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„Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny”

jest dostępne w wersji elektronicznej
w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

PU BLI CY STY KA

2. Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4. An drzej Li nert „TRZE CIE MIEJ SCE” TE ATRU 
8. Grze gorz Ćwiert nie wicz ZE ŚLĄ SKA NA ŚLĄSK: AK TOR SKA DRO GA

GRA ŻY NY BUŁ KI
11. Da riusz Je zier ski NOWE ŻYCIE AM FI TE ATRU BUK
12. Ur szu la Biel AMOK – KI NO STU DYJ NE W MIE ŚCIE IN ŻY NIE RYJ NYM
18. Mał go rza ta Li chec ka W KA DRZE „DE TEK TY WA HI STO RII”

Roz mo wa z Ma ria nem Ja błoń skim
21. An drzej Jar czew ski FIL MO TE KA ŚLĄ SKICH POR TRE TÓW MÓ WIO NYCH.

Roz mo wa z Ja nem Zu bem
24. Hen ryk Szcze pań ski KART KI Z DZIE JÓW SZA RO GRO DU
30. Kry sty na He ska -Kwa śnie wicz PO CZĄT KI „MA ŁE GO GO ŚCIA NIE DZIEL NE GO”
36. Be ata Po pczyk Szczę sna NIE ŁA TWA SZTU KA PI SA NIA DLA SCE NY
40. Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW: PRO FE SOR BOG DAN ZE LER
44. An drzej Li nert 50 LAT TE MU
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74. Bar ba ra Ma resz OCA LO NA KO LEK CJA
81. Adam A. Zych „WSTRZYMAJ SIĘ CHWILOWO” – GERAGOGIKA LOSU

I MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ

PLA STY KA, MA LAR STWO, FO TO GRA FIA

32. Ewa Mi ku sek MY ŚLE NIE MA GICZ NE
52. Ani ta Skwa ra ADAM SI KO RA I JE GO „SZTU KA PA TRZE NIA”
68. An na Ma kar czyk IN NY ŚWIAT BAR BA RY WÓJ CIK
68. Piotr Mu scha lik CYKL FO TO GRA FII DO KU MEN TAL NEJ
88. Krzysz tof Ka sior Pa si kow ski LU NIK IX

PO EZJA I PRO ZA

3. WIERSZ NA OTWAR CIE. ks. Je rzy Szy mik NOC NY LOT DO JE RO ZO LI MY
14. ks. Je rzy Szy mik ŚWIĘ TA ZIE MIA
42. Mał go rza ta Skał ba nia NO WE ŁÓŻ KO
48. Ma ria Ko ru sie wicz WIER SZE
54. Sier giej An drie jew ski KSIĘ GA ŚMIER CI (prze ło żył Ma rian Ki siel)
73. Ma rek Pie cho ta LU DWIK JE RZY KERN I OGDEN NASH

FE LIE TO NY

35. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek SO ROŃ SKI BUC!
39. ROK OLIM PIJ SKI. Ry szard Ja sno rzew ski 
47. MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek SKRZYP CE I HAR FA.

MU ZY KA POL SKA W NO SPR

KSIĄŻ KI

62. Jo an na Ki siel PO ECI CZA SU WOJ NY
64. Mar ty na Dy mon PRZE CIW KO ZA PO MI NA NIU
65. An drzej Juch nie wicz KRES AN TRO PO CEN TRYCZ NEJ HI STO RIO GRA FII
66. Ka ta rzy na Nie spo rek PA SJA MĘ KI I SŁO WA 
67. Ewa Bar tos SMA KO WA NIE ŻY CIA

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 

78. Bo gna Bo bra kow ska, Iza be la Ko chań czyk APE TYT NA BI BLIO TE KĘ

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

80. ZA PRO SI LI NAS
80. KSIĄŻ KI NA DE SŁA NE
84. KRO NI KA BIEL SKO -BIA ŁA. CZĘ STO CHO WA. KA TO WI CE. OPO LE. 

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Bar ry Cle avin, De ni se Co pland, Ja nusz Kar bow ni czek,
Ewa Mi ku sek, Adam Si ko ra, Bog dan To por, Bar ba ra Wój cik,

Na okład ce: Piotr Mu scha lik, Va ni tas L, fo to gra fia wiel ko for ma to wa
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Mie siąc ma rzec dla wie lu był cza sem
ostat nim, w mar cu zmar li m.in.:

le gen dar ny roz bój nik Ja no sik, K. Marks,
J. Sta lin, Sier giej Pro ko fjew, Gu staw Ho ‐
lo ubek, Clau de De bus sy, C. N. Par kin son
(to ten od pra wa Par kin so na), w mar cu
zgi nął Ju rij Ga ga rin, a na roz kaz H. Him ‐
le ra utwo rzo no pierw szy na zi stow ski, nie ‐
miec ki obóz kon cen tra cyj ny KL Da chau,
za mor do wa ny zo stał w ka tow ni Ge sta ‐
po bo ha ter ski pol ski har cerz Jan Byt nar,
pseu do nim Ru dy, kie dy in dziej Ra da
Pań stwa prze mia no wa ła na sze Ka to wi ‐
ce w mar cu 1953 ro ku na Sta li no gród,
a gdzieś in dziej w Wiet na mie w mar cu
ame ry kań ska ar mia do pu ści ła się zbrod ‐
ni na lud no ści cy wil nej w wio sce My Lai.
W Pol sce ma rzec ko ja rzy się naj czę ściej
z ro kiem 1968 i kon se kwen cja mi tam tych
po li tycz nych i spo łecz nych wy da rzeń.
Wszyst kie te smut ne lub po nu re zda rze ‐
nia mia ły miej sce w tym mie sią cu, oczy ‐
wi ście w bar dzo od le głych i bliż szych nam
la tach.

W 1933 ro ku 1 mar ca otwar to środ ‐
ko wy od ci nek ma gi stra li wę glo wej łą czą ‐
cej pol ską część ów cze sne go Gór ne go
Ślą ska z por tem w Gdy ni, 120 lat te mu
w Po zna niu prak tycz ni Wiel ko po la nie
uru cho mi li pierw sze elek trycz ne tram ‐
wa je, a w 1948 ro ku za in au gu ro wa no
w Ło dzi Wyż szą Szko łę Fil mo wą, w 1963
ro ku wów czas jesz cze ma ło zna ny ze spół
The Be atles wy dał swój pierw szy al bum
Ple ase, Ple ase me, przed 45 la ty I pro ‐
gram Pol skie go ra dia roz po czął nada wa ‐
nie zna nej czy tel ni kom „Ślą ska” au dy ‐
cji – „Sy gna ły dnia”, a trzy dzie ści pięć lat
te mu wpro wa dzo no do han dlu pierw ‐
szy kom pu ter oso bi sty z twar dym dys ‐
kiem IBM PC/XT, za le d wie przed 25 la ‐
ty roz po czę ła nada wa nie pierw sza
ko mer cyj na sta cja te le wi zyj na Po lo ‐
nia 1, w mar cu ro dzi li się tak że: An to ‐
nio Vi val di, Teo dor Par nic ki, Vin cent van
Gogh, no i za koń czo no w 1973 ro ku pro ‐
duk cję po pu lar nej mar ki sa mo cho du
oso bo we go pod na zwą War sza wa. Ta ‐
kich po myśl nych in cy den tów w na szej
mar co wej hi sto rii ludz ko ści, za pew ne

moż na by wy mie niać wie le i... pew nie
bez koń ca.

Hi sto ry cy, kro ni ka rze, dzien ni ka rze
skrzęt nie od no to wu ją te i in ne wy da rze ‐
nia, ale spo łecz na pa mięć o ra do ściach
i dra ma tach mi ja ją cych dni rzad ko przy ‐
wo ły wa na jest z opa słych to mów uczo ‐
nych. To sztu ka, li te ra tu ra jest tym
wi do mym, cią gle ak tu ali zo wa nym i przy ‐
wo ły wa nym zna kiem spo łecz nej dez ‐
apro ba ty lub uza sad nio nej czci i pa mię ‐
ci dla na szych przod ków, mi nio nych
po ko leń. Le gen dy, mi ty, opo wie ści, cią ‐
gle ży we w świa do mo ści spo łecz nej,
wresz cie na sze wła sne do świad cze nia
wy nie sio ne z jak że krót ko trwa łe go po by ‐
tu na tej zie mi – two rzą na szą toż sa mość
i to wa rzy szą my śle niu o nie zna nej prze ‐
cież przy szło ści. Wy nie sio ne z do świad ‐
czeń i kon tak tów ze sztu ką prze świad cze ‐
nia to wa rzy szą nam na co dzień, czę sto
prze szka dza jąc w ra cjo nal nej oce nie
ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści, słu żą
tak że gorz kiej we ry fi ka cji na szych do tych ‐
cza so wych prze ko nań, wie dzy a na wet
wia ry. Czy więc rze czy wi ście tyl ko: Hi sto ‐
ria vi tae ma gi stra?

A mo że jed nak owo ka thar sis ja kie go
do zna je my w kon tak cie i ko mu ni ka cji
z praw dzi wym dzie łem sztu ki, z efek tem
erup cji ta len tu, czło wie czej mą dro ści
i czę sto kroć ty ta nicz nej pra cy twór ‐
cy – jest dla na sze go cha rak te ru, oso bo ‐
wo ści i czło wie czeń stwa waż niej sze niż
tyl ko po zna nie i dy dak ty ka wie dzy hi sto ‐
rycz nej. Ko rzy staj my więc z te go za so bu
in sty tu cji ja ki ma my do dys po zy cji w na ‐
szym naj bliż szym oto cze niu.

W wo je wódz twie ślą skim wg da nych
GUS jest po nad 1 500 roż nych pod mio tów
dzia ła ją cych w ob sza rze kul tu ry (naj mniej
ta kich jed no stek jest w wo je wódz twach lu ‐
bu skim i brat nim opol skim).

Nie jest pa ra dok sem, że przy ta kim du ‐
żym za in te re so wa niu hi sto rią, naj szyb ciej
przy ra sta nam ilość mu ze ów, jest ich róż ‐
ne go ro dza ju w na szym wo je wódz twie
już bli sko 70.

Kin funk cjo nu je w ca łym wo je wódz ‐
twie 50 (w tym 7 mi ni plek sów, czy li ta ‐
kich kin sta łych, któ re po sia da ją od
3 do 7 sal), z bli sko 38 ty sią ca mi miejsc

na wi dow ni, w 190 sa lach pro jek cyj ‐
nych. Do kin przy cho dzi co raz wię cej na ‐
szych ro da ków, w 2015 ro ku by ło ich po ‐
nad 5,0 mi lio nów, ale pro szę zwró cić
uwa gę, że ope ru je my tu da ny mi śred ni ‐
mi, śred nio na jed no ki no przy pa da ło
w cią gu ca łe go ro ku 125 000 osób (lecz,
to za le d wie, znów śred nio – oko ło 330
wi dzów na je den dzień?).

Ma my moż li wość uczęsz cza nia
do 20 te atrów w tym 11 dra ma tycz ‐
nych, 3 fil har mo nii, jed nej ope ry, któ re
ofe ru ją nam po nad 90 000 miejsc,
wszyst kie ra zem w cią gu ca łe go ro ku da ‐
ją prze cięt nie bli sko 7 400 przed sta ‐
wień i kon cer tów, na któ re za zwy czaj
przy cho dzi w cią gu ro ku oko ło 1,3 mln wi ‐
dzów.

W bli sko 40 ga le riach po dzi wiać mo ‐
że my – róż ne efek ty eks pre sji ar ty stycz ‐
nej: ma la rzy, gra fi ków, fo to gra fi ków i in ‐
nych twór ców.

Więk szość tych in sty tu cji kul tu ry ulo ‐
ko wa na jest jed nak w mia stach, nie
wszy scy więc ma ją ła twy do stęp do ofer ‐
ty kul tu ro wej (mo że po za moż li wo ścią
ko rzy sta nia z bi blio tek, jest ich prze cież
po nad 700 w wo je wódz twie ślą skim),
pro po zy cji for mu ło wa nych w przy sło wio ‐
wych „świą ty niach sztu ki”, no i co raz czę ‐
ściej ba rie rą nie do po ko na nia dla wie ‐
lu jest koszt za ku pu bi le tu do wy bra nej
„świą ty ni”. 

Ale ta kwe stia, to już osob ny te mat dla
re gio nal nych li de rów po li ty ki kul tu ral nej.

Ma rzec to tak że mie siąc, w któ rym ob ‐
cho dzo ny jest: Mię dzy na ro do wy Dzień
Pi sa rzy (3 mar ca – u nas cał ko wi cie za po ‐
mnia ny i nie zau wa żo ny), Mię dzy na ro do ‐
wy Dzień Po ezji (21 mar ca – kto bę dzie
o tym pa mię tał?), wresz cie Mię dzy na ro ‐
do wy Dzień Te atru (27 mar ca – za zwy czaj
coś się w tym dniu jed nak dzie je?).

W mar co wym nu me rze „Śląska” jak
zwy kle spo tka my się z wy bor ną po ezją,
cie ka wą pro zą i ar ty ku ła mi, któ re po ru sza ‐
ją te ma ty kę te atral ną, fil mo wą, ma te ria ‐
ła mi pre zen tu ją cy mi na szych zna ko mi tych
fo to gra fi ków, fil mow ców i in ne wy bit ne
oso bi sto ści. Za pra szam do lek tu ry.

TA DE USZ SIER NY

Od Re dak to ra!

Do tar ła do nas smut na wia do mość o śmier ci w dniu 22 lu te go 2018 ro ku 

JA NA GO CZO ŁA

człon ka Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go,
po ety, dzien ni ka rza, spo łecz ni ka

Wspo mi na my Go ja ko ne sto ra opol skie go śro do wi ska po etyc kie go, ory gi nal ne go po etę,
dzien ni ka rza „Po glą dów”, re dak to ra mie sięcz ni ka „Opo le”, dzia ła cza Opol skie go To wa ‐
rzy stwa Kul tu ral no‐Oświa to we go, pre ze sa Sto wa rzy sze nia In sty tu tu Ślą skie go, lau re ata
wie lu na gród, m.in. im. Ka ro la Miar ki, im. Woj cie cha Kor fan te go, wy róż nio ne go me da lem
Glo ria Ar tis I stop nia, ka wa le ra Krzy ża Ofi cer skie go Or de ru Od ro dze nia Pol ski, od zna czo ‐
ne go tak że Zło tym i Srebr nym Krzy żem Za słu gi. Od szedł nasz przy ja ciel, był pol skim, ślą ‐
skim po etą, uro dził się 13 ma ja 1934 ro ku w Roz mie rzy, po cho wa no Go 26 lu te go 2018
ro ku na cmen ta rzu w Opo lu‐Pół w si.

Ro dzi nie, przy ja cio łom, zna jo mym skła da my wy ra zy współ czu cia

Za rząd Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go
i Re dak cja mie sięcz ni ka spo łecz no‐kul tu ral ne go „Śląsk” 
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Ks. JERZY SZYMIK

NOCNY LOT DO JEROZOLIMY

Jeruszalaim hakodesz,
gęsto i ściśle zabudowane,
które zabijasz proroków,
a twoi książęta jak głodne jelenie
bezsilnie przed łowcą się wloką.

Jeruzalem, Jeruzalem,
do ciebie lecę jak anioł do
Oblubienicy Pańskiej, na skrzydłach,
schodząc z wysoka szybko,
tak szybko jak zeszło mi życie.

Im bliżej ciebie, tym
mocniejszy zapach śmierci,
brzasku i tajemnicy,
popiołów i ziół,
ciała Słowa.

Wniosek jest oczywisty:
Bóg z tymi,
którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim
dla ich dobra.

Jeruzalem,
niech cię nie zapomnę,
niech mi nie usycha prawica.
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F
e no men na ro dzin pol skie go ży cia
te atral ne go za po cząt ko wa ny na te re -

nie Gór ne go Ślą ska przez Ka ro la Miar -
kę w 1870 r., w wa run kach ogra ni czo -
nych swo bód na ro do wych w pań stwie
Ho hen zol ler nów, do dziś bu dzi zdzi wie -
nie i nie do wie rza nie. Przy po mnij my
za tem, że zgo da władz na no wą,
atrak cyj ną for mę prze ka zu ro dzi mej
kul tu ry, by ła w pla nach ad mi ni stra cji
pru skiej, z chwi lą zjed no cze nia Nie miec,
pró bą po szu ki wa nia no wych ka na łów in -
te gra cji gór no ślą skich Po la ków z po zo -
sta ły mi oby wa te la mi po wsta łe go pań -
stwa. Po ja wi ła się w chwi li na ro dzin
w wie lu kra jach Za chod niej Eu ro py
ma so we go ru chu no wo żyt nej tra dy cji
spo łecz no -po li tycz nej i kul tu ral nej, i po -
dyk to wa na by ła przede wszyst kim
wzglę da mi po li tycz ny mi. Pi sał o tym
zmar ły w 2012 r. bry tyj ski hi sto ryk

Eric Hobs bawm, w pra cy za ty tu ło wa nej
Ma so wa pro duk cja tra dy cji: Eu ro pa, la -
ta 1870 – 1914. 

Zda niem au to ra jed nym z wy mia rów
owych prze mian by ła pla no wa na de mo -
kra ty za cja ży cia spo łecz ne go, poj mo wa -
na nie ty le ja ko pró ba po zy ska nia po li -
tycz nej pod mio to wo ści przez co raz to
no we gru py spo łecz ne, ile wspar cie
dla funk cjo nu ją cej wła dzy pru skiej.
Ro dzą ca się w ra mach obo wią zu ją ce go
pra wa no wa oby cza jo wość, by ła dla ad -
mi ni stra cji ce sa rza Wil hel ma I przy kła -
dem or ga ni za cji no wych pań stwo wych
świąt i ce re mo nii. Ro dzą ce się w nur -
cie ist nie ją cych ru chów spo łecz nych
zwy cza je i for my spę dza nia wol ne go
cza su, by ły pró bą spo łecz ne go od dzia -
ły wa nia na ży cie każ de go oby wa te la,
by ły chę cią za pew nie nia zwar to ści
i toż sa mo ści struk tu ry je go po szcze gól -

nych grup spo łecz nych w ra mach ca łe -
go na ro du nie miec kie go. 

Fakt na ro dzin na te re nie Gór ne go Ślą -
ska w ostat nich dzie się cio le ciach XIX w.
pol skie go nie za wo do we go te atru pol skie -
go był więc m.in. wy ra zem po ja wie nia
się no wej for my or ga ni za cji ży cia spo -
łecz no -kul tu ral ne go i na ro do we go ów -
cze snych zjed no czo nych Nie miec. Pro -
ces ten zbiegł się wraz ze wzro stem
świa do mo ści na ro do wej miesz kań ców,
był efek tem wy tę żo nej wal ki o do stęp
do sztu ki te atru po zba wio nych do tych -
czas tej for my ko mu ni ka cji pol sko ję zycz -
nych śro do wisk ro bot ni czych i pro wa -
dzo nej przez nich z upo rem sa mo edu ka cji
ar ty stycz nej. 

W opo zy cji do zdo mi no wa ne go przez
nie miec ko ję zycz ne ze spo ły ży cia te -
atral ne go re gio nu, za ko do wa ne w pol -
sko ję zycz nych wi do wi skach tre ści spo -

„Trze cie miej sce” te atru 
ANDRZEJ LINERT

Przedstawienia w Hotelu Graf Reden w Królewskiej Hucie – obecnie Teatrze Rozrywki w Chorzowie – gromadziły nawet ponad tysiąc widzów.
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łecz no -oby cza jo we i pa trio tycz ne,
wspar te do dat ko wo nie jed no krot nie
prze sła niem edu ka cyj nym, dy dak tycz -
nym i re li gij nym, sta no wi ły sil ny roz sad -
nik no wych ro dzą cych się wię zi spo łecz -
nych. Nie ocze ki wa nie ich po ja wie nie się
w pa no ra mie ży cia spo łecz no -po li tycz -
ne go ów cze sne go pań stwa, by ło nie
tyl ko prze ja wem no wej for my or ga ni za -
cji ży cia spo łecz no -kul tu ral ne go i na ro -
do we go w ów cze snych zjed no czo nych
Niem czech, ale tak że ozna ką na ro dzin
pol sko ję zycz nej pu blicz no ści te atral -
nej, a tak że pró bą prze zwy cię że nia do -
mi nu ją cej kul tu ry nie miec kiej. W kon -
se kwen cji ich pol sko ję zycz ni twór cy
i or ga ni za to rzy od po cząt ku spo ty ka li się
nie tyl ko z szy ka na mi, ale i bar dzo sil -
nym opo rem ze stro ny ofi cjal nych struk -
tur ów cze sne go pań stwa pru skie go.
U pod staw ich ży wot no ści tkwi ła jed nak
sil na wo la wal ki z dys kry mi na cją za rów -
no ję zy ka pol skie go, jak i tra dy cji ro dzi -
mej kul tu ry ślą skiej. W kon se kwen cji
pol sko ję zycz ne ze spo ły te atral ne sta ły się
nie ba wem na prze ło mie wie ków nie zwy -
kle po pu lar ną for mą or ga ni za cji wol ne -
go cza su. Nie za wo do we ini cja ty wy te -
atral ne po dej mo wa ne by ły bo wiem
po wszech nie przez nie mal wszyst kie
dzia ła ją ce na te re nie Gór ne go Ślą ska pol -
skie or ga ni za cje i to wa rzy stwa. W sa -
mych tyl ko la tach 1919-1921 w świe tle
usta leń Cze sła wy Mi ki ty -Glensk, opu -
bli ko wa nych w pra cy Ka len da rium pol -
skich przed sta wień ama tor skich na Gór -
nym Ślą sku w la tach 1919-1921.
Opo le 1993, ślą scy ama to rzy w ska li ca -
łe go re gio nu przy go to wa li po nad 1000
wi do wisk. 

Po szu ku jąc źró deł gór no ślą skiej kul -
tu ry te atral nej, war to zwró cić uwa gę
na zja wi sko tzw. „trze cie go miej sca”,
któ re go ro lę i zna cze nie przed la ty
ame ry kań ski so cjo log Ray Ol den burg,
w książ ce za ty tu ło wa nej The Gre at
Go od Pla ce: Ca fes, Cof fee Shops,
Com mu ni ty Cen ters, Be au ty Par lors,
Ge ne ral Sto res, Bars, Han go uts, and
How They Get You Thro ugh the Day,
zde fi nio wał na stę pu ją co: „Trze cie miej -
sce” to miej sce od po czyn ku – nie tyl -
ko od pra cy, lecz tak że od wy ko ny wa -
nych na co dzień ru ty no wych czyn no ści.
[...] Są to miej sca, w któ rych tęt ni ży -
cie lo kal nej spo łecz no ści, gdzie ro dzą
się no we po my sły, utrwa la ją się lub
ewo lu ują waż ne w da nym śro do wi sku
war to ści.

Z te go też punk tu wi dze nia ter min ten
obej mo wał róż no rod ne miej sca pu blicz -
ne, w któ rych zgro ma dzo ne oso by
w spo sób do bro wol ny i nie for mal ny spę -
dza ły wol ny czas. By ła to prze strzeń po -
środ ku, coś po mię dzy do mem a pra cą,
a więc to co przy po mi na ło pi wiar nię lub
ka wiar nię, w któ rej by wal cy czu li się
swo bod nie, nie skrę po wa ni obo wią zu ją -
cy mi stan dar da mi spo łecz ny mi. Pa ra me -

try te go miej sca wy zna czał neu tral ny
grunt, za zwy czaj zna nej sa li, do któ rej
moż na by ło przyjść i wyjść w każ dej
chwi li, w do wol nym dniu ty go dnia,
gdzie moż na by ło gło śno wy ra zić swo -
ją ra dość lub nie za do wo le nie, gdzie
wszy scy czu li się swo bod nie. 

Współ cze śnie in klu zyj ny, otwar ty
cha rak ter „trze cie go miej sca” spra wił,
że pod ję te zo sta ły pró by do pi sa nia do je -
go ka ta lo gu sze re gu ko lej nych in sty tu -
cji kul tu ry, ta kich m.in. jak bi blio te ki, ar -
chi wa, ban ki, cen tra i ga le rie han dlo we
oraz mu zea. W kon se kwen cji pier wot -
ny de sy gnat sa me go po ję cia stop nio wo
roz mył się i prze kształ cił, wska zu jąc co -
raz to no wą prze strzeń in te gra cyj ną,
w któ rej od bior ca jest za rów no go -
ściem, jak i ak tyw nym użyt kow ni kiem.
Dla te go ka ta log ten wy da je się, że moż -
na hi sto rycz nie uzu peł nić o miej sca
pre zen ta cji wi do wisk te atral nych, w sa -
lach znaj du ją cych się w pry wat nych go -
spo dach wiej skich i re stau ra cjach, a tak -
że z pew ny mi za strze że nia mi w do mach
związ ko wych i przy ko ściel nych.
Wszyst kie one, ja ko miej sca spo tkań to -
wa rzy skich i te atral nych, peł ni ły na prze -
ło mie XIX i XX wie ku funk cjęważ nych
obiek tów pu blicz nych. Pod trzy my wa ły
nie tyl ko związ ki to wa rzy skie i są siedz -
kie, ale tak że spra wo wa ły waż ne funk cje
spo łecz no -kul tu ral ne. By ły to miej sca
spo tkań ła twych i do stęp nych, re ali zo wa -
nych bez wa run ków wstęp nych. Po sia da -
ły de mo kra tycz ny i neu tral ny cha rak ter.
Or ga ni zo wa ne w nich spo tka nia, nie za -
leż nie od peł nio nej ro li spo łecz nej, od by -
wa ły się w at mos fe rze rów no ści i za ba -
wy. Za spra wą swo jej swoj sko ści
i pro sto ty, nie by ły to obiek ty eks klu zyw -
ne, któ re ewen tu al nie róż ni co wa ły by
swo ich by wal ców. Swo bod ny do stęp
każ de mu za in te re so wa ne mu za pew nia ły
zwłasz cza go spo dy i re stau ra cje, otwar -
te po 16 go dzin na do bę, co nie ro dzi ło
obaw o przed wcze sne ich za mknię cie.
Bez zna cze nia by ła sa ma punk tu al ność
przy by cia, a tak że nie okre ślo na dłu gość
sa me go prze by wa nia. Pa nu ją ca w nich
swo bo da by cia by ła do dat ko wym ele -
men tem po zwa la ją cym uczest ni kom
spo tkań ode rwać się od ru ty ny i ry go rów
co dzien nej eg zy sten cji. Po zwa la ła spę -
dzić czas, nie nu dząc się. To dla wszyst -
kich by ły sprzy ja ją ce wa run ki do pro wa -
dze nia ak tyw nej kon wer sa cji.

Sa le te, usy tu owa ne bli sko miej sca za -
miesz ka nia jej by wal ców, za zwy czaj pro -
ste i po zba wio ne wy szu ka nych form wy -
stro ju, jak i ele men tar nych urzą dzeń
sce nicz nych, by ły na tu ral nym cen trum
ro dzą cych się wię zi spo łecz nych. By ły
czymś wła snym. Pro ste i ak cep to wa ne
w swo jej struk tu rze wnę trza, sta no wi ły
swo istą for mę za bez pie cze nia przed wi -
zy ta mi ob cych, wy brzy dza ją cych i de -
pre cjo nu ją cych wszyst ko sno bów i dzi -
wa ków. Sa me sce ny, czę sto jesz cze

w po cząt kach XX w. nie po sia da ły
oświe tle nia elek trycz ne go, a ko ta ry po -
ja wi ły się do pie ro w la tach dwu dzie -
stych. Rów nież za bu do wa sce nicz na
do chwi li za koń cze nia I woj ny świa to -
wej opar ta by ła na sta łym, pła skim ob -
ra zie, przed sta wia ją cym zba na li zo wa ny,
ste reo ty po wy wi dok ja kie goś wnę trza
lub też las, ewen tu al nie tzw. „wol ną oko -
li cę”. Wy strój ten słu żył wszyst kim
sztu kom, nie za leż nie od roz gry wa ją cej
się ak cji.

