej nie uda -
ło się wy wal czyć ty tu łu in dy wi du al nej mi -
strzy ni Pol ski. Naj bli żej te go ty tu łu by ła
w 1959 r, ale w fi na le prze gra ła z ko le żan -
ką klu bo wą Syl wią Ju li to oraz w 1969 r,
w któ rym rów nież w fi na le mu sia ła uznać
wyż szość Bar ba ry Orze chow skiej z war -
szaw skiej Le gii. Stra ty te po we to wa ła

so bie w dru ży nie Gór ni ka Ka to wi ce, po -
tem GKS, w któ rej by ła bar dzo sil nym
punk tem. W bar wach te go klu bu wy wal -
czy ła 10 ty tu łów mi strzy ni Pol ski.

HA LI NA BA LON. Na le ża ła do młod szej ge -
ne ra cji flo re ci stek GKS. Uro dzi ła się
w Ka to wi cach 18.04.1948 r. Przy go dę
z szer mier ką roz po czę ła w GKS Ka to wi -
ce pod okiem wspo mnia ne go już pa rę ra -
zy fecht mi strza Adol fa Czy pion ki. Jej
tre ne rem był tak że Zyg munt Paw las.
Przez ja kiś czas re pre zen to wa ła bar wy in -
nych klu bów. Naj pierw Kra kow skie go
KS w dru ży nie któ re go wy wal czy ła dwa
brą zo we me da le mi strzostw Pol ski w dru -
ży nie i je den srebr ny (1969-1971). Wal czy -
ła tak że w bar wach AZS AWF War sza wa,
z któ rym też wy wal czy ła brą zo wy me dal
w dru ży nie (1979). Zmia na barw klu bo -
wych zwią za na był m.in. z na uką. Ukoń -
czy ła m.in. Aka de mię Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie. Naj więk sze suk ce sy od nio -
sła jed nak w bar wach GKS Ka to wi ce. By -
ła mi strzy nią Pol ski ju nio rów. Więk sze
w dru ży nie niż in dy wi du al nie. W swo im
do rob ku ma 9 ty tu łów mi strza Pol ski
w dru ży nie (1962-1968) i (1972, 1976).
Na to miast in dy wi du al nie wy wal czy ła tyl -
ko dwa me da le mi strzostw Pol ski zło ty
w 1971 i brą zo wy w 1972. Cał kiem nie -
źle ra dzi ła so bie w ry wa li za cji mię dzy na -
ro do wej. W ro ku 1966 w Wied niu wy wal -
czy ła ty tuł wi ce mi strzy ni świa ta ju nio rek.
W mi strzo stwach świa ta se nio rek w ro -
ku 1971, też w Wied niu wy wal czy ła
z dru ży ną brą zo wy me dal. I był to pierw -
szy me dal wy wal czo ny przez pol skie flo -
re cist ki w mi strzow skim tur nie ju.

Olim pij ka z Mo na chium 1972. Do brze
wal czy ła w eli mi na cjach, w któ rych wy -
gra ła 5 po je dyn ków. W ćwierć fi na ło wej
gru pie na stą pił ja kiś nie zro zu mia ły „za -
stój”. Wy gra ła tyl ko jed ną wal kę i od pa -

dła z ry wa li za cji. Dru ży na, w któ rej wal -
czy ła za koń czy ła start w eli mi na cjach.

Wspo mnia łem sze rzej tyl ko o czte rech
za wod nicz kach. Na ten bo ga ty i wspa nia -
ły do ro bek me da lo wy mi strzostw Pol ski
za pra co wa ło znacz nie wię cej flo re ci stek.
Na le ży przy po mnieć ich na zwi ska.

An na Adam czyk. In dy wi du al nie mi -
strzy ni 1955. W dru ży nie 8 ty tu łów mi -
strzyń (1957-1964). Da nu ta Ba lon ‐Zu ‐
gaj. W dru ży nie 7 ty tu łów mi strzyń
(1964-1967, 1972, 1974, 1976). Ha li na
Szczer ba ‐Rak. W dru ży nie 4 ty tu ły mi strza
(1967, 1968, 1972, 1974). Gra ży na Sta ‐
szak ‐Ma kow ska. In dy wi du al nie 2 ra zy mi -
strzy ni (1975,1976), wi ce mi strzy ni
(1977), 2 ra zy brąz (1978, 1983). W dru -
ży nie 3 ra zy mistrz (1974, 1976, 1977), wi -
ce mistrz (1975, 1978, 1979, 1981, 1982,
1984, 1986). Kry sty na Tchórz ‐Ra chel. In -
dy wi du al nie mi strzy ni 1984, wi ce mi strzy -
ni 1987, 4 ra zy brąz (1973, 1975, 1979,
1982), w dru ży nie 4 mi strzo stwa (1972,
1974, 1976, 1977), 6 wi ce mi strzo stwa
5 wi ce mi strzo stwo (1979, 1981, 1982,
1984, 1986), i jesz cze 3 ra zy brąz.

Jesz cze moż na wy mie nić in ne me da list -
ki w dru ży nie: Ste fa nię Hom bek -Świer kot,
Ha li nę Po lok, Iwo nę Orze chow ską -Paw -
lik, Jo lan tę Skop, Iwo nę Ba ron -Bu rian,
Lud mi łę Bort now ską -Za czek.

Ostat ni me dal mi strzostw Pol ski w dru -
ży nie w hi sto rii sek cji szer mier czej GKS
zdo by ły flo re cist ki w 1989 ro ku. Me dal
brą zo wy. Wy wal czy ły go w skła dzie Gra -
ży na Sta szak -Ma kow ska, Kry sty na Tchórz -
-Ra chel, Iwo na Orze chow ska -Paw lik,
Bar ba ra Ma lik. Wy wal czy ły ten me dal
w ro ku 1989, w któ rym roz wią za no sek -
cję szer mier czą w GKS. Kie row nic two
klu bu po zby ło się me da lo daj nej dys cy pli -
ny spor to wej. Po zo sta ły tyl ko pięk ne
wspo mnie nia.
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Me da list ki MP. Od le wej: Kry sty na Tchórz -Ra chel, Lud mi ła Bort now ska-Za czek, Jo lan ta Skop, Gra -
ży na Bla cha.
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O po żyt kach z ju bi le uszy

K
on fe ren cje, zjaz dy i wszel kie uro czy -
sto ści o cha rak te rze ju bi leu szo wym,

kie dy to świę tu je się wspól nie, nie -
rzad ko w bar dzo zróż ni co wa nym gro nie,
waż ne, okrą głe rocz ni ce ja kichś istot -
nych wy da rzeń z ży cia zbio ro wo ści lub
jed nost ki, ma ją za zwy czaj wspól ny
mia now nik: uczcze nie ju bi la ta i za ra zem
wspo mnie nie prze szło ści. Ju bi le usz jest
oka zją do pod su mo wań dłu go let niej
dzia łal no ści i spo tkań lu dzi, któ rych łą -
czą za zwy czaj po dzie la ne przez nich
war to ści i idee. Spo glą da się wstecz, nie
po to jed nak, by gło sić apo te ozę zmia -
ny, lecz by zwró cić uwa gę na cią -
głość – i ludz kie go ży cia, i twór czo ści.
Cza sa mi ta kie spo tka nia sta ją się oka zją
do po głę bio nej re flek sji nad ja kimś pro -
ble mem, do wspól nych roz mów, dys ku -
sji, wresz cie – za kro jo nych na sze ro ką
ska lę pro jek tów, dla któ rych ka ta li za to -
rem sta ła się jed na z rocz nic, np. uro dzi -
ny zna nych (a mo że nie dość jesz cze
zna nych?) po etów, ar ty stów, pi sa rzy.
W sło wie Od Re dak to rów (Ma ria na Ki -
sie la i Paw ła Ma jer skie go), w to mie
Świa ty po etyc kie Sta ni sła wa Kraw czy -
ka (Ka to wi ce 2014) czy ta my: „W 2013
ro ku Sta ni sław Kraw czyk ob cho dził 75.
rocz ni cę uro dzin. Ów po eta osob ny,
z rzad ka uczest ni czą cy w li te rac kich
zgro ma dze niach, or ga ni zu ją cy jed nak
w swo jej ma łej oj czyź nie – Czer wion -
ce -Lesz czy nach i Dę bień sku – licz ne
sym po zja, bie sia dy i se mi na ria li te rac -
kie, nie zwy kły in ter lo ku tor, sza no wa ny
i ce nio ny, za in spi ro wał przy ja ciół ostat -
nim wy bo rem wier szy Zro sty (2012) tak,
że po sta no wi li na je go ju bi le usz skrzyk -
nąć się i ofia ro wać mu swo je in ter pre -
ta cje”. Zo sta ła więc w tym ce lu zor ga -
ni zo wa na kon fe ren cja, a na stęp nie
wy da no tom, bę dą cy jej po kło siem:
„Naj pierw mia ły to być in ter pre ta cje po -
je dyn czych wier szy, ale – jak to by -
wa – nie któ re szki ce roz ro sły się” – in -
for mo wa li re dak to rzy książ ki, Ma rian

Ki siel i Pa weł Ma jer ski, do da jąc: „Zbiór
ten jest bu kie tem ju bi le uszo wym, a tak -
że świa dec twem lek tu ry wie lo krot nej,
od sła nia ją cej pięk no i głę bię po ezji Sta -
ni sła wa Kraw czy ka”. To zresz tą nie
pierw sza książ ka rocz ni co wa, po świę co -
na twór czo ści au to ra La su mie sza ne go,
wcze śniej uka za ły się De struk tor sym -
bo lu. Szki ce o twór czo ści Sta ni sła wa
Kraw czy ka (red. P. Ma jer ski, Czer wion -
ka -Lesz czy ny 2002, w se rii pod zna -
mien nym ty tu łem „Oko li ca naj bliż sza”
oraz „Wy po wiedz mo je mil cze nie”. Sta -
ni sła wo wi Kraw czy ko wi w czter dzie sto -
pię cio le cie pra cy twór czej – Przy ja cie -
le (red. M. Ki siel, P. Ma jer ski,
Czer wion ka -Lesz czy ny 2007).

Dla cze go więc ta aku rat pu bli ka cja
mia łaby być wy jąt ko wa? Otóż Świa ty
po etyc kie... za po cząt ko wa ły ca łą se rię
po dob nych ksią żek: rocz ni co wych, ju -
bi le uszo wych, a jed no cze śnie w istot -
ny spo sób wy kra cza ją cych po za uro czy -
ste lau da cje, po chwa ły, tek sty
wspo mnie nio we czy też ce re mo nial ne
uprzej mo ści, tym ra zem uwiecz nio ne
na pa pie rze. Ich po my sło daw cą i ini cja -
to rem, po dob nie jak po prze dza ją cych je
kon fe ren cji na uko wych, jest prof. Ma -
rian Ki siel, od wie lu lat zaj mu ją cy się
twór czo ścią po etów i pi sa rzy po cho dzą -
cych ze Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie -
go al bo też ze Ślą skiem bądź Za głę biem
w roz ma ity spo sób po wią za nych. Ca -
ły ten pro jekt (na stro nie Uni wer sy te -
tu Ślą skie go zo sta ła za miesz czo na in -
for ma cja, że „Przed się wzię cie pt.
„Świa ty po etyc kie” ma na ce lu opi sa -
nie do rob ku wy bit nych po etów XX wie -
ku z Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą -
brow skie go) współ two rzy wie le osób
i in sty tu cji, spo śród któ rych wy mie nić
na le ży Za kład Li te ra tu ry Współ cze snej
In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej
im. Ire ne usza Opac kie go Uni wer sy te -
tu Ślą skie go, Miej ski Ośro dek Kul tu -
ry w Czer wion ce -Lesz czy nach, gdzie
od by wa ją się rok rocz nie (a na wet czę -
ściej) kon fe ren cje pod ha słem „Świa -

ty po etyc kie”, a tak że wy daw nic two
„Śląsk”, pro wa dzo ne przez dr. Ta de usza
Sier ne go. Czę sto też do współ two rze -
nia po szcze gól nych to mów za pra sza ni
są ba da cze i znaw cy po ezji z ca łe go kra -
ju (m.in. Aka de mii im. Ja na Dłu go sza
w Czę sto cho wie, Aka de mii Tech nicz -
no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia łej,
Uni wer sy te tu Opol skie go, a tak że, jak
mia ło to miej sce przy przy go to wy wa -
niu Świa tów po etyc kich Fe lik sa Net za,
Pol skie go Fun du szu Wy daw ni cze go
w Ka na dzie). 

Do tej po ry w se rii świa tów po etyc kich
uka za ły się jesz cze: Świa ty po etyc kie
Ta de usza Ki jon ki (red. M. Ki siel, T. Sier -
ny, Ka to wi ce 2016), Świa ty po etyc kie
An drze ja Szu by (red. M. Ki siel, P. Ma -
jer ski, Ka to wi ce 2016), Świa ty po etyc -
kie Wil hel ma Szew czy ka (red. M. Ki siel,
K. Nie spo rek, Ka to wi ce 2016), Świa ty
po etyc kie Ta de usza Sław ka (red.
E. Bar tos, M. Ki siel, Ka to wi ce 2017),
Świa ty po etyc kie Fe lik sa Net za (red. M.
Ki siel, T. Sier ny), a ko lej ne to my (po -
świę co ne m.in. twór czo ści ks. Je rze go
Szy mi ka, Bo le sła wa Lu bo sza, Sta ni -
sła wa Ho ra ka) są w przy go to wa niu. 

Jest to bez wąt pie nia przed się wzię cie
uni ka to we i wiel kiej wa gi: au to rzy to -
mów – każ dy na swój spo sób – do po mi -
na ją się bo wiem o twór ców lo kal nych,
być mo że do tąd, mi mo wszyst ko, nie
dość do ce nia nych, nie dość po zna nych
al bo też z róż nych po wo dów wcze śniej
po zna wa nych być mo że bar dziej jed no -
stron nie (np. ja ko pro za icy, pu bli cy ści,
dzia ła cze spo łecz ni, po li ty cy, tłu ma cze
li te ra tu ry, ba da cze, na ukow cy), mniej na -
to miast zna nych ja ko po eci, zma ga ją cy
się ze sło wem ina czej niż w in nych ob -
sza rach ich nie kie dy bar dzo roz le głej
dzia łal no ści. Z dru giej stro ny bo ha te ro -
wie Świa tów po etyc kich..., któ rym po -
świę co no kon kret ne to my ana liz i in ter -
pre ta cji ich po ezji, to po sta ci wiel kie go
for ma tu, nie rzad ko ob ro słe le gen dą,
któ rych ży cio ry sy i dzie ła do cze ka ły się
już wie lu, nie kie dy sprzecz nych ocen

MAŁGORZATA RYGIELSKA

„Ju bi le uszo we

bu kie ty”
O świa tach po etyc kich ze Ślą ska
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i in ter pre ta cji (vi de: Wil helm Szew -
czyk, Ta de usz Ki jon ka, Fe liks Netz).
Stąd Świa ty po etyc kie... to przy naj mniej
w pew nym za kre sie no vum, po zwa la ją -
ce nam od kryć in ne aspek ty nie kie dy nie -
zwy kle bo ga tej twór czo ści ta kich
na ukow ców, jak Ta de usz Sła wek (re dak -
to rzy to mu po świę co ne go po ezji au to -
ra O gło dzie, a za ra zem współ au to ra Sze -
ściu go dzin opo wie ści o Ślą sku, se rii
au dy cji wy da nych na pły tach CD, zna -
nej tak że pod wy mow nym ty tu łem My
som stond [Pol skie Ra dio Ka to wi -
ce, 2008] na pi sa li we wstę pie „Chcie li -
śmy [...], by roz mo wa o po ezji sta ła się
roz mo wą o obec no ści w po ezji – rów -
nież na Gór nym Ślą sku. Jak się oka za -
ło, li nie ro zu mo wań bie gły róż ny mi
szla ka mi, dla te go pi sząc o po ezji, au to -
rzy wy stą pień od wo ły wa li się też do in -
nych form pi sar stwa Ju bi la ta: je go ese -
isty ki, prac li te ra tu ro znaw czych, szki ców
z po gra ni cza li te ra tu ry, fi lo zo fii i teo lo -
gii”, a in na książ ka, tak że po świę co -
na Ta de uszo wi Sław ko wi i po wsta ła dla
uczcze nia je go róż no rod nej ak tyw no ści
w sie dem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin, to
nie bez po wo du Po ly tro pos: na dro gach
Ta de usza Sław ka. Tra cing Ta de usz Sła -
wek’s Ro utes (red. P. Bo ga lec ki, Z. Ka -
dłu bek, A. Mi tek -Dziem ba, K. Po spi szil
Ka to wi ce 2016) już w ini cjal nej, wie lo -
znacz nej for mu le wska zu ją ca na mno -
gość trak tów na uko we go i nie tyl ko na -
uko we go pi sar stwa Sław ka, su ge ru ją ca
za ra zem po ten cjal ną ob fi tość i róż no rod -
ność po świę co nych mu in ter pre ta cji.
An drze ja Szu bę mo że my po znać nie tyl -
ko ja ko an gli stę i tłu ma cza po ezji (nie
tyl ko bry tyj skiej, ale przede wszyst kim
ame ry kań skiej, a tak że mniej u nas
zna nej, choć od co naj mniej kil ku lat sil -
nie obec nej – po ezji ir landz kiej), któ ry
wraz z Ta de uszem Sław kiem wy dał
Geo gra fię wy obraź ni. An to lo gię oso bi -
stą, zło żo ną z wy bra nych przez obu mi -
ło śni ków li ry ki utwo rów bry tyj skich
i ame ry kań skich po etów, ale rów nież ja -
ko wy traw ne go li ry ka.

Se ria two rzo na i re da go wa na przez
Ma ria na Ki sie la oraz gro no je go przy -
ja ciół i współ pra cow ni ków uka zu je nam
tak że po etyc kie ob li cza Ta de usza Ki jon -
ki, wie lo let nie go re dak to ra na czel ne go
waż ne go mie sięcz ni ka „Śląsk”, któ rym
au tor Wi tra ży kie ro wał od sa me go po -
cząt ku, od 1995 do 2012 ro ku, dzien ni -
ka rza i dzia ła cza nie mal przez ca łe ży -
cie (oprócz stu diów w Kra ko wie)
zwią za ne go z Ka to wi ca mi i Ślą skiem.
W po świę co nej mu No cie bio gra ficz nej
Ma rian Ki siel przy po mi na je go za słu gi
dla te go re gio nu, jed no cze śnie przy po -
mi na jąc, iż „W ro ku 2014 zo stał [on]
uho no ro wa ny Na gro dą Mi ni stra Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go w uzna -
niu „nie oce nio nych za sług dla kul tu ry
pol skiej”” (Świa ty po etyc kie..., s. 264).
Świa ty po etyc kie Wil hel ma Szew czy ka
po zwa la ją na to miast czy tel ni kom prze -
śle dzić je go dro gę twór czą od po ezji za -
an ga żo wa nej i ob fi tu ją cej w te ma ty kę
spo łecz ną (a tak że po li tycz ną) po wy ci -

szo ne, bar dziej pry wat ne wier sze ostat -
nie, z uwzględ nie niem nie zwy kłej wręcz
roz pię to ści te ma tycz nej i ge no lo gicz nej
tej li ry ki. Świa ty po etyc kie Fe lik sa Net -
za pre zen tu ją au to ra Krzy ku so wy wła -
śnie ja ko li ry ka, z uwzględ nie niem je -
go bo ga tej twór czo ści pro za tor skiej
i trans la tor skiej (Netz nie tyl ko tłu ma -
czył dzie ła San do ra Ma ra i’e go, ale też
uczył ję zy ka wę gier skie go w jed nym
z ka to wic kich li ce ów). Przez wie le lat
zwią za ny z Pol skim Ra diem w Ka to wi -
cach oraz z mie sięcz ni kiem „Śląsk”
wspie rał i pro mo wał twór czość mło dych
po etów (wspo mniał o tym w jed nym
z wy wia dów po cho dzą cy z Mi ko ło wa
Ma ciej Me lec ki: „Pa mię tam, że po wyj -
ściu z re dak cji by łem nie zwy kle rad
z owe go spo tka nia, al bo wiem po zo sta -
wa łem pod wra że niem do sko na łej orien -
ta cji Fe lik sa w naj młod szej li te ra tu rze
i te go, ja ki ema no wał z nie go za pał, je -
śli cho dzi o two rze nie w Ka to wi cach
czę stych spo tkań nie tyl ko na ła mach
„Ślą ska”, ale i też na fo rum pu blicz nym,
o czym pa ro krot nie w roz mo wie wspo -
mniał”. 

Świa ty (nie tyl ko) po etyc kie

M
a rian Ki siel, ale też i in ni au to rzy
Świa tów... wie lo krot nie do po mi na -

ją się – nie tyl ko o lo kal ność, ale też
o pró bę (na mia rę li te ra tu ro znaw czych
po szu ki wań) roz po zna nia kul tu ro we go
kon tek stu. Sta wia ją też py ta nia (choć nie
za wsze wprost) o kul tu ro we uwa run ko -
wa nia twór czo ści po etyc kiej kon kret ne -
go au to ra. To wła ści wie rów nież py ta -
nia o re la cje: kul tu ra – oso bo wość,
o to, w ja ki spo sób, na prze cię ciu wie -
lu róż nych zmien nych, wy kształ ca się
po etyc ki idiom. I o to, jak kon kret na rze -
czy wi stość, w któ rej ży je da ny po eta,
wpły wa na kształ to wa nie się je go wraż -
li wo ści i wy obraź ni po etyc kiej. Wi dać
to wy raź nie już od pierw sze go to mu se -
rii. „Wiersz, zda niem Sta ni sła wa Kraw -
czy ka, po wi nien za ko rze niać się w rze -
czy wi sto ści do stęp nej na sze mu
po zna niu; do świad cze nie świa ta nie
mo że opie rać się na do my śle niach, ale
mu si być „wy ję te” z sa mej isto ty co -
dzien no ści” (M. Ki siel, De struk tor sym -
bo lu, s. 15). To za ko rze nie nie w rze czy -
wi sto ści ozna cza rów nież wiel krot ne
pró by jej po etyc kie go opi su, w któ rym
po cze sne miej sce zaj mu je m. in. hał da,
„ja ko znak naj bliż szej oko li cy, ale tak -
że znak toż sa mo ści” (M. Ki siel, De -
struk tor sym bo lu, s. 23, K. Nie spo rek,
„Ku pa ka mie ni pu stych i ziem płon -
nych”. Hał da w po ezji Sta ni sła wa
Kraw czy ka, s. 70-77). Kraw czyk
w utwo rze Pie śni o mat kach z to mu Zro -
sty (Czer wion ka -Lesz czy ny 2012, s. 96):
„Mię dzy hał da mi/ na zie lo nych par ce -
lach/ w głę bi ksiąg wie czy stych/ na sze
mat ki pod okna mi/ od ma wia ją ró ża niec
oj co wi zny” nie tyl ko za ry so wu -
je – w mo wie wią za nej – kul tu ro we re -
alia kon kret nych, zna nych mu miejsc,

ale też zwra ca uwa gę na to, jak istot -
na jest świa do mość kul tu ro we go dzie -
dzic twa, za rów no w je go ma te rial nym
i nie ma te rial nym wy mia rze. Księ gi
wie czy ste to nie tyl ko ty tuł jed ne go
z wcze śniej szych to mi ków Kraw czy ka
(Ka to wi ce 1991), nie tyl ko od nie sie nie
do sfe ry sa crum (zwłasz cza w po łą cze -
niu z ró żań cem z ko lej nych wer sów
utwo ru), ale też me ta fo ra dłu go wiecz -
no ści. Księ gi wie czy ste wy tra ca ją czę -
ścio wo cha rak ter po etyc kie go tro pu
(w księ gach wie czy stych za pi su je się
prze cież pra wa rze czo we do kon kret -
nych nie ru cho mo ści), po to, by w in ny
spo sób uwy pu klić związ ki z zie mią – oj -
co wi zną, zie mią, na któ rej ży li przod -
ko wie, wresz cie zie mią, na któ rej mat -
ki „od ma wia ją ró ża niec oj co wi zny”. 

W to mie dru gim, Świa ty po etyc kie Ta -
de usza Ki jon ki, czy ta my, że (Rzeź by
w czar nym drze wie) 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 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” (M. Ki siel, Zie mia, pa -
mięć, cia ło, s. 14). Spo strze że nia ba da -
cza zda je się po twier dzać wie le wier szy
Ki jon ki, a na wet ty tuł jed ne go z je go naj -
now szych to mów, Czas, miej sca i sło wa
(Ka to wi ce 2013). Tak że Bog dan Ze ler
do strze ga nie tyl ko wie le wy mia rów
dzia łal no ści Ki jon ki na Ślą sku, ale też
eks po nu je wąt ki w je go po ezji zwią za -
ne wła śnie z tym re gio nem: „Był ini cja -
to rem Kon gre su Kul tu ry na Ślą sku
i Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te -
rac kie go w Ka to wi cach. W wie raszch
Ki jon ki oglą da my ocza mi po ety ślą ski
kra jo braz i spo ty ka my miesz kań ców
te go re gio nu, śle dzi my ich hi sto rię, re -
li gię i oby cza je. Śla dy fa scy na cji Ślą -
skiem są w li ry ce Ta de usza Ki jon ki
wszech obec ne” (B. Ze ler, Spo wiedź po -
ety, s. 23-24). Nie bez po wo du więc aż
czte ry (sic!) tek sty w to mie, Krzysz to -
fa Kło siń skie go, Mar ka Pie cho ty, Woj -
cie cha Li gę zy i Edy ty An to niak -Kie dos
po świę co ne są 44 so ne tom bry now -
skim, uka zu jąc zło żo ność te go cy klu
przy jed no cze snej otwar to ści na wie lość
in ter pre ta cji, in spi ru ją cych, ory gi nal -
nych. O „prze strze ni re al nej i sym bo licz -
nej” w po ezji po cho dzą ce go „z Ra dli na,
ze Ślą ska” Ta de usza Ki jon ki, pi sze Kry -
sty na He ska -Kwa śnie wicz, za da jąc py -
ta nie o to, co się sta nie, gdy „bio gra fię
Ki jon ki na ło ży się na to po gra fię miejsc
po etyc kich”. Ba dacz ka od po wia da na nie
i krót ko, wprost, już na po cząt ku wspo -
mi na jąc o „wier no ści zie mi, któ rą zo ba -
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czy li śmy w dzie ciń stwie” (s. 163)
i w spo sób bar dziej szcze gó ło wy, po -
świę ca jąc twór czo ści au to ra Cza su za -
mar łe go ob szer ne, prze kro jo we omó wie -
nie. Po ja wia ją się też roz wa ża nia
do ty czą ce in nej pro ble ma ty ki, np. zwią -
za nej z poj mo wa niem i przed sta wia niem
hi sto rii w Styg ma tach pol skich w ar ty -
ku le An ny Sza wer ny -Dyrsz ki, czy do ty -
czą cej splo tu hi sto rii i kon kret nych
miejsc, dla opi su któ rych po szu ku je się
jak naj peł niej szej for my wy ra zu – po -
ema tu w tek ście Alek san dra Na wa rec -
kie go, czy wresz cie do ty czą cych kwe -
stii ro li po ety ja ko ko men ta to ra
ak tu al nych wy da rzeń spo łecz nych i po -
li tycz nych (w no cie Fe lik sa Net za o Cza -
sie za mar łym).

Wil helm Szew czyk ja ko po eta re ali -
zo wał się w róż nych for mach li rycz nych,
po dej mo wał też nie zwy le róż no rod ne te -
ma ty, w tym – wy raź nie zwią za ne
z prze mia na mi spo łecz ny mi i po li tycz -
ny mi (jak cho ciaż by Po grzeb Kor fan te -
go, o któ rym w to mie pi sze Pa weł Sar -
na). Ma rian Ki siel we Wpro wa dze niu
(s. 14) za uwa ża na to miast: „Me ta fi zy ka
lub eg zy sten cja świa do ma wła snej escha -
to lo gii, sta ną się bo daj naj waż niej szym
te ma tem tej po ezji. Od na leźć ją bę dzie
moż na rów nież w wier szach o ma łej oj -
czyź nie, Śląsk. Los czło wie ka trwa le jest
bo wiem ze spo lo ny z miej scem ser decz -
nym, kra jo bra zem pry wat no ści, a do -
świad cze nie ob co ści, wy ko rze nie nia,
utra ty czy bra ku jest naj bar dziej doj mu -
ją cym do zna niem je go ziem skiej eg zy -
sten cji”.

O po ezji Ta de usza Sław ka, któ ry
w utwo rze Pieśń ko pi sty wy znał: „Mo -
im rze mio słem jest li te ra. [...] Je stem pi -
sa rzem li ter, a nie słów”, po ezji ja wią -
cej się ja ko wy zwa nie in te lek tu al ne
dla czy tel ni ka, po wstał tom po nad dwu -
stu stro ni co wy. Zna la zły się tu rów nież
ar ty ku ły po świę co ne, przy naj mniej
po czę ści po szu ki wa niu wąt ków „cie -
szyń skich”, zda wa ło by się, su ge ro wa -
nych cho ciaż by w cy klu Róż ne po dró -
że w oko li cach Cie szy na. Alek san der
Na wa rec ki spy tał: „Czy to na pew no są
oko li ce Cie szy na?” i przy znał: „Wy glą -
da na to, że da łem się na brać, a ra czej
wy pro wa dzić w po le [...]”, (A. Na wa -
rec ki, Mu cha w po wie trzu. O „ho te lo -
wych wier szach” Ta de usza Sław ka,
s. 111). Od przy ziem ne go kon kre tu we
wspo mnia nym cy klu bli żej bo wiem
do te go, co wi docz ne z od da le nia, Z po -
wie trza, bli żej do re flek sji fi lo zo ficz nej,
no ta be ne prze pla ta nej nie zwy kle bo ga -
ty mi od nie sie nia mi do zna nych po sta -
ci i dzieł eu ro pej skiej fi lo zo fii.