Te go ro dza ju bar wy ochron ne, two rzy -
ły nie tyl ko na tu ral ne miej sce pre zen ta -
cji wi do wisk, ale by ły tak że wy ra zem
skrom nych po trzeb es te tycz nych i moż -
li wo ści fi nan so wych ich twór ców. Po ka -
zy wa na sztu ka by ła re ali zo wa na z za cho -
wa niem wy pra co wa nych w tym miej scu
za cho wań spo łecz nych. Ak cep to wa ne
w tych wa run kach wi do wi ska, przy cią -
ga ły swo ją na tu ral no ścią. Po zba wio ne
wszel kich prze ja wów wy ob co wa nia,
wy zwa la ły za cho wa nia lu dycz ne
na prze mian z unie sie nia mi pa trio tycz -
ny mi bądź re li gij ny mi. Po trze ba za ba wy
i wza jem nej apro ba ty za cho wań, od -
mien nych od tych ocze ki wa nych w do -
mu czy miej scu pra cy, by ła jed nym
z po wszech nie ak cen to wa nych je go
atry bu tów. To wła śnie w ich trak cie zgro -
ma dze ni wi dzo wie mo gli w po czu ciu
peł ne go kom for tu psy chicz ne go na rów -
ni z po sta cia mi sce nicz ny mi współ -
uczest ni czyć w roz gry wa nej ak cji lub też
ko men to wać ją, śmiać się lub pła kać. Ta
moż li wość nie skrę po wa ne go za cho wa -
nia, ro dzi ła po czu cie ra do ści i swo bo dy
by cia. Rów no cze śnie nie uświa do mio ne
po cząt ko wo wspól no to we in te re sy na -
ro do we ro dzi ły po mię dzy wy ko naw ca -
mi i wi dow nią uczu cie za ży ło ści. Wy ni -
ka ła ona nie tyl ko ze zbież no ści
wy zna wa nych ce lów, ale tak że bli sko -
ści za miesz ka nia, jak i nie jed no krot nie
po kre wień stwa lub oso bi stej zna jo mo -
ści są siedz kiej. By ły to więc po miesz -
cze nia, w któ rym ist nia ła moż li wość od -
re ago wy wa nia stre sów. By ły one
te re nem od po czyn ku od pra cy i co -
dzien nych czyn no ści. Gro ma dzi ły
w trak cie jed ne go wie czo ru nie jed no -
krot nie do 1300 wi dzów, zwłasz cza
w chwi li gdy wy sta wia ne by ły w ob szer -
nej sa li „Ka sy na” Hu ty Don ne smar ka
w Za brzu lub sa li Ho te lu Graf Re den
w Kró lew skiej Hu cie.

Te atr nie za wo do wy był dla zgro ma -
dzo nej wi dow ni, for mą so cja li za cji zbu -
do wa nej na związ kach i re la cjach
wła ści wych tyl ko dla tej ro bot ni czo -
-chłop skiej wi dow ni, zgro ma dzo nej
w wy bra nej i zna jo mej fi zycz nej prze -
strze ni. Ich au to no micz ne i nie za leż ne
wo bec in nych współ ist nie nie, by ło przy -
kła dem na ro dzin spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go. Te atr ten był w związ ku z tym
za sad ni czo róż nym od za wo do wych te -
atrów re per tu aro wych, któ rych wi do wi -
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ska pre zen to wa ne by ły w prze stron -
nych, spe cjal nie aran żo wa nych w tym
ce lu bu dyn kach te atral nych, a któ rych
za rów no ge ne za, wy strój, jak i pa nu ją -
ca at mos fe ra, sku tecz nie eli mi no wa ły ni -
czym nie skrę po wa ne za cho wa nia wi -
dow ni. 

Gór no ślą ska pu blicz ność te atral na
w pierw szym pół wie czu swe go ist nie nia,
w la tach mniej wię cej 1870 – 1922 by -
ła spo łecz no ścią nie zwy kle chłon ną,
z wia rą i en tu zja zmem przyj mu ją ca
pre zen to wa ne przez te atr tre ści. O pa nu -
ją cej w trak cie pre zen ta cji wi do wisk at -
mos fe rze, pi sał Hen ryk Cep nik, dy rek -
tor ob jaz do we go Gór no ślą skie go Te atru
Na ro do we go w se zo nie 1921/22, opi su -
jąc za cho wa nie wi dow ni w trak cie pre -
zen ta cji sztu ki Wła dy sła wa Lu dwi ka An -
czy ca „Ko ściusz ko pod Ra cła wi ca mi”,
w chwi li, gdy na sce nę wkra czał cho rą -
ży, nio są cy sztan dar z wi ze run kiem Or -
ła Bia łe go i Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej. Otóż wi dow nia za zwy czaj wi ta ła
go na sto ją co. Na to miast pi sząc o do mi -
nu ją cym na stro ju, od no to wał: „pa no wał
za wsze pod nio sły, a wprost łzy roz rzew -
nie nia wy ci skał wi dok lu du gór no ślą skie -
go, gdy pod czas przy się gi Ko ściusz ki
wszy scy po wsta wa li z miejsc i ze zło żo -
ny mi do przy się gi pal ca mi po wta rza li
szep tem sło wa uko cha ne go Na czel ni ka
w suk ma nie”.

Wi dzo wie przy by wa li na spek ta kle
nie jed no krot nie pie szo z od le głych wio -
sek. Zda rza ło się więc, że za opa trze ni
w je dze nie, spo ży wa li je nie tyl ko
w trak cie przerw, ale i pod czas trwa nia
przed sta wie nia. Szat nie na le ża ły do rzad -
ko ści. Sa le z tru dem mie ści ły za zwy czaj
wszyst kich za in te re so wa nych. Dla te go
czę sto zda rza ło się, że na ży cze nie wi -
dow ni po wta rza no je. Na pro gram wie -
czo ru naj czę ściej skła dał się je den dra -
mat i je den utwór far so wo -ko me dio wy.
Sta łym ele men tem tych spo tkań by ły łzy
i śmiech. Trwa ją ce mu za zwy czaj
od siód mej wie czo rem do pół no cy wi -
do wi sku, to wa rzy szy ła zwy cza jo wo
miej sco wa bądź za pro szo na or kie stra dę -
ta lub ze spół man do li ni stów, ma ją cy
w swo im re per tu arze lek kie me lo die mu -
zycz ne.

Re ali zo wa ne wi do wi ska in spi ro wa ły
i utrwa la ły waż ne w da nym śro do wi sku
war to ści. By ły przy kła dem oży wio ne go
ży cia spo łecz ne go i na ro do we go, miej -
scem na ro dzin no wych ini cja tyw.
Or ga ni zo wa ne na te re nie neu tral nym im -
pre zy, wzmac nia ły po czu cie przy na -
leż no ści do okre ślo nej gru py spo łecz nej,
bu do wa ły no we wię zi z oso ba mi po ten -
cjal nie bli ski mi. Z za ło że nia udział
w wi do wi sku był wy ra zem świa do mej
i do bro wol nej ak cep ta cji za rów no ję zy -
ka, jak i pre fe ro wa nych tre ści. Nie ko -
ja rzył się z żad ny mi prze ja wa mi przy -
mu su, nie był źró dłem to wa rzy skich lub
oby cza jo wych pre sji. Obec ność na wi -

dow ni by ła wy ra zem emo cjo nal nych
i spo łecz nych po trzeb. Te atr ten bez ko -
niecz no ści po no sze nia więk szych kosz -
tów fi nan so wych, speł niał po za po trze -
ba mi kul tu ral ny mi, waż ne wy mo gi
spo łecz ne, to wa rzy skie i emo cjo nal ne.
Był źró dłem no wych ini cja tyw spo -
łecz no -kul tu ral nych.

Spek ta kle pre zen to wa ne w zna nych
po wszech nie po miesz cze niach, trak to -
wa ne by ły ja ko pre zen ta cje wła sne
i swoj skie. Nie dzi wi za tem fakt, że te -
atr ten był dla miej sco wych jed ną z naj -
po pu lar niej szych form roz ryw ki po 1870
r. I te miej sca ich re ali za cji na Gór nym
Ślą sku do mi no wa ły do 1939 r. Sku pia -
ły też ów cze sną wi dow nię, de ter mi nu -
jąc jej za cho wa nia i oby cza je. Ist nia ły
tak że w la tach mię dzy wo jen nych, za rów -
no na te re nie tzw. Ślą ska Opol skie go, jak
i te re nach znaj du ją cych pod ad mi ni stra -
cją pol ską.

Wszyst ko to w ja kimś stop niu ob ja śnia
nam po pu lar ność i nie zwy kłą li czeb ność
na Gór nym Ślą sku nie za wo do wych te -
atrów ro bot ni czych i ich ma so wy cha -
rak ter na prze ło mie XIX i XX w. Dzia -
łal ność tych ze spo łów nie by ła efek tem
po zy ty wi stycz nej idei te atru lu do we go,
re ali zo wa ne go przez za an ga żo wa nych
in te li genc kich dzia ła czy oświa to wych,
ale prze ja wem sa mo rod nej ide owo -or -
ga ni za cyj nej ple bej skiej ak tyw no ści
śro do wisk ro bot ni czych i chłop skich.
Nie licz ni przed sta wi cie le in te li gen cji
pol skiej, księ ża, praw ni cy czy na uczy -
cie le, któ rzy nie tyl ko pi sa li dla te atru,
ale tak że nie jed no krot nie ak tyw nie
wspie ra li go, za zwy czaj po sia da li lu do -
wy ro do wód. Na uczy cie lem i dzien ni ka -
rzem był Ka rol Miar ka i Jan Ku bisz.
Waż ną gru pę sa mo rod nych pi sa rzy Ślą -
skich sta no wi li miej sco wi księ ża: Ema -
nu el Grim, Hran ci szek Ha ra zin i Pa weł
Wie czo rek. Wśród or ga ni za to rów i twór -
ców te atrów nie za wo do we go ru chu te -
atral ne go do mi no wa li jed nak ro bot ni cy:
Jan Li goń i Piotr Ko ło dziej; hut ni ka mi
by li Ju liusz Li goń, Fran ci szek Ko wol
i Au gu styn Świ der; ślu sa rzem był An to -
ni Sie roń; chło pem Jan Ku piec. a chłop -
skim po cho dze niem le gi ty mo wał się
Jan Ni ko dem Ja roń. 

W po cząt ko wym okre sie ze spo ły nie -
za wo do we, w wy ni ku bra ku do stę pu
do ogól no pol skich tek stów dra ma tycz -
nych, wy sta wia ły sztu ki sa mo rod nych
ślą skich au to rów. Z cza sem po wstał
ory gi nal ny re per tu ar, pre zen tu ją cy w pro -
sty i czy tel ny spo sób tre ści pa trio tycz -
ne, re li gij ne i spo łecz ne. Cha rak te ry zo -
wa ła go uprosz czo na for ma prze ka zu,
z ja sno zde fi nio wa nym prze sła niem
spo łecz nym i jed no znacz nie ukształ to -
wa ny mi po sta cia mi bo ha te rów. By ły
to sztu ki ma ło ob sa do we o nie skom pli -
ko wa nej ak cji, od wo łu ją ce się do re aliów
ży cia co dzien ne go ro bot ni czej wi dow -
ni. Z cza sem ko rzy stać za czę to z ogól -

no pol skie go i ob ce go re per tu aru sce nicz -
ne go. W ska li ca łe go Gór ne go Ślą ska nie
by ło w tej mie rze żad nych uprze dzeń na -
ro do wych czy też dziel ni co wych. Tek -
sty za rów no ogól no pol skich au to rów
wy ko rzy sty wa no na rów ni z utwo ra mi
au to rów nie miec kich, fran cu skich, wło -
skich, an giel skich czy ro syj skich.

Po szu ku jąc w dal szej ko lej no ści ge ne -
zy ma so we go cha rak te ru nie za wo do we -
go ru chu te atral ne go na Gór nym Ślą sku,
pod kreśl my, że u pod staw or ga ni za cji
pol sko ję zycz nych wi do wisk te atral nych
tkwi ła nie tyl ko ide owa po trze ba dzia -
łal no ści spo łecz no -na ro do wej, ale przede
wszyst kim nie zna jo mość ję zy ka nie -
miec kie go. Spek ta kle pol sko ję zycz ne by -
ły for mą za dość uczy nie nia, speł nia ły
w wa run kach pań stwa pru skie go ro lę za -
stęp czą, da wa ły po czu cie rów no upraw -
nie nia, mi mo że ich or ga ni za to rzy po zba -
wie ni by li ze stro ny wła dzy
ja kiej kol wiek po mo cy fi nan so wej czy or -
ga ni za cyj nej. Pod da wa ni pre sji cen zu -
ry i szy ka no wa ni, ska za ni by li wy łącz -
nie na wła sne si ły i bez in te re sow ną
dzia łal ność spo łecz ną. Chcąc wy sta -
wić pol sko ję zycz ny tekst, zmu sze ni by li
mie siąc wcze śniej do star czyć po li cji,
ewen tu al nie urzę dom miej skim lub po -
wia to wym, je go tłu ma cze nie na ję zyk
nie miec ki. Do ma ga no się nie jed no krot -
nie tak że li sty ak to rów. Od po wied nie ze -
zwo le nie otrzy my wa no za zwy czaj
w ostat nim dniu i mu sia no za nie za pła -
cić. Do dat ko we opła ty wy ma ga ne by ły
za wy po ży cze nie ko stiu mów i re kwi zy -
tów oraz sal wi do wi sko wych. Te ostat -
nie wy naj mo wa no nie jed no krot nie od re -
stau ra to rów nie miec kich, nie za wsze
sprzy ja ją cych pol sko ję zycz nej im pre zie.
Dla te go też kie row nic two ze spo łu za -
zwy czaj za wstęp po bie ra ło mi ni mal ną
opła tę. By ła to po wszech na for ma zdo -
by wa nia fun du szy na róż no rod ne ce le
spo łecz ne, w tym tak że kul tu ral no -
-oświa to we. Z cza sem wy jąt ko wo uciąż -
li wa oka za ła się pru ska usta wa o sto wa -
rzy sze niach z 19 kwiet nia 1908 r.,
ogra ni cza ją ca wszel kie ze bra nia pu -
blicz ne do ję zy ka nie miec kie go. Zła go -
dzo na do pie ro w czerw cu 1916 r., ze zwa -
la ła na uży wa nie in nych ję zy ków tyl ko
w wy pad ku, gdy ak tu al ny spis lud no ści
wy ka zy wał po nad 60% udzia łu miesz -
kań ców ob co ję zycz nych da nej miej -
sco wo ści.

Po 1922 r. ten mo del nie za wo do we go
ru chu te atral ne go na Gór nym Ślą sku,
obok po wo ła ne go do ży cia za wo do we -
go Te atru Pol skie go w Ka to wi cach,
z drob ny mi ko rek ta mi re ali zo wa ny był
do 1939 r. Od no to wy wa ny w tym cza -
sie dy na micz ny wzrost licz by przy go to -
wy wa nych wi do wisk przez nie mal
wszyst kie śro do wi ska za wo do we, or ga -
ni za cje spo łecz ne i to wa rzy stwa, był for -
mą ma ni fe sta cji pol sko ści miesz kań ców
Gór ne go Ślą ska, któ re tym ra zem już bez
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prze szkód w ob rę bie pań stwa pol skie go
re ali zo wa ły swo je spo łecz no -ar ty stycz -
ne ce le. Ich ży wot ność, po za wspar ciem
wy ni ka ją cym z ro dzą cych się no wych
uwa run ko wań po li tycz nych i funk cjo no -
wa nia pol skich in sty tu cjo nal nych ośrod -
ków ży cia spo łecz no -kul tu ral ne go, uwa -
run ko wa na by ła za rów no tra dy cją, jak
i świa do my mi po trze ba mi te atral ny mi
ro bot ni czej wi dow ni. Te atry te za spa ka -
ja jąc je, głę bo ko ko do wa ły swo ją obec -
ność w świa do mo ści ca łe go spo łe czeń -
stwa Gór ne go Ślą ska. 

Nie ste ty wy buch II woj ny świa to wej,
a na stęp nie prze ję cie w 1945 r. przez
pań stwo ro li me ce na sa i kon tro le ra ca -
ło kształ tu dzia łal no ści spo łecz no -ar ty -
stycz nej, spra wi ły, że przed te atrem
nie za wo do wym wy zna czo ne zo sta ły
no we za da nia. W tym ce lu nie mal
wszyst kie je go po czy na nia te atral ne
prze nie sio ne zo sta ły do po wsta ją cych
świe tlic i do mów kul tu ry, przej mu jąc
na eta ty i pod kon tro lę dzia łal ność je go
ani ma to rów. Tym sa mym te atr ten do -
tych cza so we swo je atry bu ty „trze cie go
miej sca” utra cił na rzecz ce lów pro pa -
gan do wych, za wie ra ją cych in for ma cje
o wa lo rach no we go ustro ju po li tycz ne -
go. Skut ki oka za ły się być ka ta stro fal -
ne. Szla chet ne sło wo „ama tor”, ozna cza -
ją ce „mi ło śni ka”, przy bra ło kształt
ama torsz czy zny. W po li ty ce kul tu ral nej

pro ces ten ewo lu ował od plu ra li zmu
dzia ła nia po li tycz no -spo łecz ne go w la -
tach 1945-1949, do so cre ali stycz nej
mo no kul tu ry w la tach pięć dzie sią tych.
Zgod nie z teo rią ra dziec kie go teo re ty ka
An drze ja Żda no wa po stu lo wa no, aby no -
we te atry nie za wo do we roz wi ja ły się
i kształ to wa ły pod wpły wem te atrów za -
wo do wych. Po wszech nie z upo rem po -
wta rza no, że nie ma te atrów ama tor skich
i za wo do wych, są tyl ko te atry do bre lub
złe. Ama to rzy zo bo wią za ni do na śla do -
wa nia prak tyk scen za wo do wych, za tra -
ci li po czu cie swej od ręb no ści pro gra mo -
wej i es te tycz nej. 

Co moż na za tem uczy nić w do bie
obec nej, w cza sach ist nie nia m.in. scen
al ter na tyw nych, awan gar do wych, eks -
pe ry men tal nych, la bo ra to ryj nych, nie za -
leż nych, obrze ży, of fo wych, otwar tych,
pod ziem nych i stu dyj nych, aby sa le
w któ rych pre zen to wa ne są owe wi do -
wi ska, od zy ska ły atry bu ty „trze cie go
miej sca”, sko ro za rów no dra ma tur gia
z prze ło mu XIX i XX w., jak i ar cha icz -
na z te go okre su for ma te atral na utra ci -
ły już swo ją no śność. Być mo że nie spo -
dzie wa ne wspar cie i moż li wość
od zy ska nia ni czym nie skrę po wa ne go
udzia łu wi dow ni w two rze niu no wych
form sce nicz nych, te atr uzy ska za spra -
wą wir tu al nych cy berw spól not, po dej -
mu ją cych trud pro jek to wa nia in te rak tyw -

nych za cho wań mię dzy sce ną i wi dow -
nią. Owe pro jek to wa nie in te rak cji
(In te rac tion De sign), obej mu je m.in.
moż li wość ak tyw nej kon wer sa cji in -
ter ne to wej, re ali zo wa nej w at mos fe rze
wza jem nej ak cep ta cji i za ba wy, w po czu -
cie ra do ści i swo bo dy by cia. To co
ofia ro wu ją nam współ cze śnie in te rak -
tyw ne per for man ce, a sze rzej me dia
elek tro nicz ne, spra wia, że po wsta ją ce te -
atry, wzmac nia jąc po czu cie przy na leż -
no ści do okre ślo nej gru py spo łecz nej, są
miej scem na ro dzin cen nych wię zi spo -
łecz nych. Moż li wość czyn ne go udzia łu
w pre zen to wa nym wi do wi sku za spra -
wą do stę pu do In ter ne tu i pry wat nych
smart fo nów, wy da je się być współ cze -
śnie, za rów no dla mło de go po ko le nia,
jak i współ cze sne go spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go, so jusz ni kiem w ak ty wi -
za cji in te rak cji sce ny i wi dow ni. Roz gry -
wa ją ce się rów no le gle w cza sie
rze czy wi stym na sce nie i w cy ber prze -
strze ni spek ta kle, zda ją się być za po wie -
dzią na ro dzin te atral nych e -wspól not, po -
ja wia ją cych się co raz licz niej wraz
z no wy mi ze spo ła mi te atral ny mi. Na na -
szych oczach, być mo że, ro dzi się za tem
no wy kształt „trze cie go miej sca” te atru,
tym ra zem nie w cia snych i skrom nych
sa lach z prze ło mu XIX i XX w., ale
w ob sza rach no os fe ry.

■

Spektakle wystawionao w sali „Kasyna” Huty Donnersmarcka w Zabrzu. Obecnie w budynku tn znajduje się Teatr Nowy.
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G
ra ży na Buł ka od trzy dzie stu kil ku
lat miesz ka w Cze cho wi cach -Dzie -

dzi cach. Zży ła się z tym mia stem. Jest
jed nak ro do wi tą świę to chło wi czan ką
(w Świę to chło wi cach do tej po ry
miesz ka jej mat ka). Wy cho wa ła się
na Li pi nach. Spę dzi ła tam po nad dwa -
dzie ścia lat swo je go ży cia. Się gnie
do nich pa mię cią, kie dy przyj dzie się
jej przy go to wy wać do ro li Święt ko wej
w Cho lon ku (2004) w re ży se rii Mi ro -

sła wa Ne iner ta i Ro ber ta Ta lar czy ka
(na pod sta wie tek stu Cho lo nek, czy li
Pan Bóg z gli ny Ja no scha). Do zbu do -
wa nia po sta ci przy da się ak tor ce wspo -
mnie nie wszyst kich swo ich cio tek,
któ re rów nież miesz ka ły w tej sa mej,
co ona, dziel ni cy. W ro dzi nie nie by ło
tra dy cji ak tor skich. Oj ciec pra co wał ja -
ko gór nik, mat ka zaj mo wa ła się do -
mem. Kie dy oj ciec do wie dział się, że
je go cór ka chce być ak tor ką, ro bił

wszyst ko, by tak się sta ło. Ak tor ką zo -
sta ła, bo naj praw do po dob niej, jesz cze
przed na ro dze niem, do tknął ją pa lec bo -
ży. Tak mó wi. Na po dwór ku mię dzy
pie kar nią a rzeź nią śpie wa ła pierw sze
pio sen ki i re cy to wa ła wier sze. Nie
mia ła ido la, któ ry wpły nął by na wy bór
przy szłe go za wo du. Tro chę po mo gli jej
na uczy cie le, któ rzy za ra zi li ją mi ło ścią
do te atru i wspie ra li w ak tor skich dzia -
ła niach.

Buł ka pró bo wa ła do stać się do kra -
kow skiej szko ły ak tor skiej, ale bez po -
wo dze nia. Po szła do stu dium bu dow la -
ne go. Za li czy ła tyl ko je den rok.
Ukoń czy ła na to miast Stu dium Ak tor skie
dzia ła ją ce przy Te atrze Dzie ci Za głę bia
w Bę dzi nie. Na le ża ła do pierw sze go
rocz ni ka. Uczył ją sam Jan Do rman.
Chcia ła być lal ka rzem. Mia ła obie ca ny
etat w Te atrze Lal ko wym Ba nia lu ka, ale
jak to czę sto by wa – nic z te go nie wy -
szło. Ju liusz Wol ski, któ ry uczył ją
tech nik lal kar skich, na pi sał list po le ca -
ją cy do dy rek to ra Te atru Pol skie go
w Biel sku -Bia łej. Ak tor ka do dziś nie
wie, co by ło w tym li ście, ale zo sta ła
przy ję ta. Ukoń czy ła stu dium, ale ni gdy
nie tra fi ła do te atru la lek. Od ra zu
do te atru dra ma tycz ne go. Na głę bo ką
wo dę. Po trzech la tach zda ła eg za min
eks ter ni stycz ny. W cią gu trzy dzie stu lat
wy stą pi ła w bli sko osiem dzie się ciu
przed sta wie niach. Za gra ła mię dzy in ny -
mi Mag w Kró lo wej pięk no ści z Le ena -
ne, Ja net w Mil cze niu, Lu bow Ra niew -
ską w Wi śnio wym sa dzie, Hor ten sję
w mu si ca lu Zor ba. Za gra ła rów nież
strasz ne go Knu ra Na po le ona w Fol war -
ku zwie rzę cym. W 2013 ro ku Ro bert Ta -
lar czyk, dy rek tor Te atru Pol skie go
w Biel sku -Bia łej, zo stał wy bra ny na dy -
rek to ra Te atru Ślą skie go im. Sta ni sła -
wa Wy spiań skie go w Ka to wi cach.
Rok póź niej za brał Gra ży nę Buł kę
do Ka to wic.

Na po cząt ku Buł ce nie by ło ze Ślą -
skiem po dro dze. Przez wie le lat pró bo -
wa ła od nie go ucie kać. Nie chcia ła
mieć z nim nic wspól ne go. Wi na le ży
po stro nie na uczy cie li ze szko ły pod sta -
wo wej i li ceum. Wśród nich by li bo -
wiem i ta cy, któ rzy przy je cha li na Śląsk
z róż nych czę ści Pol ski, bo aku rat tu -
taj do sta li na kaz pra cy. Nie ro zu mie li oni
ślą sko ści, tra dy cji i ko rze ni. Pró bo wa li
u uczniów tę ślą skość wy tę pić. W póź -
niej szym ży ciu za wo do wym wca le nie
by ło ina czej. Re ży se rzy ga ni li ją za ślą -
ski ak cent. Mia ła pra wo są dzić, że by -
cie „stąd” nie po mo że jej w ka rie rze.
Punk tem zwrot nym oka za ła się pro po -
zy cja, któ rą otrzy ma ła od Ne iner ta
i Ta lar czy ka. By ła wte dy jesz cze ak tor -
ką Te atru Pol skie go w Biel sku -Bia łej.
Na ca sting do Cho lon ka przy szła z my -
ślą, że za gra jed ną z có rek Święt ko wej
(tę mia ła za grać Elż bie ta Okup ska).
Cho lo nek jest przed sta wie niem o lu -
dziach ży ją cych „po mię dzy”: po mię dzy

Ze Ślą ska

na Śląsk,

czy li ak tor ska

dro ga

Gra ży ny Buł ki
GRZEGORZ ĆWIERTNIEWICZ

Aktorka w przedstawieniu Swing
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Pol ską a Niem ca mi, ja wą a snem, tra -
ge dią a far są. We dług je go twór ców jest
ki jem wsa dzo nym w mro wi sko ślą skich
kom plek sów, na cjo na li zmów i krzywd
wo bec Pol ski i Nie miec. Co waż ne,
spek takl prze peł nio ny ple bej skim, ślą -
skim hu mo rem i aneg do ta mi zna ny mi
wszyst kim Ślą za kom, nie jest spek ta -
klem je dy nie dla Ślą za ków. Dzię ki ję -
zy ko wi ślą skie mu Buł ka otrzy ma ła
w nim ro lę mat ki i żo ny. To, od cze go
pró bo wa ła uciec, wró ci ło do niej
w dwój na sób. Kry ty cy uzna li po stać
Święt ko wej za naj barw niej szą. Do ce -
ni li tak że i to, że Buł ka mó wi gwa rą, co,
wy da je się, ak tor kę nie co uspo ko iło.
Kie dy przed pię cio ma la ty pi sa łem re -
cen zję te go spek ta klu, rów nież zwró ci -
łem uwa gę, że na szcze gól ne uzna nie
za słu gu je wła śnie Gra ży na Buł ka, że nie
ode gra ła swo jej ro li, ale że się „wy ga -
da ła”, że per fek cyj nie opa no wa ła umie -
jęt ność two rze nia au ten tycz nych po sta -
ci, że nie by ła na sce nie ak tor ką, ale
są siad ką z fa mi lo ka. Okre śli łem ją
wte dy mia nem „ślą skiej Dul skiej”. 