Fe liks Netz, któ ry wy znał kie dyś
„Ba łem się Ślą ska ja ko te ma tu li te rac -
kie go. Śląsk ja ko te mat po ja wił się
u mnie sto sun ko wo póź no, mia łem chy -
ba trzy dzie ści pięć, sześć lat. Opu bli ko -
wa łem wte dy w kwar tal ni ku „Re gio ny”,
któ re go na czel nym re dak to rem był Wie -
sław My śliw ski, ob szer ny tekst za ty tu -
ło wa ny Drzy stoń. Coś po mię dzy re -
por ta żem a pro zą nar ra cyj ną, tekst,

w któ rym spró bo wa łem zde fi nio wać
so bie Śląsk, przy wo ła łem se rię in ten syw -
nych ob ra zów i po sta ci z Bo gu cic i Za -
wo dzia, a tak że ob raz owe go fa mi lo ka
z Ko pal nia nej 1” http://wy bor -
cza.pl/1,75410,17655354,Zmarl_Fe -
liks_Netz__pi sarz__tlu macz_i__am ba -
sa dor__San do ra.html). Fa mi lok
przy Ko pal nia nej 1 to dom ro dzin ny pi -
sa rza, nie zwy kle ce nio ne go przez
i Edwar da Re dliń skie go, i przez Mał go -
rza tę Szaj nert, au tor kę Czar ne go ogro -
du. Elż bie ta Dut ka na to miast, pi sząc o li -
ry ce Net za, stwier dzi ła, że „Utwo ry
Net za ukła da ją się w bio gra ficz ną, choć
i uni wer sal ną opo wieść za ra zem – opo -
wieść o kształ to wa niu się toż sa mo ści,
o szu ka niu wła snej dro gi, w któ rej istot -
ny jest ge nius lo ci (ślą ski, ale i „ziem -
ski” w ogó le)” („Szu ka jąc swe go miej -
sca na zie mi, czy li w so bie”. To po gra fia
Ka to wic w Krzy ku so wy Fe lik sa Net za,
s. 236).

O na pię ciu po mię dzy „kul tu rą ślą ską”,
„kul tu rą na Ślą sku” i „kul tu rą wo je -
wódz twa ślą skie go”, a tak że o pro ble -
mach ja kie ro dzą py ta nia o ich on to lo -
gię i epi ste mo lo gię wie lo krot nie pi sa ła
Ewa Ko sow ska (Kul tu ra w wo je wódz -
twie ślą skim, s. 1; Gór ny Śląsk – syn -
drom prze chod nie go po ko ju. Ka to wi -
ce 2001; Lo gos „prze chod nie go
po ko ju”, w: Po pierw sze: Śląsk. Ta de -
uszo wi Ki jon ce w sie dem dzie sią tą rocz -
ni cę uro dzin, red. M. Ki siel, T. Sier ny,
Ka to wi ce 2007, s. 167-176; por. tak że:
E. Ko sow ska, E. Ja wor ski, Glo ba li za -
cja a „nar cyzm ma łych róż nic”,
„Śląsk” 2001, nr 9, s. 44-45.). An -
na Go mó ła za sta na wia ła się na to miast:
Pej zaż ślą ski, czy li ja ki? (w: Czło wiek
jest w dro dze. Pej zaż ślą ski – pa mięć,
tra dy cja, współ cze sność, red. An na Ko -
wal czyk -Klus i Ry szard So lik, Cie -
szyn 2008, s. 55-67). Au to rzy Świa tów
po etyc kich... nie pre ten du ją do ja kich -
kol wiek roz strzy gnięć do ty czą cych tak
za ry so wa nej pro ble ma ty ki. In te re su ją
ich bo wiem związ ki ze Ślą skiem wy zna -
cza ne przez bio gra fię po etów, któ rych
twór czość oma wia ją, a tak że bar dzo róż -
nie ro zu mia na „ślą skość” ich li ry ki, za -
zwy czaj wy zna cza na przez wąt ki i mo -
ty wy te ma tycz ne mniej lub bar dziej
ści śle po wią za ne z tym re gio nem. Wie -
lo krot nie na to miast po ja wia ją się w se -
rii uwa gi o Ślą sku ja ko „ma łej oj czyź -
nie”, „ślą skim kra jo bra zie”, roz wa ża nia
do ty czą ce an ty no mii prze strze ni i miej -
sca (choć nie kie dy zda rza się, że prze -
strzeń i miej sce trak to wa ne są jak sy no -
ni my). Roz ma icie poj mo wa na to po fi lia
(nie ko niecz nie za wy kład nią Yi -Fu Tu -
ana, por. To po phi lia: a Stu dy of Envi ron -
men tal Per cep tion, At ti du tes and Va lu -
es, New York 1974) tak że zaj mu je
po cze sne miej sce w roz wa ża niach wiel u
ba da czy (por. ar ty ku ły Elż bie ty Dut ki,
a tak że tej że: Za pi sy wa nie miej sca.
Szki ce o Ślą sku w li te ra tu rze prze ło mu
wie ków XX i XXI, Ka to wi ce 2011). 
Świa ty po etyc kie... po zwa la ją tak że

za sta no wić się nad splo tem li te ra tu ry

i ży cia, po ezji i bio gra fii. Skom pli ko -
wa na pro ble ma ty ka re la cji tek stu
i Świa ta za tek stem (to ty tuł wy da nej
w tym ro ku książ ki ju bi le uszo wej po -
świę co nej Hen ry ko wi Fon tań skie mu),
ję zy ka i rze czy wi sto ści po za ję zy ko wej
po wra ca na kar tach tej se rii wie lo -
krot nie, tak że w ar ty ku łach, w któ rych
próż no by szu kać owych roz wa żań
o lo kal no ści, o ge nius lo ci, o prze strze -
ni i miej scach Ślą ska od wzo ro wy wa -
nych i po etyc ko prze twa rza nych w li -
ry ce. Świa ty po etyc kie... to tak że
wie lo wąt ko wa opo wieść o li te rac kich
wpły wach, li te rac kich kon tek stach (ale
też ka to wic kim „Kon tek ście”), nur -
tach li te rac kich oraz kon wen cjach i pro -
gra mach es te tycz nych pol skiej po -
ezji XX wie ku. Świa ty po etyc kie... to
tak że pró by opi sa nia dif fe ren tia spe ci -
fi ca twór czo ści kon kret nych po etów,
po szu ki wa nie ich in dy wi du al ne go po -
etyc kie go idio mu.

Wię cej niż flo ri le gia

Ś
wia ty po etyc kie... to opo wieść mo zai -
ko wa, róż no rod na, skła da ją ca się

wszak w re zul ta cie na spój ną, choć
wie lo wąt ko wą nar ra cję. To za ra zem
i ukłon w stro nę od bior cy, któ ry mo że
wy brać do wol ny ar ty kuł z to mu, i czy -
tel ni cze wy zwa nie dla ko goś, kto chciał -
by za po znać się za rów no z po je dyncz ą
książ ką, jak i z se rią Świa tów... w ca ło -
ści. Na uwa gę za słu gu je tak że za miesz -
czo na w każ dym z to mów bi blio gra fia
(pod mio to wa i przed mio to wa) do ty -
czą ca twór czo ści po etyc kiej kon kret ne -
go au to ra, a tak że za mysł ide owy i kon -
struk cyj ny, za rów no każ dej po je dyn czej
książ ki, jak i ca łej se rii. Każ dy z to mów
zo stał bo wiem wzbo ga co ny o au to gra -
fy wier szy i zdję cia, nie tyl ko po etów, ale
też waż nych dla nich osób. Nie spo sób
omó wić wszyst kich tek stów z se rii, by
nie wpaść w pu łap kę me cha nicz nej
enu me ra cji i uwzględ nia ją cych tyl ko nie -
któ re z wie lu waż kich kwe stii,
po bież nych stresz czeń (a te sześć to mów,
wy da nych w do praw dy im po nu ją cym
tem pie, bo w cią gu za le d wie trzech lat,
to pra wie ty siąc dwie ście stron omó wień,
not, wspo mnień, wie lo wąt ko wych ana -
liz i in ter pre ta cji). Wie lość for muł wy -
po wie dzi Świa tów... – od szcze gó ło wych
ana liz i in ter pre ta cji po je dyn czych wier -
szy, po przez pró by opi sa nia cy kli li rycz -
nych z uwa gi na in te re su ją cą da ne go ba -
da cza pro ble ma ty kę, aż po tek sty czu łe,
jaw nie wspo mnie nio we spra wia jed -
nak, że każ dy z to mów ja wi się ja ko
swo iste flo ri le gium. To jed nak nie zbio -
ry kwia tów, a „ju bi le uszo we bu kie ty”,
któ re ofe ru ją czy tel ni ko wi nie bez ład ny
zbiór zło żo nych ra zem wy stą pień, lecz
pew ną prze my śla ną ca łość: ca łość spój -
ną przy ca łej swej róż no rod no ści, ca łość
har mo nij ną i w za my śle, i w re ali za cji,
wresz cie ca łość, w któ rej każ dy mo że
od na leźć coś dla sie bie. 

■
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P
o wiedz my od ra zu, bez zbyt niej
skrom no ści, że jest to opo wieść fa -

scy nu ją ca o ska li glo bal nej, w któ rej
wy stę pu ją ge niu sze, wi zjo ne rzy i mę -
czen ni cy, a tak że jak to w ży ciu by wa
lu dzie ba nal nie zwy czaj ni. Dziw ne, że
do tej po ry nie po wstał se rial o tych
wy da rze niach, mo że zresz tą po wsta ł,
ale ja nie oglą dam te le wi zji.

Na po cząt ku ni czym bóg oj ciec był
Be iers dorf, Paul zresz tą, dziw ny fa cet,
któ ry w ży ciu szczę ścia miał ma ło
i zwy kle ni gdzie nie mógł zna leźć swo -
je go miej sca. Mam du że po dej rze nie,
że chy ba go ścił tro chę po ciem nej stro -
nie mo cy i był prze klę ty. In te re sy
pro wa dził a to w Mo skwie, a to w Zie -
lo nej Gó rze i jesz cze w kil ku in nych
miej scach, aż tra fił do Ham bur ga,
gdzie za ku pił ap te kę przy Mühlen stras -
se. Wy da wa ło się, że wresz cie zna lazł
swe miej sce, zwłasz cza że uda ło mu się
po znać mło de go der ma to lo ga, swe go
imien ni ka, Pau la Ger so na Un nę. Un -
na cie szą cy się ty tu łem pro fe so ra,
miał łeb na kar ku i opra co wał re we la -
cyj ny wów czas pla ster lecz ni czy na -
zwa ny Gut ta per cha. Ten in no wa cyj ny
pro dukt zgło szo no do re je stra cji w nie -
miec kim urzę dzie pa ten to wym.
Dzień re je stra cji – 28 mar ca 1882
ro ku, przy ję to za da tę po wsta nia fir -
my Be iers dorf. Na po cząt ku ma łej
fa brycz ki, by nie rzec warsz ta ci ku, za -
trud nia ją cej kil ka osób.

Cud w Ham bur gu

M
oż na by przy pusz czać, że z ta kim
pro duk tem i Un ną u bo ku, dro ga

do sła wy i pie nię dzy stoi otwo rem. Ale
jak już wie my Paul C. Be iers dorf był
prze klę ty i in te res wca le nie szedł tak
jak po wi nien. 8 lat po opa ten to wa niu
pla stra fir ma sta ła na pro gu ban kruc -
twa, a do dat ko wo jej wła ści cie la do -
tknę ła strasz na tra ge dia, sa mo bój stwo
po peł nił je go 16-let ni syn. Za ła ma ny,
być mo że był on pierw szym „mę czen -
ni kiem” NI VEI, Be iers dorf po sta no wił
sprze dać in te res.

I w tym miej scu na stę pu je jak w do -
brym thril le rze na gły zwrot ak cji,
cud, na sce nie po ja wia się jak anioł, ry -
cerz Je di, mąż opatrz no ścio wy, nie -
zwy kły i w do dat ku Ślą zak, czy li
w ca łej swej wspa nia ło ści Oskar Tro -
plo witz z Gli wic i ku pu je in te res Be -
iers dor fa.

Oglą da jąc nie któ re por tre ty Tro -
plo wit za (po wta rzam nie któ re, bo
na in nych wy glą da na eme ry to wa ne -
go, we so łe go człon ka roc ko wej ka pe -
li) mo że my od nieść wra że nie, że to ja -
kiś ko lej ny pru ski feld mar sza łek
z kwa dra to wą twa rzą i krót ki mi wło -
sa mi, ktoś w ro dza ju Hin den bur ga. Nic
bar dziej błęd ne go Tro plo witz to su per
faj ny gość, ktoś kom plet nie od mien -

ny od człon ków Der Deut sche Ge ne -
ral stab. Czło wiek o spo łecz nej wraż -
li wo ści i mi ło śnik sztu ki no wo cze snej,
pa mię ta ją cy ca ły czas o swych ro dzin -
nych Gli wi cach, na wią zu ją cy bez -
po śred nie kon tak ty z pra cow ni ka mi,
dba ją cy o nich w spo sób za dzi wia ją -
cy, ktoś z kim chcie li by śmy się spo -
tkać i po ga dać o sza leń stwie świa ta.

Praw dzi wie po zy tyw na twarz Nie -
miec.

Gdy w ma ju 1918 ro ku upa da
na ham bur skiej uli cy jest czło wie -
kiem, któ ry mo że po wie dzieć, że w ży -
ciu mu się po szczę ści ło. Ła ska wy los
po zwa la mu na wet odejść bez cier pień
we wła ści wym mo men cie. Co by łoby
gdy by do żył trium fu nie uży wa ją ce go

TOMASZ BIENEK

Po dob no na ca łym świe cie co se kun dę sprze da je się jed no opa ko wa nie pro ‐
duk tu NI VEA, je śli na wet to do koń ca nie jest praw dą, to jed nak zda nie to
brzmi wspa nia le i mo gło by być fi na łem tej hi sto rii, któ ra za czy na się
pod ko niec XIX wie ku na Gór nym Ślą sku i w han ze atyc kim Ham bur gu.

Ślą skie

przy go dy

kre mu NI VEA

Opa ko wa nie pla stra lecz ni cze go Gut ta per cha. To od nie go za czę ła się hi sto ria fir my Be iers dorf.
Opa ko wa nie po cho dzi z po cząt ku XX wie ku, już z okre su prze ję cia fir my przez Tro plo wit za.
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Słyn na, lecz tro chę pe cho wa, pa sta do zę bów PE BE CO ma swe ko rze nie w Gli wi cach. Na zdję ciu
opa ko wa nie ame ry kań skie z okre su dru giej woj ny świa to wej.

Tub ka nie miec kiej pa sty PE BE CO pro du ko wa nej dla We hr mach tu w Po zna niu przez Be iers dorf
A.G. Po sen. Tub ka, któ rą być mo że uży wał ja kiś Ślą zak po sła ny na front wschod ni, zo sta ła od na le zio -
na pod Sta lin gra dem (obec nie Woł go gra dem).

ko sme ty ków, wred ne go i śmier dzą ce -
go Adol fa H.? W chwi li gdy na zi stow -
skie, po pu li stycz ne sza leń stwo opa no -
wa ło Niem cy miał by 70 lat.

Ja się spy tam dro gi pa nie Tro plo ‐
witz, co by się z Pa nem sta ło gdy by
Pan jed nak żył na przy kład w 1941 ro ‐
ku?

Oskar To plo witz jest jed nym z dość
du że go gro na lu dzi, któ rych przed się -
bior czość i wi zja zmie ni ła Niem cy
na prze ło mie XIX i XX wie ku. Wszy -
scy ich zna my i ko cha my, a je śli na wet
nie to ko rzy sta my po dziś dzień z tej
erup cji po my sło wo ści, któ ra uszczę śli -
wi ła świat Aspi ry ną, He ro iną, Mer ce -
de sem oraz wie lo ma in ny mi rze cza mi.
Opi su jąc ży cie Tro plo wit za więk szość
kon cen tru je się na je go ży dow skim po -
cho dze niu, gli wic kim, wro cław -
skim – ślą skim dzie ciń stwie. Zwłasz -
cza to dru gie jest eks po no wa ne
w Pol sce, tak jak by śmy chcie li tro -
szecz kę uszczk nąć z tej wiel ko ści,
bo prze cież on tak na praw dę, tak
ociu pin kę jest nasz, ta ki odro bi nę pol -
ski. Ech te na sze kom plek sy, któ re
chcie li by śmy na iw nie wy le czyć kre -
mem NI VEA. Do daj my, że w ofi cjal -
nej hi sto rii NI VEA pu bli ko wa nej
w sie ci na róż nych kra jo wych stro nach
Be iers dor fa, a kie ro wa nej za pew ne
w stro nę sło dziut kich mo do wych blo -
ge rek, gar ko tłu ków ro bią cych za au -
to ry te ty i ogra ni czo nych umy sło wo ce -
le bry tów za lud nia ją cych te raz świat,
twór cy kre mu je śli na wet się po ja wia -
ją nie ma ją żad nej na ro do wo ści, żad -
nych ko rze ni i spra wia ją wra że nie, jak -
by wszy scy przy le cie li z ko smo su.

Ale wra caj my do 1890 ro ku: Tro plo -
witz, ku pu je fa brycz kę Be iers dorf,
sam P. Be iers dorf zni ka wraz ze swy -
mi nie szczę ścia mi z kart hi sto rii,
a 6 lat póź niej umie ra, ale po nie waż
Tro plo witz zo sta wia je go na zwi sko
w na zwie fir my Be iers dorf ro dzi się
na no wo, tro chę jak Go lem, w wer sji
wir tu al nej, nie śmier tel nej, ja ko na -
zwa fir my, na zwa pro duk tów i po wie -
lo ny w mi lio nach pu de łek, pu szek, tu -
bek, re klam pa nu je dziś nad świa tem. 

Do brze znać ko goś na Ślą sku

J
esz cze w 1891 ro ku za kła dy Tro plo -
wit za od wie dza – po ciąg z Gli wic

do Ham bur ga z prze siad ką w Ber li nie
je chał 10 go dzin – zna jo my sto ma to -
log z Gli wic – jak to do brze po cho dzić
ze Ślą ska i mieć zna jo mych na Ślą -
sku – dr Flo ri sa. Jest to po stać nie -
zmier nie za gad ko wa i na wet gdy by ten
fa cet nie ist niał napraw dę, trze ba by go
wy my śleć. Ta jem ni czy i chy ba bar dzo
nie do ce nia ny czło wiek o pach ną cym
na zwi sku, o któ rym nic nie wie my i na -
wet nie zna my je go imie nia, a któ ry tak
napraw dę stoi za pierw szy mi ogrom -Ory gi nal ne „se ce syj ne” pu deł ko kre mu NI VEA z po cząt ku lat 20.
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ny mi suk ce sa mi fir my. To za je go pod -
szep tem i dla nie go far ma ceu ta two rzy
pierw sze na świe cie pa sty do zę bów.
Na po cząt ku po wsta ły pa sty „Ka li chlo -
ri cum” i na cześć ta jem ni cze go sto ma -
to lo ga „Flo ri sal”. Ale w tym miej scu
Tro plo witz – każ de mu się zda rza – po -
peł nia błąd i pa ku je je do szkla nych
sło icz ków. Kon ku ren cja jest spryt -
niej sza. Ame ry kań ska fir ma Col ga te &
Co ma ją ca po dob ny pro dukt wy ko rzy -
stu je me ta lo we tub ki, ja kich uży wa li
w Pa ry żu ma la rze do prze cho wy wa nia
farb i w nich ofe ru je świa tu pa stę
do zę bów. Od no si suk ces. 

Trud no w to uwie rzyć, ale fa tal ne
skut ki te go błę du trwa ją po dziś dzień.
By nie być go ło słow nym po słu ży my
się „mą dro ścią” na sze go słyn ne go
mi ni stra Si kor skie go od ośmior ni -
czek, że na „gę bę mo że być krem Ni -
vea” ale tak na pra wdę po trze ba do wo -
dów i zrób my eks pe ry ment – udaj my
się do dro ge rii. Mi mo po szu ki wań pa -
sty Be iers dor fa tam nie znaj dzie my na -
to miast Col ga te jest w kil ku na stu
wer sjach.

Ale pod ko niec XIX wie ku jesz cze
te go sta nu rze czy nic nie za po wia da -
ło. Tro plo witz ko ry gu je swój błąd
i bio rąc przy kład z Ame ry ki i fran cu -
skich im pre sjo ni stów też pa ku je swe
pa sty do tu bek i choć dr Flo ri sa nie po -
zna li śmy mo że my zo ba czyć pięk ną
utrzy ma ną w czer ni i zło cie z se ce syj -
ny mi or na men ta mi i kwia ta mi na -
wią zu ją cy mi do na zwi ska ta jem ni -
cze go le ka rza tub kę pa sty stwo rzo ną
na je go cześć. Jest to zde cy do wa ny
uni kat po nie waż wszyst ko trwa dość
krót ko. Tro plo witz łą czy dwie mar ki
w jed ną, któ ra otrzy mu je w 1905 ro -
ku na zwę PE BE CO i ta ką pa stę w zie -
lo no czar nej tub ce rzu ca na ry nek.
(Trze ba zwró cić uwa gę na tę na zwę,
któ ra jest skró tem od na zwy fir my
P. Be iers dorf & Co, bo peł ni ona po -
dwój ną ro lę, na zwę pro duk tów – pa -
sty do zę bów, a tak że prosz ku do zę -
bów, ale póź niej rów nież na zwę
nie któ rych produktów wy twór ni Be -
iers dor fa).

Pa sta PE BE CO od no si au ten tycz ny
suk ces za rów no w Niem czech jak
i we Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii, a rów -
nież w USA. Kam pa nia re kla mo wa pa -
sty, któ ra trwa z du żym na si le niem
od 1910 do 1922 ro ku, owo cu je wspa -
nia ły mi li to gra fia mi i cie ka wy mi roz -
wią za nia mi gra ficz ny mi. Dzię ki te mu
też znaj dzie się rów nież po raz pierw -
szy po dwóch stro nach fron tu. Gdy
w 1917 ro ku do wal ki przy stą pią
Ame ry ka nie to żoł nie rze obu ar mii nie -
miec kiej i ame ry kań skiej bę dą uży wać
pa sty PE BE CO i z czy sty mi zę ba mi
wy rzy nać się na po lach bi tew koń czą -
cej się wiel kiej woj ny. W cza sie dru -
giej woj ny świa to wej hi sto ria się po -
wtó rzy.

Za nim jed nak doj dzie do jat ki Tro -
plo witz za sy pu je świat co raz to no wy -
mi in no wa cja mi: bia łym my dłem,
róż ne go ty pu pla stra mi opa trun ko -
wy mi, re we la cyj ną szmin ką do ust
i w 1911 rze czą nie zwy kłą – kre mem
do skó ry. By go ja koś na zwać uży wa
chwy tli wej na zwy wy my ślo nej 5 lat
wcze śniej przez je go po cho dzą cą z Po -
zna nia żo nę Ger tru dę dla bia łe go my -
dła – NI VEA (Śnieg). Krem stwo rzył
przy po mo cy uta len to wa ne go che mi -
ka Isa ka Lip schyt za, któ ry wi docz nie
nie ogra ni czył się przed snem do li cze -
nia ba ra nów oraz owiec i wpadł na po -
mysł jak z ich weł ny uzy skać re we la -
cyj ny Eu ce ryt.

Na le ży so bie za dać py ta nie czy
Tro plo witz do strzegł praw dzi wą war -
tość pro duk tu, któ ry stwo rzył? Mo że -
my mieć co do te go wąt pli wo ści.
Z na szej dzi siej szej per spek ty wy, gdy
krem NI VEA opa no wał świat i moż -
na go ku pić prak tycz nie wszę dzie
spra wa wy da je się ja sna, w 1911 ro ku
wy glą da ło to zu peł nie ina czej. Krem

NI VEA mógł być co naj wy żej luk su -
so wym pro duk tem dla ko biet, no mo -
że dzie ci, kla sy śred niej. W cza sach,
gdy na wet pa sta do zę bów by ła za pew -
ne dla wie lu nie osią gal nym luk su sem,
krem chy ba wy da wał się już zbyt kiem,
fa na be rią na wet dla miesz kań ców du -
żych miast pręż nie roz wi ja ją cych się
i bo ga cą cych się Nie miec. W chwi li
gdy Tro plo witz umie rał, a by ło to 7 lat
po stwo rze niu kre mu, na dal głów -
nym, pod sta wo wym i sztan da ro wym
pro duk tem by ła pa sta do zę bów PE BE -
CO. Krem NI VEA był jed nym z wie -
lu in nych wy two rów. Trze ba by ło po -
ko leń i ty ta nicz nej pra cy Be iers dor fa,
by zmie nić ten stan rze czy i że by jed -
na z bo ha te rek książ ki Ja no sza Cho lo -
nek do bry Pan Bóg z gli ny stwier dzi -
ła, ko rzy sta jąc z du żej pusz ki kre mu
za 80 fe ni gów – NI VEA jest do bra
na wszyst ko. (Na wia sem mó wiąc Ja -
nosz my li się, du ża pusz ka kre mu NI -
VEA, gdy uży wa ła ją cór ka Świąt ko -
wej, kosz to wa ła 1 mar kę, a ra ba tów
w III Rze szy nie udzie la no).

Rok prze ło mu

P
ierw sza woj na świa to wa się skoń -
czy ła, te raz miał za cząć się czas po -

ko ju i szczę śli wo ści. Be ierd sorf sprze -
da je pa stę PE BE CO i in ne rze czy
po obu stro nach Atlan ty ku. Ale po wo li
wszyst ko za czy na się zmie niać. Jesz -
cze w 1925 ro ku w nie miec kiej re kla -
mie pra so wej pa sta PE BE CO gó ru je
nad kre mem NI VEA, ale...

1925 rok jest ro kiem prze ło mo -
wym w hi sto rii kre mu NI VEA 
– otrzy mu je on no we opa ko wa nie,
któ re sta nie się je go wy róż ni kiem
po dzień dzi siej szy. Żół to kwia to wa
pusz ka, czer pią ca swe in spi ra cje z nur -

Nie bie ska „zlep ka” gmi ny ży dow skiej w Gli wi -
cach, któ ra we dług nie któ rych sta ła się wzo rem dla
no wych, nie bie skich pu szek kre mu NI VEA.

Ka iser Wil helm Apo the ke w Ka to wi cach – wła sność od 1911 do 1920 Er ne sta Tro plo wit za na sta -
rej pocz tów ce. W tym sa my miej scu na dal jest ap te ka.
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Uli ca Pio tra Skar gi w Ka to wi cach (pocz tów ka z okre su pierw szej woj ny świa to wej) – to gdzieś tu -
taj „w ma łym par te ro wym bu dyn ku z mu ru pru skie go, na ma gi strac kiej par ce li” wy naj mo wa ła po miesz -
cze nia wy twór nia kre mu NI VEA.

Opa ko wa nie kre mu NI VEA z okre su ka to wic kie go. Do na szych cza sów za cho wa ło się nie wie le tych
pu szek. Pusz kę wzo ru II ma w swej ko lek cji Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, wzo ru III Mu zeum Ślą skie, wi -
docz ne na zdję ciu pu deł ko (wzór III) na le ży do au to ra ar ty ku łu. Do tej po ry nie uda ło się od na leźć pusz -
ki wzo ru I.

tu „art no vu” lub jak by śmy po wie -
dzie li „se ce sji”, zmie nia się w nie bie -
skie pu deł ko czer pią ce na tchnie nie z...
no wła śnie z cze go? We dług ofi cjal -
nej hi sto rii twór ca mi no we go pu deł -
ka jest żo na pierw sze go po wo jen ne -
go pre zy den ta za chod nich Nie miec,
fe mi nist ka, wspa nia ła ko bie ta o li be -
ral nych prze ko na niach El ly Heuss -
-Knapp lub też szef re kla my Be iers dor -
fa Ju an Gre go rio Clau sen. Nie bie ska
pusz ka i bia łe li te ry jak ze śnie gu mia -
ły sy gna li zo wać orzeź wie nie, świe żość
lub mo rze i chmu ry – Ju an Gre go rio
był wcze śniej ma ry na rzem. Hi sto ryj -
ki do brze wy my ślo ne, ale chy ba da le -
kie od praw dy.

Mi ło śni kom teo rii spi sko wych, któ -
rych ma my ca łe ta bu ny nad Wi słą
moż na zro bić jed nak w tym miej scu
pew ną przy jem ność. We dług nie któ -
rych ten pro jekt na wią zu je do ży dow -
skich ta jem nic. We dług tej teo rii nie -
bie skie pu deł ko wy wo dzi się
od uży wa nych przez gmi nę ży dow ską
w Gli wi cach pocz to wych na kle jek.
W swej ko re spon den cji do człon ków
gmi ny uży wa no tych na le pek lub
„zle pek” do za kle ja nia ko pert i mia -
ły one gwa ran to wać za cho wa nie po -
uf no ści ko re spon den cji. I rze czy wi ście
na lep ka jest tro chę po dob na do pu deł -
ka z kre mem, zwłasz cza do je go re -
wer su.

Spra wa jed nak wy da je się znacz nie
prost sza. Opa ko wa nia nie bie skie z bia -
ły mi li te ra mi nie wzię ły się na gle
i cu dow nie w 1925 ro ku. Wy star czy
nie wiel ki trud obej rze nia te go co pro -
du ko wał Be iers dorf przed tym ro -
kiem, by zna leźć kil ka wy ko rzy stu ją -
cych ten wzór opa ko wań. Przede
wszyst kim jest to ich hit han dlo wy pa -
sta PE BE CO w wer sji po ro ku 1910
z wy raź ny mi bia ły mi li te ra mi na ciem -
no nie bie skim tle, ale rów nież krem
do go le nia, pla ster CI TO, my dło i kil -
ka in nych rze czy. To są pier wo wzo ry
no we go opa ko wa nia NI VEI. Być mo -
że po pro stu sta ra no się dla kre mu sko -
pio wać opa ko wa nie, któ re przed tem
za pew nia ło suk ce sy in nym pro duk tom.

Rok 1925 był tak że prze ło mo wy
pod jesz cze in nym wzglę dem...

In cy dent ka to wic ki

U
li ca Pio tra Skar gi w Ka to wi cach to
krót ki ciąg ko mu ni ka cyj ny w sa -

mym cen trum mia sta wy peł nio ny co -
dzien nie gwa rem lu dzi i au to bu sa mi
od jeż dża ją cy mi w róż ne stro ny miast
Ślą ska, a tak że Eu ro py. Jest tu du ża ga -
le ria han dlo wa, po wsta ła nie daw no
z prze bu do wa nej, po wsta łej w la -
tach 30 ha li tar go wej, ochrzczo nej
w okre sie PRL -u mia nem SU PER -
SAM. Oczy wi ście są tu sto iska
z ko sme ty ka mi. Gdy py tam się mło -
dych dziew czyn, któ re tu pra cu ją czy
do strze ga ją ja kiś zwią zek kre mu
NI VEA z uli cą, przy któ rej pra cu ją
prze czą co ki wa ją gło wa mi i bez rad nie
roz kła da ją rę ce. Trud no im się dzi wić
no bo na zdro wy ro zum cóż ta uli ca ma
wspól ne go ze słyn nym kre mem po za
tym, że tu go się te raz sprze da je i re -
kla mu je na przy stan kach au to bu so -
wych. A jed nak my lą się, bo uli ca Pio -
tra Skar gi i miej sce nie da le ko
SU PER SA MU, ode gra ło prze ło mo wą
ro lę, to wła śnie tu za czę ła się hi sto ria
kre mu NI VEA w Pol sce.