Póź niej sze przed sta wie nia z udzia -
łem ak tor ki po twier dza ją jej au ten tycz -
ne ak tor stwo (ta ki typ ak tor stwa we -
dług mnie re pre zen tu je). Fe no men
za wo do wy Buł ki po le ga wła śnie
na tym, że gra ni ca po mię dzy jej au ten -
tycz no ścią a ak tor stwem nie ist nie je.
Je śli na wet, to jest bar dzo cien ka.
Dzię ki swo jej praw dzi wo ści Buł ka po -
tra fi prze nieść wi dza do świa ta, któ -
ry stwa rza na sce nie, po tra fi ską pać go
wręcz w je go ma gicz no ści. I choć
praw da w te atrze jest fik cją, to przy -
glą da jąc się sce nicz nym po czy na -
niom Buł ki od no si się wra że nie,
że fik cja prze gry wa z praw dą.
Za Święt ko wą ak tor ka otrzy ma ła swo -
ją pierw szą Zło tą Ma skę (2005). Chy -
ba waż niej sze od Zło tej Ma ski
za Święt ko wą by ło to, że Święt ko wa
po ka za ła ak tor ce jej miej sce na zie mi
i że tym miej scem jest wła śnie Śląsk.
Moż na wręcz przy pusz czać, że dzię -
ki tej ro li osią gnę ła we wnętrz ny spo -
kój. Dzię ki tej ro li ina czej spoj rza ła
rów nież na ślą ski te atr – nie ma dla
niej lep sze go miej sca od te atru ślą skie -
go (ja ko prze strze ni). Wró ci ła do ko -
rze ni i osią gnę ła suk ces. 

Ak tor ka nie ma swo ich ulu bio nych
ról. Są na to miast ta kie, o któ rych chcia -
ła by za po mnieć. Po wta rza, że uko cha -
ną ro lą jest za wsze ta ostat nia, bo naj -
bliż sza ser cu. Z punk tu wi dze nia
kry ty ka naj waż niej szą i naj bliż szą ro -
lą w do rob ku Buł ki jest Święt ko wa. To
ta bo ha ter ka po zwo li ła jej na po wrót
na Śląsk, któ ry trud no so bie dzi siaj bez
niej wy obra zić. W każ dej in nej czę ści
Pol ski by ła by do brą, mo że bar dzo do -
brą ak tor ką, a na Ślą sku jest ak tor ką wy -
bit ną (nie „gwiaz dą”, jak pi sze o niej
czę sto pra sa, co uwa żam za umniej sze -
nie wy bit no ści). 

Po Cho lon ku Buł ka wy stą pi ła jesz -
cze w kil ku in nych przed sta wie niach
pry wat ne go Te atru Ko rez. Jej ar ty -
stycz ną doj rza łość przy pie czę to wał
jed nak mo no dram Mia nu jom mie Han -
ka (2016) w re ży se rii Mi ro sła wa Ne -
iner ta, cie szą cy się ogrom nym za in te -
re so wa niem wśród wi dzów. Ak tor ka
nie lu bi mo no dra mów. Ni gdy nie chcia -
ła w nich grać. To dla niej kosz mar na
ro bo ta, ostat nia rzecz, któ rą chcia ła by
wy ko ny wać w swo jej pra cy. Wo li
spek ta kle wie lo oso bo we lub przy naj -
mniej dwój ko we. Wła śnie dla te go
w jej do rob ku pó ki co tyl ko dwa mo -
no dra my. Pierw szy to Po cze kal nia
z 2014 ro ku, w re ży se rii Jo an ny Zdra -
dy (au to rem tek stu jest Piotr Buł ka, syn
ak tor ki, któ re mu obie ca ła, że za gra kie -
dyś w je go sztu ce). Dru gi to Mia nu jom
mie Han ka z 2016 r., w re ży se rii Mi -
ro sła wa Ne iner ta, na pod sta wie Opo -
wie ści gór no ślą skiej au tor stwa Aloj ze -
go Ly ski, tek stu, któ ry przed dwo ma
la ty zwy cię żył w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Dzien ni kar skim im. Kry sty ny
Bo che nek. Pre mie ra obu mo no dra -
mów od by ła się na de skach Te atru Ko -
rez, od lat z po wo dze niem pro wa dzo -
ne go wła śnie przez Ne iner ta. To on
zresz tą za pro po no wał Buł ce Han kę, za -
chę ca jąc ją wcze śniej do lek tu ry tek stu
Ly ski. Tra fił w sed no. Ak tor ka uzna ła
ten tekst za dar z nie ba i wie dzia ła, że
mu si w tym przed sta wie niu wy stą pić. 

Mo no dram Mia nu jom mie Han ka
jest bez wąt pie nia po twier dze niem
kunsz tu ar ty stycz ne go Gra ży ny Buł ki.
To ona, ja ko ak tor ka, od gry wa ła w nim
naj waż niej szą ro lę. My ślę tu o two rzy -
wie. Sło wa wy po wia da ne przez ak tor -
kę, jej in to na cja i jej śpiew, sta no wi -
ły je go war tość naj wyż szą. Kie dy
po ja wi ła się na nie wiel kiej sce nie
w oku la rach swo je go nie ży ją ce go już
ta ty (by wa, że w mo no dra mie tym wy -

stę pu je w su kien ce swo jej ma my),
kie dy usia dła na nie du żym krze śle, by -
ło wia do mo, że za cza ru je swo im
wdzię kiem (ak tor skim i oso bi stym) pu -
blicz ność. Ce ru jąc dziu ra wą ma ry -
nar kę (a mo że imi tu jąc ce ro wa nie?),
po pi ja jąc z bia łe go kub ka ka wę, opo -
wia da ła hi sto rię, któ ra ma po móc
przy bli żyć po ło że nie i dy le ma ty Ślą -
za ków, wy wo łu jąc przy tym śmiech
i łzy. Opo wia da ła gwa rą, ale ze zro zu -
mie niem ża den widz nie po wi nien
mieć pro ble mu. Spra wia ła Buł ka wra -
że nie nie zmę czo nej kre owa niem swo -
jej bo ha ter ki, nie wy cień czo nej ogro -
mem pra cy, któ ry bez wąt pie nia
mu sia ła wło żyć, by nadać swo jej po -
sta ci ta ką wła śnie formę. Opo wia da ła
tę hi sto rię tak, jak opo wia da się ta kie
hi sto rie do brym zna jo mym – bez na -
pię cia, je dy nie z emo cja mi, któ re to -
wa rzy szą te go ty pu opo wie ściom. Tro -
chę by ło tak, że opo wia da ła ją do brym
zna jo mym. Na wi dow ni da ło się bo -
wiem do strzec Ślą za ków, ubra nych
w tra dy cyj ne ślą skie stro je, dzię ki
cze mu moż na by ło cał ko wi cie za to pić
się w ślą skim na stro ju i ślą skiej ma -
gicz no ści. 

Buł ce do efek tow ne go zbu do wa nia
po sta ci nie jest po trzeb na ani mu zy ka,
ani sce no gra fia. Czer pie przede wszyst -
kim z sie bie i to jest fe no me nal ne.
W kon se kwen cji ra zi praw dzi wo ścią.
Wcho dzi bar dzo głę bo ko w psy chi kę
swo jej bo ha ter ki, sta jąc się rów nież ze -
wnętrz nie do niej moc no po dob ną.
Buł ka, choć prze cież mło da, bo pięć -
dzie się cio sze ścio let nia, na sce nie po tra -
fi prze obra zić się w bar dzo star szą pa -
nią. To nie jest je dy nie efekt
cha rak te ry za cji. To tak że kwe stia chwi -
lo we go sta nu umy słu. Im po nu ją ce, że
Buł ka nie bro ni się przed po sta rza niem
i oszpe ca niem. Wy ni ka to zno wu z głę -
bo kiej doj rza ło ści ak tor skiej, z pro fe sjo -

Grażyna Bułka w spektaklu „Dwa”
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na li zmu, ze świa do mo ści, że ak tor jest
na rzę dziem (w do brym te go sło wa
zna cze niu). Two rzy dzię ki te mu, po wtó -
rzę, bar dzo re al ną po stać. 

Ak tor ka prze ży wa obec nie swo je te -
atral ne apo geum, co nie ozna cza, że
za chwi lę prze sta nie ar ty stycz nie ki -
pieć czy od kry wać przed wi dza mi
sce nicz ne moż li wo ści. Wy pra co wa ła
so bie tak sil ną po zy cję, że już nie wie -
le mu si, choć wi tal ność i per fek cjo -
nizm nie po zwo lą jej spo cząć na lau -
rach. Pu blicz ność na gra dza ją
okla ska mi już za sa mo po ja wie nie się
na sce nie, co nie zna czy, że nie jest
wo bec niej kry tycz na, że nie li czy
wraz z nią jej sce nicz nych kro ków. Ta
afir ma cja nie wy ni ka z ni cze go in ne -
go jak z ogrom ne go kre dy tu za ufa nia,
któ ry wzra stał wraz z każ dą do brze za -
gra ną przez nią ro lą.

Gra ży na Buł ka ma ten den cje
do wzbra nia nia się przed czymś, co
w kon se kwen cji przy no si jej splen dor,
eks po nu je jej świet ność, uwy dat nia do -
sko na łe ak tor stwo, a pry wat nie wy wo -
łu je ra dość i po czu cie du my. Ta kie
w każ dym ra zie moż na od nieść wra że -
nie. Przez la ta opie ra ła się Ślą sko wi,
a to wła śnie Śląsk uczy nił z niej obec -
nie naj wy bit niej szą ak tor kę Ślą ska.
Stro ni ła od mo no dra mów, a to wła śnie
w nich ma moż li wość po ka za nia pu -
blicz no ści swo je go do sko na łe go warsz -
ta tu ar ty stycz ne go, sza fo wa nia emo cja -
mi wi dzów i by cia nie tyl ko dla nich,
ale z ni mi i wśród nich. Nie wąt pli wie
wy ni ka to z re flek syj no ści ak tor ki. Ja -
ko mi strzy ni świa do ma jest od po wie -
dzial no ści, któ rą przyj mu je na sie bie,
do ko nu jąc ta kich czy in nych wy bo rów.
To z ko lei wią że się z uczci wo ścią nie
tyl ko wo bec pu blicz no ści, ale i sie bie.
O po wro cie na Śląsk i o wy stą pie niu
w mo no dra mach zde cy do wa ła ja ko
doj rza ła ko bie ta. Doj rza łość sta ła się

wła ści wym kie run kow ska zem. In ną
spra wą jest chęć eks pe ry men to wa nia,
po zna wa nia, roz wi ja nia się. To ogrom -
ny tem pe ra ment Buł ki, nie są dzę, by
był po zor ny, ka że jej za zna wać no we -
go. Udo wod ni ła już i so bie, wi dzom,
że nie my li się w wy bo rach. We szła
w Śląsk (choć tak na praw dę do nie go
wró ci ła). Śląsk jest dla Buł ki waż ny ze
wzglę du na hi sto rię ro dzin ną, dzie ciń -
stwo, wspo mnie nia, ale nie prze ce nia
go. Nie uwa ża, że jest naj waż niej szy.
Jest Ślą zacz ką, ale przede wszyst kim
Po lką. Czę sto po wta rza, że jest Po lką,
któ ra uro dzi ła się na Ślą sku. To chy -
ba dzię ki ta kie mu po dej ściu do przy -
na leż no ści zdo by ła sym pa tię i sza cu -
nek wi dzów w róż nych czę ściach
kra ju.

W dru giej po ło wie stycz nia „Ga ze ta
Wy bor cza Ka to wi ce” po raz dwu na sty
wrę czy ła Ce głę z „Ga ze ty”, czy li Na -
gro  dę im. Ja no scha. Tym ra zem lau re -
at ką zo sta ła wła śnie Gra ży na Buł ka.
Wy róż nie nie to przy zna wa ne jest przez
czy tel ni ków, któ rzy od da ją swo je gło -
sy w ogła sza nym du żo wcze śniej ple -
bi scy cie. Na gro dy przy zna wa ne przez
pu blicz ność cie szą naj bar dziej, bo są
wia ry god ne i uczci we. Ak tor ka wy prze -
dzi ła mu ze al ni ka, na ukow ca, le ka rza,
ślą skie go pi sa rza i Kwar tet Ślą ski. To
dla niej w pew nym sen sie świa dec two
uzna nia ta len tu, kunsz tu, ale tak że do -
wód sym pa tii oraz ak cep ta cji. „Czym
się ja wam mo gę od wdzię czyć za tę na -
gro dę? Przyjdź cie i oglą daj cie mnie
w te atrze, bę dę dla was grać” – mó wi -
ła, od bie ra jąc Ce głę. Tę wy jąt ko wą
sta tu et kę przy zna no Buł ce za jej licz -
ne ślą skie ro le te atral ne. Ale nie tyl ko.
Rów nież za wdzięk, cha ry zmę, ko bie -
cość, życz li wość, praw dzi wość, szcze -
rość, nor mal ność, bez po śred niość
w kon tak cie z pu blicz no ścią. Ak tor ka
jest ta ką swo ją ślą ską ba bą, Graż ką, któ -

ra zjed na ła so bie pu blicz ność nie tu zin -
ko wą oso bo wo ścią, mi ło ścią do Gór ne -
go Ślą ska oraz ar ty stycz nym mi strzo -
stwem, któ re pa ra dok sal nie pod szy te
jest fe no me nal ną pro sto tą. Trze ba wy -
raź nie w tym miej scu za zna czyć, że
Buł ka jest dzi siaj naj bar dziej roz po zna -
wal ną i naj waż niej szą gór no ślą ską ak -
tor ką. Dzię ki swo jej cha rak te ry stycz no -
ści (a to na praw dę jej ogrom na si ła)
szyb ko wspię ła się na ostat ni szcze bel
te atral nej dra bi ny. I choć mó wi, że
suk ce sy za wo do we za wdzię cza mę żo -
wi, któ ry wspie ra ją w za wo dzie, bez ak -
tor skie go wy czu cia i warsz ta tu nie wy -
ro sła by na kró lo wą gór no ślą skiej sce ny,
a kró lo wą gór no ślą skiej sce ny jest.
Ale nie ta ką z ko ro ną na gło wie. Ta ką
kró lo wą w far tu chu, ludz ką kró lo wą.
Do stoj ną bar dzo. Da mą przy tym nie -
by wa łą.

Za le ża ło mi nie na omó wie niu do rob -
ku te atral ne go Gra ży ny Buł ki, bo ana -
li za ról wy ma ga już dzi siaj nie tak
skrom nej ob ję to ści ar ty ku łu, ale cał kiem
spo rej mo no gra fii, a uka za niu dro gi, ja -
ką ak tor ka mu sia ła po ko nać ze Ślą ska
na Śląsk, by zna leźć się na Ślą sku, że
to, przed czym się wzbra nia ła, sta ło się
w kon se kwen cji jej re cep tą na suk ces.
Zbu do wa ła swo ją po zy cję na grun cie,
z któ re go wy ro sła. Pro stą dro gę prze -
mie rzy ła na oko ło, ale dzię ki te mu zro -
dzi ła się w niej in na świa do mość (bez
niej w tym miej scu nie by ła by tą, któ -
rą jest). Im po nu ją ca me ta mor fo za psy -
cho lo gicz na, któ ra po zwo li ła jej uwol -
nić sie bie z sie bie, nie by ła by jed nak
moż li wa bez Ne iner ta i Ta lar czy ka
i ich Cho lon ka, nie by ła by moż li wa bez
Te atru Ko rez. 

■

Grze gorz Ćwiert nie wicz – dok tor na uk hu ‐
ma ni stycz nych (hi sto ria fil mu i te atru pol ‐
skie go po 1945 ro ku), po lo ni sta, wy kła ‐
dow ca aka de mic ki, pe da gog, au tor
wy da nej pod ko niec 2015 ro ku bio gra fii Kry ‐
sty ny Sien kie wicz – Kry sty na Sien kie wicz.
Ró żo we zja wi sko; na le ży do Mię dzy na ro do ‐
we go Sto wa rzy sze nia Kry ty ków Te atral nych
(AICT/IATC); je go tek sty moż na
prze czy tać w „Po lo ni sty ce”, „Te atrze”,
„Dy rek to rze Szko ły”, „Kwar tal ni ku Edu ka ‐
cyj nym” i „Edu ka cji i Dia lo gu”; współ pra co ‐
wał ja ko re cen zent z No wą Si łą Kry tycz ną
In sty tu tu Te atral ne go im. Z. Ra szew skie go
w War sza wie, wor ta lem „Dzien nik Te ‐
atral ny”; obec nie kry tyk te atral ny wor ta lu
„Te atr dla Was”.

W roli Świętkowej w „Cholonku”
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P
a rę na ście lat opusz cze nia, pu sto sze nia
i za po mi na nia. To ta kie ty po we dla na -

szej kul tu ro wej nie fra so bli wo ści. Że by
stwo rzyć no we, naj pierw coś mu si się za -
wa lić, naj pierw trze ba za po mnieć, a po tem
zmie nić. Nic dziw ne go, że ta ki wła śnie los
pra wie do peł nił się w przy pad ku daw ne go
Ośrod ka Buk w Ru dach (nie gdyś:
Raciborskich). Wi dać jed nak, że prze zna cze -
niem te go miej sca nie by ło odejść w za po -
mnie nie. Naj pierw, kil ka lat te mu, pry wat -
ny in we stor za mie nił pod upa dły Ośro dek
w no wo cze sny Dom Se nio ra Buk. Z po cząt -
kiem ro ku 2017 los przy pro wa dził mnie
do mo jej Ar ka dii w Ru dach – pięk nej Wil li
Aga ty i wspa nia łej kon struk cji daw nej
„musz li kon cer to wej”, ochrzczo nej prze ze
mnie mia nem Am fi te atru Buk. Pod na pra -
wio ne drew nia ne za da sze nie, po mię dzy
cza row ny bu ko wy sta ro drzew wró ci ła sztu -
ka. Pierw sze kon cer ty, spek ta kle te atral ne...
W po miesz cze niach daw nej re stau ra cji
osie dlił się wę dru ją cy po Pol sce i Eu ro pie
Te atr No wej Sztu ki. Roz po czę ła się ko lej -
na, te atral na kar ta Am fi te atru Buk...

Za czę ło się bar dziej niż opty mi stycz nie.
Naj pierw mo no dram Apa rat, któ ry da ła mi
mat ka wg pro zy Su san ny Kay sen. Po tem
Trzy ko bie ty Sy lvii Plath. Zna ko mi ty od biór,
mi mo trud nych wa run ków lo ka lo wych,
chło du i jesz cze nie oświe tlo ne go po dej ścia.
Te dwa pierw sze spek ta kle po ka za ły, że ma -
my już sta łych od bior ców. Ru dy i po bli skie
miej sco wo ści ma ją naj wy raź niej więk szą
po trze bę ta kiej ak tyw no ści, niż wy da wa ło
się to pe sy mi stom. Spek ta kle – bar dzo
trud ne w od bio rze i mo men ta mi kon tro wer -
syj ne – za chę ci ły do dys ku sji, za owo co wa -
ły in spi ra cja mi. Opi nie od bior ców, któ rzy
po raz pierw szy mo gli się spo tkać z tak po -
da nym te atrem, są dla mnie jak emo cjo nal -
na, ener ge ty zu ją ca kro plów ka. Wy star czy -
ły dwa po ka zy, że bym wie dział, że
wstą pi li śmy na wła ści wą dro gę. 

Trze ba by ło zro bić na stęp ny krok... Ry zy -
kow ny? Nie, wręcz sza leń czy! To się nie po -
win no udać. Za pro si łem wi dzów do obej rze -
nia spek ta kli w sa li z tem pe ra tu rą oko ło
10 stop ni Cel sju sza w dwa chłod ne stycz nio -
we wie czo ry, w do dat ku za gra ne w cał ko wi -
cie nie zro zu mia łym ję zy ku! Mis sion im pos -
si ble! A jed nak pod czas pre zen ta cji obu
spek ta kli w wy ko na niu Pro fe sjo nal ne go
Te atru Dra ma tycz ne go im. Wa le ria na Gu ni
z gru ziń skie go Po ti, sa la by ła wy peł nio na.
Zo sta ły one przy ję te en tu zja stycz nie, a wi -
dzo wie jesz cze dłu go prze ży wa li to, co nie
tyl ko obej rze li, ale wręcz po czu li. Bo te atr
w Am fi te atrze Buk bę dzie zu peł nie in ny niż
ten, do któ re go przy wy kli. Skra ca ją cy dy -
stans mię dzy pu blicz no ścią a ma te rią spek -
ta klu do ab so lut ne go mi ni mum, opar ty
na per cep cji wszyst ki mi zmy sła mi, ale
przede wszyst kim ope ru ją cy moc nym zna -
kiem, od waż ny mi środ ka mi i od wo łu ją cy się
do kwe stii trud nych i przede wszyst kim ak -
tu al nych. Bo po cóż nam na Ślą sku te atr ko -
kie tu ją cy, bez re flek syj ny, nie wcho dzą cy
w cen trum dys ku sji z moc nym prze sła -
niem? 

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku... Dwa spek -
ta kle pre zen to wa ne przez zna ko mi tych po -
tij skich ak to rów to w ko lej no ści: W mo im
sa dzie woj na, we dług za po mnia nej już
sztu ki Wie sła wa My śliw skie go Zło dziej, oraz
Flu shed, we dług Emi gran tów Sła wo mi ra
Mroż ka. Oba spek ta kle (w mo jej re ży se rii)
sta no wią no we od czy ta nie tek stów źró dło -

wych, oba na gra dza ne i po ka zy wa ne już
wcze śniej tak że w Pol sce. Ich spro wa dze -
nie do Rud mia ło dla mnie szcze gól ne
zna cze nie i by ło bar dzo trud nym te stem na -
szych pierw szych sta łych od bior ców. 

A te raz o pla nach na naj bliż szą przy szłość.
Na zwi ska: Igor Ja rek i Do mi ni ka Ba ra.
Pierw szy prze bo jem wdarł się na ro dzi my
ry nek dra ma tur gicz ny (czy jest ta ko wy, to
te mat na in ną dys ku sję), pu bli ku jąc w gru -
dnio wym Dia lo gu swój Glück auf!. Dru ga,
pu bli ku jąc swo je Afy, an ty cy po wa ła nie ja -
ko pu blicz ny dys kurs, w któ re go ogniu znaj -
dzie my się wkrót ce, nie za leż nie od wo li
kreu ją cych obec nie po li ty kę hi sto rycz ną. 

W obu przy pad kach chcę moc no włą czyć
się w dys ku sję. Je śli cho dzi o Glück auf, zga -
dzam się z au to rem, nie do koń ca przyj mu -
ją cym opi nię Ewy Bal, któ ra – ze sta wia jąc
w Dia lo gu Glück auf! z Na sza jest Noc Pio -
tra Ro wic kie go – po rów na ła ten pierw szy
do fil mo wych dzieł Ka zi mie rza Kut za, w za -
sa dzie za rzu ca jąc mło de mu dra ma tur go wi
wtór ność. Ja po zwo lę so bie w spek ta klu roz -
wi nąć i wzmoc nić sta no wi sko au to ra, któ ry
uj mu je Śląsk w zde cy do wa nie in nym mo -
men cie niż Kutz i czy ni to z zu peł nie in nej
per spek ty wy, po ka zu jąc za gła dę świa ta,
przed sta wia ne go wręcz od czu wal nie w cza -
sie rze czy wi stym. Chciał bym, aby wi dzo wie
uczest ni czy li w tej za gła dzie już chy ba nie
do za trzy ma nia i po czu li żal, lub uświa do mi li
so bie wi nę. Co cie ka we, dru gi przy go to wy -
wa ny spek takl do ty ka te go sa me go te ma tu,
co Na sza jest noc. W tym wy pad ku jed nak
ada pta cja sce nicz na Af jest dla mnie cie kaw -
szym te atral nie wy zwa niem, niż prze nie sie -
nie na de ski dra ma tu Ro wic kie go.

Obie przy go to wy wa ne pro duk cje sta ną się
te ma tem pierw szej „Bu ko wej na sia dó wy te -
atral nej” z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Te atru (27 mar ca). Bę dzie cie ka wie i czy -
tel ni ków „Ślą ska” już te raz za pra szam, na -
ma wia jąc do śle dze nia pro fi lu Am fi te atr Buk
na Fa ce bo oku.

A już cał kiem na ko niec: cie ka wych dal -
szych lo sów Am fi te atru Buk po in for mu ję
o dwóch przed się wzię ciach, któ re zre ali zu -
je my w róż nych per spek ty wach cza so -
wych. Naj pierw za tem przy go to wy wa -
na na maj An ty go na, któ ra bę dzie za pew ne
ko pro duk cją i od two rzy, wier nie jak tyl ko
to moż li we, spo sób po ka zy wa nia jej w cza -
sach, w któ rych po wsta ła. Na tę oka zję nasz
am fi te atr zmie ni się w Akro pol. 

Dru gie przed się wzię cie jest znacz nie
bar dziej skom pli ko wa ne i ob li czo ne na dwa,
trzy la ta. Śląsk za słu gu je na swo je Gar dzie -
ni ce lub Wier sza lin... W Ru dach pla nu je my
utwo rze nie „Eu ro pej skie go Cen trum Do -
świad cza nia Te atru”. Trzy maj cie kciu ki,
Dro dzy Czy tel ni cy i niech BUK bę dzie
z Wa mi! ■

Gru ziń ski Pro fe sjo nal ny Te atr Dra ma tycz ny im. Wa le ria na Gu ni. Spek takl w Bu ku: „W mo im sa dzie woj na”
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Nowe życie

Am fi te atru Buk
DARIUSZ JEZIERSKI
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O
kres naj więk szej pro spe ri ty ki ne ma to -
gra fia ma z pew no ścią za so bą. Trwał

do syć dłu go, bo od cza su na ro dzin
(rok 1895) do upo wszech nie nia się te le -
wi zji, co w Pol sce na stą pi ło w la -
tach 70. XX wie ku. Po cząt ko wy, dzie wi -
czy okres ma łe go ekra nu z dwo ma
czar no -bia ły mi ka na ła mi, z rzad ka pre zen -
tu ją cy mi za gra nicz ne atrak cje, nie był jesz -
cze dla ki na groź ny, ale po wo li koń czył
epo kę wy łącz no ści na po ka zy wa nie fil -
mów w ki no wych sa lach.

Sil niej szy atak przy szedł ze stro ny wi -
deo, czy li tech ni ki, któ ra unie za leż ni ła film
za rów no od ki na jak i te le wi zji. W la -
tach 1980. Pol ska przo do wa ła w re cep cji
tej tech no lo gii. Lu dzie ma so wo ku po wa li
ma gne to wi dy, by oglą dać nie le gal nie
przy wo żo ne z za gra ni cy fil my. Waż ną ro -
lę ode grał aspekt nie za leż no ści: każ dy sam
so bie wy bie rał re per tu ar. Kwi tło pi rac two,
ofer ta bi ła na gło wę to, co moż na by ło zo -
ba czyć le gal nie. 

La ta 90. za po cząt ko wa ły eks pan sję te -
le wi zji. Sta cje pącz ko wa ły, na co po -
zwa la ły ko lej ne tech no lo gie: sa te li tar ne,
ka blo we, cy fro we. Za nim te le wi zja do sta -
ła za dysz ki, po ja wił się In ter net, któ ry
szyb ko umoż li wił oglą da nie fil mów.
O swój ka wa łek tor tu za wal czy li też ope -
ra to rzy ko mór ko wi, a w za sa dzie fir my
ofe ru ją ce od po wied nio za awan so wa ny
sprzęt. Na nim tak że moż na zo ba czyć ru -
cho my ob raz. Sło wem, sko ro fil my moż -
na oglą dać wszę dzie i na wszyst kim,
po co jesz cze po trzeb ne jest ki no? W do -
dat ku stu dyj ne? 

Sztu ka i tech no lo gia

K
i no stu dyj ne Amok po wsta ło w Gli wi -
cach w ro ku 1991. Nikt wte dy nie przy -

pusz czał, że ry nek me dial ny roz wi nie
się w tak za wrot nym tem pie. Dziś ma my
po nad to sil ną we wnątrz bran żo wą kon ku -

ren cję w po sta ci mul ti plek sów. Nie któ re
dzie ci (czy tyl ko one?) nie pój dą do ki na,
w któ rym brak po pcor nu. Jak za tem ki nu
stu dyj ne mu uda ło się nie tyl ko prze trwać
po nad 25 lat, ale jesz cze roz wi nąć skrzy -
dła? Dziś wi dzę, że sta ło się to dzię ki kon -
se kwen cji w utrzy my wa niu za ło żo nej li -
nii pro gra mo wej, uważ ne mu śle dze niu
zmian w na szej dzie dzi nie, a tak że ob ser -
wo wa niu wi dza i re ago wa niu na je go ocze -
ki wa nia. A on – jak wszyst ko wo kół – też
się zmie niał. 

Pierw szej sa li ki nu Amok uży czy ła Bi -
blio te ka Miej ska (w fi lii na Pla cu In wa -
li dów w Gli wi cach). Wszyst ko tam by -
ło pro wi zo rycz ne, ale lu dzie cho dzi li.
Ja ko jed ni z pierw szych w Pol sce za czę -
li śmy edu ka cję fil mo wą dla szkół, co oka -
za ło się strza łem w dzie siąt kę. Efekt no -
wo ści spra wił, że za pi sa ły się ty sią ce
uczniów. W nie speł na dwa la ta mie li śmy
już no wą sie dzi bę w bu dyn ku obec ne go
Urzę du Mia sta, gdzie prze ży li śmy 17 lat.
Miej sce zo bo wią zy wa ło do sta nia się po -

waż nym ki nem, choć bliż szy był nam stu -
denc ki luz i wy świe tla nie Ji ma Jar mu -
scha, Da vi da Lyn cha, Emi ra Ku stu ri cy
czy Thel my i Lo uise. Wy pra co wa nie
wła snej ni szy by ło kwe stią in tu icji i ko -
niecz no ści ryn ko wej, na któ rą zło ży ło się
kil ka czyn ni ków.

Amok zo stał otwar ty w cza sie, gdy
w Pol sce na fa li two rze nia się wol ne go ryn -
ku za czę ły zni kać ki na w wie lu mia -
stach. Na wet w gę sto za lud nio nym wo je -
wódz twie ślą skim oka za ło się, że sa le
spry wa ty zo wa ne nie są w sta nie się utrzy -
mać. W Gli wi cach z sze ściu kin po zo sta -
ły dwa; my za czę li śmy dzia łać ja ko trze -
ci ekran w mie ście. 

Na sza ów cze sna naj bliż sza kon ku ren -
cja (Ki no te atr X i ki no Baj ka) po sta wi ła
na ko mer cję. Po kry zy sie lat 80. i po cząt -
ku 90. – pol scy dys try bu to rzy za czę li ku -
po wać co raz wię cej do brych fil mów, a ki -
na mo der ni zo wa ły na gło śnie nie na do lby
sur ro und, co przy nio sło zde cy do wa nie lep -
szą ja kość w po rów na niu z wa run ka mi do -
mo wy mi. Wi dzo wie to do ce ni li i – złak -
nie ni ki na wi do wi sko we go – po wró ci li
przed ekra ny sal ki no wych. Nie ste ty
ucier piał na tym wy pra co wy wa ny z suk -
ce sem przez la ta ko mu ny mo del ki na
stu dyj ne go, z któ re go ja ko kraj by li śmy tak
dum ni. Roz wi ja jąc Amok, świa do mie po -
sta no wi li śmy re ali zo wać wła śnie ten pro -
fil. Jak da wa li śmy so bie ra dę? 

Gli wi ce in ży nie ryj ne

O
Gli wi cach krą żył kie dyś dow cip, że
na za wo ła nie „pa nie in ży nie rze” za -

re agu je co dru ga oso ba na uli cy. In na
aneg do ta, któ ra mi kie dyś się przy da rzy -
ła, brzmi na stę pu ją co: w kla sie ma tu ral -
nej ma ma ko le żan ki (in ży nier), spy ta ła
mnie, na ja kie stu dia się wy bie ram.
Jesz cze nie wie dzia łam do kład nie, ale od -
po wie dzia łam, że na coś hu ma ni stycz ne -
go. A ona na to: „ale hu ma ni stą po pro -
stu się jest”! 

I ta cy by li ów cze śni in ży nie ro wie po Po -
li tech ni ce Ślą skiej. Dzię ki te mu kul tu ra
wy so ka w mie ście przez la ta do brze się
roz wi ja ła i by ła w ce nie. Re ali zo wa nie pro -
gra mu ki na stu dyj ne go w ta kim śro do wi -
sku by ło moż li we. Wcze śniej wy peł niał on
re per tu ar Ki no te atru X, któ ry w la tach 90.
zwró cił się ku ma in stre amo wi, więc my
mo gli śmy wsko czyć w tę lu kę.

Waż ny w tym wszyst kim był nie sa mo -
wi ty en tu zjazm i ener gia, ja ka opa no wa -
ła ca łe spo łe czeń stwo tam tych lat. Pu blicz -
ność, wy posz czo na przez PRL,
po prze ło mie 1989 ro ku chło nę ła wszyst -
ko, co by ło no we, in ne, cie ka we, na lu zie.
A że wte dy wśród wi dzów do mi no wa ła
gru pa 18-30 lat, to na wet na sze skrom ne
wa run ki lo ka lo we jej nie prze szka dza ły.
Or ga ni zo wa li śmy ba le fil mo we, prze glą -
dy re ży se rów i ak to rów, pre mie ry, spo tka -
nia z twór ca mi. Na dal roz wi ja ła się edu -
ka cja fil mo wa. Nasz re gu lar ny re per tu ar
rów nież był wy se lek cjo no wa ny w kie run -
ku ki na am bit ne go i ar ty stycz ne go. Je że li
spo ra dycz nie tra fia ła do nie go nie naj lep -
sza ko mer cja, to z ja kie goś waż ne go po -

AMOK
– kino studyjne 

w mieście
inżynieryjnym

URSZULA BIEL

Urszula Biel
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wo du, np. że by po ka zać ty tuł na gro dzo -
ny an ty -Osca rem, czy li Ma li ną. Kie dy re -
ak ty wo wa no ma gicz ną prze strzeń w mie -
ście – ru iny Te atru Vik to ria – la tem
prze nie śli śmy po ka zy w for mie Fil mo -
wych No cy w Ru inach, w trak cie któ rych
przy hor ro rach la ta ły... nie to pe rze! 

Oczy wi ście nie za wsze nasz dzień
po wsze dni był usła ny ró ża mi. Mie li -
śmy słab sze okre sy, bo na sza sa la za czę -
ła być, eu fe mi stycz nie mó wiąc, ma ło
kom for to wa (choć tu mu szę zro bić dy gre -
sję: gdy opusz cza li śmy lo kal w Urzę dzie,
roz czu li li mnie wi dzo wie, któ rzy wzię li
so bie na pa miąt kę kil ka na ście sta rych, po -
dar tych fo te li). Da ła nam się we zna ki in -
wa zja mul ti plek sów, któ ra na stą pi ła
w pierw szej de ka dzie lat 2000, przy no -
sząc ko lej ny po waż ny kry zys ki nom tra -
dy cyj nym. W mia stach, w któ rych je
otwie ra no, zwy kle zni kał ja kiś ekran,
zwłasz cza pro wa dzo ny na wła sny ra chu -
nek, bez wspar cia pu blicz ne go. No wo cze -
sne mul ti plek sy na tych miast przy cią -
gnę ły znacz ną gru pę wi dzów, zwłasz cza
że ma jąc po kil ka, a na wet kil ka na ście sal,
by ły w sta nie za grać wszyst ko, tak że ki -
no art -ho use’owe. Mul ti plek sy oka za ły
się ostrym gra czem, sta wia jąc dys try bu -
to rom wa run ki, któ re ogra ni czy ły wie lu
tra dy cyj nym ki nom pre mie ro wy do stęp
do fil mów. 

Amok też bar dzo to od czuł, ale szczę -
śli wie w 2004 ro ku przy szła sil na mo ty -
wa cja: zo sta li śmy przy ję ci do sie ci Eu ro -
pa -Ci ne mas. Obec nie na le ży do niej
po nad ty siąc kin w 680 mia stach i 43 kra -
jach świa ta. W za mian za wspar cie fi nan -
so we każ dy wę zeł sie ci zo bo wią zu je się
do wy świe tla nia 40% re per tu aru eu ro pej -
skie go. Szcze gól nie pre mio wa na jest
edu ka cja oraz dzia ła nia skie ro wa ne
do mło dej wi dow ni, a tak że róż no rod ność
na ro do wa, czy li wy świe tla nie ni szo wych
ki ne ma to gra fii, np. chor wac kiej, ło tew -
skiej, czy bel gij skiej. Przy na leż ność do tej
sie ci sta ła się dla nas nie zwy kle no bi li tu -
ją ca i mo bi li zu ją ca. Na wią za li śmy kon -
tak ty z in ny mi ki na mi z ca łej Eu ro py
i świa ta, a wy mia na do świad czeń na co -
rocz nych kon fe ren cjach utwier dzi ła nas,
że ro bi my co na le ży i da ła im puls do dal -
szych ini cja tyw. 

No wy obiekt, no wa era 

N
aj po waż niej szą, na wet re wo lu cyj ną
zmia ną oka za ła się ko lej na zmia na sie -

dzi by ki na Amok, a zna le zie nie po -
wierzch ni ki no wej nie jest ta kie pro ste.
W koń cu za pa dła de cy zja naj lep sza z moż -
li wych. W 2009 ro ku mia sto za ku pi ło
od in sty tu cji Si le sia -Film bu dy nek ki na
Baj ka z prze zna cze niem na no wą sie dzi -
bę ki na Amok, a na stęp nie wy re mon to wa -
ło obiekt. Oka za ło się, że bę dzie moż li we
za pro jek to wa nie dru giej, ka me ral nej sal -
ki, czy li – dla ki na stu dyj ne go – peł nia
szczę ścia! Szyb ko też uda ło się (dzię ki
wspar ciu Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil -
mo wej) za ku pić pro jek tor cy fro wy, któ ry
oprócz lep sze go do stę pu do fil mów pre -
mie ro wych, umoż li wił wzbo ga ce nie re per -

tu aru fil mo we go o trans mi sje z Me tro po -
li tan Ope ra, Na tio nal The atre Lon don, Te -
atru Bol szoj i in nych zna ko mi tych scen eu -
ro pej skich. Z urlo pów wy cho waw czych
wró ci ła mo ja za stęp czy ni, Agniesz ka Pra -
żuch -Pio trow ska, któ ra jesz cze bar dziej
roz wi nę ła na szą ofer tę edu ka cyj ną, kie ru -
jąc ją tak że do przed szko li. 

Prze łom cy fro wy zbiegł się ze zmia na -
mi, ja kie za szły wśród pu blicz no ści ki no -
wej. Na sy ciw szy się no wo ścią mul ti -
plek sów, du ża część wi dzów wró ci ła
do kin tra dy cyj nych, któ re – od no wio -
ne – sta ły się zno wu atrak cyj ne. Nie
pach nia ły brzyd ko po pcor nem, at mos fe -
ra na sa li by ła bar dziej przy ja zna, per so -
nel i kie row nic two bu do wa ły re la cje ze
zna jo mą pu blicz no ścią. Uak tyw ni ła się
do tej po ry ukry ta gru pa se nio rów. Wcze -
śniej nie do strze ga na przez ki na – sku pio -
ne na prze dzia le wie ko wym 18-30
lat – sta ła się waż ną czę ścią pu blicz no ści,
świa do mie wy bie ra ją cą wi zy tę w ki nie tra -
dy cyj nym za miast mul ti plek su. Tak że
dla te go, iż są to lu dzie, któ rzy w la -
tach 70. sta no wi li trzon wi dow ni, oglą da -
ją cej am bit ne ki no stu dyj ne. Te raz ja ko
eme ry ci ma ją czas i ocho tę na po wrót
do fil mu i to by naj mniej nie fa mi lij ne go.
Se nio rzy ki na Amok nie raz za sko czy li
mnie bar dzo am bit ny mi wy bo ra mi. 

Du żym wy zwa niem sta ło się przy cią ga -
nie gru py, któ ra kie dyś by ła ba zo wa – mło -
dej wi dow ni, zwłasz cza gim na zja li stów
i li ce ali stów. Dla nich na tu ral nym śro do -
wi skiem jest ekran te le fo nu ko mór ko we -
go, a nie ki no we go. Prze mia nie ule gła też
for mu ła ki na stu dyj ne go. Wo bec po -
wszech nej do stęp no ści fil mów, widz
z roz wa gą po dej mu je de cy zje, na ja ki ty -
tuł wy dać pie nią dze. Skró cił się ży wot fil -
mów. Wo bec mno go ści pre mier, szyb ko
zni ka ją one z ekra nów, by wkrót ce po ja -
wić się na DVD lub w In ter ne cie. Mu si -
my uważ nie i szyb ko re ago wać na to, co
in te re su je pu blicz ność, wstrze lić się
w ocze ki wa nia da nej gru py wie ko wej, te -
ma tycz nej. 

Seg men ta cja pu blicz no ści spra wi ła, że
nie ro bi my już im prez dla wszyst kich, lecz

dla bar dziej spro fi lo wa nych uczest ni ków.
Tro chę go rzej „sprze da ją się” re tro spek -
ty wy po je dyn czych twór ców. Pew nie ze
wzglę du na znacz nie lep szy do stęp do star -
szych ty tu łów niż kie dyś. Lu dzie nie ma -
ją też cza su, by co dzien nie cho dzić do ki -
na. Je że li re ali zu je my prze glą dy, mu szą
mieć one tra fio ną te ma ty kę. Re kom pen -
su je my to in ny mi po je dyn czy mi wy da rze -
nia mi o cha rak te rze even to wym. Do brze
po my śla ne i wy ce lo wa ne we wła ści wy
mo ment wy da rze nia cie szą się du żym za -
in te re so wa niem, np. Azja tyc ki No wy
Rok, Sput nik – Fe sti wal Fil mów Ro syj -
skich, po ka zy pre mie ro we z udzia łem
twór ców. Tak że młod sze dzie ci i ich ro -
dzi ce prę dzej przyj dą do nas na am bit niej -
sze, war to ścio we fil my z prze sła niem, niż
na bez myśl ną pap kę. 

Traf ność na sze go pro fi lu po twier dza -
ją na gro dy. Je ste śmy je dy nym ki nem
w wo je wódz twie ślą skim, któ re otrzy ma -
ło na gro dę Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil -
mo wej w ka te go rii „Ki no” (2012 rok)
oraz w ka te go rii „Edu ka cja fil mo wa”
(2017). Ja ko je dy ne ki no w Pol sce ma -
my dwie ta kie sta tu et ki. To oczy wi ście
zo bo wią zu je. 

Czy ki na są jesz cze po trzeb ne, sko ro
fil my są tak ła two i nie mal wszę dzie do -
stęp ne? Od po wiem: po trzeb ne są wła śnie
dla te go! Szcze gól nie te stu dyj ne. Ich ro -
lę wi dzę w by ciu swe go ro dza ju prze -
wod ni kiem po fil mo wym wszech świe -
cie, w któ rym nie za wsze ła two do ko nać
wy bo ru, co oglą dać, do cze go wró cić, od -
kryć na no wo. W ki nie waż ny jest nie tyl -
ko film, ale i kli mat stwa rza ny przez pu -
blicz ność. Lu dzie ma ją po trze bę
uczest ni cze nia w spek ta klu, w in te rak -
cjach z dru gim czło wie kiem, a te moż -
li we są tyl ko w obec no ści in nych. Do wo -
dem te go jest ro sną ca dru gi rok z rzę du
fre kwen cja w pol skich ki nach, nie tyl ko
stu dyj nych. 

Dr Ur szu la Biel, fil mo znaw czy ni, jest
kie row nicz ką ki na „Amok” w Gli wi cach

■

Pożegnanie starej siedziby kina „Amok”
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Ks. JERZY SZYMIK

OLIWNY OGRÓD

nie jesteście podobne do drzew

wy oliwki

przypominacie skały

spalone tkanki

rozdarte wnętrzności

ks. J.S. Pasierb

stać w zimnym deszczu

na prowincjonalnym

zdezelowanym peronie

i patrząc w nieme czarne niebo

machać mokrą dłonią

malejącemu łańcuchowi wagonów

a mieć nadzieję jedyną

w nieoddalonym kielichu,

w Miłosierdziu Bożym

NIM ZAPIEJE

pomimo siły klaksonów,

megafonowej melorecytacji muezzinów

i wrzasku licznej dzieciarni, to jednak

nadal

kogut

pełni w mieście,

w którym zdradzono Boga,

rolę naczelnego budziciela sumień

i budzi mnie nocą w Jerozolimie

jego pianie.

Której z moich zdrad dotyczy?

Tej z przemilczeń i zaniechań?

Tej z nienawiści?

Tej z miłości?

powtarzam za Jeremiaszem:

badasz serce moje,

ono jest z Tobą

pomimo wszystko.

Panie, Ty wiesz wszystko.

Święta Ziemia

Jerozolima – Jerycho – Pszów

sierpień – wrzesień 2017

URODA ŻYCIA

W Jerycho,

rozżarzoną nocą

tańczą palestyńskie nastolatki,

chłopcy i dziewczęta,

do ichniejszego disco polo,

smukłe, smagłe, zwinne.

Jak szabla proroka

sierp księżyca nad nimi.

Jest w tym cała uroda życia.

Ale cóż jest cała uroda życia?

Strupy na ciele skazańca?

Bezruch krokodyla w mule

afrykańskiej rzeki?

Szwadron jedenastolatków na jej

brzegu,

każdy z kałasznikowem i

naszyjnikiem

z ludzkich palców i uszu?

Nowożeńcy w girlandach nad

Gangesem?

Sonata Bacha w alpejskim kościele?

Spowiedź generalna SS-mana przed

egzekucją?

Jezus w Kafarnaum, w pustynnym

pyle, 

z uczniami?

Nie wiem.

Więc patrzę na ich taniec,

na ich chusty z kaszmiru,

na ich tatuaże,

na mękę ich ziemi,

na srebro księżyca

sl03s14-17  18-03-21  10:18  Strona 1



15

DAKTYLE I MIŁOŚĆ

o gdybyś przeszedł po falach

które huczą w mojej krwi

uciszył moje morze

ks. J.S. Pasierb

1.

Pytanie księdza Pasierba

w 140. jego wierszu z Ziemi Świętej:

dlaczego Boże

miłość będąca Twym darem i znakiem

jest dla nas tak ciemna i trudna

jak w seminarium tractatus de gratia?

2.

Rozmowa dwóch kobiet.

Pierwsza: tylko miłość mnie spełni,

nic innego, żadne inne dobro.

Druga: właśnie to podoba się
w tobie Bogu.

3.

Wiatr mocny i gorący, jak hamsin

przenoszący pustynie,

mierzwi gałęzie daktylowców.

3.

Słodycz ich owoców.

2. 

Piękno tej rozmowy.

1.

Gorycz tamtego wiersza.

sl03s14-17  18-03-21  10:18  Strona 2
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Ks. JERZY SZYMIK

JERICHO RESORT VILLAGE

pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha

Łk 10,30

W tym hotelu

napisałem 

przed ośmioma laty

w chwili żarliwości

Być śląskim księdzem

i zdaniem wielu

nigdy przedtem ani potem

nic równie dobrego

nie napisałem.

Duch rozdarł niebiosa

i zstąpił. To się zdarza.

On jest wielki, chwała Panu.

Co się zdarzyło od tamtego lata?

Niemało. W liczbach bezwzględnych:

schudłem przeszło dwadzieścia kilo.

Napisałem 1200 stronicową trylogię.

Przeszedłem pomyślnie kilka biopsji.

Zużyłem kilkanaście opakowań antybiotyków.

Przeczytałem kilkaset książek.

Parę razy płakałem. Nocami.

Nie straciłem ani wiary, ani nadziei.

Sprawie miłości przystoi milczenie.

Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną

W GETSEMANI I GDZIEKOLWIEK

Uwolnij moje serce od smutku

Psalm 25

nie mieć

po swojej stronie

nikogo.

Może poza Bogiem,

ale tego się nigdy nie wie

z niezmąconą pewnością

mąci ją

milczenie nieba,

dwuznaczność historii,

skurcze jelit,

skoki ciśnienia,

łomot serca,

krwawy pot

wzmacnia ją

odgłos kroków kohorty

i szyderstwo oprawców:

tak przegrać

można jedynie

z Bogiem

po swojej stronie
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POWRÓT Z ZIEMI ŚWIĘTEJ

90-letnia na oko Żydówka

chodzi wąskim korytarzem

klasy ekonomicznej boeinga 707

tam i z powrotem,

prawie całą długość
długiego lotu

z Tel Awiwu

prostuje osteoporotyczne kości

oddala skrzepy krwi

zabija czas

zagaduje stewardów

przygląda się młodym kobietom

te odwracają wzrok,

bo nie chcą widzieć ani wiedzieć
co przed nimi:

skóra jak zmięty pergamin,

włosy jak mokre siano,

zmętnienie oka,

ciało wreszcie gotowe 

na prawdziwą miłość,
czyli na wszystko: na

powrót do świętej ziemi.

I dalej
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– Te ka ta lo gi by ły w za sa dzie pro to ‐
ty pem ob raz ko wej opo wie ści o Gli wi ‐
cach. 

– Krę ci ło mnie to co raz bar dziej.
Pod czas spo tkań po ka zy wa łem, jak wy -
glą da ło mia sto sprzed dwóch, trzech czy
pię ciu lat. Oczy wi ście, nie słu ży ło to ni -
cze mu kon kret ne mu, oprócz za do wo le -
nia z te go, że wiem wię cej niż in ni. 

– Ra czej sa tys fak cji z za cho wa nia
hi sto rii, bo wie dzia łeś, że nikt te go
w ten spo sób nie zro bi. 

– Ale za czą łem się też zaj mo wać pro -
pa go wa niem hi sto rii. Oczy wi ście mu sia -
łem się jej na uczyć, lecz z tym nie by -
ło pro ble mu, bo czu łem hi sto rię, mia łem
ją w środ ku, by ła mo im ży ciem. Za czą -
łem pro wa dzić spo tka nia i pre lek cje. Pra -
co wa łem wte dy dla sto wa rzy sze nia Gli -
wic kie Me ta mor fo zy. Oka za ło się, że
opo wie ści w te re nie to nie wszyst ko,
więc za pra sza łem na tzw. wę drów ki
wir tu al ne. W przy ja znych hi sto ry kom
gli wic kich re stau ra cjach zbie ra ło się
cza sa mi 50 i wię cej osób, a ja na du żym
ekra nie pre zen to wa łem zdję cia ar chi wal -
ne i współ cze sne, coś, cze go nie da ło się
po ka zać w te re nie, w par ku, na uli cy czy
na cmen ta rzu. Ale by ło mi ma ło. Bar dzo
mod ne i sza le nie po pu lar ne by ły wte dy
„Sen sa cje XX wie ku” Bo gu sła wa Wo -
ło szań skie go. 

– I to by ła two ja bez po śred nia in spi ‐
ra cja?

– Do pew ne go stop nia. Po pierw sze,
Wo ło szań ski ma nie sa mo wi tą wie dzę,
za zdrosz czę mu te go. Po dru gie, mo głem
tyl ko po ma rzyć o ta kiej eki pie i tech nicz -
nych ga dże tach, któ re by ły zu peł nie
po za mo im za się giem. Na ma wia łem
wie lu zna jo mych, zaj mu ją cych się ama -
tor sko fil mem, na pro gram o Gli wi cach
w sty lu „Sen sa cji”, ale nic z te go nie wy -
szło. Na pew nym eta pie mu sia łem zmie -
nić pra cę i wte dy po my śla łem, że uda mi
się z pa sji uczy nić za wód, jed nym sło -
wem ro bić to, co za wsze uwiel bia łem.
Zwró ci łem się z pro po zy cją do lo kal nej
gli wic kiej Te le wi zji Im pe rium, a jej
pre zes ku pił po mysł. Tak na ro dził się
„De tek tyw hi sto rii”. 

– Ty tuł wy my śli łeś sam? 
– Nie, żo na mo je go sze fa. Spodo bał mi

się. Po zo sta łe ele men ty fil mu do ku -
men tal ne go, po cząw szy od czo łów ki, po -
przez przy go to wa nie sce na riu sza, do bór
go ści czy wy bór miejsc są mo je go au -
tor stwa. „De tek ty wa” fi nan su je Cze -
sław Chle wic ki, wła ści ciel Te le wi zji
Im pe rium i fir my Im pe rium Te le -
com – do staw cy In ter ne tu i te le wi zji ka -
blo wej. To me ce nas pro gra mu. Nikt in -
ny nie bie rze udzia łu w do ku men to wa niu
i pro pa go wa niu hi sto rii Gli wic. Żad ne
urzę dy, szko ły, nikt. Po za kil ko ma gli -
wic ki mi me dia mi, któ rych re dak to rzy ro -
bią to z pa sji. 

– Cie ka wa jest czo łów ka „De tek ty wa
hi sto rii”: wi dzi my róż ne za ka mar ki,
mo że my się tyl ko do my ślać, że to ja kieś
piw ni ce, nie za miesz ka łe ru iny. Prze mie ‐
rzasz je, nio sąc pod pa chą ta bli cę. 

– Ob ser wu jąc pro duk cje fil mo we in -
nych au to rów, wie dzia łem, że przy go to -

– Bar dzo czę sto w prze strze ni lo kal ‐
nej po ja wiasz się ja ko pa sjo nat. Lu bisz
to okre śle nie?