Ka to wi ce dla NI VEI to mia sto
szcze gól ne. Kat to witz na le ża ło do za -
le d wie kil ku miejsc, gdzie po raz
pierw szy na świe cie za czę to sprze daż
kre mu NI VEA. Na ro gu uli cy Grund -
man n straße i Ka iser Wil helm Platz ap -
te kę miał ku zyn Oska ra Tro plo wit za
Er nest Tro plo witz i sprze da wał
na pew no pa stę PE BE CO i no wy, ni -
ko mu jesz cze niezna ny pro -
dukt – krem NI VEA. In te res szedł
chy ba do brze, ale wy bu chła wiel ka
woj na i na gle za czął się speł niać
czar ny sen Nie miec. Przez ca -
ły XIX wiek na po cząt ku w Pru sach ale
póź niej ca łych Niem czech gdzieś tam
w pod świa do mo ści tkwi ła oba wa, że
ten dziw ny kraj na wscho dzie no szą -
cy nie gdyś na zwę Pol ska, któ ry prze -
cież nie ist nie je, pew ne go ra zu jed nak
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Po za kre mem NI VEA ka to wic ka wy twór nia ro bi ła, a mo że tyl ko szmu glo wa ła z Nie miec i pa ko wa ła do bla sza nych – ro bio nych w Kra ko wie pu de łek
– słyn ne pla stry opa trun ko we Han sa plast.

po wró ci. I sta ło się, w 1918 ro ku  Fe -
niks od ro dził się i w do dat ku oka zał
się od ra zu bar dzo wo jow ni czy i eks -
pan syw ny. Ku zyn Er nest, któ ry z Pol -
ską ra czej spe cjal nych na dziei nie
wią zał zro zu miał to w 1920 ro ku, gdy
z Po sen zro bił się nie spo dzie wa nie
Po znań, Wiel ko pol ska by ła już stra -
co na, w do dat ku wy bu chło po wsta nie
ślą skie, a w Ka to wi cach żoł nie rze
fran cu scy za bi li kil ku Niem ców cie -
szą cych się głu pio i gło śno z fał szy -
wej in for ma cji o tym, że bol sze wi cy
zdo by li War sza wę. Spa ko wał ma nat -
ki i wy je chał w spo koj niej sze re jo ny
Nie miec i bądź my szcze rzy, zro bił
cho ler ną głu po tę.

To co dla ku zy na Tro plo wit za by ło
nie szczę ściem dla in nych sta ło się
szan są. Uli ca Grund man na zmie ni ła
na zwę na 3 Ma ja, a Wil helm Ka iser
Platz stał się pla cem Wol no ści. Pol ska,
któ rej już ni gdy nie mia ło być w 1922
ro ku trium fal nie wró ci ła na Śląsk,
zie mie któ re od śre dnio wie cza do niej
nie na le ża ły. W trzy la ta póź niej na by -
łej uli cy Kurfürsten straße te raz no szą -
cej na zwę Pio tra Skar gi, któ ra od da -
lo na jest od Pla cu Wol no ści za le d wie
o 5 mi nut dro gi, po ja wił się Mak sy mi -
lian Ma tu szek wła ści ciel dwóch ap tek
w Bre slau, któ ry w prze ci wień stwie

do Tro plo wit za w Pol sce upa try wał
swej ży cio wej szan sy.

29 kwiet nia 1925 ro ku do re je stru
han dlo we go wpi sa no fir mę: „Pe be co”
Wy twór nia Spe cy fi ków Be iers dor fa.
Spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią w Ka to wi cach. Przed mio tem
przed się bior stwa jest wy twa rza nie
i sprze daż spe cy fi ków Be iers dor fa
a w szcze gól no ści spe cy fi ków Pe be -
co. Ka pi tał za kła do wy wy no si 25.000
zło tych.

Fir ma mia ła swo ją sie dzi bę w wy -
naj mo wa nych bu dyn kach przy ul.
Pio tra Skar gi, gdzieś w po bli żu SU -
PER SA MU.

Po wsta nie pol skiej wy twór ni w Ka -
to wi cach jest po wszech nie przed sta -
wia ne przez mi ło śni ków hi sto rii
NI VEI ja ko coś wspa nia łe go i nie zwy -
kłe go, a Mak sy mi lian Ma tu szek kre -
owa ny jest na mę ża opatrz no ścio we -
go i bo ha te ra. Ta ka jest ofi cjal na
wer sja tej hi sto rii, ale my prze cież nie
je ste śmy mo do wy mi blo ger ka mi więc
z ty mi lu kro wa ny mi opo wie ścia mi, tak
czę sty mi je śli cho dzi o hi sto rię kre mu
NI VEA, bądź my ostroż ni. Pew ne go
ro dza ju sy gna łem ostrze gaw czym mo -
że być fakt, że ka to wic ka Wy twór nia
Spe cy fi ków Be iers dor fa dzia ła ła ofi -
cjal nie tyl ko przez 5 lat (w rze czy wi -

sto ści kró cej). Dla cze go „Pe be co”
wy nio sło się ze Ślą ska do Po zna nia?

Bru tal ny oszust

O
d po wie dzią na to py ta nie jest ar -
ty kuł Sta ni sła wa Ro cho wia ka, ślą -

skie go dzien ni ka rza „Ga ze ty Ro bot ni -
czej” z 1928 ro ku. Pod sen sa cyj nym
ty tu łem „Nad uży cia w fir mie „Pe be -
co” w Ka to wi cach. Skarb Pań stwa po -
szko do wa ny na kil ka dzie siąt ty się cy
zło tych” Ro cho wia k opi su je co dzia -
ło się w fir mie przy ul. Pio tra Skar gi.

Za cznij my od te go, że dzien ni karz
w ogó le wąt pił w to, że wy twór nia
na Ślą sku by ła pol ska: Fir ma „Pe be -
co” jest fir mą nie miec ką, któ ra ma
swo ją cen tra lę w Niem czech w Ham -
bur gu. Dla za my dle nia oczu wła dzom
pol skim, utwo rzy ła się pod tą sa mą na -
zwą „Pe be co” w Ka to wi cach”. Wy -
da je się, że Ro cho wiak miał ra cję,
świad czą o tym póź niej sze, oku pa cyj -
ne lo sy „Pe be co”, któ ra zo sta ła prze -
ję ta z rąk władz III Rze szy przez
ham bur ską cen tra lę. Za sta na wiać mo -
że rów nież dru gi wła ści ciel ka to wic -
kiej wy twór ni, któ rym był nie ja ki Ta -
de usz Smie low ski z... Ham bur ga. Czy
Mak sy mi lian Ma tu szek był tyl ko, jak
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Ulica Piotra Skargi w Katowicach – to tutaj zaczęła się polska historia kremu NIVEA.
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To masz Bie nek – ab sol went Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą ‐
skie go, dzien ni karz, mi ło śnik hi sto rii,
Pół wy spu Hel skie go i Be ski dów, ko lek ‐
cjo ner.

Re kla my pra so we kre mu NI VEA z okre su pro duk cji w Ka to wi cach. Re kla my cu dow ne go kre mu to od ręb ny te mat. Po wsta ła na wet bar dzo cie ka wa książ -
ka o wpły wie kam pa nii re kla mo wych Be iers dor fa na zmia ny spo łecz nej ro li ko biet. Przy oka zji za chę ca nia do uży wa nia ko sme ty ku pro pa go wa no wi ze ru -
nek ko bie ty no wo cze snej, sa mo dziel nej, wy eman cy po wa nej, wy zwo lo nej z kie ra tu do mo wych obo wiąz ków, uspor to wio nej, wy po czy wa ją cej na ło nie na tu -
ry, da le ki od ste reo ty pu ku ry do mo wej, pra wie że fe mi nist ki. Ten pod tekst re klam o dzi wo chy ba nie przez wszyst kich był zro zu mia ły i w Pol sce mię dzy wo jen nej
re kla my kre mu NI VEA za miesz czał na wet kon ser wa tyw ny, kle ry kal ny „Prze gląd Ka to lic ki”.

by śmy dziś po wie dzie li „słu pem”,
spryt nie wy ko rzy sty wa nym przez Be -
iers dor fa, któ ry zresz tą w za cie ra niu
śla dów i po wią zań mię dzy swo imi fa -
bry ka mi był mi strzem? Wy da je się, że
fir ma w Ka to wi cach dla fir my Be iers -
dorf by ła po li go nem do świad czal -
nym, by ła pierw szą, choć jesz cze
ukry tą i za ka mu flo wa ną, za gra nicz ną
fi lią kon cer nu, pierw szym kro kiem
do glo bal nej eks pan sji, któ ra za czę ła
się na po cząt ku lat 30 i trwa ła do ob -
ję cia wła dzy przez na zi stów.

Ma tu szek z ca ła pew no ścią nie był
tak wraż li wy na spra wy spo łecz ne jak
Tro plo witz. Wręcz prze ciw nie. W fir -
mie wy ra bia ją cej kre my i my dło NI -
VEA za trud nio nych by ło 30 ro bot ni -
ków i ro bot nic oraz 10 pra cow ni ków
umy sło wych. Ma tu szek – jak re la -
cjo nu je dzien ni karz – ob cho dził się
z ro bot ni ka mi w spo sób bru tal ny i wy -
zy wał ich na każ dym kro ku. Ro bot ni -
cy te wszyst kie szy ka ny mu sie li zno sić,
oba wia jąc się, że sko ro coś po wie dzą,
zo sta ną zwol nie ni z pra cy.

Nasz „bo ha ter” jed nak nie tyl ko
był cham ski i bru tal ny, oka zał się
być tak że hochsz ta ple rem – po zwo lę
so bie tu użyć tak mod ne go w la -
tach 20. i 30. epi te tu. Zda je się, że ze
swy mi ma chloj ka mi nie bar dzo się krył

przed po ni ża ny mi ro bot ni ka mi i to był
je go du ży błąd.

W fir mie „Pe be co” jed nak nie
wszyst ko by ło w po rząd ku, a mia no wi -
cie spro wa dza ło się z cen tra li róż ne za -
ka za ne to wa ry, jak pla stry je dwab ne,
róż ne ety kie ty itp. na kil ka dzie siąt ty -
się cy zł. To war, któ ry był raz ode sła -
ny z dwor ca w Ka to wi cach z po wro -
tem, ja ko nie do zwo lo ny, fir ma
otrzy ma ła prze sył ka mi pocz to we mi
względ nie in ne mi dro ga mi z za gra ni -
cy. W ten spo sób Skarb Pań stwa po -
niósł kil ku ty sięcz ne stra ty.

Dłu go ro bot ni cy przy pa try wa li się te -
mu. Jed nak, gdy szy ka ny nie mia ły koń -
ca, zro bi li do nie sie nie na szmu gler ską
pra cę w fir mie (pi sow nia ory gi nal na).

Do nie sie nie po skut ko wa ło i na po -
cząt ku sierp nia 1928 ro ku wła dze
opie czę to wa ły wy twór nię, a to war
skon fi sko wa no.

Czy ta ki był de fi ni tyw ny ko niec za -
kła du w Ka to wi cach, czy już wię cej nic
tam nie pro du ko wa no? Te go nie wie -
my. Choć ofi cjal nie ka to wic kie „Pe be -
co” zli kwi do wa no do pie ro w 1934 ro -
ku (fi lia „Pe be co”, a póź niej Be iers dor fa
ist nia ła w Ka to wi cach przy ul. Ko per -
ni ka do 1945 ro ku, ale by ła tyl ko biu -
rem). Fak tem jest, że po kry mi nal nym
in cy den cie bar dzo szyb ko – po 9 mie -

sią cach – za ło żo no no wą spół kę „Pe be -
co” i fir ma wy nio sła się ze Ślą ska
do Po zna nia, gdzie zbu do wa no ist nie -
ją cy do dziś, no wo cze sny bu dy nek fa -
brycz ny. Za czął się no wy etap pro duk -
cji kre mu NI VEA w Pol sce, ale to już
zu peł nie in na hi sto ria. ■

Wszyst kie pre zen to wa ne eks po na ty
po cho dzą ze zbio rów au to ra

––––––––––––––

BI BLIO GRA FIA
Bo że na Ku bit, Woj ciech Mszy ca Oskar

Tro plo witz In no wa tor. Mu zeum w Gli wi -
cach 2017.

Ja ni na Dy do wi czo wa Za rys dzie jów po -
znań skiej fa bry ki ko sme ty ków „Le chia”
(1925-1965). Kro ni ka Mia sta Po zna nia
Rocz nik XXXIII. Po znań 1965.

Ja nosz Cho lo nek do bry Pan Bóg z gli ny.
Wy daw nic two „Śląsk”. Ka to wi ce 1990.

Pie lę gnu jąc tra dy cję. Z dzie jów mar ki
NI VEA w Po zna niu. Mu zeum Na ro do we
w Po zna niu 2000.

„Ga ze ta Ro bot ni cza”, 5 sierp nia 1928.
„Ga ze ta Urzę do wa Wo je wódz twa Ślą -

skie go” nr 20, 30 ma ja 1925.
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HENRYK SZCZEPAŃSKI

Z
a padł zmierzch. Był pią tek. Mi ja ły
ostat nie go dzi ny 30 lip ca 1937 ro ku.

Nad nie miec ko -pol skim przej ściem
gra nicz nym w Ła giew ni kach na pe ry -
fe riach By to mia straż ni cy pod nie śli
szla ban i do Pol ski wje chał su per luk su -
so wy Rolls-Roy ce z re je stra cja mi kor -
pu su dy plo ma tycz ne go i go dłem Wiel -
kiej Bry ta nii. Au to oso bi ście pro wa dził
ksią żę Geo r ge Wind sor. Za trzy mał się
opo dal. Na wi dok zbli ża ją ce go się
męż czy zny uśmiech nął się i wy szedł
na po wi ta nie.

Sta nął przed nim do bry zna jo my
z Lon dy nu hra bia Alek san der Ko ziełł -
-Po klew ski. Uści ska li się. Za mie ni li
kil ka zdań i usta li li, że Alik, (pod tym
imie niem był zna ny wśród bli skich), ja -
dąc swo im sa mo cho dem bę dzie wska -
zy wał dro gę do swe go do mu w Ka to wi -
cach, gdzie cze ka ko la cja i sy pial nia. 

Nie ba wem zna leź li się nie opo dal
Par ku Ta de usza Ko ściusz ki. Te raz je cha -
li wą ski mi ulicz ka mi po śród no wych
wil li wznie sio nych dla miej sco wych
pro mi nen tów i ko ry fe uszy. Za par ko wa li
na po se sji Jor da na 9. Na pro gu po grą -
żo ne go w ci szy, dwu pię tro we go do mu
z ogród kiem uka za ła się Zo fia, żo -
na Ali ka. Z czte ro drzwio wej li mu zy ny,
ze sta tu et ką Du cha eks ta zy – wy szła
księż na Ma ri na, szczu pła bru net ka o du -
żych uśmie cha ją cych się oczach. Wszy -
scy do brze się zna li i lu bi li. Hra bi na Zo -
fia Po klew ska, to da ma ho no ro wa dwo ru
księż nej. Jak za daw nych lon dyń skich
cza sów zwra ca li się do niej Zo ja.

Por tret hra bie go

Hr.
Po klew ski miał lat 46. Uro dził
się na Ura lu. Był sy nem Win cen -

te go, człon ka Ra dy Pań stwa car skie go
Im pe rium i wnu kiem pol skie go ze słań -
ca – po tem jed ne go z naj bo gat szych lu -
dzi Sy be rii ini cju ją ce go uprze my sło wie -
nie tych ziem. Na Uni wer sy te cie
w Pe ters bur gu zdo był dy plom eko no mi -
sty, a w ar mii ro syj skiej sto pień rot mi -
strza. W 1918. ja ko rad ca am ba sa dy ro -
syj skiej tra fił na sa lo ny dy plo ma tycz ne
Lon dy nu, a w stycz niu na stęp ne go ro -
ku – w cha rak te rze eks per ta pol skiej
de le ga cji eko no micz nej brał udział
w Kon fe ren cji Po ko jo wej w Pa ry żu.
W Ka to wi cach prze miesz kał już 4 wio -
sny. Przez 3 la ta pra co wał ja ko rad ca
han dlo wy za rzą du spół ki ak cyj nej „Ślą -
skie Ko pal nie i Cyn kow nie”, a od ro ku
był jej dy rek to rem ge ne ral nym. Je go fir -
ma go spo da ro wa ła na czę ści daw nych
po sia dło ści nie miec kie go ma gna ta prze -
my sło we go, księ cia Gu ido na Henc kel
von Don ner smarck, fun da to ra sław ne -
go zam ku w Świer klań cu, prze my słow -
ca i za ło ży cie la wie lu firm na te re nie kil -
ku kra jów Eu ro py. To je mu przy pi su je
się oj co stwo pierw szej na Ślą sku spół -
ki ak cyj nej „Schle si sche Ak tien ge sel l -
schaft für Berg bau und Zinkhütten be -
trieb” za ło żo nej w 1853 r. Spół ka peł ni ła

Pol scy mo nar chi ści wi dzie li w nim swe go kró la. „Czło nek bry tyj skiej ro dzi ny
kró lew skiej po raz pierw szy w hi sto rii zna lazł się na pol skiej zie mi!” – in for mo ‐
wał ame ry kań ski ma ga zyn „Li fe” re la cjo nu ją cy po dróż księ cia Ken tu. An giel ska
i nie miec ka pra sa ota cza ła wi zy tę – dys kre cją!

Pra wie kró lew ska wi zy ta

Ku kuł cze ja jo

Wind so rów
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Ksią żę Ken tu (dru gi z pra wej) z mał żon ką Ma ri ną (dru ga z le wej) w to wa rzy stwie hra bie go Be ne -
dyk ta Wła dy sła wa Tysz kie wi cza (trze ci z le wej) oraz pań stwa Al fon sa i Zo fii Ko ziełł -Po klew skich
w ogro dzie wil li przy ul. Jor da na 9
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Ksią żę Ken tu Je rzy Wind sor z mał żon ką Ma ri ną w ogro dzie przy wil li przy ul. Jor da na 9.

Ksią żę Ken tu Je rzy Wind sor za kierownicą sa mo cho du mar ki Rolls -Roy ce na uli cy w Ka to wi cach.
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waż ną funk cję stra te gicz ną w ży ciu
go spo dar czym od ro dzo ne go Ślą ska.
By ła jed nym z naj po tęż niej szych kon -
cer nów go spo dar czych w Pol sce mię -
dzy wo jen nej. Jed nym z jej udzia łow ców
był wła ści ciel dóbr Ko rzec hr. Ro man
An to ni Po toc ki z War sza wy. O lo sach
fir my de cy do wa ła ra da nad zor cza, zło -
żo na głów nie z przed sta wi cie li fran cu -
skie go i nie miec kie go es ta bli sh men tu.

Na Śląsk Po klew ski do tarł przez An -
glię i Fran cję, gdzie bli żej zwią zał się
z Po la ka mi uczest ni czą cy mi w Kon fe -
ren cji Po ko jo wej w Pa ry żu. Wśród po -
lo nii i ary sto kra cji nad Ta mi zą za sły nął
z ta len tów to wa rzy skich i dy plo ma tycz -
nych. Ja ko at ta ché han dlo wy pra co wał
w tam tej szej am ba sa dzie RP. Tam wła -
śnie za dzierz gnął zna jo mość z księ ciem
Ken tu, wów czas jesz cze swa wol nym
mło ko sem, swo imi eks tra wa gan cja mi
bu dzą cym zgor sze nie no bli wych suk ce -
so rów an tycz ne go Al bio nu. Wte dy też,
la tem 1919 – hr. Alek san der po ślu bił ba -
ro nów nę Zo ję de Sto eck, wnucz kę ro -
syj skie go am ba sa do ra w USA, ba ro -
na Edu ar da de Sto eck, głów ne go
ne go cja to ra epo ko wej trans ak cji ja ką
w 1867 ro ku by ła sprze daż Ala ski Ame -
ry ka nom przez ca ra Alek san dra II.
Świad kiem na ślu bie Po klew skich był
ba jecz nie bo ga ty hr. Al fred An to ni Po -
toc ki z Łań cu ta. Zo ja przez mę ża na zy -
wa na Zo sią uro dzi ła trzech sy nów: Ro -
ma na (1920, zmarł w szó stym ro ku

ży cia), Alek san dra (1925) oraz Win cen -
te go, któ ry przy szedł na świat w 1929.
Olek i Wi cek ka rie rę szkol ną roz po czy -
na li w po bli skim po wszech nia ku im.
Ma rii Ko nop nic kiej, przy uli cy Bar to -
sza Gło wac kie go.

Pod czas póź nej ko la cji diuk Geo r ge
wzniósł to ast za po myśl ność. Ży czył aby
znów, tak jak ba ron Sto eck 70 lat te mu,
ubić rów nie do sko na ły in te res – na zło -
to i dia men ty za mie nia jąc ja kieś śnież -
ne pust ko wia na Sy be rii lub Ura lu. 

Na za jutrz do wil li Po klew skich przy -
był hr. Be ne dykt Tysz kie wicz. So bo tę
po świę ci li na zwie dza nie Ka to wic i par -
ku Ko ściusz ki.

Por tret księ cia

G
dy Geo r ge Wind sor, diuk Ken tu
go ścił u Po klew skich zbli ża ły się je -

go 35 uro dzi ny. Wciąż miał chło pię cą
uro dę i syl wet kę tan ce rza. Był przy stoj -
nym męż czy zną o cza ru ją cym uśmie chu
i sa lo no wej pre zen cji. W sza lo nych la -
tach 20., a na wet i póź niej, apa ry cją i po -
pu lar no ścią kon ku ro wał z gwiaz do ra mi
ów cze sne go ki na. Do sko na le pre zen to -
wał się w mun du rze an giel skie go ofi ce -
ra. Wzdy cha ły do nie go mi lio ny pa nien
i mę ża tek.

Był młod szym bra tem Edwar -
da VIII i Je rze go VI – ko ro no wa nych
kró lów an giel skie go tro nu. Ich oj ciec to

Je rzy V, do 1936 król Wiel kiej Bry ta nii
i Ir lan dii. 

Wi zy ta w Ka to wi cach wy pa dła
na 2 mie sią ce przed trze cią rocz ni cą ślu -
bu Geo r ge’a z księż nicz ką Ma ri ną,
cór ką grec kie go księ cia Mi ko ła ja
i wnucz ką ca ra Alek san dra II. Mie li już
dwo je dzie ci: Edwar da, któ ry miał pra -
wie 2 lat ka oraz ma łą Oleń kę, uro dzo -
ną przed sied mio ma mie sią ca mi. Tro -
ski i ra do ści zwią za ne z po cie cha mi
by ły fa scy nu ją cym te ma tem roz mów
Ma ri ny z Zo ją.

Ksią żę Geo r ge miał już za so bą burz -
li we la ta ka wa ler skich sza leństw, nar ko -
tycz nych odu rzeń i or gia stycz nych
uciech, któ re przy spo rzy ły mu złej sła -
wy. Pra sa okrzyk nę ła go „kró lem bi sek -
su i skan da li”. Miał upodo ba nia do za -
cho wań nieak cep to wa nych przez
ro dzi nę i zde cy do wa ną więk szość
An gli ków. Był uwo dzi cie lem i trans we -
sty tą o wy bu ja łym tem pe ra men cie,
a jed no cze śnie o prze mi łym wręcz hip -
no ty zu ją cym spo so bie by cia. Miał wie -
le ko cha nek i ko chan ków w świe cie ar -
ty stycz nym i lon dyń skim pół świat ku.
Draż ni ły go prze pi sy dwor skiej ety kie -
ty. Na sa lo nach i pod czas ofi cjal nych
uro czy sto ści chęt nie wy stę po wał w ofi -
cer skim mun du rze Kró lew skich Sił Po -
wietrz nych, ale po po wro cie do do mu
z jesz cze więk szą ra do ścią ro bił so bie
ma ki jaż, a po tem przy mie rzał dam ską
bie li znę i su kien ki. Lu bił tań czyć i słu -

Dom przy ul. Jor da na 9, stan obec ny.
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chać mu zy ki. Miał nie chęć do bro ni pal -
nej i po lo wań na gru be go zwie rza. Naj -
więk szą przy jem ność spra wia ło mu pi -
lo to wa nie sa mo lo tu i samodzielne
prowadzenie au ta. Nie cier piał mor skich
po dró ży. 

Gdy po ślu bił Ma ri nę, au to rzy kro nik
to wa rzy skich twier dzi li, że w po rów na -
niu z eg zo ga mią je go kró lew skie go
bra ta Edwar da z ame ry kań ską roz wód -
ką la dy Wal lis Simp son – Geo r ge i Ma -
ri na za słu ży li na mia no mał żeń stwa
do sko na łe go. 

W za pa try wa niach po li tycz nych
ksią żę Geo r ge nie róż nił się od swo ich
bra ci, a szcze gól nie wspo mnia ne go
Edwar da, po wszech nie zna ne go nie
tyl ko z me za lian su, ale też z ger ma no -
fil skich sen ty men tów. Już przed wy bu -
chem woj ny bra ci Wind so rów mia ły
na oku an giel skie służ by spe cjal ne,
a po wkro cze niu Niem ców do Pol -
ski – oso bi ście pre mier Win ston Chur -
chill. Nie dzi wi ło, a wśród sfer rzą do -
wych na wet bu dzi ło apro ba tę, gdy
ksią żę Geo r ge ad mi ro wał nie miec -
kich na zi stów tłu mią cych „ko mu ni -
stycz ną za ra zę”, ale nie po kój i po dejrz -
li wość wzbu dza ły je go zbyt
sa mo dziel ne pró by zbli że nia z hi tle -
row ski mi dy plo ma ta mi – Ru dol fem
Hes sem i Jo achi mem Rib ben tro pem.
Po in wa zji hi tle row skiej na Pol skę,
za do koń ca niespój ne z ta ki mi ini cja -
ty wa mi wy da wa ły się przy ja zne ge sty

wo bec przed sta wi cie li rzą du pol skiej
emi gra cji. Ksią żę Ken tu chęt nie wi zy -
to wał pol skie od dzia ły woj sko we,
a naj czę ściej le gen dar ny Dy wi zjon
„Lwow skich Pu cha czy”, spe cja li zu ją -
cy się w obro nie noc ne go nie ba
nad An glią. Kil ka na ście ra zy spo tkał
się z ge ne ra łem Si kor skim, wo dzem
na czel nym sił zbroj nych i pre mie rem
rzą du na uchodź stwie. W lip cu 1940.
otwo rzył, ist nie ją ce do dziś Ogni sko
Pol skie w Ken sing ton przy uli cy Exhi -
bi tion Ro ad, zna nej ze wspa nia łych
mu ze ów i Hy de Par ku.

W nie dzie lę 1 sierp nia 1937 ro ku,
oko ło po łu dnia dłu gi na po nad 5 me -
trów i sze ro ki pra wie na 2, do stoj ny
Rolls -Roy ce pro wa dzo ny przez księ cia
Ken tu, ostroż nie prze to czył się przez
cia sne ulicz ki eli tar ne go osie dla na zbo -
czach wzgó rza Ko ściusz ki, wy je chał
na dro gę kra kow ską i po gnał na ry nek
w Kra ko wie. Tam w Pa ła cu „Pod ba -
ra na mi” hr. Adam Po toc ki z Krze szo -
wic wraz z gro nem ma ło pol skiej ary -
sto kra cji przy go to wał uro czy ste
śnia da nie dla ksią żę cej pa ry. Jesz cze
w go dzi nach po po łu dnio wych księ -
stwo w to wa rzy stwie Po toc kich, Tysz -
kie wi cza i Po klew skich po dzi wia ło
klej no ty kra kow skiej ar chi tek tu ry.
Na Wa we lu, pod Wie żą Srebr nych
Dzwo nów, w kryp cie mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go, ksią żę Wind so ru zło -
żył bu kiet czer wo nych róż. 

W Katowicach ni gdy po tem nie wi dy -
wa ny tu taj, ol brzy mi krą żow nik szos
na dłu go za pa mię ta li miesz kań cy uli cy
Jor da na i Za jącz ka. Dłu go jesz cze po ja -
wiał się we wspo mnie niach i ga wę dach
naj star szych miesz kań ców tej oko li cy.
Wszy scy za pa mię ta li nie zwy kły po -
jazd, a za le d wie kil ku są sia dów do py ta -
ło kto nim po dró żo wał. Ka to wic ka pra -
sa zi gno ro wa ła wy da rze nie. Krót ką
wzmian kę i zdję cie ksią żę cej pa ry opu -
bli ko wa ła tyl ko „Po lo nia” Kor fan te go. 

Na po ga dusz kach w Łań cu cie

W
po nie dzia łek 2 sierp nia 1937 ro ku,
na kwa drans przed po łu dniem,

ksią żę Ken tu, je go mał żon ka, hra bio wie
Po klew scy i hr. Tysz kie wicz uda li się
na pe ron ka to wic kie go dwor ca ko le jo -
we go, gdzie cze ka ła na nich spe cjal -
na sa lon ka, któ rą do Łań cu ta do je cha li
w go dzi nach po po łu dnio wych. Zo sta li
tam za pro sze ni przez hra bie go Al fre da
An to nie go Po toc kie go, hi sto rycz nie
ostat nie go or dy na ta tam tej sze go ma jo -
ra tu. Je go re zy den cja by ła zna na na kró -
lew skich dwo rach i wśród eu ro pej skiej
ary sto kra cji. Łań cuc ki ma gnat znał
wie le wy so ko po sta wio nych oso bi sto -
ści „od ce sa rza Ka ro la Habs bur ga
po Chur chil la”, by li wśród nich „Briand
i marsz. Man ner he im, am ba sa dor Ju les
Cam bon i lord Cur zon, am ba sa dor Rib -

Ksią żę Je rzy (dru gi z pra wej) w to wa rzy stwie: Al fon sa Ko ziełł -Po klew skie go (pierw szy z pra wej), hra bie go Al fre da Po toc kie go (trze ci z pra wej), pa ni
Zo fii Ko ziełł -Po klew skiej (pią ta z pra wej), hra bi ny Elż bie ty Po toc kiej i mi ni stra spraw za gra nicz nych Jó ze fa Bec ka (pierw szy z le wej) w ogro dzie
przed zam kiem łań cuc kim.
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ben trop i księż na Ken tu, ca ły dwór
hisz pań ski… Ze wszyst ki mi był na sto -
pie sa lo no wej po ufa ło ści” (w przed mo -
wie do pa mięt ni ków hra bie go pi sa ła Zo -
fia Ko za ry no wa).

Był jed nym z naj bo gat szych oli gar -
chów II Rze czy po spo li tej. Zna czą cą
acz kol wiek nie afi szu ją cą się fi gu rą
w świe cie po li tycz nym. Je go rocz ny do -
chód w 1937 wy niósł po nad 250 000 do -
la rów. To był suk ces na ska lę ów cze snej
Eu ro py. Pro wa dził in te re sy ze ślą ski mi
ko pal nia mi wę gla. Z Ali kiem Po klew -
skim, ge ne ral nym dy rek to rem spół ki ak -
cyj nej Ślą skie Ko pal nie i Cyn kow nie
utrzy my wał do bre han dlo we i to wa rzy -
skie sto sun ki. Był pre ze sem Ra dy Nad -
zor czej Gór no ślą skich Hut: Kró lew -
ska i Lau ra. Sła wy przy spo rzy ła
Po toc kie mu wy twór nia ru mu i li kie rów,
we dług sta ro pol skich re cep tur pro du ku -
ją ca mar ko wy „Ro so lis”, po pu lar ny
na kon ty nen cie i za Atlan ty kiem. Tym
spe cy fi kiem go spo darz ra czył wszyst -
kich go ści łań cuc kiej re zy den cji.

W czerw cu 1937 ro ku ob cho dził
51 uro dzi ny. Jak za daw nych lat miał
świet ną pre zen cję. Wciąż był ka wa le -
rem. Licz ne gro no przy ja ciół i emi nent -
nych oso bi sto ści przyj mo wał w to wa -
rzy stwie swo jej mat ki Elż bie ty oraz
krew nia ków z żo na mi. Zjazd miał cha -
rak ter nie mal fa mi lij ny, a to wa rzy ska
śmie tan ka zo sta ła do bra na we dle kom -
pe ten cji i za in te re so wań po li tycz nych.

Wzię ło w nim udział 17 osób. Z ra cji
urzę du pa tro nat pod czas in au gu ra cyj -
ne go spo tka nia przy jął Jó zef Beck,
mi ni ster spraw za gra nicz nych RP, rzecz -
nik kom pro mi su i do bro są siedz kie go
uło że nia sto sun ków z hi tle row ską Rze -
szą. Ko lej ną gwiaz dą uro czy sto ści
i wy jąt ko wym go ściem był właśnie nasz
bohater ksią żę Geo r ge Wind sor i jego
żo na Ma ri na.  Z księ stwa opaw sko -kar -
niow skie go le żą ce go nad gra ni cą Pol -
ski z Cze cho sło wa cją przy je chał ksią -
żę Fran ci szek Lich ten ste in wraz z żo ną
Elż bie tą.

W zjeź dzie uczest ni czył stry jecz ny brat
Al fre da An to nie go Po toc kie go – Po toc -
ki Jó zef Al fred (1895–1968). dy plo ma -
ta i waż na fi gu ra w Mi ni ster stwie Spraw
Za gra nicz nych Pol ski nie pod le głej. Był
ab sol wen tem Bal liol Col led ge w Oks for -
dzie oraz szko ły woj sko wej w Pe ters bur -
gu. Przed wy bu chem re wo lu cji paź -
dzier ni ko wej ja ko po rucz nik słu żył
w ar mii ro syj skiej, póź niej wstą pił
do Kor pu su Pol skie go gen. Mi cha eli sa,
gdzie po znał o 6 lat młod sze go hr. Po -
klew skie go. Po now nie spo tkał się z nim
w 1919 ro ku na Kon fe ren cji Po ko jo wej
w Pa ry żu, a po tem w Lon dy nie, gdzie
de biu to wał ja ko dy plo ma ta i se kre tarz
Po sel stwa Pol skie go. Prze nie sio ny
do Wy dzia łu Za chod nie go De par ta men -
tu Po li tycz no -Eko no micz ne go MSZ
w War sza wie zaj mo wał sta no wi ska rad -
cy mi ni ste rial ne go, a na stęp nie kie row -

ni ka Re fe ra tu An glo sa skie go. Był rad -
cą pol skiej am ba sa dy w Lon dy nie
a od 1934. wy stę po wał w ran dze wi ce -
dy rek to ra De par ta men tu Po li tycz ne go
MSZ. Wśród go ści zna lazł się tak że brat
go spo da rza – hr. Je rzy Po toc ki, wte dy
am ba sa dor II RP w Wa szyng to nie. 

Pra wie wszyst kich uczest ni ków spo -
tka nia mo że my od na leźć na fo to gra -
fiach i fil mach, któ rych krę ce niem
i oglą da niem en tu zja zmo wał się hra bia
Po toc ki. 

Fil my z po by tu księ cia w Łań cu cie moż -
na obej rzeć: 
Wi zy ta księ cia Ken tu w Łań cu cie – 1937

https://www.youtu be.com/watch? v=edI -

zWH9jn ZU

Du ke And Du chess Of Kent In Po land

(1937)

https://www.youtu be.com/watch?

v=2BrieCT ta lI

Uczto wa li przez 7 dni. W mię dzy cza -
sie po dzi wia li ga le rię z bo ga tą ko lek cją
rzeźb, ma lar stwa, dwor skie ki no i fil mo -
te kę hr. Al fre da, z prze ką sem na zy wa -
ną „te atrzy kiem ży wych ob ra zów”,
a z naj więk szym za in te re so wa niem 
hra biow ską stad ni nę mło dych, roz bry -
ka nych hun te rów, bę dą cą oczkiem
w gło wie Po toc kie go i ob fi tym źró dłem
przy cho dów w bu dże cie or dy na cji. 

Pa pa raz zi z lat 30., czy li pol scy fo to re por te rzy przed bra mą łań cuc kie go zam ku, w ocze ki wa niu na uka za nie się księ cia Ken tu.
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Spacer po krakowskim rynku.

Pamiątkowe zdjęcie przed pałacem w Łańcucie.
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W po god ne wa ka cyj ne ran ki i po po -
łu dnia spa ce ro wa li alej ka mi łań cuc -
kie go zam ku roz ma wia jąc na wszyst kie
te ma ty łącz nie z ty mi o wiel kiej wa dze
po li tycz nej dla Eu ro py i świa ta. O czym
roz ma wiał diuk Wind sor z mi ni strem
Bec kiem? Do dziś nikt te go nie wie!
Jed no jest pew ne, że ksią żę nie omiesz -
kał prze ka zać po zdro wień od swe go ulu -
bień ca Jo achi ma Rib ben tro pa, am ba sa -
do ra Nie miec w Lon dy nie. Z pew no ścią
za dbał o do bre wra że nie i sym pa tię
księż nej Lich ten ste in, któ ra wraz z mę -
żem mo gła by zo stać je go so jusz nicz ką,
a mo że i pro mo tor ką fe de ra cji Cze chów
i Po la ków.

Dy plo ma tycz na przy gryw ka
czy li trud ny rok 1937

L
a tem 1937 ro ku ga ze ty co raz więk szą
czcion ką in for mo wa ły, że woj na Hi -

tle ra z Ro sją jest nie unik nio na. Pod czas
roz mów w Ka to wi cach, Kra ko wie iŁań -
cu cie, gdzieś mię dzy wier sza mi to wa -
rzy skich po ga wę dek, za pew ne nie po raz
pierw szy de li be ro wa no i plot ko wa no
o wpro wa dze niu Geo r ge’a Wind so ra
diu ka Ken tu na tron pol sko -cze skie go
pań stew ka, któ re by ło by so jusz ni kiem
hi tle row skich Nie miec, szcze gól nie
w woj nie prze ciw bol sze wic kiej Ro sji.
Hi sto rycz nie pro jekt nie był no wy.
Po raz pierw szy na ro dził się w krę gach
zwo len ni ków pan sla wi zmu. U schył ku
po przed niej woj ny świa to wej zde spe ro -
wa ni Niem cy i An gli cy na kró la Po la -
ków chcie li ko ro no wać Ja na Hen ry -
ka XV, księ cia na Pszczy nie
i dol no ślą skim Ksią żu. Po dob ny pro jekt
z diu kiem Ken tu na pierw szym pla nie,
już w okre sie hi tle row skiej oku pa cji,
przez pe wien czas lan so wał ge ne rał
Wła dy sław Si kor ski, pre mier pol skie go
rzą du w Lon dy nie.

80 lat te mu, dy plo ma tycz na mi sja diu -
ka Ken tu w Pol sce mia ła zjed ny wać
sym pa tię Po la ków dla an giel skiej ro dzi -
ny kró lew skiej. By ła pierw szym ak tem
czy też ana kru zą te go sa me go spek ta -
klu. Wy pa dła kil ka kwar ta łów po ab dy -
ka cji je go star sze go bra ta Edwar da VIII,
któ ry jak nie pysz ny, z nad szarp nię tą re -
pu ta cją, po 10 mie sią cach mi ło ści we -
go pa no wa nia Bry tyj czy kom, zo stał
zmu szo ny do re zy gna cji z tro nu i kró -
lew skich apa na ży. Jed nak nie tra cił
na dziei. 

Wie rzył, że je śli tyl ko zmie nią się po -
li tycz ne na stro je, znów się gnie po ber -
ło i ko ro nę. W paź dzier ni ku tam te go ro -
ku – rów nież i on wraz ze swo ją
ame ry kań ską żo ną Wal lis Simp son od -
był kil ka po dró ży po Eu ro pie, mię dzy in -
ny mi do Au strii i Ju go sła wii, a na ko niec
z ofi cjal ną wi zy tą za wi tał do na zi stow -
skich Nie miec. W ory gi nal nie à la Wind -
sor wią za nym kra wa cie (w cha rak te ry -
stycz ny trój kąt ny wę zeł z do dat ko wym
prze wi nię ciem), kil ka ra zy haj lo wał
na wie cach i dla me diów, a po tem przez
pra wie go dzi nę flir to wał z Führe rem
w je go willi na zbo czu gór Ba war skich.
Nie omiesz kał też roz ma wiać z mi ni stra -
mi dyk ta to ra III Rze szy – Go eb bel -
sem, Hes sem, Görin giem. Nie po trze bo -
wał tłu ma cza. Ja ko po to mek ro du
od wie lu po ko leń sko li ga co ne go z nie -
miec ki mi Wet ty na mi, po nie miec ku
mó wił le piej niż Hi tler, któ ry za cią gał
na au striac ką nu tę. 

W krę gach dy plo ma tycz nych i na sa -
lo nach ksią żę Geo r ge ucho dził za oso bę
sym pa ty zu ją cą z Niem ca mi i skłon ną
do ap pe ase men tu w kon tak tach z Hi tle -
rem. Dla nie go z pew no ścią był by so jusz -
ni kiem god nym za ufa nia. Ja ko kan dy dat
nie miał nic prze ciw ko ko ro na cji. 

Tyl ko złe fa tum (a mo że dy wer san ci)
w la tach II woj ny świa to wej za po bie gli
pod rzu ce niu ku kuł cze go ja ja na tron
dys kret nie kle co ne go alian su Pra gi
z War sza wą.

Nie fra so bli wie za pro jek to wa ny bieg
wy da rzeń prze kre śli ły dwie ka ta stro fy
lot ni cze. Pierw sza za koń czy ła się awa -
rią sa mo lo tu i lą do wa niem na spa do -
chro nie Ru dol fa Hes sa, ze spe cjal ną mi -
sją usi łu ją ce go prze do stać się do An glii,
a z dru giej pod czas ta jem ni czej po dró -
ży do Szko cji zgi nął sam ksią żę Geo r -
ge. Gdy by lo sy po to czy ły się ina czej,
być mo że An gli cy ru szy li by na bol sze -
wic ką ar mię u bo ku We hr mach tu,
na pierw szą li nię fron tu wy py cha jąc żoł -
nie rzy znad Wi sły i We łta wy, idą cych
w bój o lep sze ju tro bu fo ro we go pań -
stew ka dwu sło wiań skich na cji wspa nia -
ło myśl nie wy kro jo ne go przez ła ska -
wych wład ców Eu ro py. Mó wią o tym
licz ne do ku men ty wy do by te z taj nych
an giel skich i nie miec kich ar chi wów,
a przez Mar ka Ry bar czy ka opi sa ne
w książ ce Ta jem ni ce Wind so rów. Punk -
tu je w niej „Ko lek cję grze chów ro dzi -
ny kró lew skiej”. 

■

Po zwiedzaniu Katedry Wawelskiej.
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R
ok 2017 w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Żo rach ob fi to wał

w pro jek ty fi nan so wa ne ze źró deł
ze wnętrz nych, na któ re bi blio te ka
po zy ska ła bli sko pół mi lio na zło tych.
By ły to za rów no środ ki Mi ni stra Kul ‐
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, jak
i Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Naj now szy pro jekt Mi gruj do bi blio -
te ki!, któ re go re ali za cja roz po czę ła się
we wrze śniu br., to przed się wzię cie
mię dzy na ro do we, do fi nan so wa ne
przez Ko mi sję Eu ro pej ską w ra mach
pro gra mu Era smus+ w wy so ko -
ści 73 725 eu ro. Po my sło daw cą i ko -
or dy na to rem pro jek tu jest żor ska bi -
blio te ka, a jej part ne ra mi trzy
eu ro pej skie bi blio te ki pu blicz ne: Bi -
blio te ca Mu ni ci pal de Aru cas w Hisz -
pa nii, Grad ska knjižni ca Ivan Vi da -
li – Korčula w Chor wa cji oraz Vil niaus
ap skri ties Ado mo Mic ke vičiaus viešoji
na Li twie.

In spi ra cją do na pi sa nia pro jek tu był
współ cze sny kry zys imi gra cyj ny
w Eu ro pie. Wśród rze szy lu dzi na pły -
wa ją cych na nasz kon ty nent są za rów -
no mi gran ci eko no micz ni, jak
i uchodź cy, któ rzy opusz cza ją swój
kraj z po wo du uza sad nio ne go ry zy -
ka prze śla do wa nia ze wzglę du na ra -
sę, re li gię, na ro do wość, przy na leż -
ność et nicz ną czy prze ko na nia
po li tycz ne. Gru py te wy ma ga ją
od nas uwa gi, a nie rzad ko po trze bu -
ją rów nież po mo cy. 

Aby unik nąć nie bez piecz ne go dla
wszyst kich wzro stu kse no fo bii, pro -
wa dzą cej do bier ne go współ ist nie nia
lub wręcz izo la cji no wych człon -
ków spo łecz no ści, po trzeb na jest
edu ka cja obu stron. Po zwo li ona
na stop nio we włą cza nie imi gran tów
do spo łecz no ści, na wią zy wa nie do -
bro są siedz kich sto sun ków, a w re zul -
ta cie – na wspól ną bu do wę po czu cia
bez pie czeń stwa. Uzna li śmy, że waż -
ną ro lę do ode gra nia mo gą mieć tu -
taj bi blio te ki pu blicz ne. Pra cow ni cy
bi blio tek są bli sko zwią za ni z człon -
ka mi spo łecz no ści lo kal nych, ro zu -
mie ją ich i ła two im do trzeć z róż ny -
mi no wy mi ini cja ty wa mi. Two rząc
i re ali zu jąc pro jekt Mi gruj do bi blio -
te ki!, chce my po przez otwar te po dej -
ście do wie lo kul tu ro wo ści i edu ka cję
umoż li wić li kwi do wa nie ne ga tyw -
nych zja wisk spo łecz nych, ta kich
jak kse no fo bia, ra sizm oraz dys kry -
mi na cja.

W bi blio te kach part ner skich bio rą -
cych udział w pro jek cie wszy scy je ste -
śmy zgod ni co do po trze by je go prze -
pro wa dze nia. W śro do wi skach,
w któ rych pra cu je my, ży ją mi gran -
ci – uchodź cy, imi gran ci, re pa trian ci,
wo lon ta riu sze z róż nych kra jów. Żo -
ry przy ję ły 18 ro dzin re pa trian tów, ogó -
łem 56 osób. Ocze ku je my na przy jazd

Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Miejska Bi blio te ka Pu blicz na w Żorach
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Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

ko lej nych 5 ro dzin (11 osób) z Uz be -
ki sta nu i Ka zach sta nu. Na ra że ni na złe
trak to wa nie, mi gran ci po zo sta ją wy ob -
co wa ni i za my ka ją się we wła snych
gru pach. Choć każ da z bi blio tek part -
ner skich pra cu je na in nym grun cie
i w in nych uwa run ko wa niach, ob ser -
wu je my te sa me zja wi ska. 

Pro blem imi gran tów nie zmien nie
bu dzi oba wy i lęk. Nasz pro jekt – po -
przez wy mia nę do świad czeń, spo tka -
nia z prak ty ka mi -or ga ni za to ra mi ży cia
mi gran tów, szko le nia, warsz ta ty oraz
dys ku sje – po mo że stwo rzyć w bi blio -
te kach ofer tę edu ka cyj ną, dzię ki któ -
rej ła twiej sza bę dzie in te gra cja mi gran -
tów ze spo łecz no ścią lo kal ną, a na wet
ich asy mi la cja. Na sze spo tka nia ro bo -
cze da ją tak że oka zję do re flek sji, po -
rów nań i oce ny wła snych osią gnięć
w pra cy z mi gran ta mi. 

Pierw sze mię dzy na ro do we spo -
tka nie part ne rów zo sta ło po prze dzo -

ne re ali za cją pro jek tu Ty dzień z Con -
ra dem, sfi nan so wa ne go ze środ ków
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go. Twór czość Jo se pha Con -
ra da po słu ży ła za punkt wyj ścia
do dys ku sji pa ne lo wych po świę co -
nych nie zwy kle waż nym spo łecz nie
za gad nie niom, ta kim jak: imi gra cja,
ter ro ryzm i mniej szo ści na ro do we.
W spo tka niach udział wzię li: Grze -
gorz Jan ko wicz, Woj ciech Ja giel ski,
Ry szard Ko zio łek, Alek san dra Lip -
czak, Ar tur Ma da liń ski, Agniesz ka
Mar kow ska, Mi chał Ol szew ski, Li -
dia Osta łow ska, Zie mo wit Szcze rek
oraz Mar cin Ży ła. Wy da rze nie wzbu -
dzi ło bar dzo du że za in te re so wa nie
spo łecz no ści lo kal nej i za po cząt ko -
wa ło edu ka cję po za for mal ną w za kre -
sie wie lo kul tu ro wo ści. 

Na stęp nie w paź dzier ni ku br. od by -
ło się mię dzy na ro do we spo tka nie
uczest ni ków pro jek tu Mi gruj do bi -
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blio te ki!, zor ga ni zo wa ne w Pol sce.
Pra cow ni cy bi blio tek part ner skich
po zna li mia sto Żo ry i żor ską bi blio te -
kę, gdzie m.in. wzię li udział w warsz -
ta tach Po roz ma wiaj my o uchodź cach,
pro wa dzo nych przez na szą bi blio te -
kar kę. Dru gie go dnia wi zy ty uda li śmy
się do Ośrod ka Re cep cyj ne go dla
Cu dzo ziem ców w Pod ko wie Le śnej -
-Dę ba ku, w któ rym spo tka li śmy się
z je go miesz kań ca mi (w więk szo ści
Cze cze na mi, Gru zi na mi i Ukra iń ca -
mi), przed sta wi ciel ką Urzę du ds. Cu -
dzo ziem ców oraz pra cow ni ka mi
ośrod ka. Prze ka za li śmy na rzecz bi -

blio te ki znaj du ją cej się w ośrod ku 91
no wych ksią żek w ję zy ku pol skim, an -
giel skim i ro syj skim. W tym dniu spo -
tka li śmy się tak że z El mi rą Abas be ko -
wą, któ ra jest uchodź cą z Kir gi sta nu.
Dzię ki dzia ła niom spo łecz no ści lo kal -
nej unik nę ła de por ta cji wraz z ro dzi -
ną i uzy ska ła zgo dę na tzw. po byt hu -
ma ni tar ny. Ostat ni dzień spę dzi li śmy
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Opo lu. Wzię li śmy udział w pre zen -
ta cji Bi blio te ka miej scem spo tkań
wie lu kul tur, po zna li śmy re ali za to rów
pro jek tu oraz je go cu dzo ziem skich
uczest ni ków i w mię dzy na ro do wym

skła dzie dys ku to wa li śmy o pro ble -
mach zwią za nych z in te gra cją ob co -
kra jow ców ze spo łecz no ścią lo kal ną
oraz po szu ki wa li śmy spo so bów na ich
sku tecz ne włą cze nie. 

Przed uczest ni ka mi pro jek tu jesz -
cze dwa pię cio dnio we szko le nia, jed -
no w Pol sce i jed no w Chor wa cji,
pod wspól nym ty tu łem Kurs na wie -
lo kul tu ro wość oraz trzy spo tka nia
mię dzy na ro do we: w Hisz pa nii, Chor -
wa cji i na Li twie. Pod czas szko leń zo -
sta ną po ru szo ne m.in. za gad nie nia
róż nic kul tu ro wych i re li gij nych, mi -
tów i ste reo ty pów na te mat mi gran -
tów, roz wią zy wa nia kon flik tów w śro -
do wi sku wie lo kul tu ro wym, in te gra cji
osób z in nych krę gów kul tu ro wych
oraz psy cho lo gicz nych aspek tów in -
no ści i ob co ści. Na uczy my się pra wi -
dło wych re ak cji na mo wę nie na wi ści,
dys kry mi na cję i prze moc. W prze -
rwach mię dzy spo tka nia mi part ne rzy
pro jek to wi bę dą pra co wać na rzecz
mi gran tów w swo ich bi blio te kach, or -
ga ni zu jąc za ję cia edu ka cyj ne i wy da -
rze nia te ma tycz ne (np. z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Mi gran ta). 

W ra mach przed się wzię cia po wsta -
nie pu bli ka cja elek tro nicz na pre zen -
tu ją ca for my pra cy z mi gran ta mi
w kra jach uczest ni ków pro jek tu oraz
krót ki film do ku men tal ny.

ALEK SAN DRA ZA WAL SKA ‐HA WEL
dy rek tor Miej skiej Bi blio te ki

Pu blicz nej w Żo rach

Uczestnicy projektu wraz z Elmirą Abasbekową (stoi piąta od lewej) w ośrodku w Podkowie Leśnej-Dębaku

Porozmawiajmy o uchodźcach – warsztaty w żorskiej bibliotece
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24
li sto pa da 2017 ro ku o godz. 11.00
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry

w Czer wion ce -Lesz czy nach od by ła się
kon fe ren cja na uko wa pt. Świa ty po etyc -
kie ks. Je rze go Szy mi ka. To już siód ma
edy cja pro jek tu za ty tu ło wa ne go Świa -
ty po etyc kie, współ or ga ni zo wa ne go
od 2014 ro ku przez Za kład Li te ra tu ry
Współ cze snej In sty tu tu Na uk o Li te ra -
tu rze Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie go
Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz Cen trum
Kul tu ral no -Edu ka cyj ne w Czer wion ce -
-Lesz czy nach.

Przed się wzię cie pt. „Świa ty po etyc -
kie” ma na ce lu opi sa nie do rob ku wy -
bit nych po etów XX wie ku z Gór ne go
Ślą ska i Za głę bia Dą brow skie go. Efek -
tem spo tkań jest se ria wy daw ni cza re -
da go wa na przez prof. Ma ria na Ki sie -
la i dr. Ta de usza Sier ne go. Do tąd
w Wy daw nic twie Na uko wym „Śląsk”
uka za ły się: Świa ty po etyc kie Sta ni sła -
wa Kraw czy ka (2014), Świa ty po etyc -
kie Ta de usza Ki jon ki (2016), Świa ty po -
etyc kie An drze ja Szu by (2016), Świa ty
po etyc kie Wil hel ma Szew czy ka (2016),
Świa ty po etyc kie Ta de usza Sław ka
(2017), Świa ty po etyc kie Fe lik sa Net -
za (2017).

„Tak, jak fi lo zo fia, tak i teo lo gia wy -
ro sła z po ezji, bo naj pierw by ły me ta fo -
ry, by ły dźwię ki i by ły pew ne prze czu -
cia. Je że li i fi lo zo fia i teo lo gia zo sta ły
usta no wio ne przez sło wo, to zna czy, że
na po cząt ku by ła za wsze po ezja”. Tą wy -
po wie dzią, na wią zu ją cą do my śli za war -
tych w ese ju Hölder lin i isto ta po ezji
Mar ti na He ideg ge ra, prof. Ma rian Ki siel
otwo rzył kon fe ren cję Świa ty po etyc kie
ks. Je rze go Szy mi ka. „My wszy scy – roz -
wi jał ba dacz myśl He ideg ge ra – bę dąc
w sło wie, je ste śmy w roz mo wie, czy li
w dia lo gu. Czas, w ja kim się znaj du je -
my, jest cza sem roz mo wy. Sło wo ni gdy
nie da je gwa ran cji, że jest sło wem istot -
nym, mo że być tak że oma mem, złu dą”.
Za pi sa ne w po ezji, zo sta je pod da ne
pra cy kry ty ka, któ ry je oce nia, ana li zu -
je, in ter pre tu je. 

Za da nia te sta ły się ce lem ba da czy
z Uni wer sy te tu Ślą skie go, któ rzy tym
ra zem pod ję li trud od czy ta nia zna czeń
za war tych w tek stach po etyc kich ks. Je -
rze go Szy mi ka. Pod czas se sji w Czer -
wion ce -Lesz czy nach zo sta ło przed sta -
wio nych pięć re fe ra tów. 

Ja ko pierw szy za brał głos dr Do mi -
nik Chwo lik, któ ry zwró cił uwa gę
na rze czy wi sto ści sa crum i pro fa num
wy stę pu ją ce w twór czo ści au to ra Uczę
się cho dzić. Ba dacz w swo ich roz wa ża -
niach w spo sób szcze gól ny wska zy wał
na miej sca po ja wia ją ce się w za pi sach
z po dró ży po ety: „Wło skie trat to rie
czy re stau ra cje skła nia ją do prze my śleń,
do snu cia re flek sji na te mat wła snej eg -
zy sten cji, prze mi ja nia, Bo ga”. Ks. Je -
rzy Szy mik, znaj du jąc się w ka te drze
w No wym Jor ku, „w cen trum świa ta”,
na Man hat ta nie, dzię ki obec no ści w nim

świą ty ni, do strze ga wy raź ny po dział
na „dwa świa ty”, ale też na wza jem ne
od dzia ły wa nie tych nie przy sta ją cych
do sie bie rze czy wi sto ści. „Mia sto – pod -
su mo wał Chwo lik – nie jest […] po zba -
wio ne świa tła sło necz ne go, świę tej
obec no ści. […] Prze strzeń ko ścio ła
wnik nę ła w mu ry mia sta”. 

Dru gi re fe rat do ty czą cy prze strzen -
nych aspek tów po ezji ks. Je rze go Szy -
mi ka, wy gło si ła prof. Elż bie ta Dut ka.
Ba dacz ka w swo im wy stą pie niu nie tyl -
ko na zwa ła ro dzin ne mia sto au to ra
błę ki tu punk tem, w któ rym „gęst nie je
ży cie”, ale tak że zwró ci ła uwa gę na in -
ne zwią za ne z edu ka cją i pra cą miej sca
au to bio gra ficz ne przy wo ły wa ne w je -
go utwo rach. „Z jed nej stro ny istot ne
w twór czo ści ślą skie go ka pła na jest za -
ko rze nie nie […] w re gio nie […], z dru -
giej stro ny – pod miot wier szy ks. Szy -
mi ka jest czło wie kiem „w dro dze”,
by wa no ma dą, wciąż szu ka ją cym swe -
go miej sca”. W wy obraź nię prze strzen -
ną – prze ko ny wa ła Dut ka – jest wpi sa -
na dys po zy cja kom pa ra ty stycz na,
cha rak te ry zu ją ca się „otwar to ścią
na róż ne spoj rze nia, nar ra cje, dy na mi -
kę my śle nia przy przy wią za niu do pew -
nych sta łych war to ści”. Wy mie nio ne
aspek ty po zwa la ją od nieść po ezję au -
to ra Do bre go wi na do naj now szej ten -
den cji ba daw czej, ja ką jest „no wy re -
gio na lizm”.

Ko lej nym re fe ren tem był mgr Piotr
Za czkow ski, któ ry w swo im wy stą pie -
niu przed sta wił in ter pre ta cję wier sza
Ham let w By to miu. Kry tyk opi su jąc
przed sta wio ny w li ry ku ob raz dziew -
czyn ki, w swo im wy stą pie niu pod kre -
ślił za war ty w wier szu gest po etyc ki
prze ła ma ny ge stem ka płań skim – mo -
dli twą. Py ta nie, czy oca li ona los ska -
za nej na nie po wo dze nie bo ha ter ki li -
rycz nej wier sza, po zo sta ło py ta niem
otwar tym, któ re za da je so bie nie tyl ko
po eta. 

Me ta fo ra mi szko ły w po ezji ks. Je rze -
go Szy mi ka za ję ła się dr Ka mi la Cza -
ja. Ba dacz ka już na po cząt ku swo je go
wy stą pie nia od nio sła się do wier sza Me
mi ro al espe jo. Gdy pa trzę w lu stro
20 grud nia 1993 ro ku, w któ rym zna -
la zła się zna mien na, za czerp nię ta z pio -
sen ki Jo an Wit ka Wol ne go fra -

za „W szko le ży cia wciąż błą kam się”.
Ba dacz ka zwró ci ła uwa gę, że „pa ro krot -
nie po ja wia się w tej po ezji szko -
ła – w tym szko ła wyż sza – ro zu mia -
na do słow nie, ja ko frag ment prze żyć
z czy je goś ży cia” czy też ter min „eg za -
min”. Po nad to w li ry kach ks. Szy mi ka
do mi nu ją me ta fo ry zwią za ne z ucze -
niem się. Nie tyl ko do peł nie nia fra zy
„uczę się”, ale tak że słow nic two bar -
dziej szcze gó ło we np. „lek cja”. Wi zja
eg zy sten cji wy ła nia ją ca się z po ezji au -
to ra Zie mi nie bie skiej przy po mi na – jak
prze ko ny wa ła Cza ja – nie usta ją ce przy -
swa ja nie tre ści na ucza nia. Jed no cze śnie
w tej twór czo ści nie ma kul tu wie dzy
szkol nej – ksiądz Szy mik „roz bra ja”
w wier szach sztyw ne for my prze ka zy -
wa nia wie dzy (np. „wy kład”).