– Nie ma in ne go. Pa sjo nat, naj czę ściej
ama tor, tym róż ni się od za wo do wych hi -
sto ry ków, że ci ostat ni roz pra co wu ją za -
zwy czaj bar dzo wni kli wie i do głęb nie je -
den te mat. On zaś in te re su je się wie lo ma
kwe stia mi w sze ro kim kon tek ście: nie
moż na być je dy nie pa sjo na tem hi sto rii
swo jej uli cy, bo prę dzej czy póź niej wie -
dzieć wię cej i wię cej. O dziel ni cy, mie -
ście, re gio nie. I na gle wiesz „wszyst ko”
o Ślą sku, a chcia łeś tyl ko po znać swój
ro dzin ny dom. U mnie za czę ło się
od przod ków ro dzi ny mo jej żo ny. Szu -
ka jąc in for ma cji, szpe ra łem w ar chi wach,
prze waż nie ko ściel nych. I z dwóch
osób wy ro sło ge ne alo gicz ne drze wo, bo
uda ło mi się zi den ty fi ko wać i opi sać pra -
wie 50 przod ków. To był wła śnie mój
pierw szy kon takt z hi sto rią. 

– Daw no te mu mó wi łeś, że ma rzysz
o pro du ko wa niu fil mów hi sto rycz nych,

do ty czą cych mia sta. Dla cze go aku rat to
me dium? 

– Na po cząt ku by ły zdję cia. Fo to gra -
fo wa łem mia sto w róż nych aspek tach.
In te re so wa ło mnie do słow nie wszyst ko:
po cząw szy od ka mie nia, zna le zio ne go
na ja kimś scho wa nym przed ludz kim
okiem pla cu, skoń czyw szy na naj bar -
dziej zna nych miej skich bu dow lach.
Wte dy jesz cze nie mia łem apa ra tu cy -
fro we go, mu sia łem więc wy wo ły wać
wie le klisz, z któ rych po wsta ły dzie siąt -
ki zdjęć. Opi sy wa łem je i umiesz cza łem
w al bu mach. Moż na je by ło po tem
oglą dać jak kro ni kę, oczy wi ście z od -
po wied nim ko men ta rzem. Te al bu my
pre zen to wa łem nie wiel kiej gru pie zna -
jo mych, wie dząc, że tak na praw dę hi -
sto ria mia sta jest hi sto rią je go... za ni ka -
nia. Gdy na de szła era apa ra tów
cy fro wych, wszyst ko sta ło się ła twiej -
sze: mia łem dysk, po se gre go wa ne ka -
ta lo gi, prze nio słem też tam ca łą hi sto -
rię w wer sji ana lo go wej. 

Ma rian Ja błoń ski w bud ce wa gi dro go wej daw nej Fa bry ki Dru tu Wil hel ma He gen sche id ta w Gli -
wi cach. Two rze nie do ku men ta cji za byt ku, za nim go znisz czo no.
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W ka drze

„De tek ty wa

hi sto rii”

Z MA RIA NEM JA BŁOŃ SKIM, au to rem po nad 100 fil mów

do ku men tu ją cych hi sto rię Gli wic i Ślą ska,

roz ma wia MAŁ GO RZA TA LI CHEC KA, dzien ni kar ka „No win Gli wic kich”
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wu jąc czo łów kę, na le ży za cho wać ko -
lej ność wy da rzeń. Je śli więc w pierw -
szym uję ciu wcho dzę na scho dy, to
w na stęp nym z nich scho dzę, ale... to już
nie te sa me scho dy! W fi na le wie szam
ta blicz kę z ty tu łem pro gra mu w miej scu
dziś już w Gli wi cach hi sto rycz nym,
czy li w nie ist nie ją cym wej ściu do tu ne -
lu pod to ra mi od stro ny uli cy To szec kiej.
Gdy zna la złem ory gi nal ny frag ment
daw nej bra my, wy ko rzy sta łem go ja ko
fil mo wy re kwi zyt, zaś ta bli ca z na zwą
pro gra mu wi si na au ten tycz nych ha kach.
Mon tu jąc ta bli cę, sta łem na dra bi nie,
a lu dzie – prze cho dząc pod nią – dziw -
nie mi się przy glą da li. Wte dy jesz cze,
w ro ku 2016, tu nel był czyn ny. Dziś nie
ma po nim śla du.

– Dzię ki czo łów ce pro gra mu za cho ‐
wa łeś waż ny miej ski trop. 

– Zresz tą, nie dłu go po tem zro bi łem
pro gram o tu ne lu. Czu łem, że prze sta -
nie ist nieć. Tu ma ła dy gre sja, oczy wi ście
zwią za na z pro duk cją fil mów. Na gle mo -
ja hi sto rycz na pa sja za czę ła łą czyć się ze
zbie rac twem. Nie je stem ory gi nal ny,
bo ro bią to ty sią ce gli wi czan. W mo jej
„ko lek cji” są bar dzo róż ne ar te fak ty.

– Na przy kład... ce gły, po cho dzą ce
z róż nych bu dow li.

– Uwa żam, że ten ro dzaj za in te re so -
wa nia po zwa la za cho wać... mło dość.
Kie dy opi su jesz, kla sy fi ku jesz, ukła dasz
swo je zbio ry na pół kach lub w pu deł -
kach, za po mi nasz o upły wa ją cym cza -
sie. I do ko nu jesz nie sa mo wi tych od kryć!
Tak zda rzy ło się pod czas pro gra mu
o tu ne lu z To szec kiej: śle dząc je go lo -
sy i wy szu ku jąc sta re zdję cia, zo rien to -
wa łem się, że okła dzi nę wnę trza wy ko -
na no z bia łych szkli wio nych ce gieł. To
ory gi nał sprzed 150 lat i o tym nikt nie
wie dział! Oczy wi ście, kil ka ta kich ce gieł
zna la zło się w mo ich zbio rach. 

– Przy go to wu jąc ko lej ne od cin ki,
wy ko rzy stu jesz nie tyl ko wie dzę, książ ‐
ki, pocz tów ki, zdję cia, ale tak że zbio ry
przed mio tów. Wszyst ko pra cu je
na „De tek ty wa”. 

– Daw niej, po szu ku jąc in for ma cji,
ko rzy sta łem z bi blio tek i ar chi wów, co
za bie ra ło mi bar dzo du żo cza su. Dla te -
go po sta no wi łem zgro ma dzić zbio ry
u sie bie w do mu. Mam na przy kład dzie -
siąt ki map. Fa scy nu ją mnie, wspa nia le
po ka zu jąc wsze la ką zmien ność: ulic, bu -
dyn ków czy te re nu. Trze ba czuć hi sto -
rię i mieć w pa mię ci ob raz ca łe go mia -
sta. Mo im au to ry te tem, oso bą, któ ra
po pchnę ła mnie do bar dzo do kład nych
po szu ki wań, jest dr Ja cek Schmidt.
Uczył mnie poj mo wa nia hi sto rii, któ rą
po zna wa łem nie tyl ko dzię ki je go książ -
kom, ale też po przez roz mo wy z nim. 

– Pa trząc na two ją dzia łal ność, moż ‐
na po wie dzieć, że sta łeś się ta kim „fil ‐
mo wym Schmid tem”. Waż ny jest dla
was i szcze gół, i szer szy kon tekst. Z jed ‐
nej stro ny do ku men tu jesz hi sto rię mia ‐
sta, z dru giej – edu ku jesz.

– Na pew no. Wróć my na chwi lę
do Wo ło szań skie go. Je go fil my cie szy -
ły się po pu lar no ścią ze wzglę du na cie -
ka wost ki, dla te go przy szło mi do gło wy,

że by spró bo wać fil mo wej opo wie ści
o Gli wi cach, opar tej na ta kich wła śnie
cie ka wost kach. 

– Jak wy bra łeś te mat pierw sze go
od cin ka? 

– Praw dę mó wiąc, nie wiem już, dla -
cze go by ły to gli wic kie cmen ta rze, któ -
rych już nie ma. Mia łem wiel ką tre mę,
by łem wy stra szo ny ka me rą i re ak cją wi -
dzów oraz in ter nau tów, bo „De tek tyw hi -
sto rii” tra fia do sie ci. 

– Dla cze go do nar ra cji wy bra łeś ta ‐
kie me dium jak film? Co by ło w nim po ‐
cią ga ją ce go? 

– Był to ko lej ny etap prze ka zy wa nia
wie dzy o hi sto rii. 

– Uwa żasz, że film jest do te go lep ‐
szym na rzę dziem? 

– Tak, szcze gól nie w do bie In ter ne tu.
Choć na pi sa łem dzie siąt ki ar ty ku łów, to
wła śnie „De tek tyw hi sto rii” po zwa la
na bez po śred nią dys ku sję z wi dza mi.
Z per spek ty wy cza su wi dzę nie do sko na -
ło ści pierw szych od cin ków. Nie wszyst -
ko uda ło mi się prze ka zać, bo czas na -
glił i z ope ra to rem prze no si li śmy się
z miej sca na miej sce. 

– Tekst przy go to wu jesz wcze śniej, czy
mó wisz na ży wo, z gło wy?

– Szkie let fil mu mam w gło wie. Do -
brze znam hi sto rię Gli wic; te raz to pro -
cen tu je. Kie dy za dasz mi py ta nie na te -
mat bu dyn ku, uli cy, cmen ta rza, par ku,
lot ni ska, oso by, oczy wi ście z tych zna -
nych, od po wiem od ra zu. Stąd ni gdy nie
przy go to wu ję zbyt szcze gó ło we go sce -
na riu sza. Ow szem, zja da mnie tre ma, ale
sta ram się z nią wal czyć. Przy go to wu -
jąc się do pro gra mu, bar dzo wni kli wie
drą żę da ny te mat i czę sto wy ła pu ję
wie le nie ści sło ści. Wi dzo wie też mnie
na nich ła pią, wte dy dys ku tu je my
do upa dłe go.

– Je steś na tursz czy kiem. Po za tym ga ‐
wę da to wa lor „De tek ty wa hi sto rii”. 

– Ale de ner wu je mnie, że się nie raz za -
ci nam i uży wam tych wszyst kich „yyy”
i „eee”, co mo że wi dzo wi su ge ro wać, że
cze goś nie wiem. Te raz sta ram się opo -
wia dać ina czej.

– Ob raz w do ku men cie hi sto rycz nym
jest sza le nie waż ny. Że by cie ka wie
opo wie dzieć hi sto rię mia sta, trze ba
wie dzieć, gdzie szu kać atrak cyj nych,
uni ka to wych ujęć. Czy da jesz ope ra to ‐
ro wi wy tycz ne, w ja ki spo sób po ka zy ‐
wać kon kret ne miej sca, na co zwra cać
uwa gę? 

Na krę ca nie me cha ni zmu ze ga ra na wie ży ko ścio ła św. Bar tło mie ja w Gli wi cach. Kadr z „De tek ty -
wa hi sto rii” z cy klu „Ta jem ni ce ko ścio łów”. 
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– Do bry ope ra tor jest mo im prze dłu -
że niem, oso bą do pew ne go stop nia wy -
edu ko wa ną hi sto rycz nie, ale by wa też
„ma szyn ką” do na gry wa nia. Oczy wi ście,
pla nu jąc fil mo we spa ce ry, to ja wy bie -
ram miej sca, bu dyn ki, de ta le ar chi tek -
to nicz ne.

– Edu ku jesz ope ra to rów?
– Oglą da ją Gli wi ce mo imi ocza mi

i czę sto są zdzi wie ni, że mia sto, w któ -
rym ży ją od uro dze nia, jest tro chę in ne.
„De tek tyw hi sto rii” po wsta je w cy klu ty -
go dnio wym, ma my więc ty le cza su
na po zna nie wy bra nych prze strze ni.
Przy mon ta żu zo sta wiam ope ra to ro wi
wol ną rę kę.

– Nie ża łu jesz te go?
– Nie. To, co so bie za ło ży łem, mie ści

się w fil mach, więc je stem za do wo lo ny
z osta tecz nej pro duk cji. Na to miast ty tu -
ły fil mów te stu ję na ko le gach z ze spo -
łu; je śli są nie zro zu mia łe, zmie niam je. 

– Wy pro du ko wa łaś po nad sto pro ‐
gra mów. Spo ry do ro bek jak na fil ‐
mow ca ama to ra, bo tak na le ży okre ślić
two ją pra cę, choć co raz bar dziej się pro ‐
fe sjo na li zu jesz. Na uczy łeś się ka me ry,
po tra fisz wy ko rzy stać jej si łę. Chciał byś
coś zmie nić w tej opo wie ści o mie ście? 

– O hi sto rii moż na bez koń ca, a si ła ob -
ra zu po zwa la na po dró żo wa nie w cza sie.
My ślę wciąż o no wych te ma tach i pew -
nie, z cza sem, zmie ni się też cha rak ter
opo wie ści. Wszak z każ dym od cin kiem
cze goś się wspól nie z wi dza mi uczy my.
Uwiel biam od kry wa nie ta jem nic i tę
pa sję po zna wa nia prze kła dam na film.
Cią gnę lu dzi, za pra szam: „zo bacz cie, za -
sma kuj cie”. Do sta ję ma ile od osób, któ -
re je cha ły ro we rem, czy szły ścież ka mi
de tek ty wa hi sto rii, więc ta mo ja funk cja
fil mo we go prze wod ni ka dzia ła.

– Masz cha rak te ry stycz ny strój?
– Na wet kil ka. 
– Czy to waż ne?

– Tak, bo po nim mnie roz po zna ją.
„Hej, de tek tyw, dzień do bry” – wie le ra -
zy sły szę na uli cy. Woj sko wa blu za, tor -
ba i ka pe lusz. To wła śnie te cha rak te ry -
stycz ne ele men ty. 

– Jak wę dro wiec.
– Wy ko rzy sta łem lo go „Der Obe -

rschle si sche Wan de re ra” („Gór no ślą -
skie go Wę drow ca”), pi sma uka zu ją ce -
go się w Gle iwitz przez 120 lat! Je stem
ta kim im por to wa nym z prze szło ści gli -
wic kim wę drow cem.

– Wra ca jąc do stro ju. W trud niej ‐
szym te re nie uży wasz drew nia nej du ‐
żej la gi. 

– Ja ko mi ło śnik miejsc nie ty po wych,
bez ście żek i po rę czy, uwiel biam się
wspi nać, czę sto wpa dam do wo dy, więc
kij się przy da je, zwłasz cza zi mą, gdy nie
wia do mo, czy gład ka po wierzch nia
przed to bą to lód, czy be ton. Kie dyś,
jesz cze la tem, ca ły mi dnia mi mysz ko wa -
łem z apa ra tem, pe ne tru jąc sta re za bu -
do wa nia po gli wic kiej Hu cie 1 Ma ja.
Scho dzi łem po scho dach do piw ni cy.
W do le ba jor ko z tak kry sta licz nie czy -
stą wo dą, że do słow nie wi dać by ło każ -
dą ce głę czy ka mień. Nie zo rien to wa łem
się i w pę dzie wy lą do wa łem po pas
w wo dzie. Te raz mam tę la gę, ba dam te -
ren i ta kie przy pad ki zda rza ją się co raz
rza dziej. La tem de tek tyw, czy li ja, ma in -
ny strój: czap kę zmie niam na let ni ka -
pe lusz, la gę na bam bu so wą la secz kę.
Do spe cjal nych pro duk cji wy ko rzy stu -
ję ślą skie stro je. Tak by ło w od cin ku do -
ty czą cym tłu ste go czwart ku. 

– Lo kal nie nie do strze ga my te go, że
hi sto ria jest nie koń czą cym się źró dłem
te ma tów fil mo wych. Za każ dym ra zem
znaj du jesz coś cie ka we go nie tyl ko dla
wi dzów, ale też dla sie bie.

– Rzu cam wte dy wszyst ko i na dłu gie
go dzi ny prze pa dam w kom pu te rze,
w ma pach, książ kach, prze pro wa dza jąc

sze ro ko za kro jo ne śledz two. Do brym
przy kła dem jest hi sto ria z ta bli cą pa miąt -
ko wą z gli wic kie go dwor ca. Do ty czy
jed ne go z in ży nie rów Po li tech ni ki Ślą -
skiej. W naj więk szym skró cie: do ko nał
ja kiejś tech nicz nej re wo lu cji z to ra mi.
Cho dzi łem, mie rzy łem i oka za ło się, że
to fi zycz nie nie moż li we. To nie wi na
pro fe so ra, ale tych, któ rzy po da ją ten
„fakt” w je go bio gra mie. Ja ko je dy ny za -
uwa ży łem tę nie ści słość, za czą łem o tym
mó wić i co? Wie le osób do słow nie rzu -
ci ło mi się do gar dła, za rzu ca jąc mi bu -
rze nie daw ne go po rząd ku. Ten in ży nier
ko lej nic twa to świę tość, a ja pod nio słem
na nie go rę kę. 

– Któ ry z wy pro du ko wa nych od cin ‐
ków dał ci naj więk szą sa tys fak cję?

– Uwiel biam przy ro dę i nie ty po we
miej sca, a ta kim jest Dzierż no Du że. Wy -
my śli łem dro gę doj ścia do tzw. cy pla
Kor mo ra nów, znaj du ją ce go się mię dzy
Ka na łem Gli wic kim a je zio rem. Pew nie
wy brał by ją Wil helm von Blan dow ski,
mój ko lej ny au to ry tet. Prze mie rzał bez -
dro ża po dob nie jak ja, nie wie dząc, co
go spo tka i gdzie doj dzie. Po my śla łem,
że je den z od cin ków „De tek ty wa” zre -
ali zu je my w po dob nym du chu, tyl ko
ope ra tor mu sia łby bro dzić w wo dzie.
Wsa dzi łem więc go do pon to nu i tak po -
ko ny wa li śmy ko lej ne eta py wę drów ki.
Po wstał je den z naj cie kaw szych „De tek -
ty wów”. Mam już swo je la ta, a na sza tra -
sa wio dła przez trzci no we chasz cze. By
do rów nać młod sze mu ope ra to ro wi, mu -
sia łem go go nić. By łem pie kiel nie zmę -
czo ny, ale sta ra łem się po ko nać tę sła -
bość. W te re nie po ru szam się ścież ka mi
wy dep ta ny mi przez za ją ce, li sy czy
dzi ki. Wi dać je w tra wie, a zwie rzę ta
wie dzą, gdzie iść i mnie pro wa dzą.
A na tym Dzierż nie nie by ło nic. Kie dy
do tar li śmy wresz cie do upra gnio ne go
brze gu Dzierż na Du że go, do ską pa nej
w słoń cu pla ży, pa dłem jak dłu gi i przez
kli ka mi nut le ża łem na pia chu ni czym
Ro bin son Cru soe. 

– To jest na fil mie?
– Nie... bo ope ra tor też był wy koń czo -

ny. Po za tym, za zwy czaj ma my za du -
żo ma te ria łu i trze ba ciąć. 

– Ja kie go te ma tu fil mu nie lu bisz?
– Bar dzo przy kre by ło dla mnie pro -

du ko wa nie fil mów o czte rech nie miec -
kich obo zach pra cy, fi liach KL Au -
schwitz w Gli wi cach. Zro bi łem je dla
po rząd ku hi sto rycz ne go, ale ilość przy -
swo jo nej wie dzy, oprócz tej, któ rą już
mia łem, spo wo do wa ła, że nie po tra fię
spo koj nie za snąć, ma jąc w gło wie ob ra -
zy z wy da rzeń obo zo wych.

– Cze go nie zo ba czy my w „De tek ty ‐
wie”? 

– Hi sto rii dzie ci w okre sie II woj ny
świa to wej. Cho dzi o nie miec kie Sto wa -
rzy sze nie Le bens born. Mam pew ne po -
dej rze nia, iż w daw nym In sty tu cie dla
Ko biet – dzi siej szym In sty tu cie On ko -
lo gii – by ła jed na z sie dzib te go zbrod -
ni cze go sys te mu. Ale nie bę dę zgłę biał
ta jem nic śmier ci dzie ci z rąk nie miec kich
sa dy stów.

■

Frag ment ma py Gle iwitz (Gli wi ce) z ro ku 1902. Za zna czo no lo ka li za cje więk szo ści fa bryk i osie -
dli miesz ka nio wych, po wsta łych w okre sie naj więk sze go roz wo ju prze my sło we go.
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cyj ną fa cho wo ścią. Mó wił o tym jak
o mu zy ce! Już wy obra ża łem so bie dal szy
ciąg wy wia du w may ba chu z tym nie sa-
mo wi tym sprzę tem au dio fil skim... Szko-
da ga dać.

– No tak, pew nie te go nie ma w żad ‐
nej fil mo te ce...

– Ano nie ma i nie bę dzie. O ta kich stra-
tach mógł bym mó wić i mó wić. Mó wić
i pła kać, bo są to stra ty bez pow rot ne. Na-
wet ja, świa dek wie lu wy da rzeń, nie
po tra fię ni cze go od two rzyć z pa mię ci.
Wy ko ny wa łem ca ły czas pra cę, któ ra, je-
śli ją trak to wać po waż nie, wła ści wie
wy łą cza zmysł słu chu. Do brze pa mię tam
tyl ko prze rwy w na gra niach. Ta ka pra ca.

In spi ra tor Bo cheń ski

– Ro zu miem, że kon cep cja Ślą skiej Fil‐
mo te ki Por tre tów Mó wio nych zro dzi ła
się po spo tka niu z Ki la rem.

– Ra czej wie le lat wcze śniej, choć mu-
sia ło się jesz cze wie le wy da rzyć, by to się
wy klu ło. Praw dzi wym in spi ra to rem był
oj ciec Jó zef Ma ria Bo cheń ski. A by ło to
tak. W ro ku 1993 wy je cha łem z ma łą eki-
pą na zdję cia re por ta żo we do Fry bur ga
(Szwaj ca ria) ja ko ope ra tor te le wi zyj-
ny. 91-let ni wów czas pro fe sor Bo cheń-
ski wy jąt ko wo nas przy jął. „Wy jąt ko wo”,
bo zwy kle od ma wiał kon tak tów z te le wi -
zja mi. Uzy ska li śmy krót ki wy wiad, re-
dak tor był za do wo lo ny, więc po szli śmy
ro bić in ne zdję cia we Fry bur gu i wró ci-
li śmy do ho te lu. Na gle te le fon od se kre-
ta rza o. Bo cheń skie go, że by przy je chać,
bo pro fe sor chciał nam jesz cze coś opo-
wie dzieć. I kon ster na cja. Pra co wa li śmy
jesz cze na ta kich ta śmach ma gne tycz-
nych 20-mi nu to wych; tych taśm nie by -
ło za du żo, i te raz: co ro bić? Ów cze sna
tech ni ka... du żo by mó wić. Ale na tym po-
le ga pra ca, by w ra zie po trze by zdo być
od po wied ni sprzęt, na rzę dzia i ma te ria-

– Czy Ki lar na praw dę miał fio ła?
– Że by tam jed ne go! Ale po ko lei.

Rok 2003, na gry wam film do ku men tal -
ny o Woj cie chu Ki la rze, a wy wiad pro wa-
dzi dzien ni kar ka – to jest te raz waż-
ne – mu zycz na. Wła śnie to ukie run ko wa ło
kon cep cję na gra nia: na dziś po trzeb ny jest
ma te riał do ty czą cy bez po śred nio TYL KO
mu zy ki. A nie kie dy to, co po ja wia się
obok te ma tu głów ne go, jest rów nie cie-
ka we. Je śli to „obok” się na gra, ale ze
wzglę dów cza so wych czy pro gra mo-
wych nie wej dzie do da nej au dy cji, tra fi
do in nej, je śli nie dziś, to za dzie sięć lat.
Mo że za sto! 

– OK. Ale co by ło „obok”?
– A choć by... ko ty! Ki lar miał fio ła

na punk cie ko tów. Tu bie ga ją praw dzi we
ko ty, tam wi szą ma kat ki z ko ta mi, ręcz nik
z ko tem w ła zien ce, po dusz ka z ko tem
na so fie, skar pet ki z ko ta mi i sztucz ne ko -
ty, gdzie tyl ko się da... Ko cia – po wie dział-
bym – or gia i on mógł o tych ko tach mó-
wić go dzi na mi. Te raz po wiem to sa mo, ale
z pro fe sjo nal ne go, te le wi zyj ne go punk tu
wi dze nia: oto ma my czło wie ka, bę dą ce-
go po mni kiem już za ży cia, a on się
przed na mi otwie ra, scho dzi z pie de sta łu
i po ka zu je swo ją, jak by to po wie dzieć,
zwy kłość, zwy czaj ność. Że na wet tak
wiel ki ar ty sta ma ma łe go fio ła i du że go ko -
ta. Woj ciech Ki lar chce nam te raz po wie-
dzieć coś wię cej i o so bie, i o swo ich pa -
sjach, i o ludz kim wy mia rze mu zy ki,
mo że o in nych kom po zy to rach i ar ty s-
tach... Mó wię do dzien ni kar ki ci cho:
„graj my to”. Pa mię tam oczy wi ście, kto od-
po wia da za na gra nie, więc tyl ko ty le: „graj-
my to”, czy li na graj my ten ca ły spon tan.

– Dal sze go cią gu się do my ślam. Mia‐
ło być TYL KO o mu zy ce.

– I tak wła śnie by ło. Na wia sem mó-
wiąc: nie zły film do ku men tal ny (zna lazł
się na fe sti wa lu w Los An ge les). Ale tu
mu szę dwa sło wa po wie dzieć o pra cy ze-
spo łu fil mo we go, obo jęt nie czy dwu oso-
bo we go, czy ogrom ne go na pla nie fa bu-
lar nym. Otóż pod sta wo wa za sa da po le ga
na tym, że nie mo że być... dwu wła dzy. To
du żo kosz tu je, mu si być spraw nie za rzą-
dza ne, a od po wie dzial ność za wsze jest
jed no oso bo wa. W prze ciw nym ra zie
wszyst ko się sy pie. Tak więc ope ra to rzy
wie dzą, co do nich na le ży. Mo gą dą żyć
do mi strzo stwa w swo jej sztu ce, ale ta
sztu ka po le ga na two rze niu naj lep sze go
ob ra zu. Ni gdy ope ra tor nie wtrą ca się
do roz mo wy, zresz tą jest tak za ję ty swo-
ją apa ra tu rą, że na wet nie za bar dzo sły-
szy, o czym mo wa. Te go się po pro stu nie
da po łą czyć w ma so wej pro duk cji te le-
wi zyj nej. 

– A ja kie go fio ła Ki la ra jesz cze za bra ‐
kło w tym na gra niu?

– A choć by ta kie go, że Woj ciech Ki lar
był też mi ło śni kiem sa mo cho dów mar ki...
mer ce des. Na ogół jeź dził z kie row cą ma-
łym mer cem kla sy miej skiej, ale jak je-
chał na przy kład do Pen de rec kie go, to
wy jeż dżał z ga ra żu no wiut kim, co kil ka
lat wy mie nia nym... may ba chem! I on to
chciał opo wie dzieć do ka me ry, a o każ-
dym may ba chu wie dział pew nie ty le co
o Ba chu i opo wia dał z wiel ką mo to ry za-

Z JA NEM ZU BEM, ope ra to rem ob ra zu TVP

roz ma wia AN DRZEJ JAR CZEW SKI

Fil mo te ka
Ślą skich 
Por tre tów
Mó wio nych

Ope ra tor ob ra zu – Jan Zub
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ły, więc na sza eki pa oczy wi ście to zdo-
by ła i idzie my na stęp ne go dnia na na gra-
nie. To, co my śmy tam usły sze li, to był
do słow nie ko smos, zu peł nie in ny świat,
coś ab so lut nie olśnie wa ją ce go!

– Nie sły sza łem o ist nie niu tak nie zwy‐
kłe go na gra nia...