Ostat nią re fe rent ką by ła dr Ka ta rzy -
na Nie spo rek, któ ra przed sta wi ła re fe -
rat za ty tu ło wa ny Ko bie ty w po ezji ks. Je -
rze go Szy mi ka. Ba dacz ka wska zy wa ła,
że w twór czo ści au to ra błę ki tu ko bie ta
jest sta wia na wy żej, ani że li męż czy zna.
Czy ta jąc po szcze gól ne frag men ty wier -
szy moż na za uwa żyć, że roz wa ża nia po -
ety wy raź nie ucie ka ją w stro nę ko bie -
ty, bo jest ona wszyst kim: uoso bie niem
do bra, szczę ścia, za do wo le nia, zgro ma -
dze nia, si ły, od wa gi, Ob lu bie ni cy, czy -
li – jak w sta ro te sta men to wej Pie śni
nad Pie śnia mi – Ko ścio ła -wspól no ty;
jest cie le sna: „Wy zwo lo na i po cią ga ją -
ca” – pięk na. Po eta – udo wad nia ła
Nie spo rek – pra gnie po znać głę bię ko -
bie co ści – ta jem ni cy czy uro ku, któ re -
go nie „mo gły by zni we czyć ani przy -
cięż kie kształ ty, ani źle wy da rzo ne
ry sy”. Nie ide ali zu jąc nie wia sty, po szu -
ku je w niej zja wi sko wo ści i nie zwy kło -
ści, być mo że tak że od zwier cie dle nia bo -
sko ści. 

Wy gła sza ne re fe ra ty by ły prze pla ta -
ne gło sem sa me go po ety, któ ry – czę -
sto na proś bę wy stę pu ją cych i pu blicz -
no ści – od czy ty wał swo je ko lej ne
wier sze, cza sem ko men tu jąc czy do po -
wia da jąc oko licz no ści ich po wsta nia.
Se sję mo de ro wał i pod su mo wał prof.
Ma rian Ki siel: „Spo tka li śmy się dzi siaj
z po ezją, któ ra po ru sza nie tyl ko pro ble -
my eg zy sten cji, ist nie nia, ale tak że
teo lo gii, fi lo zo fii. Po ezją, któ ra jest
ję zy kiem «przy czło wie ku»”. ■

Świa ty po etyc kie

ks. Je rze go Szy mi ka
KATARZYNA NIESPOREK
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H
i sto ria pierw szej szko ły te go ty -
pu na zie mi ryb nic kiej za czy na się

w ro ku 1948, kie dy kie row nic two
szko ły po wszech nej im. dra Mi cha -
ła Gra żyń skie go w Ry duł to wach zo -
sta ło po wia do mio ne o pla nach prze -
kształ ce nia pla ców ki w szko łę
ogól no kształ cą cą stop nia pod sta wo -
we go i li ce al ne go. Sto pień pod sta wo -
wy był obo wiąz ko wy i trwał 7 lat,
a czte ro let ni był do bro wol ny. Do tych -
cza so wy kie row nik szko ły Wik tor
Brze zi na zo stał mia no wa ny dy rek to -
rem li ceum, przy ję to 48 uczniów
do kla sy III i 1. wrze śnia od pra wio -
no na bo żeń stwo na roz po czę cie no -
we go ro ku szkol ne go.

Już w li sto pa dzie prze wie szo no
krzy że ze ścian fron to wych klas

na bocz ne i w ten spo sób za czę ła się
zmia na ide olo gicz na, po twier dzo na
wpi sem do kro ni ki szkol nej z dnia
15 li sto pa da 1952 ro ku „W tu tej szej
szko le na uki re li gii nie udzie la się”.
Tak się za czę ło i trwa ło do trans for -
ma cji ustro jo wej w ro ku 1989. Ma to
na uwa dze ksiądz pro fe sor Je rzy
Szy mik. Pod czas wi zy ty umó wio nej
na roz mo wę o szko le pod kre śla, jak
bar dzo za pa mię tał kli mat li ceum
z lat 1968-1972, nie ła twych cza sów,
gdy szko ła cią gle jesz cze mia ła obo -
wią zek upo li tycz nie nia edu ka cji,
a Ko ściół nada wał jej in ny sens.
Oni, jak na zwał swo ich na uczy cie li
„nie po roz ry wa li” wów czas swo ich
uczniów. Przy szły se mi na rzy sta mu -
siał od czu wać to szcze gól nie, dla te -

go z ta ką wdzięcz no ścią i wzru sze -
niem wy mie nia Ich na zwi ska: Płon -
ka, Brze zi na, Te kie li, Ko rep ta, Ko -
złow ska, Ab sa lon. Za strze ga, że to nie
wszy scy, któ rym chce po dzię ko wać. 

Dzi siaj wie dzą o li ceum księ dza
Szy mi ka miesz kań cy Ry duł tów, a tak -
że ościen nych miej sco wo ści: Wo -
dzi sła wia, Pszo wa, Ra dli na, z któ rych
ucznio wie przy jeż dża li „na Skal ną”
od po cząt ku jej ist nie nia. Jest to Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. No bli -
stów Pol skich, któ re ob cho dzi ju bi -
le usz sie dem dzie się cio le cia ist nie nia.
Szko łę z ta ką hi sto rią spraw dza ły po -
ko le nia. Rów no 45 lat te mu opu ścił
ją ksiądz pro fe sor Je rzy Szy mik.
Dzi siaj ma swo je miej sce w ga le rii
Wy bit nych Ab sol wen tów, wśród ta -

Jest takie liceum

na Śląsku...
MARIA FIRUT

Ksiądz Profesor Jerzy Szymik wraca do swojej szkoły po 45 latach od matury,

a Jego, „nasze” liceum w Rydułtowach ma już 70 lat!
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kich po sta ci, jak pro fe sor Hen ryk Mi -
ko łaj Gó rec ki, świa to wej sła wy kom -
po zy tor, rów nie sław ny kom po zy tor
i dy ry gent Jan Win cen ty Ha wel, pro -
fe sor Je rzy Du dek, twór ca sa lo nu ma -
te ma tycz ne go, Au gu styn Ku bik, czło -
nek Eu ro pej skie go Try bu na łu
Ob ra chun ko we go w Luk sem bur gu
i wie lu in nych, któ rych na zwi ska, jak
po wyż sze, świad czą, że po ma tu rze
w Ry duł to wach też moż na stu dio wać,
gdzie się chce i co się chce. Nie ukry -
wa my, że je ste śmy szko łą na pro win -
cji. Ma my kim się chwa lić w prze -
szło ści i dzi siaj, ma my po wo dy
do du my, ale też ro zu mie my ogra ni -
cze nia, ja kim pod le ga my. Po ło że nie
w ma łym mie ście osła bia na szą re kru -
ta cję, ale za to po zwa la utrzy mać do -
brą au rę, tak bar dzo po trzeb ną do wy -
two rze nia re la cji.

Ksiądz pro fe sor Je rzy Szy mik pod -
kre śla, jak bar dzo za pa mię tał ten
kli mat szko ły  – prze ko na ny, że two -
rzy ła go re la cja mistrz i uczeń, bo na -
sta wie nie na elek tro nicz ne me to dy na -
ucza nia dzi siaj to bar dzo du żo, ale nie
wszyst ko. No wo cze sność w dy dak -
ty ce łą czy się w ry duł tow skim li ceum
z tra dy cją, któ ra nie mu si się bro nić,
bo po pro stu jest na swo im miej -
scu. 10 grud nia 2011 ro ku zo sta ła od -
sło nię ta ta bli ca pa miąt ko wa w pierw -
szą rocz ni cę śmier ci pro fe so ra
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie -
go – ucznia i ab sol wen ta tej szko ły
w la tach 1949-1951. Wy jąt ko wy za -
szczyt uczy ni ła wów czas szkol nej
spo łecz no ści Pa ni Ja dwi ga Gó rec ka,
wdo wa po Pro fe so rze. Jej obec ność
roz to czy ła nie za po mnia ną au rę,
w któ rej do ko na ło się prze cię cie
wstę gi na ta bli cy. Pa ni Ja dwi ga Gó -
rec ka nie jest ab sol went ką ry duł -
tow skie go li ceum, ale sta ła się Przy -
ja cie lem Szko ły, o któ rej jak nam
mó wi, „du żo Mąż opo wia dał”, a prze -
cież tam te la ta by ły trud ne do by cia
w zgo dzie z sa mym so bą. Mó wił
o tym ksiądz pro fe sor Je rzy Szy mik
więc mo że po pro stu li ceum w Ry duł -
to wach ma szczę ście do lu dzi, któ rzy
trosz czy li się i trosz czą o wy ni ki ma -
tu ry, ale tak że o... war to ści. Wśród
nich są „da ty i ślad mi nio nych lu dzi”,
jak by to ujął Cze sław Mi łosz.

Jak bar dzo to tu taj ro zu mie my,
świad czy uni ka to wy fe sti wal pio -
sen ki „Nie za po mi naj ka”. W ro ku ju -
bi le uszo wym od bę dzie się ju bi le -
uszo wa – dzie sią ta edy cja.
W fe sti wa lu – kon kur sie bio rą udział
ucznio wie ze szkół ca łe go po wia tu
wo dzi sław skie go i in nych, bo tak du -
żym za in te re so wa niem cie szy się
je go for mu ła  – śpie wa nie pio se nek
z re per tu aru nie ży ją ce go Pa tro na

edy cji. By li ni mi do tych czas: Cze -
sław Nie men, An drzej Za ucha,
Agniesz ka Osiec ka, An na Jan tar,
Jo nasz Ko fta, Grze gorz Cie chow ski,
Rie del, Gre chu ta, Klen czon. „Nie za -
po mnia ne” na zwi ska „ścią ga ją”
do nas praw dzi we ta len ty, dzię ki
nim i or ga ni za cji „Nie za po mi naj -
ka” od by wa się na pro fe sjo nal nym
po zio mie. Dla lau re atów pierw sze go
miej sca jest tram po li ną do ar ty stycz -
ne go za ist nie nia. W LO im. No bli -
stów Pol skich moż na za cząć nie tyl -
ko na uko wą, po li tycz ną, ale
i ar ty stycz ną ka rie rę. Or ga ni za to -
rzy fe sti wa lu za pra sza ją na kon cert
lau re atów w mar cu już dzi siaj, wstęp
wol ny, ale miej sca na wi dow ni Ry -
duł tow skie go Cen trum Kul tu ry za -
wsze za ję te są do ostat nie go.

Tym cza sem szko ła po ło żo na w bez -
piecz nym miej scu „na gór ce” ma
drzwi sze ro ko otwar te. Otwie ra ją się
one na am bit ne aspi ra cje mło dzie ży,
któ ra już się wi dzi w mun du rze po -
li cjan ta, czy stra ża ka, al bo w ka mi -
zel ce ra tow ni ka me dycz ne go. Ja ko
pierw si sty ka my na szych uczniów
z za wo da mi, o któ rych mu szą coś
wie dzieć, że by je zdo by wać w przy -
szło ści. O edu ka cji hu ma ni stycz nej
nie my śli my, że ma iść „w ogo nie”,
rów no upraw nia my przed mio ty na -
ucza nia, dla te go ma my kon tak ty
z uni wer sy te ta mi. Ksiądz pro fe sor Je -
rzy Szy mik wspo ma ga po lo ni stów
mó wiąc z peł nym prze ko na niem
o po trze bie czy ta nia. „Naj pięk niej szą
rze czą wg Nie go jest pi sać, jesz cze
pięk niej szą czy tać”, co na Skal nej
ozna cza tak że kon tak ty z pra cow ni -
ka mi na uko wy mi, któ rzy przy jeż -
dża ją z wy kła da mi o li te ra tu rze, jak
w nie da le kiej prze szło ści prof. Zbi -

gniew Ka dłu bek, prof. Iwo na Wol ny,
dr Mał go rza ta My śli wiec, dr Grze -
gorz Fran cuz, dr Piotr Bo ga lec ki. Eg -
zy stu je my za tem w naj lep szym to wa -
rzy stwie, po tra fi my mó wić Re spekt,
Re spekt, Re spekt, jak po ucza je den
z pa tro nów szko ły Cze sław Mi łosz,
dla te go w przy go to wa niach uro czy -
stych ob cho dów sie dem dzie się cio le -
cia LO w Ry duł to wach szcze gól ną
ran gę chce my nadać Wiel kim Cie -
niom, Mi strzom i ca łym rocz ni kom,
któ re zo sta wi ły u nas swój ślad. Zo -
bo wią zu je nas do te go wła sna hi sto -
ria. Ist nie je my w świe cie, któ ry zda -
je się prze ko ny wać o ju trze, że tyl ko
ono jest waż ne, ale li ceum w Ry duł -
to wach ma po czu cie toż sa mo ści dzię -
ki prze szło ści.

W cią gu sie dem dzie się ciu lat ist nie -
nia zmie nia li się dy rek to rzy, na uczy -
cie le, ucznio wie przy cho dzi li na czte -
ry, po tem na trzy la ta, do ko ny wa ły się
zmia ny i tyl ko „ten kli mat” się nie
zmie nia. Dzi siaj dy rek to rem jest
dr Piotr Skow ro nek, rów nież ab sol -
went, któ re go nie do ty czy po wie dze -
nie, że „le piej być szczę śli wym pra -
cow ni kiem, niż nie szczę śli wym
dy rek to rem”, bo dla li ceum sta ra się
zro bić wszyst ko, co moż li we. Nie jest
do te go sam, ma nas, na uczy cie li, któ -
rzy do ło ży my wszel kich sta rań, aby
„Skal ną” uczcić w dniach 27-28
mar ca 2018 ro ku z oka zji sie dem dzie -
się ciu lat ist nie nia. Za pra sza my
wszyst kich za in te re so wa nych, zwią -
za nych ze szko łą, bądź jej sym pa ty -
ków na uro czy ste ob cho dy ju bi le uszu.
Za czy na my mszą świę tą, o któ rej ce -
le bro wa nie po pro si li śmy ar cy bi sku -
pa Wik to ra Skwor ca, z ho mi lią „Na -
sze go” Księ dza Pro fe so ra.

■
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T
wór czość Sta ni sła wa Dy ga ta otwie ra -
no za po mo cą róż nych klu czy – od in -

te li genc ko ści (Ka zi mierz Wy ka) po eg zy -
sten cja lizm (Mi chał Ja nusz kie wicz).
Pe wien wi docz ny od pew ne go cza su im -
pas w jej ba da niu wy ni kał chy ba z bra ku
współ cze snych po my słów na jej czy ta nie,
książ ka Ewy Bar tos ma szan sę zna czą co
to zmie nić, gdyż pro po nu je no wą i do brze
uar gu men to wa ną me to dę lek tu ro wą. Przy -
ję ta przez au tor kę per spek ty wa eko no micz -
na zna ko mi cie od świe ża my śle nie o bo ha -
te rach pro zy Dy ga ta i ich świe cie. Dzię ki
in ter pre ta cji Bar tos oka zu ją się oni ludź -
mi, w któ rych uczu cia mi ło sne, toż sa mo -
ści, pra gnie nia wkra dły się i roz ple ni ły swe
me cha ni zmy za sa dy uto wa ro wie nia, fi lo -
zo fia pie nią dza czy lo gi ka dłu gu. Li te rac -
kie al ter ego Dy ga ta prze sta je draż nić
oschło ścią i ak tor stwem, gdy wi dzi my
w nim oso bę z peł ną świa do mo ścią wal -
czą cą z zim ną eko no mi ką no wo cze sno ści
na grun cie swe go wła sne go pod mio to we -
go ist nie nia. W lek tu rze Bar tos au tor
Po że gnań kreu je za tem jed ną z cie kaw -
szych w pol skiej li te ra tu rze no wo cze snej
pod mio to wo ści opi su ją cą sie bie po przez
fi gu ry bra ku.

Książ ka w spo sób prze kro jo wy uj mu je
ty tu ło we za gad nie nie fi gur bra ku w pro -
zie Dy ga ta w trzech ob sza rach pro ble mo -
wych, któ ry mi są: fun du ją cy ca ły pro jekt
ba daw czy kon tekst eko no mii, świat pra -
gnień, wy miar tem po ral ny (ze szcze gól ną
ro lą do świad cze nia woj ny). Roz dział
pierw szy zaj mu ją cy po ło wę ob ję to ści
książ ki śle dzi eko no mi za cję re la cji mię dzy -
ludz kich w ko lej nych książ kach oma wia -
nych w po rząd ku chro no lo gicz nym. Dzię -
ki te mu uda ło się au tor ce pre cy zyj nie
okre ślić róż ni ce mię dzy okre sem wy zna -
czo nym przez pierw sze po wie ści Je zio ro
Bo deń skie i Po że gna nia a okre sem dru gim,
do któ re go za li cza ją się Po dróż oraz Di -
sney land, oraz naj moc niej au to te ma tycz -
nym okre sem trze cim za zna czo nym przez

Kar na wał i Dwo rzec w Mo na chium.
Oka zu je się, że pro ces co raz bar dziej wy -
ra cho wa ne go, kon trak to wo -fi nan so we go
my śle nia o mi ło ści oraz po sta ci bo ha te ra -
-pro ta go ni sty sta le na ra stał w po wie ściach
Dy ga ta. Ewa Bar tos wska zu je na kon se -
kwen cje wy ko rzy sta nia mo ty wów, któ re
umy ka ły do tąd w swym zna cze niu uwa dze
ba da czek i ba da czy. Na przy kład ni by tyl -
ko fa bu ło twór czy mo tyw de frau da cji
otwie ra ją cy bo ha te ro wi Po dró ży moż li -
wość speł nia nia wy myśl nych za chcia nek
mi ło snych oka zu je się nie wy ko rzy sta ną do -
tąd moż li wo ścią ana li zy ca łe go dzie ła
z per spek ty wy eko no micz nej. 

Wy pa da przy tym wy raź nie i z apro ba -
tą pod kre ślić, że au tor ka nie przy kra wa
dzieł Sta ni sła wa Dy ga ta do ja kichś go to -
wych już teo rii eko no mii li te ra tu ry, gdyż
każ do ra zo wo punk tem wyj ścia jest czy ta -
ny z fi lo lo gicz ną akry bią tekst. To od tek -
stu, od je go wła snych wąt ków, po jęć,
a tak że me ta for z dzie dzi ny fi nan so wo -go -
spo dar czej do cho dzi się do stop nio we go
okre śla nia za sad eko no mii li te ra tu ry wła -
ści wych utwo rom Dy ga ta. Zna ne i po pu -
lar ne dziś w hu ma ni stycz nych lek tu rach
aka de mic kich teo rie eko no micz ne przy wo -
ły wa ne są ja ko na rzę dzia i kon tek sty po -
moc ni cze w głów nym za mia rze okre śle -
nia nie do strze ga ne go do tąd, a za sad ni cze go
pro ble mu pro zy au to ra Kar na wa łu. Kie -
dy za tem trze ba po ja wia ją się sto sow ne
i przy dat ne w da nym miej scu wy wo du pra -
ce Sim m la, Kar da szew skie go czy Sédil lo -
ta, aby do dat ko wo tyl ko wzmoc nić prze -
ko na nie, że jest to kon tekst i wy miar,
po przez któ ry moż na wresz cie po wie -
dzieć coś no we go o świe cie Dy ga tow skich
bo ha te rów. Za prze ko nu ją ce uwa żam za -
tem wy ko rzy sta ne w tym roz dzia le go spo -
dar czo -fi nan so we po ję cia dłu gu, kre dy tu,
to wa ru, ku po wa nia, po sia da nia, wy mia ny
i in nych. 

Roz dział dru gi do ty czy kwe stii pra -
gnie nia, któ ra po zwa la na wgląd za rów no

KSIĄŻKI TOMASZ MIZERKIEWICZ

Ekonomie Dygata

w pro blem bra ku, jak i eko no mi za cji
ludz kich po żą dań oraz re la cji z in ny mi. Au -
tor ka umie jęt nie ko rzy sta z po jęć psy cho -
ana li zy La ca na oraz jej za sto so wa nia
w pra cach Sla vo ja Żiż ka. Szcze gól nie
uda ne wy da je się od wo ła nie do teo rii mi -
ło ści dwor skiej, w tym fi gu ry da my opi -
sa nej przez Żiż ka, któ ra w pro zie Dy ga ta
dys kur sy wi zo wa na by ła przez ca ły czas,
gdyż pi sarz ten, chcia ło by się po wie -
dzieć, znał ca łą dwu znacz ność no wo cze -
sne go po słu gi wa nia się dwor ski mi sce na -
riu sza mi mi ło snych pra gnień. Przede
wszyst kim wy da je się za le tą książ ki Ewy
Bar tos, że dzię ki spo żyt ko wa niu współ cze -
snych teo rii psy cho ana li tycz ne go in ter pre -
to wa nia li te ra tu ry wy szła po za po wta rza -
ny do tąd sche ma tycz nie pro blem abu lii
bo ha te ra pro zy Dy ga ta i po głę bić zwią za -
ne z tym do zna nie psy chicz ne go bra ku
m.in. o opis me cha ni zmu ma so chi stycz ne -
go i in.

Bar dzo uda nie opi su je zna cze nie bra -
ku w pro zie Sta ni sła wa Dy ga ta trze ci roz -
dział Czas, woj na i brak. Au tor ka po ka -
za ła zna cze nie pew nej po wta rza ją cej się
w tej twór czo ści struk tu ry cza so wej,
w któ rej de cy du ją ce zna cze nie mia ła
zwy kle po mi ja na w opi sie epo ka woj ny
w kra ju, a ten wła śnie czas, ta lu ka czy
brak, zde cy do wa ła o spo so bie po rząd ko -
wa nia tem po ral ne go wła snych prze żyć
przez bo ha te rów Dy ga ta. Bar tos umie jęt -
nie roz sze rza swój wy wód o pro ble ma ty -
kę pa mię ci i do świad cze nia. W roz dzia -
le tym na do ce nie nie za słu gu je tak że
prze ni kli wa ana li za mo ty wu gwał tu
na Niem ce, ja ki wy do by wa z ba da nej pro -
zy au tor ka, by ob ja śnić za je go po mo cą
skom pli ko wa ne prze ja wy nie usu wal ne go
wy bra ko wa nia od czu wa ne go przez bo ha -
te rów Dy ga ta z po wo du do świad cze nia
wo jen ne go.

Książ ka Ewy Bar tos z na leż nym sza cun -
kiem i uczci wo ścią od no si się do do tych -
cza so wych ko men ta rzy do dzieł Dy ga ta.
Do prac o szcze gól nym zna cze niu ura sta
opra co wa nie Bar ba ry Gut kow skiej, któ -
re go wie le tez au tor ka te raz roz wi ja lub po -
twier dza. Nie zna czy to jed nak, że Bar tos
zbyt bez kry tycz nie przyj mu je są dy po -
przed ni ków. Pra ca Gut kow skiej wy bra na
zo sta ła w wy ni ku so lid ne go na my słu
i kry tycz ne go spraw dze nia jej war to ści, na -
to miast w od nie sie niu do wie lu in nych
opra co wań Bar tos wy po wia da nie raz
uwa gi po le micz ne, pro stu je nie ści sło ści,
roz wi ja wy wód al ter na tyw ny. Są to za każ -
dym ra zem opi nie wy wa żo ne i wy po wie -
dzia ne z na le ży tym sza cun kiem dla przy -
wo ły wa ne go opra co wa nia, jed nak
pod wzglę dem me ry to rycz nym w chwa -
leb ny spo sób nie ustę pli we oraz sa mo dziel -
ne my ślo wo. 

Fi gu ry bra ku. O pro zie Sta ni sła wa
Dy ga ta Ewy Bar tos to dzie ło o zna czą cej
war to ści na uko wej, gdyż uda nie od na wia
re flek sję nad twór czo ścią jed ne go naj waż -
niej szych pol skich pi sa rzy XX wie ku.

Ewa Bar tos: Fi gu ry bra ku. O pro zie Sta ‐
ni sła wa Dy ga ta. Wy daw nic two Uni wer ‐
sy te tu Ślą skie go, Ka to wi ce 2016, s. 276.
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skiej li te ra tu ry po ro ku 1918. Z jed nej stro -
ny obec ny jest w niej wzo rzec mę sko ści mi -
li tar nej, re ali zu ją cej ide ał ro man tycz ny,
z dru giej zaś co raz czę ściej ob ser wo wać
moż na eks pe ry men ta tor skie pró by ze rwa -
nia z obo wią zu ją cym pa ra dyg ma tem mę sko -
ści he ge mo nicz nej, po przez wpro wa dza nie
bo ha te rów re ali zu ją cych, by tak rzec, swo -
iste an tyw zor ce mę sko ści. Nie spo sób nie
zgo dzić się z ba da czem, że wciąż ma my tu
jed nak do czy nie nia z po dzia łem bi nar nym,
wy klu cza ją cym wszel kie in ne wa rian ty
mę sko ści.

Zda niem Śmiei to wła śnie I i II woj na
świa to wa sta ją się mo men tem gra nicz nym,
po któ rym do tych cza so wa „no wo cze sna
mę skość” tra ci swo ją he ge mo nial ną po zy -
cję, co z ko lei pro wa dzi do „hi sto rycz nej
trau my” owej mę sko ści. Mę sko ści, któ rej si -
ła zo sta je za kwe stio no wa na, i któ ra od te -
go mo men tu mu si zmie rzyć się z ta ki mi ka -
te go ria mi jak cho ro ba, ka lec two, sła bość
i nie moc. Do pie ro na ta kim grun cie ma ją
szan sę za cząć kieł ko wać mę sko ści wa rian -
tyw ne, gra nicz ne, od rzu ca ją ce do tych cza -
so we wzor ce mi li tar ne, two rząc tym sa mym
zu peł nie no wy pa ra dyg mat „mę sko ści po -
no wo cze snych” i in klu zyw nych, któ re co -
raz wy raź niej za zna cza ją swo ją po zy cję we
współ cze snym świe cie.

Jak pod kre śla w swo jej książ ce Śmie ja,
pol ska mę skość „wy ro sła z ide ałów szla -
chec ko -sar mac kich ugrun to wa nych w na ro -
do wym ima gi na rium Hen ry ka Sien kie wi -
cza”, cze go skut kiem by ła nie zwy kle moc na
po zy cja wzor ca „mę sko ści no wo cze snej”,
któ ra utrzy my wa ła się na pol skim grun cie
(choć z róż nym na tę że niem) aż do ro -
ku 1989, kie dy to ro dzi ma mę skość, jak pi -
sze au tor, „za czę ła ule gać glo bal nym pro -
ce som” (s. 382).
Śmie ja, pró bu jąc prze wi dzieć w ja kim

kie run ku zmie rzać bę dzie pol ska mę skość,
sta wia hi po te zę, ja ko by wiel ce praw do po -
dob ny był po wrót wzor ca mi li tar ne go na po -
zy cję he go mo na. Przy czyn moż li wo ści do -
ko na nia się ta kie go zwro tu ba dacz upa tru je
w dzia ła niach pań stwa, upra wia nej przez
rząd po li ty ce hi sto rycz nej oraz pro mo wa niu
po staw cha rak te ry stycz nych dla śro do wi ska
żoł nie rzy wy klę tych, sta wia nych ja ko wzór
cnót i bo ha ter stwa. Jak pi sze Śmie ja: „wy -
da je się, że pol ska mę skość ja ko mę skość -
-nie -do -koń ca -post mo der ni stycz na cią ży
ku przed no wo cze snym wzor com” (s. 385).
Owa ten den cja zbli ża nas więc do, jak się
do nie daw na wy da wa ło, stop nio wo od cho -
dzą cych w nie pa mięć fan ta zma tów hi sto -
rycz nych. Fan ta zma tów nie uwzględ nia ją -
cych te go, co tu i te raz, a opar tych na kul cie
prze szło ści; pro mu ją cych wzor ce wa lecz ne
i he ro icz ne, a za ra zem wy klu cza ją ce wszyst -
ko to, co sła be i nie zdol ne do wal ki. Tym sa -
mym ko lej ny już raz mę skość ro ści so bie
pra wa do sta nia się sy no ni mem te go co ogól -
no ludz kie i uni wer sal ne. Z tej per spek ty wy
jesz cze bar dziej ko niecz ny wy da je się roz -
wój na grun cie pol skim stu diów nad róż ny -
mi ob li cza mi mę sko ści, a książ ki ta kie jak
He ge mo nia i trau ma... na zwać moż na nie
tyl ko li te ra tu ro znaw czo, lecz i spo łecz nie po -
trzeb ny mi.

H
e ge mo nia i trau ma. Li te ra tu ra wo bec
do mi nu ją cej fik cji mę sko ści Woj cie cha

Śmiei po dej mu je te ma ty kę, któ ra au to ro wi
bli ska jest od de ka dy. Ba dacz opu bli ko wał
dwie książ ki o ma ria żu mę sko ści i li te ra tu -
ry: Li te ra tu ra, któ rej nie ma. Szki ce o pol -
skiej „li te ra tu rze ho mo sek su al nej” (2010)
oraz Ho mo sek su al ność i pol ska no wo cze -
sność. Szki ce o teo rii, hi sto rii i li te ra tu rze
(2015). Wy da je się, że jed nak do pie ro
na kar tach He ge mo nii i trau my za pre zen to -
wał on w peł ni wła sny i grun tow nie prze -
my śla ny pro jekt teo re tycz no -kry tycz no -in -
ter pre ta cyj ny, dzię ki któ re mu zaj mu ją cy się
stu dia mi nad li te rac ki mi ob ra za mi mę sko -
ści po zy ska li no we na rzę dzia ba daw cze.

Książ ka Śmiei to sta ran nie za pla no wa na
li te ra tu ro znaw cza po dróż po przez ostat nie
sto lat pol skiej li te ra tu ry. Po dróż, w trak cie
któ rej czy tel ni kom bę dzie da ne przyj rzeć się
zmia nom, ja kim ule ga ło spoj rze nie ro dzi -
mych au to rów na kwe stię mę sko ści. Nie wąt -
pli wym atu tem pu bli ka cji jest spo sób, w ja -
ki ba dacz do ko nał se lek cji opi sy wa nych
przez sie bie twór ców. Ma my bo wiem wśród
nich za rów no au to rów ka no nicz nych,
na przy kład Bru no na Schul za, jak i mniej
zna nych – tu moż na by wy mie nić cho ciaż -
by otwie ra ją ce go roz wa ża nia Śmiei Ja na Ży -
znow skie go. Są tu tak po eci (To masz Ja strun,
Ja cek Pod sia dło), jak i pro za icy (An drzej Sta -
siuk). W książ ce po świę co nej mę sko ści
zna la zło się po nad to miej sce dla ko bie ce go
punk tu wi dze nia – prze czy tać więc mo że my
ob szer ny roz dział po świę co ny po wie ści
Tti stan 1946 Ma rii Kun ce wi czo wej.

Ty tuł książ ki, jak tłu ma czy sam au tor,
miał wska zy wać na wy czu wal ne w ca łej pu -
bli ka cji „na pię cie mię dzy mo de lem (fik cją)
mę sko ści he ge mo nicz nej i au to no micz nej
a mę sko ścią strau ma ty zo wa ną, oka le czo ną,
sta ra ją cą się, wra ca jąc do Si lver ma na, żyć
z bra kiem, oswo ić go, uczy nić ele men tem
kon sty tu tyw nym, nad bu do wać na nim.

Rów nie do brze jed nak mógł bym, na wią zu -
jąc do ty tu łu swo jej po przed niej książ ki, za -
ty tu ło wać ją Mę skość i no wo cze sność, gdyż
do świad cze nie no wo cze sno ści jest do -
świad cze niem nisz czą cym (trau ma) do mi -
nu ją cą fik cję mę sko ści/fik cję do mi nu ją cej
mę sko ści (he ge mo nia)” (s. 22).

Choć Śmie ja już we wstę pie swo jej
książ ki przy zna je się do licz nych uprosz czeń
oraz znacz ne go za wę że nia ba da nych i opi -
sy wa nych te ma tów, to przy znać na le ży, że
pod ję ta przez nie go pró ba uję cia „dzie jów
mę sko ści w pol skiej kul tu rze i li te ra tu rze
ostat nich stu lat” (s. 22) nie by ła by moż li -
wa do zre ali zo wa nia w in nej for mie, niż tyl -
ko su biek tyw ne go wy bo ru, ni gdy zaś kom -
plet ne go, ca ło ścio we go stu dium.

Już sa mo pod ję cie się przez Śmie ję tak
trud ne go i am bit ne go za da nia za słu gu je
na naj wyż sze uzna nie, zwłasz cza, że ba dacz
wkra cza na grunt wciąż nie zbyt do brze opi -
sa ny – ob ręb ro dzi mych ba dań sta wia ją cych
do pie ro swo je go pierw sze kro ki; czer pią -
cych w du żej mie rze z za ło żeń wy pra co wa -
nych w la tach po przed nich na grun cie ba -
dań za chod nich, pró bu jąc in kor po ro wać
je na grunt pol skie go li te ra tu ro znaw stwa;
przy kła dać je do ro dzi mych utwo rów i li -
te rac kich mo de li oraz me to dą prób i błę dów
spraw dzać, czy przy sta ją one do twór czo -
ści pol skich au to rów.
Śmie ja idzie w swo jej książ ce o krok da -

lej – w He ge mo nii i trau mie... roz wi ja
wła sną kon cep cję, w któ rej punk ta mi cen -
tral ny mi sta ją się trzy na stę pu ją ce ka te go -
rie: mę skość he ge mo nicz na, fik cja do mi nu -
ją ca i hi sto rycz na trau ma – po ję cia, zda niem
ba da cza, kon sty tu tyw ne dla ca łych stu -
diów nad mę sko ścią, a któ rych to źró deł szu -
kać na le ży w roz pra wach Ma scu li ni ties
Ra ewyn W. Con nell oraz Ma le Sub jec ti vi -
ty at the Mar gins Kai Si lver man.

Wnio ski do ja kich do cho dzi Śmie ja
wska zu ją na dy cho to micz ny cha rak ter pol -

KSIĄŻKI GAWEŁ JANIK

Dominujący
czy zdominowany?

Woj ciech Śmie ja: He ge mo nia i trau ma.
Li te ra tu ra wo bec do mi nu ją cej fik cji mę ‐
sko ści. War sza wa ‐Ka to wi ce 2016, s. 404.
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nę jak z Ni rva ny […] / a ta pod no si prze kłu -
tą brew. Za chwy co na. / Zer ka ją co ja na to.
/ […] Więc mru gam po ro zu mie waw czo, /
uda jąc, że wiem ty le co oni / al bo na wet mniej;
/ ni cze go im nie zdra dzam. / Wszyst ko
w swo im cza sie, / ko cha ni” (s. 51). Ks. Szy -
mik mą drze prze ko nu je, że czło wiek naj le piej
uczy się na swo ich błę dach, a ży cie jest jak
wi no – do bre, słod kie, ła god ne, ale tak że
skwa szo ne, wy trawne, mo że „da wać ko pa”.
„Im bli żej dna, / tym moc niej sze wi no”
(s. 8) – prze ko nu je po eta w jed nym z naj lep -
szych wier szy w to mie – „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” (s. 8). Mi łość, któ ra po rzu ca daw ne ży -
cie, wią że się już z od po wie dzial no ścią
i z doj rza ło ścią, za stę pu je po cząt ko wy zryw
i mło dzień czy en tu zjazm. By cie na dnie, upa -
dek czło wie ka pro wa dzi więc do zro zu mie -
nia, mo men tu uświa do mie nia te go, co w ży -
ciu jest na praw dę war to ścio we. Po pierw sze
ra do ści z Bo ga („Jest tak / jak o tym / kie dyś
sły sza łem: / myśl o Bo gu / spra wia mi / po -
tęż ną ra dość” – s. 16), po dru gie z bliź nie go
(„Da rem się sta je czło wiek” – s. 20). Ale po -
eta do cho dzi jesz cze do in nych prawd. Za pi -
su je je w li ry kach dla swo ich czy tel ni ków ja -
ko do bre ra dy, wska zów ki al bo „zło te my śli”:
„Nie idź / za każ dym im pul sem, / za każ dą
my ślą, / za każ dym ob ra zem” (s. 19), „[…]
ni gdy się nie go dzić / z tym, co ośle pia, co
uwo dzi” (s. 59), „do brze jest cier pli wie cze -
kać” (s. 59).

W Do brym wi nie po ja wia ją się mo ty wy
akwa tycz ne i ani mal ne. Pierw sze od zwier -
cia dla ją kru chość ludz kiej eg zy sten cji: „ży -
cie jest że glu gą dziu ra wej ło dzi”; tę sk no tę
za Stwór cą i przy szło ścią z nim zwią za ną:
„Nad chłod ną wo dą znów tań ce ob ło ków
/ I ta, co za wsze, wil goć po śród li ści. / Za To -
bą wo łam, Cie bie tu wy glą dam. / I niech się
wszyst ko, co mia ło być – zi ści” (s. 11); ale
też okre śla ją Bo ga, któ ry zo sta je na zwa ny
w wier szach Szy mi ka „Chry stu sem Głę -
bin” – je go za da nie po le ga na „wy ła wia niu
nas z ot chła ni jak po to pio nych” (s. 71). Dru -
gie są zwią za ne z sa mot no ścią, cier pie niem,
cho ro bą i śmier cią. Uro czy kot Gap ciuś, cho -
ciaż bli ski swo je mu pa nu, ko cha ny, ma ją cy
cie pły dom, mu si umie rać sam: „Nie by ło
mnie wte dy, ale sły sza łem, / że ciem no zie -
lo ne wy bro czy ny, / że kasz la nie krwią i że
bar dzo / by ło mu zim no” (s. 61), z ko lei kot
spo tka ny w schro ni sku na Błat niej, ska za ny
na mar ny los, głod ny i bez dom ny, zo sta je ura -
to wa ny przez wę dru ją ce go po gó rach tu ry -
stę: „Schro ni sko by ło zu peł nie pu ste, / a je -
mu głód za glą dał w dzi kie zie lo ne oko. /
Sko czył mi na ko la na, przy tu li li śmy się
do sie bie / i mru cze li śmy obaj dłuż szą chwi -
lę” (s. 62). Ks. Szy mik udo wad nia, że Bóg
dla każ de go ma swój plan, a wy ro ki bo skie
są nie zba da ne.

Swo ją książ kę au tor Uczę się cho dzić
koń czy sło wa mi Ewan ge lii, wy po wie dzia ny -
mi do pa na mło de go na słyn nym we se lu
w Ka nie Ga li lej skiej: „Ty za cho wa łeś do bre
wi no […] aż do tej po ry” (s. 83). Jest nim nie
tyl ko przy no szą cy roz kosz sma ku na pój,
na któ ry mu siał za dzia łać czas, ale przede
wszyst kim – jak wy ja śniał Be ne dykt
XVI – „głę bo kie czy ste „tak” wia ry” (s. 7),
któ re ks. Szy mik – ka płan i po eta – uczy nił
prze sła niem swo je go to mu. 

D
o bre wi no ks. Je rze go Szy mi ka to tom
syn kre tycz ny. Po eta po mie ścił w nim nie

tyl ko – jak mó wi pod ty tuł zbio ru – wier sze
z lat 2014–2017, ale tak że frag men ty tek stów
Jo se pha Rat zin ge ra, for my epi sto lar ne oraz
uryw ki z Ewan ge lii. Ca ła książ ka zo sta ła po -
dzie lo na na je de na ście nie rów no mier nych
czę ści. Po eta sta rał się w nich te ma tycz nie
upo rząd ko wać swo je utwo ry. W to mie po ja -
wia ją się mo ty wy sta le po ru sza ne przez ks.
Szy mi ka: je go do świad cze nia co dzien no ści,
spo tka nia z Bo giem, za pi sy z po dró ży oraz
po by tu w gó rach, opi sy miast, ko biet, dziew -
czyn, wresz cie mat ki. Tym ra zem jed nak
w tych od lat to wa rzy szą cych po ecie ob ra -
zach zo sta je wy eks po no wa na dro ga, ja ką na -
le ży przejść, aby uzy skać peł nię doj rza ło ści. 

„Im star sze wi no, tym lep sze” – mó wi po -
wie dze nie. Oto po ten cjał tkwią cy w doj rze -
wa niu. Nie tyl ko wy kwint ne go trun ku, ale
przede wszyst kim do cho dzą ce go do do sko -
na ło ści czło wie ka. Do bre wi no za wdzię cza
swo ją war tość cza so wi. Ten nie tyl ko nisz -
czy i kru szy, ale tak że le czy ra ny, two rzy hi -
sto rię, umac nia ludz kie re la cje, wresz cie przy -
no si no we, in ne spoj rze nie na rze czy wi stość:
„Jak to się zmie nia wszyst ko. / Jak się ro śnie
ku cze muś, cze go jesz cze nie ma. / Jak się
trud no roz po znać / na daw nych zdję ciach na -
szych my śli / i prze my śla nych tak grun tow -
nie / […] tez” (s. 55). To, co kie dyś dla au -
to ra Zie mi nie bie skiej by ło pew ne i oczy wi ste,
sta je się wąt pli we te raz, po la tach: „Cóż to
się sta ło i dzie je? / Że Wi dze nie je sie nią, pi -
sa ne 35 lat te mu, / czy tam tej je sie ni jak wier -
sze / nie zna ne go mi czło wie ka” (s. 55). Do -
świad cze nie ka że więc pa trzeć ks. Szy mi ko wi
na te raź niej szość z dy stan sem, bo kie dy sta -
nie się ona prze szło ścią za pew ne bę dzie wi -
dzia na ina czej.

Z wier szy wy ła nia ją się opo zy cje: „ja”
i „daw ny świat”, „ja” i no wo cze sność, do -
świad cze nie (któ re na by ło po ko le nie ks.
Szy mi ka) i mło dość (któ rą ży je obec ne po -
ko le nie). Au tor Błę ki tu na uczo ny, że nic nie

jest pew ne w ży ciu, ma jąc swo je la ta, uwa -
ża jąc sie bie za oby te go z rze czy wi sto ścią, do -
strze ga w niej spra wy i rze czy, któ re de wa -
lu ują, nisz czą czło wie ka. Twór ca we wnętrz nie
nie wy ra ża na nie zgo dy. Usta wia się po prze -
ciw le głej stro nie obec ne go świa ta, któ ry nie
bar dzo mu się po do ba. Ale po eta nie jest tyl -
ko bier nym ob ser wa to rem rze czy wi sto ści.
Cho ciaż ją otwar cie kry ty ku je: „Roz glą dam
się i wi dzę, / […] dziew czy ny ma ją ano rek -
sję, / dzie ci ADHD, / ka mie nie błę kit ną pru -
ską krew, / a moi ró wie śni cy żo ny / w wie -
ku mo ich stu den tek” (s. 41), my śli o niej,
po le ca ją w swo jej mo dli twie: „Ale je stem
z ni mi znacz nie bar dziej”, „Chcę dla nich tyl -
ko do bra” (s. 51). Pa trząc na ta kie ob raz ki,
scen ki ro dza jo we, przy po mi na mu się sta ro -
te sta men to wy Ba bi lon, mia sto, w któ rym Bóg,
dzię ki po mie sza niu lu dziom ję zy ków, zni we -
czył naj pierw ich pla ny zbu do wa nia po tęż nej
wie ży Ba bel – sym bo lu py chy – na stęp nie do -
pro wa dził mia sto to do cał ko wi te go znisz cze -
nia i osta tecz ne go upad ku. Ks. Szy mik su ge -
ru je, prze strze ga, że do te go sa me go dą ży
no wo cze sny świat. Pod miot zwra ca się
do nie go w jed nym z wier szy: „O wiel ko miej -
ski Ba bi lo nie, / wiel ka Nie rząd ni co, / uwo -
dzi ciel ko mło dych i nie tyl ko, / o py sku oko -
lo nym ko żusz kiem. / Wi dzę cię
na olsz tyń skiej sta rów ce, / w bla dym bla sku
smart fo na, / sły szę w gi ta ro wym rif fie”
(s. 56). Po eta uka zu je po nęt ną, no wo cze sną
rze czy wi stość, któ ra wie czym i jak zwieść
czło wie ka. Ks. Szy mik nie da je się jed nak na -
brać – swo je już wi dział i prze żył. Ale też wie,
że każ da mło dość i do cho dze nie do doj rza -
ło ści rzą dzą się swo imi pra wa mi, trwa ją
w cza sie. Owo ce „ze rwa ne, tło czo ne, pod da -
ne pro ce so wi fer men ta cji” – jak pi sze Jo seph
Rat zin ger, któ re go sło wa otwie ra ją tom – do -
pie ro po tem, po cza sie wła śnie, „sta ją się kosz -
tow nym wi nem” (s. 7). Epi fa nia, olśnie nie,
błysk, po zna nie te go, co w ży ciu naj istot niej -
sze przy cho dzą do pie ro póź niej: „oto blon -
dyn jak z Ni rva ny […] / pod no si dziew czy -

KSIĄŻKI KATARZYNA NIESPOREK

„Im bliżej dna,
tym mocniejsze wino”

Ks. Je rzy Szy mik: Do bre wi no. Wier sze

z lat 2014‐2017. Księ gar nia św. Jac ka, Ka ‐
to wi ce 2017, s. 88. 
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ram, po zo sta ją w al ter na tyw nym świe cie.
Być mo że moż na to in ter pre to wać ja ko ich
szan sę po now ne go, tym ra zem lep sze go, po -
wtór ne go wspól ne go ży cia. Lecz je śli hi sto -
ria wra ca do swych pier wot nych to rów, dla -
cze go ta kim sa mym za sa dom nie pod le ga ją
ich bo ha te ro wie? 

Sa mo za koń cze nie jest iście za ska ku ją -
ce – za czy na jąc po dróż z bo ha te ra mi moż -
na do mnie my wać, że wró cą do swej rze czy -
wi sto ści, wy cią gną od po wied nie wnio ski,
spi szą je, al bo cho ciaż opo wie dzą swe do -
świad cze nia mło de mu po ko le niu. Oka zu je
się, że nie tyl ko nie wra ca ją, a po nad to zo -
sta ją roz łą cze ni. Lu dwik pró bu je prze do stać
się do Pol ski, a Gra ży na czy ta list po że gnal -
ny. Do pie ro ostat nie zda nie po zwa la zro zu -
mieć sens ty tu łu utwo ru: „Gło wa do gó ry,
wcze śniej czy póź niej bę dzie my ra zem. Jak
za wsze”. Nie jest to za bieg no wy – po dob -
ne roz wią za nie za sto so wa ła au tor ka mło -
dzie żo wej po wie ści Sło necz ni ki, Ha li na
Snop kie wicz, któ ra do pie ro w ostat nim
zda niu książ ki od nio sła się do sa me go ty -
tu łu.

Nie da się nie za uwa żyć, że koń ców ka
utwo ru nie sa mo wi cie przy spie sza. Od no si się
wra że nie, ze au tor przy ostat nich stro nach hi -
ste rycz nie pra gnął tyl ko i wy łącz nie za koń -
cze nia swej książ ki. Przez po nad czte ry sta
stron ak cja pły nę ła swo bod nie, zda rza ły
się dłuż sze opi sy jed nej sce ny. Ostat nie
trzy dzie ści stron to kon tra stu ją ce nie sa mo -
wi te przy spie sze nie. Sy tu acje, za rów no po -
li tycz ne jak i przy go dy bo ha te rów, sta ją się
dy na micz ne a szy bkie zmia ny po tę gu ją
wra że nie cha osu. Z dru giej stro ny, nie moż -
na wy klu czyć, że jest to za bieg ce lo wy. Przy -
go dy bo ha te rów przy spie sza ją, bo i sy tu acja
po li tycz na przy spie sza. Po dob nie jak mia -
ło to miej sce w la tach osiem dzie sią tych – by -
ły to nie sa mo wi cie szyb kie wy da rze nia,
któ re zmie ni ły ży cie wszyst kich Po la ków. 

Dla bo ha te rów wy ciecz ka w prze szłość
oka za ła się sza rą rze czy wi sto ścią. Nie był
to ani sen, z któ re go mie li się obu dzić, ani
tym bar dziej eks pe ry ment na uko wy. Po zo -
sta li w no wej  – sta rej rze czy wi sto ści, z któ -
rą zo sta li zmu sze ni po now nie się zmie rzyć.
Po cie sza ją ce jest to, że ucie szy li się ze swej
po wtór nej mło do ści. Na kar tach po wie ści co
rusz po ja wia ją się po zy tyw ne wy po wie dzi
na te mat po wtór nej mło do ści, sprę ży ste go
cia ła, mło dzień czej si ły oraz wia ra, że nie
po wró cą do swych sta rych ciał. Czy za tem
cel ja ki przy świe cał bo ha te rom, aby po zo -
stać w al ter na tyw nej rze czy wi sto ści wy ni -
kał tyl ko i wy łącz nie z moż li wo ści utrzy ma -
nia mło do ści? Jest to obec nie trend
po pu la ry zo wa ny w świe cie me diów – za -
trzy ma nie mło de go wy glą du, nie do pusz cze -
nie oznak sta ro ści. Je śli tyl ko to przy świe -
ca ło pa rze mał żon ków, to ich wy pra wa
w prze szłość oka za ła się nie po trzeb nym
wzru sze niem. I tak kie dyś ze sta rze ją się….

Przed sta wio na opo wieść to tyl ko fik cja li -
te rac ka. Nikt z nas nie do sta nie dru giej
szan sy prze ży cia swe go ży cia czy cof nię cia
się w od mę ty hi sto rii. Więc je ste śmy zo bo -
wią za ni pa trzeć da le ko sięż nie, wy cią gać
od po wied nie wnio ski i żyć tak, aby nie ża -
ło wać prze ży tych chwil i nie wsty dzić się
za swe cza sy. 

N
aj now sza książ ka Zyg mun ta Mi ło szew -
skie go Jak za wsze zry wa z se rią kry mi -

na łów o pro ku ra to rze Szac kim, osa dzo nych
w war szaw skich re aliach. Jest to, jak moż -
na prze czy tać na od wro cie książ ki, „ko me -
dia iro nicz no -ro man tycz na”. I rze czy wi -
ście, już od pierw szej stro ny ro man tyzm
star sze go mał żeń stwa prze pla ta się z ich iro -
nicz ny mi wy po wie dzia mi. Sam ob ra zek
star szej pa ry jest uro czy, czy wręcz uro kli -
wy. Star si, zna ją cy się do sko na le mał żon ko -
wie, świę tu ją swo ją pięć dzie sią tą rocz ni cę ślu -
bu. Świę tu ją nie sza blo no wo, bo ero tycz nym
zbli że niem, ła miąc tym pe wien te mat ta bu.
Za nim do cho dzi do in tym ne go ak tu (no tabe -
ne z po mo cą me dy ka men tów oraz ero tycz -
nej bie li zny) po dej mu ją ana li zę do tych cza -
so we go ży cia. Dys ku tu ją o bla skach jak
i bra kach swe go wspól ne go ży cia, do cho dząc
do wspól nej de cy zji, że ich ży cie nie by ło złe,
lecz mo gło być lep sze. I za pew ne mo gła by
ta dys ku sja trwać na dal, lecz oto bu dzą się
po now nie w pa mięt nym ro ku 1963, kie dy za -
czę ła się ich wspól na ży cio wa przy go da. Nie
jest to jed nak ta sa ma rze czy wi stość – w al -
ter na tyw nej rze czy wi sto ści Pol ska sta no wi
ko lo nię fran cu ską, z wszyst ki mi te go kon se -
kwen cja mi – fran cuskie sym bo le, fran cu ski
styl ży cia, fran cu ski ję zyk, fran cu skie ze spo -
le nie. Za po wia da się po wrót do prze szło ści,
zna ny z fil mów fa bu lar nych. Jed nak to nie
tyl ko wy ciecz ka bo ha te rów w prze -
szłość – to spe cy ficz na pró ba cha rak te ry sty -
ki współ cze sne go świa ta. Kon kret ne wy da -
rze nia czy oso by moż na przy rów nać
(od kal ko wać) do współ cze snych bo ha te rów
sce ny po li tycz nej czy utoż sa mić z obec ną
sy tu acją spo łecz no -po li tycz ną. Tym sa -
mym książ ka pró bu je w iro nicz ny spo sób
opi sać współ cze sne re alia. 

Aby pod jąć się ta kie go wy zwa nia trze ba
zmie rzyć się z uka za niem cech pol skie go na -
ro du, po ka zać spo łe czeń stwu naj waż niej sze
ce chy, dzię ki któ rym do tar li do obec ne go

punk tu. Stąd Mi ło szew ski kre śli, czy wręcz
opi su je nad mier ne przy wią za nie do hi sto -
rii, sen ty ment do mo nu men tal nych (bu do -
wa nych z roz ma chem) po mni ków oraz sta -
łą kłó tli wość (nie zgo dę), któ ra za wsze
pro wa dzi do po dzia łów, koń czą cych się
istot ny mi skut ka mi. Za ska ku je jed nak brak
ty po wo pol skiej ce chy, ja ką jest przy wią za -
nie do re li gii, a do kład niej do jej ob rząd ków.
W ca łej książ ce zna leźć moż na je dy nie kil -
ka wzmia nek na te mat ko ścio łów, jed nak tyl -
ko ja ko bu dow li. Brak ja kich kol wiek od nie -
sień do ży cia du cho we go spo łe czeń stwa.
Czy ta jąc naj now szą książ kę Mi ło szew -
skie go, od no si się wra że nie, że uka za nych
w niej Po la ków za li czyć moż na do gro na
nie wie rzą cych. Trud no na wet mó wić o nie -
prak ty ku ją cych, bo nie ma w niej mo wy
o żad nych ob rząd kach, ża den z bo ha te rów
nie świę tu je na wet świec kiej Gwiazd ki. Jest
to o ty le dziw ne, że przy wią za nie do re li -
gii jest jed nym z pod sta wo wych wy znacz -
ni ków „pol sko ści”. Pod ję ty przez Mi ło szew -
skie go za bieg moż na pró bo wać tłu ma czyć
pró bą od cię cia się au to ra od współ cze -
snych pro ble mów na li nii ko ściół -in ni.
Kłó ci się to jed nak z ca ło ścią utwo ru i uka -
zu je pew ną nie kon se kwen cję. Sko ro au tor
po dej mu je się dość szcze gó ło wej cha rak te -
ry sty ki naj waż niej szych cech Po la ków, po -
wi nien w ja kiś spo sób zmie rzyć się rów nież
z tym pro ble mem. 

Wspo mnia ną nie kon se kwen cję wi dać
rów nież w za koń cze niu utwo ru. Bo ha te ro -
wie prze no szą się w al ter na tyw ne la ta
sześć dzie sią te, gdzie rze czy wi stość wy -
glą da zu peł nie ina czej od tej, któ rą oni za -
pa mię ta li. Z bie giem cza su i wy da rzeń hi -
sto ria za czy na wra cać na swe sta re
try by – po now nie do wła dzy do cho dzi
Edward Gie rek a pew nej no cy do cho dzi
do za ma chu sta nu. Są to wy da rze nia zna ne
bo ha te rom, wszyst ko wra ca do „nor mal no -
ści”. Jed nak oni nie wra ca ją do swych

KSIĄŻKI JUSTYNA SZLACHTA‐MISZTAL

To nie sen
ani eksperyment,
to rzeczywistość

Zyg munt Mi ło szew ski: Jak za wsze. Wy ‐
daw nic two W.A.B, War sza wa 2017,
s. 480.
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O
d wie dzi łem nie daw no uro kli we mia -
stecz ko dol no ślą skie Wleń, któ -

re – tak jak po bli ski Lwó wek – uzy ska -
ło pra wa miej skie przed ro kiem 1261.
Gó ru ją nad nim i nad ma low ni czą do li -
ną Bo bru ru iny naj star sze go mu ro wa ne -
go zam ku na Ślą sku wraz z ca łym ze spo -
łem ar chi tek to nicz nym oka la ją cym go,
zwa nym Wleń skim Gród kiem. Je go hi -
sto ria ma po czą tek w wie ku X, kie dy
na szczy cie wznie sio no spo ry drew -
nia ny gród, któ ry wraz z zam kiem peł -
nił funk cję kasz te la nii. Od dru giej po ło -
wy XII wie ku na bra ła ona ka mien nych
kształ tów. Do dal szej roz bu do wy zam -
ku przy czy nił się przede wszyst kim
ksią żę Hen ryk Bro da ty wraz z żo ną św.
Ja dwi gą (u pod nó ża zam ku znaj du je się
„ka mień od po czyn ku”, przy któ rym
we dług le gen dy mia ła od po czy wać Ja -
dwi ga). Ru iny zam ku oto czo ne są pięk -
ną ar chi tek tu rą (ba ro ko wy pa łac
z XVII wie ku oraz ko śció łek św. Ja dwi -
gi rów nież z te go okre su), ale ja po le cam
wszyst kim przede wszyst kim za pie ra ją -
cy dech w pier siach wi dok roz cią ga ją -
cy się z te go wznie sie nia – do praw dy je -
den z naj cu dow niej szych na zie mi
ślą skiej.

Hi sto ryk ję zy ka na to miast nie mo że
nie zwró cić uwa gi na wy jąt ko wo ar cha -
icz ny cha rak ter sa mej na zwy miej sco wej
Wleń. Jej za pi sy: Len z ro ku 1206
i Wlen z 1271 po zwa la ją mia no wi cie
na re kon struk cję Wle nia od ar cha icz nej
pod sta wy in do eu ro pej skiej -vel - o zna -
cze niu „wil got ny, mo kry” – tej sa mej,
od któ rej uro bio no i ta kie na zwy, jak
Wiel, Wie le, Wie leń, Wie luń, Wo lin, Weł -
na, We łta (do daj my, że w swej hi sto rii
Wleń do świad czył bar dzo wie le ra zy klę -
ski po wo dzi).

W tym mo men cie trze ba przy wo łać
dziś za po mnia ne, a jesz cze po wszech nie
zna ne w XVI wie ku sło wa weł na, wełn,
wełm – „fa la”, „bał wan”, też od rdze nia

-vel - po cho dzą ce. Czy ta my w tek stach
sta ro pol skich: „Wełm wo dy, wełm mor -
ski, na któ rym się ło dzie roz bi ja ją”
(Słow nik Ja na Mą czyń skie go
ok. 1500 – ok. 1587, Kró le wiec 1564),
„Gwał tow niej się mi ło ści prze ciw ia ją niż
któ ra w mo rzu ska ła na wal nym weł nom”
(Łu kasz Gór nic ki 1527–1603), „I po ru -
szy ły są sie weł ny”, „Duch wełn al bo bu -
rze” (Psał terz flo riań ski z XIV/XV wie -
ku), „W po śrzo dek wełn” (Bi blia
kró lo wej Zo fii z ro ku 1455), „I po sta wił
weł nę ich w ci chość i umil kły weł ny ich”
(Psał terz pu ław ski z XV/XVI wie ku),
„Spu ści na grzesz ne wełn bi cie” (Psał -
terz al bo ko ściel ne śpie wa nie kró la Da -
wi da no wo pil nie prze ło żo ny, Kra -
ków 1532).

W obie gu ko mu ni ka cyj nym by ły też
przy miot ni ki weł ni sty, wełn ny – „fa li sty,
wzbu rzo ny, burz li wy”: „Jak nie bez -
piecz na pły wać po tym weł ni stym mo -
rzu świa ta te go” (Ja kub Wu jek 1541-
1597), „I stał jest duch wełn ny” (Psał terz
flo riań ski z XIV/XV wie ku).

Ar cha icz ny rdzeń -vel - tkwi w sta ro -
-cer kiew no -sło wiań skiej for mie vłna,
w ru skiej voł na i cze skiej vlna, w nie -
miec kiej Wel le „fa la”, a tak że w li tew -
skich po sta ciach vił na, vil nis „fa la”,
od któ rych po cho dzą na zwy rzecz ne Wi -
lia, Wil na, a od nich na zwa mia sta Wil -
no (po li tew sku Vil nius).

Naj bar dziej zna nym u nas obiek tem
z pod sta wą -vel - jest, oczy wi ście, Wa -
wel – na zwa wzgó rza w Kra ko wie
nad Wi słą, na któ rym wy bu do wa no
gród i póź niej szą sie dzi bę kró lów pol -
skich. To był pier wot ny – do po cząt -
ków XVII stu le cia – Wą wel, od mie nia -
ny Wąw la, Wąw lo wi, Wąw lem,
na Wąw lu. Ma my w tej po sta ci przed -
ro stek wą - (kie dyś obocz ny wa riant
przy im ka w, we) i nasz pień -wel, a ca -
ła struk tu ra ozna cza ła „miej sce po ło żo -
ne w wo dzie, wśród wo dy, czy li oto czo -

ne wo dą”, tak że „miej sce oto czo ne te -
re nem ba gien nym”, co od po wia da ło
po ło że niu wzgó rza w cza sach przed hi -
sto rycz nych i w śre dnio wie czu.