–... bo go nie ma! Ja na wet w przy bli-
że niu nie mo gę po wie dzieć, o czym to by -
ło. Treść do cie ra ła do mnie na da le kim
trze cim pla nie. Ope ra tor wie, że to się na-
gry wa, więc je śli sło wa go in te re su ją, bę-
dzie miał sto oka zji do wy słu cha nia,
a tym cza sem mu si sku pić się na swo im
rze mio śle.

– Nie na grał się głos? Ta kim fa chow‐
com?

– Ha, wszyst ko się na gra ło. Oj ciec Bo-
cheń ski za czął z na mi roz ma wiać w zu-
peł nie swo bod nym sty lu, tak jak z ludź-
mi... no, przy piw ku. Oczy wi ście – bez
piw ka:). Za czął od fry wol nej pio sen ki,
miał świet ny hu mor, ale jed no cze śnie po-
tra fił zmie niać wąt ki na bar dzo po waż-
ne. No i świet nie, na gra li śmy czte ry ge-
nial ne ka se ty, czy li ma my go dzi nę,
pół to rej wy wia du i wra ca my do kra ju.
Od da je my ka se ty do opra co wa nia i mon-
ta żu, a ja zaj mu ję się już nor mal ną pra-
cą, czy li ko lej ny mi na gra nia mi. Któ re goś
dnia oglą dam zmon to wa ny 15-mi nu to wy
re por taż z tej wy pra wy, w któ rym o. Bo-
cheń ski mó wi... kil ka mi nut! Za py ta łem
pro wa dzą ce go ów wy wiad dzien ni ka rza,
co sta ło się z ma te ria ła mi wyj ścio wy mi.
Ano... „ko le ga to za grał czym in nym”.
Roz pacz! To tak, jak by „Da mę z ła sicz-
ką” za ma lo wać...

– ... skle po wym szyl dem?
– Cóż, cza sy by ły okrut ne, na ta śmach

nam nie zby wa ło. W po dob ny spo sób
stra ci li śmy nie praw do po dob ne bo gac two
rów nież in nych na grań. Dwa la ta póź niej
Jó zef Ma ria Bo cheń ski już nie żył. Mie-
li by śmy coś w ro dza ju ży we go, we so łe-
go pod su mo wa nia 90-let nie go ży cia
i my śli wiel kie go pol skie go mę dr ca. Nie
ma my. 

Jak po wsta ła fil mo te ka

– Dwa dzie ścia lat póź niej „re struk tu‐
ry zu ją” pa na z TVP. Po dwóch la tach sąd
przy wra ca pa na do pra cy, ale po ja wił się
ten pro blem: „co ro bić?”.

– Rok 2012, mam 55 lat, 30 lat pra cy
ope ra to ra ob ra zu w te le wi zji i fak tycz nie
trze ba się za sta no wić nad wy ko rzy sta-
niem, bądź co bądź, so lid nych kwa li fi ka-
cji. Pierw sza po ku sa – to za brać się
za re kla mów ki, ob słu gę im prez, te le dy-
ski, we se la, te rze czy. I oczy wi ście to ro-
bi łem, za ra bia jąc na wet cał kiem przy zwo -
icie, ale jed nak to był pro fe sjo nal ny
re gres. To się czu ło, że idę w dół. Trze-
ba by ło coś wy my ślić. I wte dy
przed oczy ma sta nął mi oj ciec Bo cheń-
ski, Ki lar i ty lu in nych... Wie dzia łem już,
że trze ba na gry wać peł ne, wie lo go dzin -
ne wy po wie dzi, ale skąd wziąć na to środ-
ki? Po ama tor sku mo gę so bie od cza su
do cza su na grać... ko ty, ale na dłuż szą me -
tę – to są po pro stu kosz ty. Dla in sty tu-
cji nie wiel kie, dla bez ro bot ne go... po wa-
la ją ce.

– I wte dy pan idzie do Urzę du Mar‐
szał kow skie go.

– Mia łem ta ki za miar, ale tym cza sem
idea ca łe go przed się wzię cia wy kla ro wa-
ła mi się ina czej. Ow szem, chał tu ry mo -
gę ro bić, jak nie bę dę miał z cze go żyć,
ale po ra już na coś więk sze go, coś na-
praw dę war to ścio we go, ja kieś pod su mo-
wa nie. I to mu si być do stęp ne jak książ-
ka w bi blio te ce. Pi szę więc list
do dy rek to ra Ja na Ma lic kie go...

– ... dy rek to ra Bi blio te ki Ślą skiej...
– ... ta ak, i te raz szok. Dy rek tor za pra-

sza mnie na roz mo wę i za czy na od... pre-
ten sji!

– Mo że pan zdra dzić?
– Dy rek tor Ma lic ki za czy na od py ta-

nia: „dla cze go pan nie przy szedł z tym...
dwa dzie ścia lat te mu!!!”.

– Pro ste. O dwa dzie ścia lat za póź no
wy wa li li pa na z te le wi zji.

– Ta ki wy mow ny to ci ja nie by łem.
Ra czej mnie za tka ło. Pro blem po le ga
na tym, że przez te dwa dzie ścia lat
zmar ło ca łe po ko le nie wiel kich Ślą za ków,
któ rzy pa mię ta li jesz cze pierw szą woj nę
świa to wą, a w dwu dzie sto le ciu mię dzy-
wo jen nym już mie li zna czą ce do ko na nia.
Dzie siąt ki, na zwisk, set ki. I nikt ich nie
na grał!

– Chy ba tak źle nie jest. Wi dzia łem
spo ro cał kiem do brych fil mów bio gra‐
ficz nych róż nych au to rów.

– Z każ dej stro ny ekra nu wy glą da to
ina czej. Ja też na gry wa łem fil my bio gra-
ficz ne i wiem, jak to się ro bi. Po pierw-
sze mu si być ja kaś myśl prze wod nia,
po dru gie – szu ka my ist nie ją cych ma te-
ria łów, na gry wa my wy po wie dzi ro dzi ny,
czy in nych świad ków, fil mu je my miej -
sca zda rzeń i z te go ro bi się wła śnie ta -
ki „cał kiem do bry film”. Tym cza sem idea
Fil mo te ki Ślą skich Por tre tów Mó wio nych
po le ga na zor ga ni zo wa nym wy twa rza niu
nie fil mów bio gra ficz nych, ale ma te ria-
łów źró dło wych do bar dzo wie lu róż nych,
na wet ga tun ko wo róż nych fil mów i pro-
gra mów. Ca ła idea, któ rą z mar szu za ak-
cep to wał dy rek tor Ma lic ki, po le ga na na-
gry wa niu moż li wie spon ta nicz nych,
wie lo go dzin nych wy po wie dzi. 

– W po sta ci su ro wej?
– Bez prze sa dy. To mu si być so lid nie

zmon to wa ne. Ale wy ci na się tyl ko ta kie

rze czy, któ ry mi nie war to ob cią żać póź-
niej szych po szu ki wa czy. Pa mię taj my,
że Fil mo te kę two rzą wy po wie dzi osób
na wet stu let nich, a nie mło dzi ków. Nie-
kie dy trze ba po pro stu ukryć róż ne prze-
rwy czy nie do ma ga nia, wy ni ka ją ce cho-
ciaż by z nie do sko na ło ści... sztucz nej
szczę ki. To już jest kuch nia. Isto ta rze-
czy – to na gra nie te go, co da na oso ba sa -
ma chce po wie dzieć. A to nie mo że być
wy cię te. 

Fil mo te ka to nie Sąd

– A dla cze go na gry wa Pan tyl ko sta‐
rych lu dzi. Mło dzi też nie kie dy ma ją god‐
ne uwa gi osią gnię cia.

– W Fil mo te ce cho dzi o to, że by – prze-
pra szam, ale to trze ba po wie dzieć – cho-
dzi o to, że by... zdą żyć! Te go nie ro bi eki-
pa świe żych adep tów dzien ni kar stwa
w ce lu upięk sze nia wła sne go cv. To ro -
bi do kład nie je den czło wiek. Oczy wi ście
ko rzy stam z po mo cy współ re ali za to rów
i in nych osób, ale opra co wu ję to sam, że -
by zmie ścić się w skrom nych gran tach,
któ re po zy ski wa li śmy przez dwa la ta. Za-
trud nie nie choć by jed nej do dat ko wej
oso by do tak wie lo go dzin nej, żmud nej
pra cy przy mon ta żu zżar ło by ca ły bu dżet.

– A jak pan do cie ra do swo ich ży wych
por tre tów? Nie wszy scy pew nie cze ka li
z otwar ty mi ra mio na mi.

– Cóż, py ta pan znów o warsz tat. Mo -
że słusz nie, bo nie mó wi my tu o ama-
torsz czyź nie. Oczy wi ście, wszyst ko
mu si być przy go to wa ne pro fe sjo nal-
nie. Pierw sze kro ki skie ro wa łem więc
do dok to ra Ja ro sła wa De rej czy ka, wy-
bit ne go ślą skie go ge ria try, któ ry mi do-
kład nie po wie dział, w ja kich go dzi-
nach mo gę star szą oso bę na gry wać,
od cze go za le ży po czu cie kom for tu
wy po wie dzi, kie dy na le ży prze rwać,
jak spra wić, by na gry wa ny „za po mniał”
o ka me rze itd. 

– Ma my więc na gra nie. Co te raz?
– Ope ra tor ka po le ga na na gry wa niu.

W te le wi zji ni gdy nie mu sia łem zaj mo-
wać się mon ta żem ob ra zu i dźwię ku. I te-
raz w wie ku 55 lat zdo by wam no wy nie-
ja ko za wód, ni by bli ski, ale to już się tak
roz je cha ło, tak spro fe sjo na li zo wa ło, że
mo że my śmia ło mó wić o zu peł nie in nym
fa chu, o in nych na rzę dziach. Zo sta łem
więc mon ta ży stą wła snych na grań i jesz-
cze re ży se rem, in spi cjen tem, sce no gra-
fem i tak da lej łącz nie z pi sa niem sce na-
riu szy, bo to ma być spon ta nicz ne
w efek cie, ale uzy skać ta ki efekt...

– Ja sne. Im pro wi za cja mu si być przy‐
go to wa na. 

– Do nie któ rych wy wia dów trze ba
by ło szcze gól nej wie dzy. Py ta nia do m.
in. re we la cyj ne go wy wia du ze słyn nym
pre ze sem Ra dio ko mi te tu, Ma cie jem
Szcze pań skim, przy go to wy wał prof. Ry-
szard Kacz ma rek. Ta kich py tań nie wy-
my ślisz na po cze ka niu. Zda rza ło się też,
że nie jed no krot nie mu sia łem od cho dzić
od sce na riu sza, bo da na oso ba czu ła się
„po sta wio na pod ścia ną”. Trze ba by ło go-
dzić się na po mi ja nie nie któ rych ob sza-

Por tre to wa ny – prof. Jó zef Mu sioł. Na dru gim
pla nie – Jan Zub
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rów te ma tycz nych. Trud no. To koszt
me to dy. 

– By ło by go rzej, gdy by za miast prze‐
mil cze nia, ktoś pró bo wał za kła my wać
hi sto rię. 

– Mó wi ło się o cza sach wo jen nych i pe -
ere low skich. Nie któ rzy wiel ce za słu że ni
dla Ślą ska lu dzie mie li co nie co za usza-
mi. Ty le że Fil mo te ka nie jest są dem. Fil-
mo te ka jest ży wą hi sto rią, a hi sto ria... cóż,
hi sto ria swo je za usza mi ma. Na wet par-
tyj ni dy gni ta rze mie li nie zwy kle cie ka we
rze czy do po wie dze nia. Jak z te go wy-
brnąć, po ra dził mi prof. Jan Ma lic ki.
Otóż, by omi jać ra fy, na le ży tak pro wa dzić
nar ra cję, by w wy po wie dzi po ja wia ły się
szcze gó ło we di da ska lia: jak wy glą da ła kla-
sa szkol na, ja kie by ły mun dur ki, co wi sia-
ło na ścia nach, co mó wio no w do mu itp.
Te go nie da się prze kła mać. I to w wie lu
na gra niach się po ja wia, otwie ra jąc nie ocze-
ki wa ne prze strze nie szcze ro ści.

Cy fry nie pło ną

– Za uwa ży łem, że nie któ re por tre ty
„mó wią” w spo sób po dob nie ustruk tu‐
ry zo wa ny.

– Oczy wi ście. Pro szę zwró cić uwa gę,
że two rzy my ogrom ny cy fro wy za sób
źró dło wy, któ ry w przy szło ści zo sta nie
ota go wa ny i bę dzie użyt ko wa ny ja ko
mul ti me dial na ba za da nych. W pierw-
szym przy bli że niu wi dzi my struk tu rę
chro no lo gicz ną, naj bar dziej na tu ral ną
dla mó wią ce go. I kil ka ty po wych epok:
dzie ciń stwo, po czą tek woj ny, woj na i jej
za koń cze nie, wcze sny PRL, póź ny PRL,
współ cze sność. Ta kie rze czy po win ny być
moż li we do wy od ręb nie nia z każ de go na-
gra nia. Weź my dzie ciń stwo, te wszyst kie
wspo mnie nia z róż nych miast i re gio nów.
Gry i za ba wy, szko ły i na uczy cie le, oby-
cza je przy sto le, ro la ko biet i star szych itd. 

– Fak tycz nie, ten sam kil ku se kun do ‐
wy frag ment mo że mieć kil ka ta gów...

– ... i dzię ki te mu bę dzie mógł być ła two
od na le zio ny w nie praw do po dob nym za le-
wie ma te ria łów, do da wa nych co dzien nie
na youtu be. To już jest zdi gi ta li zo wa ne dla
użyt kow ni ka, szu ka ją ce go kon kret nych
rze czy: i za rok, i za – prze pra szam za być
mo że me ga lo ma nię – i za ty siąc lat. Cy fry
nie pło ną! A lu dzie umie ra ją i mo gą nie
zdą żyć po wie dzieć te go, co tyl ko oni wi-
dzie li. Ich do ro bek ży cio wy, czę sto znisz-
czo ny lub nie utr wa lo ny, po zo sta nie tyl ko
w ich sło wach i po zwo li zro zu mieć wie-
le in nych spraw z da nej epo ki, zwłasz cza
je że li na gra my rów nież oto cze nie i te
wszyst kie dro bia zgi, któ rych już nie zna-
ją no we po ko le nia.

Baj pa sy pa mię ci

– Wy glą da na to, że wy zna cza pan no ‐
we kie run ki twór czo ści do ku men tar nej.

– Bez prze sa dy. Za uwa żam tyl ko, co
jest do zro bie nia i na co po zwa la współ-
cze sna tech no lo gia. Dziś koszt pa mię ci
cy fro wej jest nie wiel ki, więc pró bu ję
uwraż li wić twór ców fil mów do ku men tal-

nych, że by – przy oka zji róż nych zle-
ceń – ro bi li moż li wie peł ne no ta cje, by
wręcz za chę ca li swo ich bo ha te rów
do wy po wie dzi spon ta nicz nych, da le ko
wy kra cza ją cych po za do raź ne po trze by
pro gra mo we. Ta kie rze czy war to ro bić na-
wet „do szu fla dy”. Szyb ko oka że się, że
są to na gra nia bez cen ne.

– A co pan uwa ża za bez cen ne w swo‐
jej Fil mo te ce?

– Pew ne go dnia tra fi łem na Cze sła wa
Bli char skie go, Kre so wia ka, Tar no po la ni-
na, lot ni ka, ła gier ni ka, któ ry zgro ma dził
nie praw do po dob ną ilość róż nych ma te-
ria łów na te mat swo je go mia sta, wy dał
to w kil ku to mach na wła sny koszt itd.
Ży cio rys fe no me nal ny. Ale wią że się
z nim opo wieść, któ ra na da je szcze gól-
ny wy miar Fil mo te ce Ślą skich Por tre tów
Mó wio nych. Pan Bli char ski (rocz-
nik 1918) już do bie gał set ki, sła bo mó-
wił. Stwier dził, że je go ży cie po le ga te-
raz na prze ka zy wa niu pa mię ci. Ale
dla cze go?! Otóż gdy był on ma łym
chłop cem, szedł uli cą z oj cem, a dzień był
szcze gól nie uro czy sty, praw do po dob nie
rocz ni ca od zy ska nia nie pod le gło ści przez
Pol skę. Przed ni mi stał ja kiś star szy pan
w dziw nym mun du rze. Wi dząc go, oj ciec
po wie dział ci cho do ma łe go Cze sia:
„jak bę dziesz prze cho dził obok te go pa -
na, to masz mu za sa lu to wać. Bo to jest
po wsta niec stycz nio wy!”. Ten czło wiek
miał wte dy mo że 90 lat, ten po wsta niec.
Cze sio pod szedł do nie go z oj cem, za sa-
lu to wał, bo wte dy dzie ci wie dzia ły, jak
to się ro bi. Po wsta niec po gła skał go
po czu pry nie i po dał mu rę kę. Po la tach
pan Cze sław jeź dził po szko łach i opo-
wia dał o Kre sach, ale praw dzi wa hi sto-
ria za czy na się do pie ro w tym miej scu:
otóż po jed nej z lek cji Cze sław Bli char-
ski po pro sił uczniów, by sta nę li w sze re-
gu, bo on chciał by się z każ dym oso bi-
ście po że gnać. I po wie dział, dla cze go.
Otóż on w ich wie ku, a mo że gdy był tro-
chę młod szy, wi tał się z po wstań cem

stycz nio wym! I ta je go rę ka, pa mię ta ją -
ca tam ten uścisk, prze ka zu je im tra dy-
cje... XIX -wiecz ne.

– Prze ży cie nie sa mo wi te!
– Ta mło dzież, już w XXI wie ku,

otrzy mu je na gle do tyk Po wsta nia Stycz-
nio we go!

– To jest na gra ne?
– Na gra na jest opo wieść. Mo im za da-

niem by ło uczy nie nie z te go fak tu i z te -
go czło wie ka iko ny Fil mo te ki. Bo to jest
cią gła kon ty nu acja, nie tyl ko sa ma kon-
ty nu acja, ale za cho wa nie w tym cią gło-
ści po ko le nio wej. Brzmi to nie po praw-
nie, ale hi sto ria Pol ski jest też tro chę
nie po praw na. Hi sto ria świa ta też. Ja nie
krę cę fil mów o lo gi ce. Re je stru ję ży wych
lu dzi i ich lo gi kę przyj mu ję ja ko pe wien
spo sób wi dze nia świa ta. Po praw ność
jest nie kie dy sztucz na, bo praw dzi we ży-
cie jest z lek ka... nie po praw ne. 

– A in ne por tre ty? Naj star szy por tre‐
to wa ny...

– Pro fe sor An to ni Ro si koń – 106 lat.
Jak przy sze dłem do nie go z ka me rą,
drzwi w pen sjo na cie, w któ rym spę dzał
ostat nie la ta, otwo rzył mi star szy pan, któ-
ry od ra zu po wie dział, że ma dla mnie go-
dzi nę, bo póź niej mu si skoń czyć ja kąś
pra cę na uko wą czy coś ta kie go. Trzy mie-
sią ce póź niej już nie żył. Od nio słem
wte dy wra że nie, że za rów no on, jak
i nie któ rzy in ni moi roz mów cy jak by cze-
ka li na moż li wość prze ka za nia swo ich ta-
jem nic póź nym wnu kom. Ktoś na wet po-
wie dział: „Di xi. Te raz mo gę już umrzeć”.

– Baj pas pa mię ci!
– Baj pas po ko le nio wy. My też nie

chcie li śmy słu chać opo wie ści na szych ro-
dzi ców, pe ere low ska szko ła wszyst ko za-
kła ma ła, a dziad ko wie, je śli ży li, nie by li
zbyt roz mow ni. 

– W tym mo men cie ja też mo gę tyl‐
ko za milk nąć i po pro sić o in ter ne to wy
ad res Ślą skiej Fil mo te ki Por tre tów Mó‐
wio nych.

■

W la tach 2013‐2015 po wsta ło 50 „por tre tów mó wio nych”. Frag men ty na grań
m.in. Er wi na Sów ki, Sta ni sła wa Ja nic kie go, Ta de usza Ki jon ki, Fran cisz ka Ko kota,
Hen ry ka Busz ko, Aloj ze go Ly sko, Cze sła wa Ry me ra i wie lu in nych moż na
zo ba czyć na stro nie: www.fil mo te ka.bs.ka to wi ce.pl

Czo łów ka FŚPM
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Nazdję ciu wy ko na nym przed
1889 r. pan Ka zi mierz, stoi obok

żo ny Jó ze fi ny, zaj mu ją cej miej sce w fo -
te lu. Ka pe lusz zwa ny ka nią po ło żył
na sto le. Ubrał płó cien ną ko szu lę z me -
reż ką pod koł nie rzy kiem a na nią gra -
na to wy, su kien ny brzu ślek – dłu gą,
kro jem po dob ną do sur du ta ka mi ze lę

się ga ją cą bio der, zdo bio ną czer wo ny mi
wy ło ga mi, sza me run kiem, chwo ści ka -
mi oraz rzę dem błysz czą cych gu zi -
ków ze sce na mi z ży cia wiej skiej spo -
łecz no ści. Na no gach ma „kro py”
– wy so kie bu ty z cho le wa mi, do któ -

rych wsu nął no gaw ki „bi zo ków”
– spodni uszy tych z ciem ne go suk na. 

W por tre cie pa ni Jó ze fi ny, fo to graf
wy eks po no wał szczu płe i wy nisz czo -
ne pra cą dło nie. Na ra mio nach ma ja -
sny szal tuch, a na gło wie pur pur kę czy -
li płó cien ną dru ko wa ną chust kę
z cha rak te ry stycz nym wią za niem w ty -
le gło wy. Przy bra ła suk nię, ciem ny ka -
ftan, zwa ny ja klą oraz pa sia sty płó cien -
ny far tuch w gwa rze ka to wi czan
na zy wa ny „for tu chem”. Wy mo de lo wa -
ne ele men ty jej stro ju for mu ją od po -
wied nie ilo ści ha lek, a mo że i wa tów -
ka, co osobie za cnej go spo dy ni i mat ce
sze ścior ga do ro słych już dzie ci przy -
da je do sto jeń stwa i po wa gi. 

W ta kich od święt nych stro jach pa -
ra do wa li XIX -wiecz ni wło ścia nie z po -
wia tu by tom skie go. Tych z Ka to wic
każ dej nie dzie li wi dy wa ło się jak po -
dą ża ją do drew nia nych ko ściół ków
w Bo gu ci cach al bo na Za łę skie Przed -
mie ście a od 1870 ro ku do Ma riac kiej
fa ry opo dal cha ty Ski bów. Uświę co ne
wie lo wie ko wą tra dy cją stro je zwa ne
roz bar ski mi al bo gó rzań ski mi
(od gór – ko palń), no si li chło pi we
wszyst kich wio skach le żą cych na ob -
sza rze prze my sło wej czę ści Gór ne go
Ślą ska. 

Z ży cia Ka zi ka 

Ne sto ra Ski bę ży ją ce go w la -
tach 1812-1890 – ży wą hi sto rię tam -
te go stu le cia, ka to wi cza nie ota cza li
czcią i sym pa tią na leż ną ostat nie mu
pol skie mu soł ty so wi Ka to wic – zniem -
cza nych z ra si stow skim im pe tem i aro -
gan cją. Był świad kiem i uczest ni -
kiem prze ło mo wych wy da rzeń, któ re
wy ci snę ły trwa łe pięt no na lo sach
miej sco wo ści i za ję ły po cze sne miej -
sce w jej an na łach.

Mie li sza cu nek dla je go wy wa żo nych
są dów, od wa gi i sta now czo ści. Ze sta -
ro pol skim imie niem Ka zi mir ko ja rzy li
męż czy znę, któ ry nie da je so bie w ka -
szę dmu chać a w od po wie dzi na agre -
sję nisz czy nie przy ja ciół. Błę kit no oki
blon dyn o przy ja znym spoj rze niu bu -
dził sym pa tię i za ufa nie. Do 1856 ro -
ku peł nił funk cję „na miest ni ka” wiej -
skiej spo łecz no ści. Nie chciał iść
na kom pro mis z but ny mi przy by sza mi,
sku pio ny mi wo kół no we go dzie dzi ca
Win kle ra bo każ dy skra wek zie mi,
z któ re go da ło by się wy ci snąć ja kieś ta -
la ry, chcie li prze ka ba cić na bu dow la ną
dział kę ka mie nicz ni ków al bo na prze -
my sło wy fol wark (przez nich na zy wa -
ny – fabryką, hutą lub kopalnią). 

Od chło pię cych lat ja ko pier wo -
rod ny syn Ja ku ba i je go suk ce sor
przej mo wał od oj ca licz ne obo wiąz ki.
Był trak to wa ny jak do ro sły męż czy zna.
Pra co wał w ro dzin nej za gro dzie usy -
tu owa nej tam, gdzie do dzi siaj bie gnie
uli ca Sta ro wiej ska. Pa sał by dło na skot -
ni cy pod la sem, orał i siał na oj cow -

HENRYK SZCZEPAŃSKI

Kart ki z dzie jów Sza ro gro du

Ka zi mierz Ski ba
i je go ro da cy

Soł tys Ka zi mierz Ski ba z żo ną 
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skich za go nach. Miał upodo ba nie
do ko ni, fur ma nek, bry czek i dy li żan -
sów. Ma rzył aby zo stać stan gre tem lub
wek tu ran tem. To za pew nia ło go dzi we
za rob ki. Nie cią gnę ło go ani do ko pal -
ni, ani do hu ty że la znej a tym bar dziej
do cyn kow ni zie ją cej opa ra mi, któ ra
wie lu są sia dom zmar no wa ła zdro wie
i nie jed ne go wpę dzi ła do gro bu. 

Przez mo stek na Roz dzian ce, z gro -
mad ką ka to wic kich ró wie śni ków cho -
dził do przy ko ściel nej szkół ki w Bo -
gu ci cach. Tam po znał pol skie
abe ca dło i na uczył się pi sa nia w ję zy -
ku oj czy stym. Ro lę je go ulu bio nej
„pierw szej czy tan ki” peł ni ła ksią -
żecz ka do na bo żeń stwa z mo dli twa -
mi i kan tycz ka mi. Do na uki za chę ca -
ła go ma ma, za cna pa ni Ma rian na
Ski bi na. Na uczy cie lem chłop ca gar -
ną ce go się do ksią żek był ks. Ma te usz
Szcze pań ski, rek tor tej szko ły i pro -
boszcz w Bo gu ci cach, na pre ben dę re -
ko men do wa ny przez pa tro na pa ra -
fii VI Or dy na ta hra bie go Sta ni sła wa
Mie ro szew skie go, szam be la na kró la
Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go.
Po nie dłu gim cza sie Ka zik sa mo -
dziel nie, z co raz więk szą cie ka wo ścią
zgłę biał se kre ty ulo tek i ga zet pol -
skich, ja kie po li tycz ni i re li gij ni agi -
ta to rzy roz da wa li w karcz mie przy tar -
go wi sku. Po dob nie jak wie lu mło dych
lu dzi tam tej epo ki po lu bił lek tu rę
i po pu lar ne czy ta dła, któ re wte dy by -
ły fa scy nu ją cą atrak cją nie mniej szą niż
dzi siaj In ter net dla na sto lat ków. 