Jak in for mu je Słow nik ety mo lo gicz ny
nazw geo gra ficz nych Pol ski prof. Ma rii
Ma lec z ro ku 2003, zmia na brzmie nia
Wą wel na Wa wel do ko na ła się pod wpły -
wem pi sow ni ła ciń skiej Va vel, Va ve lus,
ale jesz cze w XVII wie ku w obie gu są
dwie po sta cie – Wą wel i Wa wel,
przy czym ta dru ga od mie nia na jest naj -
pierw Wa wel, Waw la al bo Wa wel, Wa -
we lu. Do pie ro od XVIII wie ku utrwa la
się dzi siej sze de kli no wa nie Wa wel, Wa -
we lu, Wa we lo wi, Wa we lem, na Wa we lu. 

Ar cha icz ny przed ro stek wą - ma my
w wy ra zie wą dół – „miej sce po ło żo ne
w do le, w wą skim prze smy ku, przej ście,
prze chód”, wą dro ga „miej sce przy dro -
dze”, a i w na zwach miej sco wych ty pu
Wą brzeź no „osa da usy tu owa na mię dzy
brzo za mi”, Wą chock – z dawn. Wą choc -
ko i Wą chod sko – na zwa ja kie goś przej -
ścia, Wą dro że od wą dro gi, czy li „osa da
przy dro dze”, Wą wol ni ca, Wą wel nia,
Wą wel no – na zwy o pry mar nym zna cze -
niu toż sa mym z Wąw lem – póź niej szym
Wa we lem.

Asko ro mó wi li śmy dziś o czą st ce -vel -
i o wy ra zie weł na „fa la”, do po wiedz my
dla po rząd ku, że weł na – „sierść wie lu
zwie rząt” i „su ro wiec włó kien ni czy
otrzy ma ny z tej sier ści” – od pra sło wiań -
skiej vlny – po cho dzi, jak in for mu je Słow -
nik ety mo lo gicz ny ję zy ka pol skie go prof.
Wie sła wa Bo ry sia z ro ku 2005, od pra -
in do eu ro pej skie go rdze nia uel - o zna cze -
niu „rwać, wy ry wać” z do da nym do nie -
go przy rost kiem -no. Ety mo lo gicz ne
za tem zna cze nie weł ny to „to, co jest rwa -
ne, wy ry wa ne” – w oczy wi sty spo sób
zwią za ne z daw ną tech ni ką po zy ski wa -
nia te go su row ca przez wy ry wa nie czy
wy sku by wa nie (por. też ru no).

■

Wleń
i cząst ka ‐vel ‐

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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MAREK PIECHOTA

Z no wych ono ma sti ko nów

BIEL SKO !BIALSZ CZAN KI

Cza sem py ta nie za dasz śmia łe

Zbyt, jak faul, ale po za bo iskiem:

„Czym Biel sko by ło by bez Bia łej?” –

Obe li skiem?!

CIE SZY NIAN KI

1.

Mam nie win ne py ta nie:

„Czy wie dzą cie szy nia nie,

Co w Cie szy nie cie szy nia nie,

Czy też nie?” – Bo ja nie… 

2.

Ma ło co tak oko cie szy,

Jak w Cie szy nie przy bysz pie szy, 

Nim po spie szy do pie le szy, 

Do pod da szy swych, pod strze szy, 

Z flasz sko rzy sta al bo z fle szy.

Cie szyn mil szy, do dam jesz cze,

Niż Szcze brze szyn, Szczyrk i Brzesz cze. 

Prze ku wiecz no ści, dla ob ra zu

Tym są „łzy Chios”, czy li ma styks.

Sło wo – ma te ria nie bez piecz na,

Jak nie po tra fisz, za miast ikon

Ma luj dow cip ny ono ma sti kon –

Bez au re oli też uwiecz nia…

BY TO MIAN KI

1.

Wszy scy chcą być mło dzi, pięk ni i bo ga ci…

By to mia sto zro zu mieć, trze ba wie le stra cić.

2.

By tom ma ły wy dać, nie trze ba ta len tu,

Wy star czy pió ro w rę ku ob ra cać bez wstrę tu.

To myśl re tro… Dziś no wą tu po in tę do pi szę:

Wy star czy w do brym ryt mie na ci skać kla wi sze.
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MIĘ DZY RZECZ KI

Ma rzeń o Mię dzy mo rzu ty się le piej wy rzecz,

Osiądź ra czej, gdzie Mo dlin al bo gdzie Mię dzy rzecz.

TCZE WIAN KI

Ileż na pa pier prze tar to drzew,

By dać spis za let, ja kie ma Tczew!

Wśród te go sta nu rze czy przy czyn: 

Tcze wian oszczęd ność nie do ty czy.

TY SZAN KI

Taj ni ki gra ma ty ki niź li cie ląt wy chów

Trud niej sze: „Do tych Tych się mó wi, czy do Ty chów?”.

Trze ba ko goś z ty szan spo tkać

Al bo spy tać Ja na Miod ka. 

ŁYK ME TA PO ETY KI 

Nie raz tłu ma czyć trze ba go ściom

Tło sło wa (pa nie w lot to chwy cą) – 

Ono ma styk z rze czy wi sto ścią

Jak z pył kiem pu dru tych pań li co.

Imię – to poj mą też od ra zu –

Ma moc ta jem ną, ja ką ma Styks,

MAREK PIECHOTA
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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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Nie od chodź ode mnie

KA TO WI CE. Kie dyś, w okre sie mię dzy wo jen nym ta cy po -
eci jak Ma rian He mar, Ju lian Tu wim, An drzej Włast pi sa li zna -
ko mi te tek sty pio se nek zna nych i śpie wa nych do dziś: „Tan -
go an dru sow skie”, „Na sza jest noc”, „Re be kę” czy „Na pierw szy
znak”. Zna ko mi ta ak tor ka Ślą skie go Te atru Lal ki i Ak to ra Ate -
neum, KRY STY NA NO WIŃ SKA przy po mnia ła je słu cha czom
zgro ma dzo nym w Ga le rii Ate neum przy ul. 3 Ma ja 25. Me lo -
die za pa mię ta ne, tek sty zna ne, wy bor na in ter pre ta cja uczy ni -
ła li sto pa do wy wie czór no stal gicz nie mi łym. 

Li nia i cha os – kom po zy cje prze strzen ne świa ta

CIE SZYN. Wy sta wa w ra mach XXV Fe sti wa lu Ars Ca me -
ra lis 2017, współ or ga ni zo wa na przez Za mek Cie szyn i Wy -
dział Ar ty stycz ny Uni wer sy te tu Ślą skie go za pre zen to wa ła pra -
ce kla sy ków i ich uczniów oraz na stęp ców: Wła dy sła wa
Strze miń skie go, Klau diu sza Ję dru si ka, Ur szu li Broll, Zdzi -
sła wa Stan ka, Zyg fry da Du dzi ka, Ze no na Mo skwy, An drze -
ja Szew czy ka, Mar ka Chlan dy, Je rze go Wroń skie go, Kry sty -
ny Pa ster czyk, Pio tra Lu tyń skie go, Krzysz to fa Mor cin ka,
Mar ka Ku sia, Sła wo mi ra Brzo ska, Mi cha ła Sman de ka, Jo -
an ny Rzep ki -Dzie dzic, Wojt ka Ku char czy ka, Łu ka sza Dzie -
dzi ca. Wi dzo wie mo gli za po znać się z twór czo ścią na wią zu -
ją cą do awan gar do wej Wła dy sła wa Strze miń skie go teo rii
uni zmu, przez do ro bek gru py St -53, po twór czość pra cow ni -
ków ASP w Ka to wi cach oraz współ cze sne mu lti me dial ne pre -
zen ta cje dzieł mło dych ar ty stów.

W na szych ser cach Pol ska 

KA TO WI CE. Zna ko mi te wy da rze nie ar ty stycz ne pn. „W na -
szych ser cach Pol ska”, któ re go or ga ni za to ra mi by li Wo je wo -
da Ślą ski, Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce oraz NO SPR. Uro czy -
stość pa tro na tem ho no ro wym ob jął i swą oso bą wraz
z to wa rzy szą ca Mu mał żon ką za szczy cił – Pre zy dent Rze czy -
po spo li tej Pol skiej. Wy ko naw ca mi te go pa trio tycz ne go kon -
cer tu by li: Ze spół Śpie wa ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si -
le sia, Sta ni sław Soy ka, Jó zef Skrzek, Ka pe la gó ral ska,
Za brzań skie Sto wa rzy sze nie Kul tu ral ne Za ło go wa Gór ni cza
Or kie stra Dę ta „Ma ko szo wy” (dyr. Hen ryk Man drysz) i in. 

Ho me Mo vie Day – Świę to ki na do mo we go

KA TO WI CE. Ideą świę to wa nia jest za cho wa nie fil mów z do -
mo wych zbio rów. Naj waż niej szym punk tem pro gra mu by ła

NOTATNIK
KULTURALNY

Redagują: 

Anna Gaitoer

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Ireneusz Wójcik
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pro jek cja ama tor skich ma te ria łów fil mo wych, udo stęp nio nych
przez miesz kań ców Gór ne go Ślą ska i oko lic. Po ka zy by ły ko -
men to wa ne przez au to rów lub bo ha te rów fil mów. Go ściem
spe cjal nym te go rocz nej edy cji był Woj tek Ku kucz ka – syn Je -
rze go Ku kucz ki – któ ry za pre zen to wał ama tor skie fil my z ar -
chi wum ro dzin ne go.

Re pre mie ra

KA TO WI CE. 27 li sto pa da w Ki no te atrze Rial to spo tka -
li się po upły wie nie mal po ło wy wie ku: re ży ser Ka zi mierz
Kutz, ope ra tor Wie sław Zdort oraz wszy scy ży ją cy od twór -
cy głów nych ról w fil mie Sól zie mi czar nej: Ol gierd Łu -
ka sze wicz, Je rzy Łu ka sze wicz, Ber nard Kraw czyk oraz An -
drzej Wilk. Za cy fro we od re stau ro wa nie fil mu
od po wie dzial ne jest Stu dio Fil mo we Kadr.  Wi dzo wie sko -
rzy sta li z ofer ty obej rze nia cy fro wo od no wio nej wer sji fil -
mu, ze świet nie od re stau ro wa nym ob ra zem i dźwię kiem.
Był to pierw szy pu blicz ny po kaz te go fil mu, po re kon struk -
cji w Pol sce.

„Śląsk czy ta”

KA TO WI CE. Trze cia edy cja Ślą skich Tar gów Książ ki po -
szczy cić się mo że 34-ty sięcz ną pu blicz no ścią. 144 wy staw -
ców, 108 zna ko mi tych au to rów, książ ko we pre mie ry i be -
st sel le ry, spo tka nia li te rac kie, warsz ta ty, dys ku sje, wy mia na
ksią żek i atrak cje dla dzie ci to bi lans Ślą skich Tar gów Książ -
ki, któ re od by ły się w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre -
so wym. Go ściem Ho no ro wym Tar gów Książ ki by ły Wę gry,
więc nie za bra kło spo tkań z wę gier ski mi twór ca mi i wo kół
wę gier skiej kul tu ry, li te ra tu ry i spor tu. Wśród wy staw ców
obec nych w Ka to wi cach by li m.in.: Ar ka dy, Bel lo na,
BOSZ, Dom Wy daw ni czy Re bis ,,In sty tut Ba dań Li te rac -
kich, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, MU ZA S.A.” Mu zeum
Ślą skie w Ka to wi cach, Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie, NA -
TIO NAL GEO GRA PHIC, SW „Czy tel nik”, „ŚLĄSK”
Wy daw nic two Na uko we, Ślą skie Cen trum Wol no ści i So -
li dar no ści, Wy daw nic two Li te rac kie, Wy daw nic two Na sza
Księ gar nia i in.

Dzień ro syj ski

KA TO WI CE. 29 li sto pa da w VIII Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Ka to wi cach już
po raz 13 od był się Dzień Kul tu ry Ro syj skiej. W im pre zie tej
wzię li udział ucznio wie ze szkół po nad gim na zjal nych z ca -
łe go wo je wódz twa. Te go rocz na edy cja Dnia Ro syj skie go od -
by ła się pod ty tu łem „Pra wo sła wie, cer kiew, iko ny”. Te ma -
ty ce tej po świę co ny był wy kład wy gło szo ny przez dr hab.
Ju sty nę Ty mie niec ką -Su cha nek z Wy dzia łu Fi lo lo gii Wschod -
nio sło wiań skiej Uni wer sy te tu Ślą skie go. Od był się tak że kon -
kurs na naj lep szą pre zen ta cję mul ti me dial ną po świę co ną prze -
wod nie mu te ma to wi im pre zy. W ry wa li za cji zwy cię ży ła
re pre zen ta cja z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3
w Ru dzie Ślą skiej. W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ła uczen ni -
ca z X Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Igna ce go Pa de rew -
skie go Wik to ria Mru gacz.

– Na sze spo tka nia z kul tu rą ro syj ską ma ją wie lo let nią i bo -
ga tą tra dy cję – wy ja śnia Be ata Bie nek, na uczy ciel ka ję zy ka
ro syj skie go w VIII LO i prze wod ni czą ca Klu bu Ru sy cy stów,
a tak że ini cja tor ka im pre zy. – W po przed nich edy cjach
ucznio wie mo gli za po znać się z wy bit ny mi ro syj ski mi pi sa -
rza mi i po eta mi, kom po zy to ra mi i ma la rza mi oraz ich twór -
czo ścią. Im pre zy te or ga ni zu je my co rocz nie przy współ pra -
cy z Uni wer sy te tem Ślą skim.

XXXV PRO SCE NIUM (Ny sa)

NY SA. Na sce nie Ny skie go Do mu Kul tu ry za pre zen to wa -
ło się je de na ście grup te atral nych pod czas 35. Ogól no pol skiego
Spo tka nia Te atrów Ama tor skich „Pro sce nium 2017”. Ju ro rzy
(An drzej Ski ba, Bar tło miej Mier nik i Sła wo mir Ku li gow ski)
przy zna li pierw sze miej sce Te atro wi „Te tra edr” z Ra ci bo rza
za spek takl Gwo li ja kiejś ta jem ni cy na pod sta wie Pa mięt ni -
ka Ste fa na Czar niec kie go Wi tol da Gom bro wi cza w re ży se rii
Gra ży ny Ta bor. W zwy cię skim spek ta klu wy stą pi li: Oli wia
Urba now ska, Agniesz ka Raj da, Pau li na Szin cel, Ku ba Ta bor,
Łu kasz Czo ga lik, Ra dek Wró bel i Mar cin Fra na szek. Dru gie
miej sce za jął Te atr „Kto?” z Ozim ka, a trze cie Te atr Szkol ny
„Fa ta mor ga na” z Ny sy. W ka te go rii ak tor skiej pierw szą na -
gro dę otrzy ma ła Agniesz ka Raj da z Ra ci bo rza, dru gą ze spół
ak tor ski Te atru „Kto?”, trze cią Ka ta rzy na Pe te rek z „Fa ta mor -
ga ny”, a wy róż nie nie Woj ciech Pruch nie wicz z Te atru „Zie -
lo na La tar nia” z Wro cła wia. Jak po wie dział prze wod ni czą cy
Ju ry – ak tor i re ży ser Sła wo mir Ku li gow ski – „pod czas te go -
rocz ne go prze glą du obej rza łem du żo cie ka wych spek ta kli, ale
je den zro bił na mnie naj więk sze wra że nie. Wła śnie spek takl
Te atru „Te tra edr”, pięk ny, mą dry spek takl o Pol sce, o na szej
hi sto rii, cza sa mi gorz kiej, nie ła twej. To mło dzi lu dzie, ale wy -
stą pi li w bar dzo doj rza łym spek ta klu. Oglą da ło się go na praw -
dę ze wzru sze niem, cho ciaż sztu ka nie by ła ła twa, nie by ła
do śmie chu”. Ny skie Pro sce nium od lat sprzy ja pre zen ta cji do -
rob ku grup te atral nych wy wo dzą cych się z ama tor skie go ru -
chu ar ty stycz ne go, a tak że two rzy prze strzeń do roz wi ja nia ta -
len tów oraz in te gra cji te atrów dzia ła ją cych w szko łach
i ośrod kach kul tu ry w róż nych re gio nach Pol ski. 

World Press Pho to (Opo le)

OPO LE. W Ga le rii Sztu ki Współ cze snej w Opo lu otwar to wy -
sta wę World Press Pho to, pre zen tu ją cą zdję cia na gro dzo ne i wy -
róż nio ne w naj więk szym i naj bar dziej pre sti żo wym kon kur sie
fo to gra fii pra so wej or ga ni zo wa nym przez Fun da cję World Press
Pho to w Am ster da mie. Wy ło nio no je spo śród po nad 80 ty się -
cy prac zgło szo nych przez fo to re por te rów nie mal z ca łe go świa -
ta w ośmiu ka te go riach. Za zdję cie ro ku uzna no pra cę tu rec -
kie go fo to re por te ra Bur ha na Ozbi li ci, któ ry sfo to gra fo wał
dra stycz ną sce nę za ma chu na ro syj skie go am ba sa do ra An drie -
ja Kar ło wa, do ko na ną w ga le rii wAn ka rze 19 grud nia 2016 ro -
ku. Jak pod kre śli ła pod czas otwar cia wy sta wy – Yi Wen Ha -
sia z Fun da cji World Press Pho to, wy bór zwy cięz cy wca le nie
był oczy wi sty: – „Ju ry go rą co de ba to wa ło. Część je go przed -
sta wi cie li uzna ła, że to zdję cie nie po win no być wy róż nio ne
w kon kur sie. Na po cząt ku ju ro rzy mie li pół to rej se kun dy
na wstęp ne do ko na nie wy bo ru. Je śli zdję cia prze szły tam ten etap
se lek cji, w na stęp nym był czas na to, aby ju ry ze so bą po roz -
ma wia ło i uza sad ni ło swo je wy bo ry. Osta tecz nie zdję cia wy -
bie ra ne są więk szo ścią gło sów, a zdję cie Bur ha na Ozbi li ci wy -
gra ło nie wiel ką ilo ścią gło sów”. Opo la nie jak co ro ku już po raz
sie dem na sty tłum nie od wie dza li pre zen ta cję World Press Pho -
to w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej. Zwie dza ją cy pod kre śla li, że
to bar dzo war to ścio wa wy sta wa, skła nia ją ca do wie lu głę bo -
kich re flek sji, fa scy nu ją cych ale nie jed no krot nie rów nież
smut nych, do ty czą cych współ cze sne go świa ta utrwa lo ne go
w obiek ty wach fo to re por te rów. Pre zen ta cję te go rocz nej wy sta -
wy World Press Pho to za pla no wa no w 45 kra jach. Ga le ria Sztu -
ki Współ cze snej w Opo lu jest jed nym  z nie licz nych miejsc
w Pol sce gdzie od wie lu lat moż na ją obej rzeć.

Sa ty ra z „Kar pi kiem” (Nie mo dlin)

NIE MO DLIN.  Na gro dę Grand Prix XV Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” w Nie - 83
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mo dli nie otrzy mał Pa weł Ku czyń ski, a na gro dy głów ne
przy zna no Sła wo mi ro wi Łu czyń skie mu, Mag da le nie Wo -
sik i Ma cie jo wi Trze pał ce. Ju ry w skła dzie: Bar tło miej Bel -
niak – prze wod ni czą cy, Mi chał Gra czyk, Ja ro sław Stoj -
ko, Mał go rza ta Bie droń, Agniesz ka Ku cha ruk, oce ni ło
po nad 200 prac zgło szo nych do kon kur su z 30 kra jów, czę -
sto tak od le głych jak Ja po nia, czy też tak eg zo tycz nych
jak Taj lan dia. Or ga ni za to rzy „Kar pi ka” z Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, po sta no wi li, że mo ty wem prze wod nim
oraz in spi ra cją dla ry sow ni ków z ca łe go świa ta bę dą ry -
by (szcze gól nie kar pie), węd ka rze i ry ba cy, a po ło wy bę -
dą tłem do uka zy wa nia w krzy wym zwier cia dle róż nych
tra dy cji, cech i przy war na ro do wych zwią za nych z kra jem
po cho dze nia ry sow ni ków. Kon kurs od lat ma mię dzy na -
ro do wy cha rak ter – wpły wa ją nań pra ce nie mal ze wszyst -
kich stron świa ta, a je go na zwa wła sna na wią zu je do licz -
nych sta wów ho dow la nych i go spo dar ki ry bac kiej,
z któ rych od XVI wie ku sły nie Nie mo dlin i je go oko li ce.
Od pierw szej edy cji w 2003 „Kar pik” przy cią ga co raz szer -
sze gro no wy bit nych ar ty stów – au to rów ry sun ku sa ty rycz -
ne go z kra ju i za gra ni cy. Oprócz wspo mnia nych na gród
głów nych przy zna no rów nież wie le na gród spe cjal nych.
Na gro dę Dy rek to ra Mu zeum Ka ry ka tu ry im. E. Li piń skie -
go w War sza wie otrzy mał Sła wo mir Li zoń, na gro dę Sto -
wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry – Bre ti slav Ko -
va rik (Cze chy), na gro dę Sta ro sty Opol skie go – Wie sław
Zię ba, na gro dę po sła na Sejm RP To ma sza Ko stu -
sia – Kon stan tin Ka zan chev (Ukra ina), na gro dę WOPR
w Ny sie – Da riusz Pie trzak, na gro dy Kra jo we go Ośrod -
ka Wspie ra nia Rol nic twa w Opo lu – Da niel Strzel czyk,
Jiři Srna (Cze chy), Wie sław Woj cie chow ski, na gro dę rad -
ne go Po wia tu Opol skie go J. Krze siń skie go – To masz Rze -
szu tek, na gro dę Zam ku Mosz na – Ar tur Li gen za. Wy róż -
nie nia uzy ska li: Gu ibao Gai (Chi ny), Sit ti punt Tu my ing
(Taj lan dia), Bo bo Per nec ky (Sło wa cja), Mu sa Gu mus (Tur -
cja) i Ali Sha da li (Sta ny Zjed no czo ne). „Kar pik” uzna wa -
ny jest za jed no  z naj waż niej szych kra jo wych wy da rzeń
sa ty rycz nych, któ re uzy ska ło re ko men da cje Sto wa rzy sze -
nie Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry i świa to wych por ta li sa -
ty rycz nych. 

Rze czy ludz kie

CZĘ STO CHO WA. 17 li sto pa da w OPK Gau de Ma ter od był
się wer ni saż ma lar stwa czę sto cho wian ki An to ni ny Ja nus -Szy -
bist, ab sol went ki kra kow skiej ASP. W 2014 ro ku obro ni ła zna -
ko mi ty dy plom u pro fe so ra Zbi gnie wa Spry chy, co z uzna -
niem pod kre śla pro fe sor. Obec nie jest dok to rant ką i stu dent ką
Wy dzia łu Gra fi ki tam tej szej uczel ni.

Ar tyst ka pre zen to wa ła swo je pra ce w Czę sto cho wie dwa
la ta te mu, na wy sta wach in dy wi du al nych w Wej ściów ce
i w An tre so li w Miej skiej Ga le rii Sztu ki oraz na wy sta wie
zbio ro wej upa mięt nia ją cej Ha li nę Po świa tow ską. Dwa la ta,
któ re mi nę ły, oka za ły się waż ne dla roz wo ju jej warsz ta tu.
W no wych pra cach ob ser wu je my od cho dze nie od ma lar stwa
re ali stycz ne go ku li rycz no ści i po etyc ko ści. An to ni na Ja nus -
-Szy bist co raz chęt niej się ga po me ta fo rę, od sy ła ją cą do waż -
nych mi tów i sym bo li spo łecz nych. Na ob ra zach po ja wia ją
się już nie tyl ko lu dzie, ale tak że ich rze czy, cza sa mi z po -
zo ru zu peł nie nie waż ne. Co raz waż niej sze sta ją się tak że: gra
kon tra sto wym ko lo rem, utrwa la nie fak tu ry i struk tu ry ma -
te rii. Po ja wia się rów nież de for ma cja świa ta. Ob ra zy zo sta -
ły po zba wio ne ty tu łów, ina czej niż w ka ta lo gu, co za chę ca
wi dza do bu do wa nia wła snych sko ja rzeń. To otwar cie
na od bior cę.

Pod czas wer ni sa żu wy stą pił kwar tet smycz ko wy Do lce
String Qu ar tet.

Dzie się cio le cie mo no dra mów w Czę sto cho wie

CZĘ STO CHO WA. Z oka zji ju bi le uszu fe sti wa lu „42–200 Mo -
no dram” or ga ni za to rzy nie co od mie ni li for mu łę. Ina czej niż
zwy kle sku mu lo wa no przed sta wie nia w ostat ni week end li -
sto pa da. Wy bra no czte ry mo no dra my, zwy cięz ców ko lej nych
spo tkań, by po wspo mi nać, po ka zać to, co by ło waż ne, war -
to ścio we i cie ka we. By ła to do sko na ła for ma pod su mo wa nia
i zbu do wa nia te atral ne go świę ta.

Pre zen ta cje po dzie lo no we dług płci ak to rów, ale tak że po -
my słu na bu do wa nie przed sta wie nia. So bo ta by ła dniem wy -
stę pu pań, nie dzie la – pa nów. Nie dziel ne mo no dra my po wsta -
ły na pod sta wie pro zy, so bot nie bu do wa ły po stać w opar ciu
o wie le źró deł i tek stów. Wy stą pi li ko lej no: Ja go da Rall w Ka -
li nie, Agniesz ka Ba ra now ska w Or lan dzie, Adam Ło niew ski
w Pta ki spa da ją oraz Mi chał Ka sprzak w Ja Edicz ka.

Za pro po no wa ne przez or ga ni za to rów spek ta kle by ły nie -
zwy kle róż no rod ne, a przy tym za wie ra ły ele men ty czę sto -
chow skie – pa mięć o Ka li nie Ję dru sik mia sto pie lę gnu je od kil -
ku już lat, a Ło niew ski przez kil ka lat zwią za ny był z na szym
te atrem.

Być Po etą

CZĘ STO CHO WA. 38 Ogól no pol ski Kon kurs Po etyc ki im.
H. Po świa tow skiej w Czę sto cho wie od był się w tym ro ku
17–18 li sto pa da. Naj waż niej sze by ły spo tka nia z ju ro ra mi,
warsz ta ty i oczy wi ście ga la fi na ło wa w Te atrze im. Ada ma
Mic kie wi cza. Wy da rze nie uzu peł ni ła wy sta wa Gru py Ar ty -
stycz nej Wer niks, dzia ła ją cej przy Uni wer sy te cie III Wie ku,
oraz kon cert ze spo łu Mar ci na Świe tlic kie go.

W ju ry za sie dli: Elż bie ta Woj na row ska, Ja nusz Drze wuc -
ki oraz Piotr Ma jer ski. Po za po zna niu się z oko ło 200 ze sta -
wa mi, speł nia ją cy mi wy mo gi re gu la mi no we, wy ło ni li zwy -
cięz ców w po szcze gól nych gru pach. Pod kre śla li przy tym
nie zwy kłą doj rza łość mło dych osób. W ka te go rii de biut na -
gro dy otrzy ma li: Ani ta Ka ta rzy na Wi śniew ska z War sza wy,
Pau li na Pi dzik z Kra ko wa, Mi ko łaj Kon kie wicz ze Strzel na.
Wy róż nio no tak że Woj cie cha Maj kow skie go z Byd gosz czy,
Ur szu lę Mau er z Bie ru nia oraz Ol gę Kę dzię z Ko no pisk.

W ka te go rii po de biu cie zwy cię ży li: Ur szu la Ko peć -Za bor -
niak z Cie sza no wa, Mar cin Kró li kow ski z War sza wy, Bar ba -
ra Za krzew ska z Ostro łę ki. Wy róż nie nia otrzy ma li: Do mi nik
Ży bur to wicz z Ma no wa, Piotr Mo soń z Gło go wa i Mi chał
May er z War sza wy.

Mło dzi fil mow cy o Czę sto cho wie

CZĘ STO CHO WA. 10–11 li sto pa da w OKF Ilu zja wy świe tlo -
no fil my zgło szo ne na XVII kon kurs dla ama to rów „Czę sto -
cho wa w ka drze”. Zgło szo no 14 prac, oce nia nych przez Prze -
my sła wa Woj ciesz ka, Agniesz kę Li piń ską, Ja nu sza Miel czar ka
oraz Ta de usza Pier sia ka. Na gro dzo ne fil my po ka za no raz jesz -
cze 13 li sto pa da.

Pierw sze miej sce otrzy mał ob raz Lu dzie Pio tra Cie śla ka, dru -
gie – Imi ta cja Ma rii Mag da le ny Je zio row skiej, trze cie – Śla -
dem czar ne go ko ta Pa try ka Kar gu li. Wy róż nio no tak że Ali -
cję Zien tal oraz Oska ra Hut ne go.

Kon kurs ist nie je z prze rwa mi od 1997 ro ku. Uczest ni cy mo -
gą wy po wie dzieć się w do wol nej for mie, od fa bu ły przez re -
por taż do re kla my i pa sti szu na te mat mia sta i ży cia miesz -
kań ców. Je dy nym ogra ni cze niem jest czas. Pre zen ta cje nie
mo gą być dłuż sze niż 10 mi nut. Zgło szo ne w tym ro ku fil -
my to do ku men ty (po ka zu ją ce miej sca, lu dzi i zwie rzę ta), swe -
go ro dza ju por tre ty psy cho lo gicz ne oraz fil my pro mu ją ce wy -
da rze nia mu zycz ne. Wśród za sto so wa nych tech nik po ja wi ła
się tak że ani ma cja.84
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Dwaj pro fe so ro wie w MGS ‐ie

CZĘ STO CHO WA. Do 12 li sto pa da w sa lach MGS -u moż na
by ło obej rzeć dwie cie ka we wy sta wy, pre zen tu ją ce pra ce Ja -
ro sła wa Mo dze lew skie go oraz Wal de ma ra J. Mar szał ka. Są -
siedz two to wpły wa ło tak że na prze strzeń spo tka nia, ujaw nia -
jąc ich od mien no ści.

Wy sta wa prac Mar szał ka w Sa li Ślą skiej By le bez opa dów
zwra ca ła uwa gę na re la cje mię dzy ludz kie, ale jed no cze śnie
wpro wa dza ła w nie co in ny świat – oni rycz ny i nie prze wi -
dy wal ny, na sy co ny zie lo no ścią. Nie co sta ro mod nie ubra nym
męż czy znom to wa rzy szy ły nie zwy kle wiot kie ko bie ty. Po -
sta cie zda wa ły się ba lan so wać nad zie mią, cza sa mi wśród
owi ja ją cych je wstą żek. Pra ce na wią zy wa ły do ob ra zów Mar -
ca Cha gal la, René Ma grit te’a, ale tak że do po wie ści Mi la -
na Kun de ry (choć by ty tu łem Zno śna lek kość by tu). Ty tu ło -
we py ta nia nie roz strzy ga ły, ra czej nie po ko iły i za chę ca ły
do na my słu. Ku ra to rem wy sta wy by ła An na Pa le czek -
-Szum las. 

Na to miast sa le Po ple ne ro wa i Go be li no wa pre zen to wa -
ło ma lar stwo Mo dze lew skie go, ucznia Ste fa na Gie row skie -
go. Ob ra zy po ka za ne na wy sta wie Gdzie ja je stem? po świad -
cza ły de kla ro wa ną przez ar ty stę ob ser wa cję rze czy wi sto ści.
Ar ty sta sku pia się na mo ty wie głów nym, nie mal eli mi nu -
jąc szcze gó ły z dal szych pla nów. Chce w ten spo sób
ujaw nić me ta fo rycz ne i sym bo licz ne war stwy świa ta, czę -
sto tak że za spra wą ty tu łu. In te re su je go rów nież tech ni -
ka – ko lor, tło…

Hi sto rie z tej zie mi

BIEL SKO ‐BIA ŁA. 21 li sto pa da 2017 r. w Do mu Kul tu ry im.
Wik to rii Ku bisz po raz pierw szy za pre zen to wa no Ka len darz
Be skidz ki na rok 2018. Wy daw cą rocz ni ka jest To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Biel ska -Bia łej i Pod be ski dzia, któ rym
kie ru je Gra ży na Sta ni szew ska. Re dak cja Ka len da rza Be -
skidz kie go od po cząt ku wzno wie nia wy daw nic twa w 2011
roku sta ra się, że by peł ni ło ono ro lę kul tu ro twór czą. Re dak -
to rzy po pro si li zna nych li te ra tów i twór ców kul tu ry z Biel -
ska -Bia łej i oko li cy (Jo an na Fli giel, Ewa Ja no szek, Lech Ko -
twicz, Ar tur Pa ły ga, Mie czy sław Sło ni na, Ju liusz Wą tro ba,
Alek sy Wró bel, Ka ta rzy na Ża czek), aby za pre zen to wa li
na ła mach swo je tek sty zwią za ne z hi sto rią czy współ cze -
sno ścią zie mi be skidz kiej – opo wia da nia, pro zę po etyc ką,
re por ta że, wspo mnie nia itp. Oka za ło się, że wie lu au to rów 85

Art Dance „Śniąc siebie”
III Nagroda XI Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego

„KONTRASTY” w Mielcu 2017 
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ka no si ło się już od daw na z te go ty pu li te ra tu rą. Plon li te rac -
kich wspo mnień uło żył się w nie zwy kle mi ster ną, a miej -
sca mi „dra pież ną” wo bec rze czy wi sto ści mo zai kę tek -
stów. Po wsta ła mi nia tu ro wa epo pe ja lo sów miesz kań ców
Be ski dów od cza sów sta li ni zmu po epo kę „pań stwa teo re -
tycz ne go”, „dzi kie go ka pi ta li zmu” i emi gra cyj ne go bo omu.
Atu tem bie żą cej edy cji, któ ra za wie ra ok. 40 tek stów li te -
rac kich i re por ter skich są m.in. ar ty ku ły o wy bit nych ko -
bie tach be skidz kich, zwłasz cza ar tyst kach ma lu ją cych,
pi szą cych i śpie wa ją cych, jak Bar ba ra Bie la czyc, Ta ma ra
Ka li now ska, Ol ga Ła sak czy Jo an na Jat kow ska, któ ra
w „Ku bi szów ce” wy stą pi ła z re ci ta lem. 

Suk ce sy ślą skich ze spo łów

BIEL SKO ‐BIA ŁA. Du ży suk ces pod czas XI Ogól no pol skich
Kon fron ta cji Tań ca Współ cze sne go „Kon tra sty” w Miel cu,
któ re od by ły się od 18 do 19 li sto pa da, osią gnę ły ze spo ły
z wo je wódz twa ślą skie go. W im pre zie wzię ły udział naj lep -
sze, spe cjal nie za pro szo ne, pol skie gru py tań ca współ cze -
sne go oraz so li ści i du ety. I miej sce w ka te go rii ze spo -
łów – za cho re ogra fię pt. „W dro dze” – za jął Ze spół
Ta necz ny „Mak I” z Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry w Za -
brzu, któ ry pro wa dzi Mał go rza ta Ma kow ska. Na III miej -
scu ju ro rzy skla sy fi ko wa li „Art. Dan ce” Elż bie ty Bar wic -
kiej, re pre zen tu ją cy MDK w Biel sku -Bia łej – za cho re ogra fię
„Śniąc sie bie” (na zdję ciu). 

Krok na gro dzo ny

BIEL SKO ‐BIA ŁA. Grand Prix XLIII Bien na le Ma lar stwa Biel -
ska Je sień 2017 otrzy mał Se ba stian Krok z War sza wy (za ze -
staw prac „Amor”, „Mut ter”, „We lco me”), dru gie miej sce przy -
zna no Ka ro li nie Ja błoń skiej z Kra ko wa („Plu cie”, „Je dzą ca
bło to”, „Grób”), a trze cie Alek san drze Buj now skiej z War sza -
wy (za trzy ob ra zy bez ty tu łu). Wy róż nie nia re gu la mi no we
zdo by li: Jo an na Kaucz z Wro cła wia, Ka ta rzy na Ku ku ła
z So snow ca, Ma rek Ra chwa lik z Kłom nic, Jo lan ta Sta chy ra
z Ostró dy i Ra dek Szlę zak z Kra ko wa. 

W SKRÓ CIE

■ Dzie się cio let nia Ka sia Lan ger z Ka dłu ba zo sta ła Mło -
dzie żo wą Ślą zacz ką Ro ku 2017 pod czas XXVII Kon kur su
„Po na szy mu, czy li po ślą sku” Ra dia Ka to wi ce, zde cy do wa li
o tym ju ro rzy: prof. Jan Mio dek, ks prof. Je rzy Szy mik i dr
Jan Ol brycht.
■ Pry wat na ga le ria „Pa na ceum” dok tor Agniesz ki Ka -

ni, w któ rej wy sta wia ła swo je pra ce czo łów ka opol skich
ar ty stów pla sty ków świę to wa ła dzie wię cio le cie pod czas
wer ni sa żu trzy na stu ar ty stów pre zen tu ją cych rzeź bę i ma -
lar stwo.
■ Na sce nie Do mu Kul tu ry w Strzel cach Opol skich od by -

ły się 47. Strze lec kie Spo tka nia Ama tor skich Te atrów La lek,
pierw sze miej sce za jął Te atr Ani ma cji Lal ki i Ak to ra „eF” (Biel -
sko -Bia ła), dru gie Gru pa Te atral na „Lal ka rze ze Spyt ko wic”
(Spyt ko wi ce k/No we go Tar gu), a trze cie rów no rzęd ne – Szkol -
ny Te atrzyk „Gał ga nek” Lu bo szy ce k/Opo la i Te atr „Jak w ulu”
z Za brza.
■ Ze spół Ele nor Grey z Po zna nia zdo był pierw sze miej -

sce pod czas Mię dzy na ro do wych Kon fron ta cji Mu zycz nych
„Mu zycz na Je sień 2018” w Grod ko wie, któ re są jed ną
z naj star szych im prez w kra ju dla mło dych ta len tów, kon ty -
nu owa ną cy klicz nie od 1970 ro ku, na któ rej roz po czy na li ka -
rie ry m.in. La dy Pank, Ka mil Bed na rek, czy TSA, a w ju ry
za sia da li Ma rek Gre chu ta i Cze sław Nie men.
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CHI RUR DZY re kon -
struk cyj ni z In sty tu tu
On ko lo gii w Gli wi cach
znów po ka za li, że są
naj lep si na świe cie. Po -
cząt kiem li sto pa da
przed sta wi li swo je go
wy jąt ko we go pa cjen -
ta – 64-let nie go
Krzysz to fa, u któ re go
do ko na li prze szcze pu
krta ni, gar dła, prze ły -
ku, tar czy cy, przy tar -
czyc, ko ści gny ko wej,
frag men tu mię śni, po -
wło ki skór nej. Prze -
pro wa dzi li mi kro ze -
spo le nie 4 tęt nic, 4 żył
i 4 ner wów. To pierw -
sza tak roz le gła trans -
plan ta cja na rzą dów,
po rów ny wal na mo że
tyl ko z tym, co le ka rze
z Gli wic zro bi li dwa
i pół ro ku te mu, gdy
prze szcze pi li krtań Mi -
cha ło wi. Pa cjen to wi
ży czy my zdro wia,
a gli wic kim le ka rzom
ko lej nych suk ce sów!
PRZED STA WI CIE LE
Izby Go spo dar czej
Sprze daw ców Pol skie -

go Wę gla wy sto so wa li list otwar ty do wszyst -
kich sej mi ków wo je wódz kich w spra wie
przy go to wy wa nych bądź już pod ję tych
uchwał an ty smo go wych. Ape lu ją, aby sa mo -
rzą dy opra co wa ły rów nież pro gra my wspie -
ra ją ce za kup do brej ja ko ści opa łu. Nie daw -
no Ka to wi ce po in for mo wa ły, że w tym
se zo nie wzro śnie do pła ta dla naj uboż szych
miesz kań ców na za kup wę gla – z 450
do 900 zł. Wzmo żo ne zo sta ną tak że kon tro -
le, by spraw dzić, czy do pła ta zo sta ła wy da -
na na od po wied niej ja ko ści wę giel.
ZMARŁ pro fe sor Wa le ry Pi sa rek, wy bit ny pol -
ski ję zy ko znaw ca, so cjo lin gwi styk, pra so -
znaw ca i ho no ro wy pre zes Ra dy Ję zy ka
Pol skie go. Miał 86 lat. Za słabł w gar de ro bie
tuż przed roz po czę ciem 5 li sto pa da ga li
„Am ba sa dor Pol sz czy zny 2017” w Ka to wi -
cach. Prof. Wa le ry Pi sa rek miał wy gło sić lau -
da cję na cześć Jac ka Bo cheń skie go, któ ry
otrzy mał głów ną na gro dę „Wiel kie go Am ba -
sa do ra Pol sz czy zny”.
JE RZY Got t fried, bu dow ni czy Ślą ska i Ka to -
wic, wy bit ny ar chi tekt i nie zwy kle skrom ny
czło wiek, spo czął w so bo tę 4 li sto pa da
na cmen ta rzu w Świę to chło wi cach. Po że gna -
ła go ro dzi na, przy ja cie le, zna jo mi oraz
licz ne gro no ślą skich ar chi tek tów. Je rzy
Got t fried zmarł 23 paź dzier ni ka. W grud niu
skoń czył by 95 lat. Uro dził się we Lwo wie,
ale dzie ciń stwo, mło dość i więk szość do ro -
słe go ży cia spę dził na Ślą sku. Był żoł nie rzem
Ar mii Kra jo wej, brał udział w Po wsta niu
War szaw skim. Po po wro cie na Śląsk pra co -
wał w Mia sto pro jek cie.
NA GRO DY im. Ka ro la Miar ki dla lu dzi
kul tu ry i na uki przy zna li po raz trzy dzie sty
czwar ty mar szał ko wie wo je wództw ślą -
skie go i opol skie go. Uro czy stość wrę cze nia
od by ła się 6 li sto pa da w Bi blio te ce Ślą skiej.
Lau re aci opol scy to: dr hab. prof. Uni wer -
sy te tu Opol skie go Ur szu la Łan gow ska -
-Szczę śniak – eko no mist ka, Ta de usz Chro -
bak – dy rek tor Wo je wódz kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Opo lu, Ja cek Waw rzy nek – ad -
wo kat (na gro da dla Fun da cji im. Ja na
i Woj cie cha Waw rzyn ków). Lau re ata mi

Na gro dy im. Miar ki z wo je wódz twa ślą skie -
go w tym ro ku zo sta li: ks. bp dr Ma rian Nie -
miec – bi skup die ce zji ka to wic kiej Ko ścio -
ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go, An drzej
Nie do ba – pu bli cy sta i dra ma turg, Mi ro sław
Zwo liń ski – kra jo znaw ca i re gio na li sta.
Gra tu lu je my z ser ca!
WI ZY TA pre zy den ta RP An drze ja Du dy
w Ka to wi cach by ła głów nym wy da rze niem
ob cho dów 99. rocz ni cy od zy ska nia nie pod -
le gło ści w woj. ślą skim. Pre zy dent ob jął ho -
no ro wym pa tro na tem kon cert w NO SPR
„W na szych ser cach Pol ska”, któ ry uznał
za in au gu ra cję ro ku ob cho dów 100-le cia od -
zy ska nia nie pod le gło ści. 
WSPO MNIE NIA daw ne go Ślą ska wy wo ła ły
i wzru sze nia, i śmiech na sa li Do mu Mu zy -
ki i Tań ca w Za brzu, gdzie w nie dzie lę 19 li -
sto pa da od by ła się fi na ło wa ga la 27. kon kur -
su „Po na szy mu, czy li po ślą sku”. Ślą zacz ką
Ro ku zo sta ła 46-let nia Te re sa Urbań czyk
z Jan ko wic. Z za wo du jest kraw co wą. Opo -
wia da ła pięk nie i pla stycz nie o bab ci nym do -
mu, w któ rym się wy cho wy wa ła, o tej „ko -
leb ce swo jej ślą sko ści”.
ZA PO WIA DA NO, że au to stra da A1, po la tach
za wi ro wań, ko lej nych ter mi nów (je den
z nich przy pa dał na Eu ro 2012), w 2019 ro -
ku w koń cu bę dzie go to wa. Dla na sze go re -
gio nu szcze gól nie waż ny jest od ci nek z Py -
rzo wic do Czę sto cho wy. W kwiet niu 2019
ro ku ma być w peł ni prze jezd ny. Ta kie są
pla ny Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad, ale – jak stra szą nas ga -
ze ty – chy ba i ten ter min mo że zo stać nie
do trzy ma ny, przez to pra ce przy jej re ali za -
cji zwol ni ły, bo nie któ re z firm opu ści ły plac
bu do wy...
MI KO ŁÓW ży je tra ge dią, ja ka wy da rzy ła się
w tym mie ście w po nie dzia łek, 20 li sto pa da,
ok. go dzi ny 18.20, nie da le ko skrzy żo wa nia
z ul. Pod le ską, tuż przy osie dlu Ko cha now -
skie go. Do szło tam do po trą ce nia trzech osób
na pa sach. 31-let ni kie row ca au di, miesz ka -
niec Ty chów, po trą cił trzy oso by, dwie na sto -
lat ki w wie ku 13 i 14 lat oraz 20-let nie go
męż czy znę. 13-lat ka zmar ła na miej scu,
a 14-let nia dziew czyn ka w ka ret ce pod czas
re ani ma cji. Męż czy zna do znał z ko lei ura zu
no gi i gło wy. Miesz kań cy Mi ko ło wa nie mo -
gą otrzą snąć się po tej tra ge dii. 14-let nia Le -
na i 13-let nia Wik to ria by ły przy ja ciół ka mi
z po bli skiej szko ły…
JED NA ta ry fa ko mu ni ka cji miej skiej za -
miast trzech, do te go dar mo we bi le ty dla
uczniów szkół pod sta wo wych – to bę dą
pierw sze re al ne zdo by cze me tro po lii w 2018
ro ku. Zgro ma dze nie związ ku me tro po li tal -
ne go da ło zie lo ne świa tło dla wpro wa dze nia
tych roz wią zań w ży cie, łącz nie z no wy mi ce -
na mi bi le tów, któ re od 1 stycz nia bę dą obo -
wią zy wać na ob sza rze 41 miast. Zo ba czy my
w prak ty ce.
OFI CJAL NE do ku men ty po twier dza ją ce uzna -
nie ka to wic kiej ka te dry za Po mnik Hi sto rii
ode bra li w czwar tek 23 li sto pa da w Pa ła cu
Pre zy denc kim w War sza wie me tro po li ta ka -
to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc oraz
wo je wo da ślą ski Ja ro sław Wie czo rek. Uzna -
nie jej za Po mnik Hi sto rii wią że się z tym,
że po ja wi się ona w róż ne go ro dza ju prze -
wod ni kach. Ze spół ka te dral ny sta no wi roz -
sze rze nie ist nie ją ce go od 2012 r. Po mni ka Hi -
sto rii „Gmach Wo je wódz twa i Sej mu
Ślą skie go” w Ka to wi cach, któ ry od tej po -
ry no si na zwę „Ka to wi ce – Gmach Wo je -
wódz twa i Sej mu Ślą skie go oraz ze spół ka -
te dral ny”.
ZA BRZAŃ SKIE Mu zeum Gór nic twa Wę glo -
we go chce po móc w zło że niu wnio sku, któ -

ry nie któ rych mo że za sko czyć. Cho dzi o to,
aby na kra jo wą li stę nie ma te rial ne go dzie -
dzic twa UNE SCO do pi sać gór ni czą Bar bór -
kę, bo – jak w mu zeum pod kre śla ją – to tra -
dy cja wciąż ży wa, ale już nie tak
po wszech nie kul ty wo wa na. Za ni ka wraz
z za my ka ny mi ko pal nia mi. Dla te go wła śnie
trze ba ją chro nić. Słusz nie.
TRWA na bór na Po dy plo mo we Stu dia z Wie -
dzy o Re gio nie, któ re Uni wer sy tet Ślą ski
ad re su je głów nie do na uczy cie li, ale też
do ani ma to rów kul tu ry. Ma ją ru szyć w stycz -
niu 2018 ro ku. To ko lej na ofer ta edu ka cyj -
na skie ro wa na do re gio na li stów. Po przed nie
się nie po wio dły, bo nie by ło chęt nych. No -
wo ścią jest te raz to, że stu dia ma ją być współ -
fi nan so wa ne przez mar szał ka ślą skie go oraz
przez gmi ny. Rocz na edu ka cja kosz tu je aż
4 tys. zł. Nie ste ty, sa mo rzą dy z Za głę bia, Ślą -
ska Cie szyń skie go, Czę sto cho wy nie wy ka -
zu ją za in te re so wa nia do pła ca niem do tej
for my edu ka cji.
AK CJA „Biel sko -Bia ła dla To ma Hank sa”, za -
ini cjo wa na rok te mu przez Mo ni kę Ja skól -
ską, do bie gła koń ca, a od re stau ro wa ny ma -
ły fiat na po kła dzie bo ein ga 787 Pol skich
Li nii Lot ni czych LOT wy le ciał w bli sko trzy -
na sto go dzin ną po dróż do Sta nów Zjed no czo -
nych, gdzie ode brał go szczę śli wy i wzru szo -
ny ak tor Tom Hanks. 
PO KAZ zre kon stru owa ne go cy fro wo fil mu
Ka zi mie rza Kut za „Sól zie mi czar nej” od był
się  27 li sto pa da w ki no te atrze Rial to w Ka -
to wi cach. Na to miast w przy szłym ro ku od -
świe żo na zo sta nie „Per ła w ko ro nie”. Re kon -
struk cja cy fro wa obu dzieł kosz tu je ok. pół
mi lio na zło tych, sfi nan so wa li to przed się -
wzię cie m.in. Mi ni ster stwo Kul tu ry i Ślą ski
Urząd Mar szał kow ski.
KO PAL NIE są zmu szo ne do za trud nia nia
Ukra iń ców. Bra ku je po pro su rąk do pra cy.
Nie wie le po nad 95 ty się cy bez ro bot nych
w woj. ślą skim i sto pa bez ro bo cia 5,2 to re -
kord re kor dów (śred nia kra jo wa to 6,6). Ta
sy tu acja to m.in. po wód ob ni że nia wie ku
eme ry tal ne go. Ślą skie ko pal nie za czy na ją
szu kać gór ni ków wśród Ukra iń ców, któ rzy
od lat „za bez pie cza ją” pol ski ry nek pra cy.
Wo je wódz ki Urząd Pra cy sy gna li zu je też brak
spe cja li stów: elek try ków, kie row ców, pra -
cow ni ków IT, czy na wet spa wa czy.
ZGOD NIE z rzą do wym roz po rzą dze niem,
sie dzi ba me tro po lii ma się mie ścić w Ka to -
wi cach. Sie mia no wi ce Ślą skie jed nak ma ją
swo ją pro po zy cję. To pa łac Don ner smarc ków,
cen ny za by tek. Kil ka miast z na sze go re gio -
nu wal czy o sie dzi bę Gór no ślą sko -Za głę -
biow skiej Me tro po lii. To m.in. Cho rzów, Ru -
da Ślą ska oraz Sie mia no wi ce Ślą skie.
Nie wąt pli wie miejsc na god ną re zy den cję
władz me tro po lii jest wię cej, ale chy ba cho -
dzi o efek tyw ność, a nie za szczy ty, sza now -
ni wło da rze? Na ra zie sie dzi ba GZM znaj du -
je się w biu row cu, w któ rym urzę du je KZK
GOP. To chy ba wy star czy, wszak pod sta wo -
wym wy zwa niem me tro po lii jest lo kal ny
trans port pu blicz ny.
PRO KU RA TOR okrę go wy w Ka to wi cach
wsz czął pod ko niec li sto pa da śledz two
w spra wie zgro ma dze nia na ro dow ców, któ -
rzy na pla cu Sej mu Ślą skie go w Ka to wi cach
po wie si li na sym bo licz nych szu bie ni cach
zdję cia eu ro po słów gło su ją cych za przy ję -
ciem re zo lu cji Par la men tu Eu ro pej skie go, ob -
li gu ją ce j rząd Pol ski do sto so wa nia pra wo -
rząd no ści. Śledz two wsz czę to z po wo du
„sto so wa nia gróźb bez praw nych” wo bec
eu ro po słów.

KRONIKARZ

MIESIĄC
Zapis wydarzeń 

z miesiąca
poprzedzającego

zamknięcie 
numeru
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Znaki i twarze  miasta

Lau re aci X MKD (od le wej): Su -Han Yang, Bar Avni i Mo de stast Bar kau skas
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Pod czas ga lo we go kon cer tu Su -Han Yang po pro wa dził IV Sym fo nię
e -moll op. 98 Jo han ne sa Brahm sa. Za chwy cił pre cy zją i wiel ką mu zy kal no ścią.
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Bar Avni – zja wi sko wa, li rycz na, nie do okre ślo na do koń ca zmie nia ła
utwór, w któ rym za pre zen tu je się ka to wic kim me lo ma nom. Osta tecz nie wy -
bór padł na „Baj kę” Mo niusz ki.

Mo de stast Bar kau skas dy na micz nie po pro wa dził peł ną ener gii „Moc
prze zna cze nia” Ver die go. 

Bo on Hug Lien pre zen tu je gra fi kę – na gro dę spe cjal ną mło de go ju -
ry X MKD.
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„Ży czył bym wszyst kim mieć ta kie go dy rek to ra” – tak pod su mo wal pra -
cę dy rek tor Agniesz ki Mły nar czyk prof. Mi ro sław Ja cek Błasz czyk dy rek tor
Fil har mo nii Ślą skiej.
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Pro duk ty z wcze sne go okre su dzia łal no ści fir my Be iers dorf wśród nich pa sta do zę bów „Flo ri sal”.
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Naj więk sze w Pol sce wy sta wy po świę co ne kre mo wi NI VEA od by ły się
na Ślą sku. Re dak tor Woj ciech Mszy ca, pa sjo nat i zbie racz za pre zen to ‐
wał na nich uni ka to we przed mio ty z swej ko lek cji. W 2011 Bi blio te ka
Ślą ska w Ka to wi cach pre zen to wa ła wy sta wę „Śnież no bia ły stu la ‐
tek – 100 lat kre mu NI VEA”. W 2015 ro ku rów nież w Bi blio te ce Ślą skiej
mia ła miej sce wy sta wa „Pol skie spe cy fi ki i wy two ry Be iers dor fa, czy ‐
li 90 lat ka to wic ko ‐po znań skiej NI VEI i nie bie sko ‐bia łe go di zaj nu”.
Ostat nia, te go rocz na wy sta wa, mia ła miej sce w gli wic kim Do mu Pa mię ‐
ci Ży dów Gór no ślą skich, był to efekt wspól nych dzia łań Mu zeum w Gli ‐
wi cach i Woj cie cha Mszy cy.
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Na ro gu uli cy 3 Ma ja i pl. Wol no ści ap te kę miał ku zyn Oska ra Tro plo ‐
wit za Er nest Tro plo witz i sprze da wał na pew no pa stę PE BE CO, no wy,
ni ko mu jesz cze niezna ny pro dukt – krem NI VEA oraz in ne pro duk ty fir ‐
my Be iers dorf. Tak to miej sce wy glą da dzi siaj.
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PO LO NU SI W MU ZEUM

UNI WER SY TE TU OPOL SKIE GO

Ry szard Druch i Grze gorz Gu staw pol scy ar ty ści zza oce ‐
anu za pre zen to wa li swo je pra ce na wy sta wie „Po lo nij ‐

ni ar ty ści i spo łecz ni cy z USA” w Mu zeum Uni wer sy te tu
Opol skie go. Otwie ra jąc wer ni saż rek tor UO prof. Ma rek
Ma snyk po wie dział – „trak tu ję to spo tka nie tro chę jak po ‐
wrót do prze szło ści, bo wiem kie dy pan Ry szard Druch koń ‐
czył hi sto rię w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej w Opo lu, ja
za czy na łem w tej uczel ni swo je stu dia hi sto rycz ne”. Przy ‐
po mniał rów nież, że dzię ki ar ty stom w Col le gium Ma ius
umiesz czo no pier wo wzór ta bli cy po świę co nej Cy pria no wi
Ka mi lo wi Nor wi do wi; au tor stwa Grze go rza Gu sta wa, któ ‐
ra zdo bi bu dy nek Pol skie go In sty tu tu Na uko we go na Man ‐
hat ta nie w No wym Jor ku. Na wy sta wie za pre zen to wa no ma ‐
lar stwo, rzeź bę, ka ry ka tu ry oraz do ku men ty zwią za ne
z ży ciem kul tu ral nym Po lo nii ame ry kań skiej. Ry szard Druch
(ur. w 1952 r.) ab sol went Pań stwo we go Li ceum Sztuk Pla stycz ‐
nych oraz WSP w Opo lu (hi sto ria). Za de biu to wał ja ko ry sow ‐
nik na ła mach cza so pism  „Opo le” i „Mo ty wy” w 1978 ro ku.
Czło nek Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry w War ‐
sza wie. W swo im do rob ku ma po nad dwa dzie ścia in dy wi ‐
du al nych wy staw ka ry ka tu ry, ilu stra cji i ma lar stwa w Pol ‐
sce, na Wę grzech i w USA, gdzie miesz ka, two rzy i zaj mu je
się pro mo cją pol skiej kul tu ry i sztu ki m.in. or ga ni zu jąc cy ‐
klicz nie „Sa lo ny Ar ty stycz ne”, któ re od ro ku 2003 od by wa ‐
ją się w Druch Stu dio Gal le ry w Tren ton (New Jer sey), a nie ‐
któ re w Opo lu i na Opolsz czyź nie. Grze gorz Gu staw,
ab sol went Wy dzia łu Ar ty stycz ne go UMCS w Lu bli nie (spe ‐
cja li za cja – rzeź ba mo nu men tal na, 1997 r.). Od 2001 ro ku
miesz ka i two rzy w Fi la del fii, gdzie zaj mu je się rzeź bą fi gu ‐
ra tyw ną, a tak że z ra cji pa sji spor to wych (upra wia kul tu ‐
ry sty kę) po dej mo wał w rzeź bie te mat spor tow ców. Pro jek ‐
to wał i wy ko ny wał wie le ra zy sta tu et ki sta no wią ce na gro dy
w za wo dach kul tu ry stycz nych w Pol sce, Niem czech, USA,
m.in. na zle ce nie Ar nol da Schwa rze neg ge ra, w ra mach or ‐
ga ni zo wa ne go przez nie go co ro ku Fe sti wa lu Spor to we go
w Co lum bus. (jiw)

Otwar cie wy sta wy „Po lo nij ni ar ty ści i spo łecz ni cy z USA” w Mu zeum Uni wer sy ‐
tec kim, od le wej: Wan da Ma twiej czuk – kierownik Muzeum Uniwersyteckiego,
Ry szard Druch, Grze gorz Gu staw, poeta Har ry Du da, Ka ta rzy na Ma zur ‐Ku le sza

Od le wej: Rek tor UO prof. Ma rek Ma snyk otwie ra spo tka nie z ar ty sta mi w Mu ‐
zeum Uni wer sy tec kim, Ry szard Druch, Lidia Rzechorzek, Grze gorz Gu staw

Pla ka ty au tor stwa Ry szar da Dru cha do ku men tu ją ce dzia łal ność kul tu ral ną
i ar ty stycz ną Druch Stu dio Gal le ry

Ry su nek sa ty rycz ny Ry szar da Dru cha jest je go ulu bio ną for mą komentarza
do ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści za rów no w kra ju jak i za gra ni cą

Collegium Maius UO – pod ta bli cą pa mię ci Cy pria na Ka mi la Nor wi da:
od le wej A. Szcze pa nik, H. Du da, J. I. Wój cik, W. Ma twiej czuk, R. Druch,
G. Gu staw (au tor ta bli cy), ro dzi ce R. Dru cha, Hen ryk Za moj ski
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Ks. prof. Je rzy Szy mik

czy ta ją cy je den ze swo ich li ry ków

z to mu 25 wier szy nie za po mnia nych

w wy bo rze czy tel ni ków

Prof. Ma rian Ki siel

mó wią cy o „isto cie po ezji”

Słu cha cze kon fe ren cji Świa ty po etyc kie Je rze go Szy mi ka

Mgr Piotr Za czkow ski wy gła sza ją cy re fe rat

o „Ślą skim Ham le cie”

Mgr Ma rio la Czaj kow ska Dy rek tor Cen trum Kul tu ral no ‐
Edu ka cyj ne go w Czer wion ce Lesz czy nach

Prof. Ma rian Ki siel przed sta wia uczest ni ków kon fe ren cji

(od pra wej: dr Do mi nik Chwo lik, prof. Elż bie ta Dut ka,

mgr Piotr Za czkow ski, prof. Ma rian Ki siel, dr Ka ta rzy na

Nie spo rek, dr Ka mi la Cza ja)

Po eta w trak cie przy słu chi wa nia się re fe ra tom
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