Na ka to wic kim jar mar ku od wie -
dzał stra ga ny z książ ka mi, ka len da rza -

mi i li te ra tu rą sen sa cyj ną. Opi sy wa ła
ta jem ni ce, cu da i dzi wy wiel kie go
świa ta. Z bie giem lat zgro ma dził do -
mo wą bi blio te kę, z któ rej za cho wał się
„Ży wot Pa na i Bo ga Na sze go Je zu sa
Chry stu sa Dro ga zba wie nia pro wa dzą -
ca nas do nie ba We dług hi sto ryi
z Ewan ge li stów Świę tych opi sa na”,
z 1841 ro ku, z wła sno ręcz nym pod pi -
sem „Ca si mir Ski ba”. Wie le eg zem pla -
rzy oca la ło w księ go zbio rach je go
wnu ków i pra wnu ków. Wśród nich za -
cho wa ła się książ ka „Ży cie Ma ryi
Pan ny” oraz XIX -wiecz ny słow nik
pol sko-ła ciń sko -nie miec ki – rów nież
z pod pi sem Ka zi mi ra. Pa miąt ki i wspo -
mnie nia ro dzin ne po zwa la ją przy -
pusz czać, że cie ka wi ła go ła ci na. Mo -
że był mi ni stran tem ks. Ma te usza?
Mo że po ci chu ma rzył aby zo stać ka -
pła nem? On nie za słu żył na ton su rę ale
aż tro je je go wnu ków swo je ży cie
zwią za ło z ko ścio łem ka to lic kim. 

Ze wspo mnień dziad ka An drze ja

Oj ciec Ka zi ka był soł ty sem a dzia -
dek An drzej Ski ba daw niej szym wój -
tem ka to wic kich wło ścian. Uro dzo ny
w 1754 a zmar ły w 1837 ro ku, swe mu
do ra sta ją ce mu wnu ko wi chęt nie opo -
wia dał co wi dział i jak to by ło w cza -
sach po wsta nia ko ściusz kow skie go.
Jesz cze po ko le nie pra wnu ków Ka zi -
mie rza prze cho wy wa ło pięk ny kie lich
z po do bi zną na czel ni ka Ko ściusz ki, sy -
gno wa ny ini cja łem wła ści cie la – „CS”
(od ła ciń skie go: Ca si mi rus Ski ba).

Głów nym bo ha te rem tych wspo -
mnień był uro dzo ny w Bi sku pi cach
(obec nie osie dle Za brza) Jan An to ni
Maj, ad iu tant zwy cię skie go na czel ni -
ka spod Ra cła wic. Do hi sto rii wa lecz -
ny Ślą zak prze szedł rów nież ja ko za -
ło ży ciel „Ga ze ty Kra kow skiej”,
księ garz i wy daw ca re pu bli kań skich
cza so pism, ksią żek, bro szur i ulo tek
chęt nie czy ta nych przez we te ra nów
i do ra sta ją cą mło dzież nie śmia ło za glą -
da ją cą do od no wio nej karcz my Hir sze -
la Fröli cha. 

Dzia dek An drzej wspo mi nał swo ich
ro dzi ców Woj cie cha i je go żo nę An -
nę z Wdo wio ków, któ rych dzie ci
i wnu ki od po ko leń miesz ka ły
przy Sta ro wiej skiej al bo po są siedz ku
przy Dro dze Pol skiej (obec nie: uli ca
War szaw ska). W pa ra fial nym ko ściół -
ku „Na gór ce” lu bił słu chać po zy ty wu
z pisz czał ka mi i pa trzeć na tę czo wą
bel kę nad pre zbi te rium, na któ rej
mógł od czy tać pol ski mi li te ra mi za pi -
sa ną in wo ka cję: „O jak do bra kom pa -
nia Je zus Jo zef y Ma ria, – Niech nam
przez te świę te imio na od złe go be dzie
obro na, – Niech ben dzie bło go sła wio -
na świę ta y nie roz dziel na Trój ca te raz
i na wie ki Amen”. Tam był ochrzczo -
ny i tam swo jej uko cha nej Ja dwi dze
z Wie czor ków po wie dział „Bio rę cie -
bie za żo nę”. 

Dziad ka i oj ca Ka zik po cho wał
na pa ra fial nym cmen ta rzu obok drew -
nia ne go ko ściół ka w Bo gu ci cach; tam
gdzie spo czy wa ły pro chy ich an te na -
tów Al ber ta, Ja na i kil ku in nych za -
cnych krew nia ków. 

Cha ta Ski by w Gór no ślą skim Mu zeum Et no gra ficz nym w Cho rzo wie
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Ski bo wie ra zem z „kom pa ni ją” za -
ufa nych są sia dów, przy naj mniej raz
w ro ku szli na cmen ta rze – naj pierw
do Bo gu cic aby od wie dzić gro by
dziad ków i do brych zna jo mych a po -
tem do Mi chał ko wic, by nad mo gi łą
po wstań ca li sto pa do we go Jó ze fa Dem -
biń skie go, bra ta Lu dwi ka Na po le ona
bo ha te ra Tek sa su, aż do śmier ci ukry -
wa ją ce go się w Mi chał ko wi cach, po -
mo dlić się za zmar łych i za pa lić świa -
teł ko.

W la tach dzie ciń stwa Ka zi ka rze czy -
wi stość ery in du strial nej mia ła jesz cze
po wab idyl li da ją cej po czu cie nie na -
ru szal no ści świę te go, do mo we go ogni -
ska i oby cza ju wło ściań skiej gro ma dy.
Hut ni cze i ko pal nia ne dy my nad Za -
wo dziem, Kuź ni cą Bo guc ką i Bo gu -
ci ca mi nie ja wi ły się ja ko zwia stu ny
apo ka lip tycz nej ka ta stro fy wy nisz -
cza ją cej lu dzi i ota cza ją ce ich śro do -
wi sko przy rod ni cze.

So jusz nik ca ra
prze ciw ślą skim wia ru som

Od li sto pa da 1830 r. gdy w War sza -
wie pod cho rą ża cy za ata ko wa li Bel we -
der – sie dzi bę car skie go na miest ni ka
a Po la cy z ca łe go kra ju ru szy li do po -
wsta nia, nad za chod nim brze giem
Bry ni cy za wi sła groź ba woj ny. Fry de -
ryk Wil helm III Ho hen zol lern i je go
ge ne ra ło wie po sta no wi li zro bić
wszyst ko aby nie do pu ścić do prze mar -
szu pol skiej po wstań czej ar mii przez
Śląsk i Sak so nię do Fran cji. Ski bo wie
po dob nie jak dzie siąt ki in nych ro -
dzin z nad gra nicz ne go kor do nu zna leź -
li się mię dzy pru skim mło tem a ru skim
ko wa dłem.

Na do miar złe go od kil ku lat w sze -
re gach car skich wojsk pa no wa ła epi -
de mia cho le ry. W 1831 ro ku w Po zna -
niu uśmier ci ła pru skie go feld mar szał ka
Au gu sta von Gne ise nau oraz je go
szta bow ca gen. Car la von Clau se wit -
za do wo dzą cych spe cjal ną ar mią ob -
ser wa cyj ną kon tro lu ją cą prze bieg pol -
skiej in su rek cji.

W Ka to wi cach po ło żo nych w stre -
fie przy gra nicz nej lu dzi opa no wał
strach. Już la tem 1831 ro ku w My sło -
wi cach, Sie mia no wi cach i By to miu le -
ka rze od no to wa li trzy śmier tel ne przy -
pad ki za ra zy. Pru skie wła dze
wpro wa dzi ły ry go ry sta nu wy jąt ko we -
go. Gra ni cę chro ni ły od dzia ły i pa tro -
le lan dwe ry. To wa rzy szy li im sy gna -
li ści, któ rzy po wkro cze niu „wro gich
hord” mie li obo wią zek na tych mia -
sto we go po wia do mie nia dru żyn przy -
go to wa nych do za pa le nia nad gra nicz -
nych sto sów alar mo wych. Ich
pło mie nie by ły wi docz ne z od le gło ści
kil ku ki lo me trów. Wie czo ra mi wy da -
wa ło się, że pło nie nie bo nad Za wo -
dziem i My sło wi ca mi. Pru sa cy za blo -
ko wa li przej ście gra nicz ne po mię dzy
Sie mia no wi ca mi a Cze la dzią. Przez
szla ba ny prze pusz cza li ro syj skich
ucie ki nie rów za pew nia jąc im opie kę
w la za re tach a ści ga li, de por to wa li
i aresz to wa li Po la ków. 

Wy cho dzą ca w War sza wie „Ga ze ta
Pol ska” z 23 sierp nia 1831 r. do no si -
ła, że „cho le ra, po mi mo ści słe go
kor do nu, prze szła do Ślą ska z jeń ca -
mi mo skiew ski mi, któ rych Pru sy zbie -
ga ją cych z Pol ski przyj mu ją”. Wtó ro -
wał jej ko re spon dent sto łecz ne go
„Ku rie ra Pol skie go”. Pi sał: „W Szlą -
sku pru skim mia ły po ka zać się śla dy
cho le ry, a mia no wi cie w do brach księ -

cia Ho hen lo he, któ ry tak sprzy ja jeń -
com ro syj skim i do sie bie ich z Pol ski
spro wa dza”.

Z wierz choł ka bo gu cic kich Alp,
gdzie wte dy znaj do wał się ska li sty, wa -
pien ny ka mie nio łom wi dać by ło pru -
skich żan dar mów i hu za rów skru pu lat -
nie pa tro lu ją cych mię dzy za bo ro wy
kor don nad Bry ni cą. Osiem na sto let ni
Ka zi mierz i je go ró wie śni cy wspi na li
się tam aby ob ser wo wać po tycz ki
i po je dyn ki na are nie wo jen ne go te atru.
Pa trzy li jak pru sa cy urzą dza li na gon -
ki i po lo wa nia na po tur bo wa nych po -
wstań ców, spo śród któ rych nie jed ne -
mu ja kimś sza tań skim spo so bem uda ło
się wy mknąć i ukryć pod da chem
naj bliż szej pol skiej ro dzi ny. 

Oj ciec Ka zi ka, z pańsz czy zny u inż.
Wed din ga ów cze sne go dzie dzi ca Ka -
to wic, wy ku pił się do pie ro w 1830 ro -
ku. Do śmier ci w 1833 ro ku peł nił obo -
wiąz ki soł ty sa a gdy zmarł za stą pił go
wuj Lau ren ty (młod szy brat Ja ku ba).
W cza sach po wsta nia li sto pa do we go
wszy scy trzej – pod wła sną strze -
chą – za pew nia li pro wiant i kwa te rę
pol skim eg zu lan tom prze kra cza ją cym
po bli ską mię dzy za bo ro wą gra ni cę
na Bry ni cy. Z Ja ku bem, Lau ren tym
i Ka zi mie rzem so li da ry zo wa li się ich
krew nia cy z licz ną gro ma dą do ro -
słych có rek i sy nów za do mo wio nych
przy sta rym trak cie do My sło wic
i przy Pol skiej Dro dze. W ra to wa niu
ro da ków to wa rzy szy li im Wdo wio ko -
wie, Za ją co wie i in ni są sie dzi.

Pol scy ucie ki nie rzy szu ka li schro nie -
nia przed żan dar me rią Mi ko ła ja I Ro -
ma no wa, wspie ra ną przez hu za rów
księ cia Au gu sta Ho hen lo he, wo jen ne -
go ko mi sa rza, za po pie ra nie ca ra tu na -
gra dza ne go or de ra mi przez im pe ra to -

Daw ny wy gląd ul. Sta ro wiej skiej. Wi do ków ka z po cząt ku XX wie ku
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ra wiel kiej Ro sji. Ho hen lo he, do któ -
re go na le ża ło wie le oko licz nych wsi
i po tęż na hu ta w Weł now cu, krzy wym
okiem pa trzył na Ski bów, ich krew nia -
ków i przy ja ciół, któ rym Pol ska by ła
bliż sza niż pań stwo mo skiew skie.

Nie miec ki pi sarz z pol ską du szą

Nie każ dy kto mó wił ję zy kiem Go -
ethe go i Schil le ra po tę piał w czam buł
wszyst ko co Pol skie. Do ta kich sym -
pa tycz nych wy jąt ków na le żał ro man -
tycz ny po eta i dra ma turg je den z bar -
dziej zna nych po lo no fi lów, Ka rol
Hol tei. W 1821 r. bę dąc we Wro cła wiu
po znał przy by łe go ze Lwo wa, eu ro pej -
skiej sła wy wir tu oza wio li ni sty ki. Za -
przy jaź nił się z nim i po świę cił so net
opu bli ko wa ny na ła mach „Bre slau er
Ze itung”.

„Jak że się ten mąż na zy wa, 
Co z czte rech strun po zio mych,
wy ra zów do by wa, 
Któ ry mi spę ta na du sza, 
Wszyst kie ser ca dla nie go
do hoł du przy mu sza?
Co raz, jak by od da lo ny, 
Zda je się, że już dźwię ki
pod zie mię ukry wa, 
Na gle ude rza jak w dzwo ny... 
I do bo ju za sła wę swej sztu ki
wzy wa!... 
Z ja kiejż kra iny po cho dzi, 
Mistrz pe łen ognia, śmia ły
i nie zwy cię żo ny,
Co moc ła god no ścią sło dzi, 
Po ry wa du szę, ser ce, cza row ny mi
to ny?... 
Ten nie bian sprzy mie rze niec,
od po wia da Chwa ła: 
Li piń ski się na zy wa
– Pol ska go wy da ła!!!” 

(prze kład: Kon stan ty Ma je ra now ski)

W rok póź niej pod czas po by tu
w Ber li nie Hol tei na pi sał utwór sce -
nicz ny „Sta ni slaus oder: Die wun der -
ba re Ret tung”, – „Sta ni sław czy li cu -
dow ne oca le nie”. Opo wia da pe ry pe tie
kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow -
skie go zwią za ne z pró bą je go po rwa -
nia przez kon fe de ra tów bar skich.
Przed pu blicz no ścią za pre zen to wał
go w 1823. gdy otrzy mał an gaż dra ma -
tur ga i se kre ta rza te atru „Kal te Asche
we Wro cła wiu. Miał wte dy 25 lat.

Dla swo jej sce ny ada pto wał też
ope rę na ro do wą kra kow skie go po ety
i dzien ni ka rza Kon stan te go Ma je ra -
now skie go „Ko ściusz ko nad Se kwa -
ną i pol scy uła ni”. Afi sze anon so wa -
ły ją ja ko „Der al te Fel dherr” – „Sta ry
wódz”. Przed sta wie nie w for mie roz -
ryw ko we go sing spiel (w Pol sce zwa -
ne ko me dio ope rą), okla ski wa ła pu -
blicz ność sto li cy pro win cji ślą skiej

a ko men to wa ły je cza so pi sma co -
dzien ne ze „Schle si sche Pri vi le gier te
Ze itung” na cze le. Na Ślą sku, dla
tych, któ rzy je oglą da li, jak i dla tych
któ rzy zna li je tyl ko z opo wia stek
i aneg do ty, sta ło się sen sa cją. Je go ty -
tu ło wym bo ha te rem był Ta de usz Ko -
ściusz ko za pre zen to wa ny ja ko wiel ki
pa trio ta i fe no me nal ny do wód ca po -
wstań czy, wiesz czą cy od ro dze nie pol -
skie go kró le stwa: 

„Acz Pol ska na ćwier ci roz dar ta
dzi siaj, to przej ścio wa chwi la! Wal ka
o wol ność niech wam bę dzie zbro ją,
a jej moc znisz czy prze mo cy czas zły!”

To wzbu dza ło aplauz pu blicz no ści
te atral nej. Na fi nał or kie stra za gra ła
„Ma zur ka Dą brow skie go”. „W wie lu
miej scach hucz ne okla ski prze ry wa ły
grę ak to rów. Bra wo! Wy bor nie! Do -
sko na le! – da wa ły się sły szeć bez
koń ca, a fi nał bu dził en tu zjazm ogól -
ny” – w pa mięt ni ku za pi sał prof. Ka -
rol Kacz kow ski, kil ka wio sen po tym
przed sta wie niu – ge ne rał w po wsta niu
li sto pa do wym. 

Po spek ta klu, już na uli cach Wro cła -
wia a po tem Ber li na, Dre zna i in nych
nie miec kich miast mi ło śni cy Mel po -

me ny śpie wa li frag men ty pie śni sta re -
go wia ru sa Ła gien ki: 

„Czy po mnisz, ja ko pod
Ra cła wi ca mi, 
nie szczę dząc krwi swej,
bez tro ski o łup 
szli śmy w bój strasz ny mo car ni
ko sa mi, 
a gdzie broń bły sła, krwa wy
pa dał trup”

Wo de wil Hol te ia wy sta wia no w kul -
tu ral nych me tro po liach ów cze snych
Nie miec. Mi ło śni kom Mel po me ny
(za zwy czaj ka pry szą cym i wy bred -
nym) nie spo dzie wa nie przy padł do gu -
stu, co po twier dza ły wpły wy ze sprze -
da nych bi le tów. Nie spodo bał się
kró lew skim urzęd ni kom. Krę ci li no -
sem. Strze gli in te re sów pru skiej wła -
dzy i gar dło wa li wy łącz nie ocen zu ro -
wa nym ję zy kiem ho hen zol ler now skiej
pro pa gan dy. 

W wier szu „Der letz te Po le” 
– „Ostat ni Po lak” (z 1932 r.) ze zro zu -
mie niem i em pa tią twór ca ucho dzą cy
za nie miec kie go pi sa rza z pol ską du -
szą pi sał o roz pacz li wym po ło że niu

Sce ny z ży cia co dzien ne go Ka to wic pierw szej po ło wy XIX wie ku. Frag ment li to gra fii E.W. Knip pl la
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swo ich przy ja ciół po stłu mie niu po -
wsta nia li sto pa do we go.

W 1890 r. Ka rol Hol tei, na wnio sek
ka to wic kich raj ców zo stał pa tro nem
pe ry fe ryj nej dro gi po przed nio na zy wa -
nej Rol nym Przed mie ściem (Obec nie:
uli ca Wo je wódz ka). Tam te go ro ku
w do mu pod nu me rem 27 zmarł Ka -
zi mierz Ski ba. 10 lat wcze śniej w przy -
tuł ku OO. Bo ni fra trów we Wro cła wiu
z ziem skim pa do łem roz stał się Ka rol
Hol tei. 

W 3 mie sią ce po soł ty sie Ski bie od -
szedł do wiecz no ści pre zes nad pre ze -
sa mi Herr Ri chard Holt ze, ulu bie -
niec ma ło mia stecz ko wej fi li ste rii,

Twór czość Hol te ia trak tu ją cy z wy so -
ka, ja ko roz ryw kę gmi nu z przed mie -
ścia „róż nych de biu tan tów, par ta czy
i wir tu ozów wąt pli wej ran gi oraz ca -
łe go te go wę drow ne go ar ty zmu z włó -
czę gow skiej ko lek cji Hol te ia, któ -
ry – za wsze tra fia jąc na tłu mek
znu dzo nych lu dzi – od mie niał ich
na kon cer tach, gdzie naj waż niej szym
punk tem pro gra mu by ły obo wiąz ko -
wy fi nał ta necz ny i pi ja ty ka”. Tak
w 1871 r. Holt ze wy kpi wał Hol te ia
w bro szu rze ad re so wa nej do „mło dych
współ o by wa te li” winc kle row skich
Ka to wic.

Ka to wic kie so łec two 

Gmi na Ka to wi ce zaj mo wa ła ob -
szar po mię dzy Bo gu ci ca mi a Li go tą.
Na jej te re nie le ża ły 4 osa dy: Ka to wi -
ce, Mu cho wiec, Bry nów i Ka to wic ka
Hał da. Jak do żyn ko wy wie niec ota cza -

ły naj wyż sze w oko li cy wzgó rze,
daw niej na zy wa ne Ka mion ką Ka tow -
ską – obec nie – Ta de usza Ko ściusz ki. 

Gro mad nie uczęsz cza nym miej -
scem wio ski był ob szer ny plac,
przy któ rym po wschod niej stro nie
znaj do wa ła się drew nia na cha ta soł ty -
sa i gmin nych ofi cja li stów, a po prze -
ciw nej mu ro wa na karcz ma kry ta gon -
tem. Tu taj aż do XX wie ku od by wa ły
się ty go dnio we i do rocz ne jar mar ki.
Dziś jest to prze strzeń pla cu ryn ko we -
go po mię dzy Do mem Han dlo wym
Skar bek a Te atrem Ślą skim. 

Soł tys i ław ni cy urzę do wa li w osob -
nej izbie. W kan ce la rii na biur ku wiej -

skie go pi sa rza stał wiel ki ka ła marz
z in kau stem i przy bo ry pi sar skie.
W że la zem oku tej i na trzy spu sty za -
ry glo wa nej skrzy ni ofi cja li ści za my -
ka li pie częć la ko wą, sym bol wła dzy
pu blicz nej. Z 1723 ro ku za cho wał
się od cisk sta ran nie wy gra we ro wa nej,
la ko wej pie czę ci urzę du ją ce go tu taj
wój ta Kuź ni cy Bo guc kiej w do ku men -
tach na zy wa nej „Fer ra ria Bo gu ci cen -
sis” a w ję zy ku co dzien nym ów cze -
snych miesz kań ców co raz czę ściej
Ka to wi ca mi. Skru pu lat ny kan ce li sta
od ci snął go w czer wo nym la ku
pod spi sem dóbr do opo dat ko wa nia
spo rzą dzo nym na po le ce nie ce sa rza
Ka ro la VI Habs bur ga. Pod do ku men -
tem zło żył pod pis ów cze sny wójt
Ma te usz Cion ga la, peł no moc nik wol -
ne go pa na sta no we go Erd man -
na II Prom nit za, pszczyń skie go. Ko -
lej ny od cisk gmin ne go go dła
szczę śli wie prze trwał na spi sie in -
wen ta rza pa ra fii św. Szcze pa na w Bo -

gu ci cach z 1816 r. Tym go dłem po słu -
gi wał się pierw szy soł tys wy bra ny
przez pol skich wło ścian, To masz Wa -
rze cha, rze mieśl nik i rol nik ze Sta ro -
wiej skiej, uczest nik wo jen na po le oń -
skich. 

Ze spi su grun tów spo rzą dzo ne go
w 1846 ro ku, kie dy to Ka to wi ce na le -
ża ły do Fran za Win kle ra, wy ni ka że tak
jak pra wie ćwierć wie ku wcze śniej nie
by ło w nim ani jed ne go nie miec ko
brzmią ce go na zwi ska. do czo łów ki
wło ścian, te raz upra wia ją cych dwu -
dzie sto hek ta ro we are ały na le że li:
Wa lek Sze ląg, Jan Lu bi na i Woj ciech
Żo łą dek. O po ło wę mniej sze go spo dar -
stwa mie li: Urban Otrę ba, Jó zef Ba du -
ra, Fran ci szek Wy piór i Jan Kruk.
Nie wie le mniej sze go spo dar stwo sa -
mo dziel nie pro wa dzi ła wdo wa po Wal -
ku Ba du rze. Ostat nią 45 po zy cję w re -
je strze za grod ni ków wiel kich i ma łych
zaj mo wał Bar tek Czaj kow ski z go spo -
dar stwem dwu hek ta ro wym.

Zmie ni ła się jed nak licz ba miesz kań -
ców gmi ny. W cza sach dzie ciń stwa
Ka zi ka przy Sta ro wiej skiej i przy le -
głych uli cach miesz ka ło nie ca łe
700 osób a gdy ob cho dził swo je
40 uro dzi ny by ło już ich pra wie 5 ra -
zy wię cej. Wie lu to imi gran ci głów nie
ze ślą skich wsi, do Ka to wic zwa bie -
ni na dzie ją lep sze go za rob ku w cyn -
kow niach i ko pal niach.

W 1849 r. ka to wi cza nie wy bra li
soł ty sa w oso bie Ka zi mie rza Ski by,
od 8 lat w jej za rzą dzie peł nią ce go
funk cję ław ni ka. Szczu pły, wy so kie -
go wzro stu blon dyn z krót ko przy strzy -
żo nym wą si kiem, z wy glą du do bro -
dusz ny i nie śmia ły ale w dzia ła niu
pew ny sie bie, wy ga da ny, sta now czy
i od waż ny, był dla swych ziom ków
cha ry zma tycz nym przy wód cą. Trwa li
przy nim, so li da ry zo wa li się z je go pro -
gra mem i z nim wią za li swo je naj pięk -
niej sze na dzie je. Z tam te go okre su
w zbio rach Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
za cho wał się od cisk je go imien nej pie -
czę ci o tre ści: „C. Ski ba”.

Pod pre sją wy da rzeń Wio sny Lu -
dów, król pru ski Fry de ryk Wil helm IV,
zo stał zmu szo ny do li be ra li za cji i de -
mo kra ty za cji prze pi sów ustro jo -
wych – gmi na zy ska ła więk szą sa mo -
dziel ność. W cią gu kil ku lat lu dzie
za sma ko wa li w nie za leż no ści od dyk -
ta tu ry Win kle rów i nie chcie li już
być przed mio tem wła sno ści pa na feu -
dal ne go. Łu dzi li się na dzie ją, że wy -
zwo le nie z pańsz czy zny po zwo li im
wyjść na sze ro ką i do stat nią dro gę
do szczę śli we go ży cia. Tym cza sem
spod desz czu feu dal nych przy mu sów
wpa dli pod ryn nę dra pież ne go, ka pi -
ta li stycz ne go wy zy sku. 

Nad Roz dzian ką wy lą do wa ła eki pa
spe ców no we go re żi mu, do wo dzo na
przez wiel kie go sa ni ta riu sza Holt ze go,
ofi cjal nie ty tu ło wa ne go sa ni tar rath.

Od cisk pie czę ci gu mo wej gmi ny Ka to wi ce, arch. WN Śląsk
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Le d wie sta nę li w pro gach wło ściań -
skiej wspól no ty a już za czę li jej wy -
ty kać nie chluj stwo, pry mi ty wizm i za -
co fa nie. Pre zes Holt ze po pie ra ny przez
moż nych po se sjo na tów dóbr do mi nial -
nych i gro mad kę par tyj nych ad mi ra -
to rów za przy się ga nych w ka to wic kiej
lo ży ma soń skiej, z pan ger mań ską aro -
gan cją za brał się do prze rób ki sta ro pol -

skie go sio ła na bran den bur ski stadt
w ka pi ta li stycz nym umun du ro wa niu.
Sto su jąc me to dę ki ja i mar chew ki,
w cią gu trzech dzie się cio le ci do pro wa -
dził do prze pro wadz ki więk szo ści
miesz kań ców uli cy Sta ro wiej skiej
na obrze że Ka to wic, po ni żej rów no leż -
ni ka prze bie ga ją ce go wzdłuż obec nej
uli cy Wo je wódz kiej. Za miast ra to -

wać zdro wie i ży cie ka to wi czan zmu -
sza nych do pra cy w wa run kach urą ga -
ją cych ludz kiej god no ści zaj mo wał się
bu do wą pi ra mi dy wła dzy z wierz -
choł kiem za re zer wo wa nym dla sie bie.
W pa mię ci ka to wic kich wło ścian prze -
trwał ja ko ten, któ ry za stał Ka to wi ce
zie lo ne a zo sta wił – spo pie lo ne.

■

Akt uwłasz cze nia chło pów ka to wic kich. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. Repr Sta ni sław Ga dom ski; Pol skie na zwi ska chło pów na ak cie uwłasz cze nio wym
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic
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M
a ły Gość Nie dziel ny” wy cho dzi
w Ka to wi cach – z pew ny mi prze -

rwa mi – już 90 lat! Na ro dził się w ro -
ku 1927 ja ko dwu ty go dnik re da go wa ny
przez ks. Jó ze fa Ga wo ra, a bę dą cy
wkład ką do „do ro słe go” „Go ścia Nie -
dziel ne go”. Po woj nie uka zy wał się
nie re gu lar nie, by osta tecz nie za milk nąć
w ro ku 1952.

Re ak ty wo wa ny zo stał po dłu gich
i prze bie głych za bie gach ks. bpa Her ber -
ta Bed no rza. Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR
wo lał wy dać zgo dę na wy da wa nie „Ma -
łe go”, niż za ry zy ko wać od czy ta nie w nie -
dzie lę w ślą skich ko ścio łach li stu pa ster -
skie go ujaw nia ją ce go wszyst kie
nie go dzi wo ści wła dzy. Akon kret nie cho -
dzi ło o in ge ren cję „czyn ni ków par tyj -
nych” w spra wy Ślą skie go Se mi na rium

Du chow ne go i pró bę in dok try no wa nia
kle ry ków, je den nich po in for mo wał
o tych pró bach ów cze sne go rek to ra se mi -
na rium – ks. dr. Ste fa na Ci che go, a ten na -
tych miast zgło sił fakt swe mu or dy na riu -
szo wi – bp. Bed no rzo wi. Da lej spra wy
po to czy ły się szyb ko i 28 lip ca 1982 ro -
ku uka zał się „Ma ły Gość Nie dziel ny”,
już nie ja ko wkład ka do „do ro słe go” „Go -
ścia Nie dziel ne go”, lecz osob ne cza so pi -
smo. Pierw szą re dak tor ką i twór czy nią
mo de lu pi sma by ła Li dia Kał ku siń ska.
Ka to wic ka po lo nist ka po Wyż szej Szko -
le Pe da go gicz nej, do brze zna ją ca i ro zu -
mie ją ca li te ra tu rę dla ma łe go i mło de go
od bior cy. Po ma gał jej Ma rian Dą brow -
ski. W tym skła dzie re dak cja, czę sto
wspie ra na przez gro no współ pra cow ni -
ków, pra co wa ła osiem lat.

O ran dze wy da rze nia świad czył naj -
le piej list Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II wy ra ża ją ce go wiel ką ra dość, że oto
po ja wi ło się cza so pi smo ka to lic kie dla
mło de go od bior cy. Pa pież pi sał, że waż -
ne jest po ja wie nie się mie sięcz ni ka
przy go to wu ją ce go „…za stę py no we go
la ika tu świa do mie wcho dzą ce go w ży -
cie i bio rą ce go w swe rę ce od po wie dzial -
ność za Ko ściół, za czło wie ka, je go
lep szą przy szłość i zba wie nie”. Po nim
opu bli ko wa no list bpa Her ber ta Bed no -
rza bło go sła wią ce go re dak cję oraz
wszyst kich czy tel ni ków „Ma łe go”.

„Ma ły Gość Nie dziel ny” od pierw sze -
go nu me ru za pre zen to wał doj rza łą,
prze my śla ną kon cep cję wy daw ni czą,
któ ra prze ja wia ła się za rów no w do bo -
rze i ukła dzie tre ści, kształ cie gra ficz -
nym, jak i nie ustan nej tro sce o do bry
kon takt z czy tel ni ka mi. Wy pra co wa ny
wte dy zo stał pe wien mo del za war to ści
„Ma łe go”, któ ry był kon se kwent nie re -
ali zo wa ny. Skła da ło się na nie go „Sło -
wo Bo że” – a więc czte ry ko lej ne
Ewan ge lie nie dziel ne, wy raź nie wy -
od ręb nio ne gra ficz nie, a pod każ dą
z nich znaj do wał się ko men tarz. Te
ko men ta rze pi sa ne za wsze przez ka pła -
nów, mia ły swo ją wy ra zi stą po ety kę,
któ rą okre śla ła świa do mość moż li wo ści
per cep cyj nych ad re sa ta. Przede wszyst -
kim dia lo go wość, a więc ta ką kon -
struk cję wy po wie dzi, któ ra spra wia
wra że nie, jak by by ła ad re so wa na
do kon kret nej oso by, a nie zbio ro wo ści
czy ta ją cej. Głę bia i mą drość wy ra ża ła
się też w zwię zło ści i pro sto cie tek stu.
Sło wa wa żo ne oszczęd nie – wię cej
zna czą. Cza sem, gdy uczest ni czy ło się
w mszy św. dla dzie ci, lub by ło się obec -
nym na ka te che zie, my śla ło się, że le -
piej by ło by prze czy tać ma łym słu cha -
czom ko men tarz z „Ma łe go Go ścia”.

Za wsze by ła spo ra daw ka do brej li te -
ra tu ry, pro zy i po ezji, któ rą re pre zen to -
wa ły tek sty współ cze sne min. Kor ne lii
Do bkie wi czo wej, Je rze go Kier sta, Mał -
go rza ty Mu sie ro wicz, Ma ria na Or ło nia,
a z daw niej szej Ma rii Dą brow skiej, Zo -
fii Kos sak, Gu sta wa Mor cin ka, Zo fii Nał -
kow skiej, Ewy Szel burg – Za rem bi ny.
Wiel ką za słu gą re dak to rów by ło rów nież
przy po mnie nie daw no za po mnia nych
au to rów, jak Pia Gór ska (pi sar ka i ma lar -
ka) czy Szcze pan Je leń ski (pi sarz i po -
pu la ry za tor ma te ma ty ki), a tak że Sta ni -
sław Wa sy lew ski au tor pięk nych le gend
o prze szło ści Ślą ska. Ci au to rzy by li źle
wi dzia ni w PRL, a Szcze pań ski był na -
wet ob ję ty za pi sem cen zu ry, a prze cież
ich tek sty by ły waż ne i pięk ne, więc do -
brze, że tą dro gą tra fia ły do od bior cy. Pro -
za po ka zy wa ła przy go dę, wno si ła hu mor
i uczy ła pro stych prawd mo ral nych, nie -
czę sto obec nych w tam tych la tach w li -
te ra tu rze dla nie do ro słych czy tel ni ków.

Pu bli ko wa no też spo ro do brych wier -
szy: Zo fii Ja sno ty, An ny Ka mień skiej,
Mie czy sła wy Bucz ków ny, a przede

Początki

„Małego Gościa

Niedzielnego”
KRYSTYNA HESKA$KWAŚNIEWICZ

Re dak cja Ma łe go Go ścia Nie dziel ne go od 1927 ro ku mie ści ła się w tym bu dyn ku przy ul. War szaw -
skiej 58 (przed woj ną przy ul. Mar szał ka Pił sud skie go 58).
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wszyst kim ks. Ja na Twar dow skie go,
któ re go nie za po mnia ne wier sze i krót -
kie opo wiast ki by ły po god ne, pro ste
i peł ne głę bo kich tre ści. By ło też du żo
tłu ma czeń z ob cej kla sy ki. Re dak cja
ucie ka ła jed nak od ła twych i ba nal -
nych ry mo wa nek, po ja wia ły się tek sty
bez ry mo we, nie re gu lar ne, wol ne, o dys -
kret nie za zna czo nych aso nan sach, otwie -
ra ją ce przed dzieć mi cza row ny świat sło -
wa po etyc kie go, za ska ku ją ce me ta fo rą.
po bu dza ją ce do spon ta nicz nej re ak cji
emo cjo nal nej i bu dzą ce in te lek tu al ną re -
flek sję od bior cy. Nie któ re, zwłasz cza
wier sze ks. Ja na Twar dow skie go, po ka -
zy wa ły uro dę świa ta, któ ra by ła od bi -
ciem uśmie chu Stwór cy. A wszę dzie wi -
dać by ło nie zwy kłą dba łość o kul tu rę
sło wa.

Jed nak nie tyl ko o wy mie nia nie na -
zwisk tu cho dzi. Rek to rzy i współ pra -
cow ni cy w nie ma łym tru dzie wy do by -
wa li utwo ry, w tam tym cza sie już
zu peł nie nie obec ne w lek tu rach czy tel -
ni ków, ce lo wo eli mi no wa ne ze świa do -
mo ści po wo jen ne go od bior cy. Tak wła -
śnie by ło z ha gio gra fią, któ rą te raz
wpro wa dza no w wer sji pi sar sko no -
wo cze snej i li te rac ko war to ścio wej,
w któ rej oso bo wość świę tych ja wi ła się
ja ko wzór atrak cyj ny, a sa mo dą że nie
do świę to ści mia ło w so bie po smak
am bit nej i nie ba nal nej przy go dy z Bo -
giem.

By ły też re por ta że, dys ku sje, krzy -
żów ki, przy go dy pla stycz ne i tzw. ką ci -
ki, z któ rych naj bar dziej in te re su ją cy wy -
da je się ten, któ ry no sił na zwę „nie tyl ko
dla mi ni stran tów”. Wią za ła się z nim jed -
na z naj za baw niej szych przy gód mie -
sięcz ni ka o któ rej war to wspo mnieć, bo
spo wo do wa ła kło po ty z cen zu rą. Ką cik
miał for mę li stów wy mie nia nych mię -
dzy mi ni stran tem i ka pła nem lub star -
szym, bar dziej do świad czo nym przy ja -
cie lem. I tak się sta ło, że mi ni strant miał
na imię Le szek, a je go nie przy ja -
ciel – Woj tek („sta li za nim ci z są sied -
niej uli cy”) – „…za czę ło się to zi mą.
Pew ne go ra zu zbu dził mnie ha łas
za oknem, ja kieś krzy ki i na wo ły wa nia.
Znów sły chać by ło tyl ko Wojt ka…”. Ka -
to wic ka „cen zu ra” uzna ła to za ale go -
rycz ny opis sta nu wo jen ne go w Pol sce,
za „in dok try na cję po li tycz ną dzie ci”,
„na ukę nie na wi ści”, imię Woj tek by ło
alu zją do Woj cie cha Ja ru zel skie go, etc.
Re dak tor „Go ścia Nie dziel ne go” – ks.
Sta ni sław Tkocz – zo stał su ro wo po uczo -
ny o nie sto sow no ści pu bli ko wa nia po -
dob nych tek stów. Nie był to jed nak je -
dy ny kon flikt z Urzę dem Kon tro li Pra sy,
Pu bli ka cji i Wi do wisk, moż na by ło by
na ten te mat na pi sać osob ny szkic.

Już od po cząt ku w mie sięcz ni ku
obec ny był hu mor, na przy kład w po -
sta ci hi sto rii ob raz ko wej, wła ści wie
ko mik su, Ma cie ja Bie nia sza o Nioł ku
i Beł ku, od któ re go dzie ci nie odmien -
nie za czy na ły lek tu rę „Ma łe go Go -

ścia”. Bo ha te ro wie mie li nad gło wa mi
sto sow nie au re olę lub róż ki, ich przy -
go dy by ły peł ne eks pre sji i nie ba nal ne -
go hu mo ru, bar dzo dy na micz ne, dzia -
ła ją ce na wy obraź nię dziec ka, god ne
by ły na wet opu bli ko wa nia w osob nej
ksią żecz ce. Nie by ło w nich ba nal ne go
mo ra li zo wa nia, czy ny pro ta go ni stów,
sa me pod da wa ły się oce nie mo ral nej,
a Be łek by wał cza sem tak ża ło sny
i skru szo ny, że już je go wy gląd by wał
for mą ka ry.

Trze ba do dać przy tej oka zji, że „Ma -
ły” od po cząt ku po sia dał bar dzo atrak -
cyj ną i prze my śla ną sza tę gra ficz ną.
Dba ła o to gru pa sta le współ pra cu ją cych
z mie sięcz ni kiem gra fi ków i ma la rzy,
bar wy by ły czy ste, ilu stra cje pro ste
i pięk ne. Sym bo le peł ne tre ści. A gra fi -
cy to by li wy bit ni: Ewa Go rec ka, Ro man
Ka la rus, Ma ciej Bie niasz. Tu na le ży do -
dać, że prof. Bie niasz jest nie tyl ko zna -
ko mi tym ma la rzem i ry sow ni kiem,
a tak że po etą, au to rem jed ne go z naj po -
pu lar niej szych wier szy sta nu wo jen ne -
go Idą pan cry na Wu jek. Po zy ska nie
twór cy tej ran gi by ło naj lep szym do wo -
dem po zio mu i znaw stwa re dak to rów,
jak rów nież war to ści „Ma łe go Go ścia
Nie dziel ne go”. 

Ca ła za war tość tre ścio wa pi sma pod -
po rząd ko wa na by ła ro ko wi li tur gicz ne -
mu (tak jest zresz tą po dzień dzi siej szy)
oraz waż nym wy da rze niom w ży ciu ko -
ścio ła i na ro du, co de cy do wa ło o spe -
cy ficz nym ryt mie i har mo nii ży cia
i sło wa.

Od po cząt ku też znać by ło tro skę
o do bry kon takt z mło dym czy tel ni kiem.
Waż ną for mą te go kon tak tu by ły kon kur -
sy. By ło ich wie le i za wsze spo ty ka ły się
z ży wym od ze wem (np. Przy ja ciel Pa -
na Je zu sa, Zwie rzę ta w Bi blii, O cier pie -
niu). Dzie ci chęt nie pi sa ły i ry so wa ły, bo
wie dzia ły, że to jest bar dzo waż ne i że
nikt ich wy sił ku nie zlek ce wa ży. Ob szer -
ne ko ry ta rze re dak cji wy ko rzy sty wa no
two rząc w nich „ga le rię” ry sun ków
mło dych ar ty stów. 

War to na pi sać sze rzej o jed nym
z kon kur sów. Był to kon kurs Po ly an -
ny, „dziew czyn ki gra ją cej w ra dość”.
Po le gał on na wy naj dy wa niu we wła -
snym ży ciu ja snych, ra do snych mo -
men tów i na szu ka niu w Pi śmie Świę -
ty naj pięk niej szych słów o ra do ści.
Wzię ło w nim udział 258 osób z ca łej
Pol ski, w wie ku od kil ku do kil ku na -
stu lat. O wiel kiej sztu ce cie sze nia się
pi sa ły dzie ci nad po dziw doj rza le i mą -
drze. Dla so cjo lo ga był to ka pi tal ny ma -
te riał ba daw czy, tak że ze wzglę du
na szcze rość owych wy po wie dzi,
w któ rych jak w zwier cia dle od bi ja ły
się wa run ki ży cia w PRL -u, po ka zu jąc
z jed nej stro ny sier mięż ność wa run ków
ży cia, z dru giej pięk no i nie ogra ni czo -
ny wy miar dzie cię cej i mło dzień czej
wy obraź ni. Na przy kład dziew czyn ka
z Kra ko wa pi sa ła: „Z tej gry moż na się

na uczyć przyj mo wać przy kro ści i prze -
ciw no ści lo su oraz pa no wa nia nad gnie -
wem. Już nie złosz czę się z by le ja kie -
go po wo du, bo wiem, że i tro ska ma
swo ją do brą stro nę, cho ciaż tak trud -
no jest szu kać do brych stron w przy -
krej sy tu acji.

Każ dy smu tek ma do brą i złą stro nę, 
Trze ba usiąść – po szu kać, po ma rzyć,
Za miast pła kać, roz pa czać, tu pać,
Trze ba szu kać, szu kać, szu kać.

Po cząt ko wo „Ma ły Gość” był ta ni,
kosz to wał 20 zł., co w ów cze snych re -
aliach fi nan so wych by ło kwo tą do praw -
dy nie wiel ką. Uka zy wał się w na kła dzie
od 50. do 100. ty się cy eg zem pla rzy, byt
za pew nia ła bar dzo wy so ka ilość pre nu -
me ra to rów. Tak trwa ło w po cząt ko -
wych la tach. Nie ste ty, nie sta bil na sy tu -
acja po li tycz na i go spo dar cza Polski,
wiel kie bra ki na ryn ku, to wszyst ko za -
chwia ło by tem cza so pi sma, na kład spadł
do 40 000 eg zem pla rzy, ce na wzro sła,
zma la ła licz ba pre nu me ra to rów. Re -
dak to rzy, nie stru dze ni w tro sce o ja kość
i byt pi sma chwi la mi za czy na li czuć się
bez rad nie. Nie po ko ił się też spon sor, Ku -
ria Die ce zjal na w Ka to wi cach. 

Li dia Kał ku siń ska by ła na czel ną re -
dak tor osiem lat, po tem skład re dak cji
za czął się zmie niać, a na czel ną – zo sta -
ła praw nicz ka dr Mał go rza ta Bie niasz.

W ro ku 1996 ro ku re dak to rem na -
czel nym zo stał ks. Ma rek Gan car -
czyk, któ ry spra wił, że cza so pi smo wy -
ka ra ska ło się z wszyst kich kło po tów
fi nan so wych i osią gnę ło na kład po nad
stu ty się cy. Był to wy jąt ko we zja wi sko
na pol skim ryn ku pra so wym. Nie by -
ło dru giej ta kiej ga ze ty dla mło de go od -
bior cy. W ro ku 2003, po śmier ci ks. re -
dak to ra Sta ni sła wa Tko cza, ks.
Gan car czyk ob jął re dak cję „du że go”
„Go ścia Nie dziel ne go”, a „Ma łym”
za ję ła się Ga brie la Szu lik, już wcze -
śniej zwią za na z mie sięcz ni kiem, któ -
ra jest re dak to rem na czel nym do chwi -
li obec nej.

Dzi siaj „Ma ły Gość Nie dziel ny” ma
już tro chę in ny cha rak ter i ad re so wa ny
jest do star sze go czy tel ni ka (gim na zja -
li sty), na wet wi nie ta zmie nia ła się kil -
ka krot nie. Ty tuł i głów ne prze sła nie
jed nak trwa ją nie zmien nie od ro ku 1927,
ca ły czas też cie szy wzrok pięk na sza -
ta gra ficz na. Na py ta nia czy tel ni ków re -
dak cja od po wia da za wsze z wiel ką po -
wa gą, pro ble ma mi spe cjal ny mi zaj mu je
się na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go. Te -
ma ty ka jest sze ro ka i atrak cyj na, jest też
du żo za ga dek i ła mi głó wek, a na gro da -
mi są za wsze war to ścio we książ ki. Mie -
sięcz nik sta no wi fe no men w dzie jach
pol skiej pra sy dla mło de go od bior cy, nie
moż na go po rów nać z żad nym in nym ty -
tu łem i po wi nien stać się przed mio tem
po waż nych ba dań pra so znaw czych.

■
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Na po cząt ku zie mia by ła pła ska, a świat zło żo ny tyl ko z kil ku pla nów – za czy-
nał się prze strze nią pod ło gi miesz ka nia, trwał ścia na mi po ko ju z krzy wo przy-
kle jo ną ta pe tą, wy cho dził oknem na rząd za sło nię tych okien i za my kał gra ni cą
czte rech ulic oka la ją cych czte roblo ko we osie dle. Wyj ście po za tę li nię ozna cza-
ło upa dek w ciem ność, a noc prze su wa ła ją jesz cze do kra wę dzi miesz ka nia. Ale
ta prze strzeń ani tro chę nie wy da wa ła się ma ła, wręcz prze ciw nie – by ła ma kro-
ko smo sem, nie skoń czo nym po lem moż li wych zda rzeń. Wy jąt ko wa uważ ność po-
zwa la ła stu dio wać ją la ta mi bez cie nia znu dze nia. Lu dzie do niej na le żą cy sta-
no wi li fi la ry te go świa ta, pod trzy mu jąc cię żar te go, co nie zna ne. Ist nie li
od za wsze i za wsze mie li trwać. Sta rzy ni gdy nie by li mło dzi, a dzie ci nie mia-
ły pra wa do ro snąć. Śmierć spo ty ka na pod po sta cią mar twe go wró bla, roz tłu czo-
ne go o szy bę sa mo cho du, sta no wi ła cie ka wost kę, nieod no szą cą się do rze czy-
wi sto ści. Drze wa, blo ki i śmiet ni ki by ły wiecz ne, zmie nia ły tyl ko wy gląd przez
po wta rzal ne po ry ro ku. Świat ko ły sał do snu.

Czas zmiótł z po wierzch ni zie mi mój sło necz ny plac za baw. Wszyst kim dzie ciom
z mo je go po dwór ka uro sły na gle pier si i bro dy, a po tem znik nę ły z bo iska, któ-
re opu sto sza ło na za wsze. Wy da je się, że no wi w ogó le się nie uro dzi li, bo la-
tem na ła wecz kach sie dzą już tyl ko bab cie i pa trzą jak za hip no ty zo wa ne na ko-
ły szą ce się na wie trze to po le. Wra cam do do mu, któ re go gra ni ce co fa ją się do gra nic
miesz ka nia. Z nie po ko jem pa trzę na ze ga rek; nie dłu go i je trze ba bę dzie opu ścić.
Po tem za cznę gu bić wąt ki, obe tnę war ko cze, wy ja dę gdzieś i prze sta nę być dziec-
kiem na za wsze.

Fo to gra fie do ku men tal ne są za pi sem re tro spek tyw nych wę dró wek au tor ki śla-
da mi lat dzie więć dzie sią tych XX wie ku. Pró ba po wro tu do cza sów dzie ciń stwa
re ali zu je się w oni rycz nych fo to gra fiach -sym bo lach, a pro jekt pod su mo wu je książ-
ka fo to gra ficz na za ty tu ło wa na „My śle nie ma gicz ne”. 
(Cykl zdjęć po wstał w ra mach li cen cjac kiej pra cy dy plo mo wej pod kie run kiem
dr An ny Siel skiej i mgr Krzysz to fa Szew czy ka.) 

Ewa Mi ku sek

Ewa Mikusek

Myślenie magiczne, 2017

FOTOGRAFIE

Ewa Mikusek, projektantka graficzna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Zainteresowana fotografią dokumentalną, szczególnie
w kontekście autobiograficznym.

w w w . f a c e b o o k . c o m / e . m i k u s e k
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P
o pu lar ne go w gwa rach ślą skich
so ro nia – „czło wie ka nie wy cho -

wa ne go, nie okrze sa ne go, gbu ra, dzi ku -
sa” – po zna łem w dzie ciń stwie z opo -
wie ści Oj ca o jed nym z na uczy cie li
przed wo jen ne go tar no gór skie go Se -
mi na rium Na uczy ciel skie go, któ -
ry – zmu szo ny do do peł nie nia eta tu
w szko le pod sta wo wej -ćwi cze niów ce
i zde gu sto wa ny za cho wa niem
uczniów – oświad czył dy rek to ro wi: „Ja
so ro ni uczyć nie bę dę” i... od szedł
na eme ry tu rę.

W cza sie ostat niej edy cji po pu lar ne -
go kon kur su „Po na szy mu, czy li po ślą -
sku” usły sza łem for mę przy miot ni ko wą
utwo rzo ną od te go rze czow ni ka, po łą -
czo ną z rów nie pe jo ra tyw nym okre śle -
niem buc. Nie trud no się do my ślić, że
wy ra zo wa zbit ka so roń ski buc mu sia ła
za brzmieć wy jąt ko wo eks pre syj nie.

Od lat w kon kur so wych zma ga niach
znaj du je po twier dze nie atrak cyj ność
for my okrop nie (np. okrop nie przy dat -
no go wiedź – „bar dzo przy dat ny drób”,
by ło mi okrop nie cięż ko – „by ło mi bar -
dzo cięż ko”) – po rów ny wal nej w tych
uży ciach ze stan dar do wym strasz nie:
obie są eks pre syw ny mi wa rian ta mi
co raz sła biej na ce cho wa ne go emo cjo -
nal nie bar dzo. Ude rza ją ca jest tak że
pro duk tyw ność zdrob nień od no szą -
cych się do sfe ry re li gij nej – od Pon -
bocz ka „Pa na Bo ga” do Świę te go An -
to nicz ka „Świę te go An to nie go” czy
Świę te go Wa len cin ka „Świę te go Wa len -
te go”. Trud no wresz cie nie za li czyć
do eks pre sy wi zmów ta kich kon struk -
cji, jak np. roz sz czyr ka ły sie te le fo -
ny – „roz dzwo ni ły się te le fo ny”, roz kle -
ko toł sie – „roz ga dał się” czy tak go
dru to wa li, aż sie na uczył śpie wać – „tak
go mę czy li, aż się na uczył śpie wać”. 

W cza sie ostat nie go kon kur su po czu -
łem się swoj sko już od pierw sze go usły -
sza ne go na nim zda nia: Mia nu ja
sie... – z cha rak te ry stycz nym dla ślą -
skich gwar cza sow ni kiem mia no wać
sie – „na zy wać się”, wspar tym w wy -
po wie dzi in nej uczest nicz ki wa rian tyw -
nym na mia no mi... A po tem po ja wia -
ły się ta kie ślą skie sło wa, jak
ma ze lon ka – „sze ro ka spód ni ca”, dan -
ga – „tę cza”, erb nąć – „odzie dzi czyć,
do stać spa dek, otrzy mać”, szum -
ny – „wspa nia ły, uro czy sty”, za bi jacz -
ka (Cie szyń skie) – „świ nio bi cie”, usłu -
chli wy – „słu cha ją cy ro dzi ców,
star szych, po słusz ny”, wiel kie „su ma”,
be tlej ka, be tle jem ka – „szop ka be tle jem -
ska”, zdrza dło, żdrza dło – „lu stro”, la -
to si – „te go rocz ny”, po tek, po tka
– „chrzest ny, chrzest na”, gla zyj ki – „rę -
ka wicz ki”, świa tły – „mo dry, nie bie ski”,
kar bi na dla – „ko tlet mie lo ny, szny cel”,
ka dłu bek – „karm nik”, przy le ży -
tość – „oka zja”, oszkli wy – „wstręt ny,
brzyd ki”, wa cho wać – „pil no wać”,
(to) ob le cze – „odzie nie, ubiór”, na sza -
go – „na prze łaj” (w Wiel ko pol sce:
na sza gę), kło ski – „zbie ra nie kło sów
po żni wach”. i wie le, wie le in nych.

Fa scy nu ją mnie też za wsze for my
gwa ro we mor fo lo gicz nie zmo dy fi ko -
wa ne w sto sun ku do po sta ci ję zy ka
ogól ne go, ta kie np. jak pa świ ska – „pa -
stwi ska”, ka ra sol – „ka ru ze la”, na,
w poj strzod ku – „na, w środ ku”, ope -
dzieć – „opo wie dzieć”, mo no – „mo że”,
zwy lęk nąć sie – „zlęk nąć się”, po -
mor – „po mór, za ra za”, uwzię ty – „za -
wzię ty”. sy mo wać – „zdej mo wać”,
wy ży nąć – „wy gnać, wy pę dzić”.

Cza sow nik ona czyć, jak wia do mo, to
w ślą skiej pol sz czyź nie uogól nia ją ca na -
zwa róż nych czyn no ści. W ostat nim

kon kur sie usły sza łem ją w zda niach:
przy ona czy ły się do te go – w zna cze niu
„przy czy ni ły się (do te go)” i wy ona czył
mi wszyst ko, czy li „wy tłu ma czył (mi
wszyst ko)”. 50 lot na zod to po ślą sku
„50 lat te mu”, je gła na cią gnąć – „igłę
na wlec”. A czyż nie brzmi cu dow nie
fra za wszyst ko sie sklu dzo do te -
go – „wszyst ko się spro wa dza do te -
go”?! Pod sta wą sło wo twór czą owe go
sklu dzo sie jest cza sow nik klu dzić
(sie) – „pro wa dzić (się)”, któ ry z roz -
licz nym przed rost ka mi two rzy ro dzi nę
wy ra zo wą: prze klu dzić (sie), wy klu dzić
(sie), sklu dzić (sie).

Za wsze mnie też roz czu la ją cza sow -
ni ko we po sta cie 3 oso by licz by mno -
giej i plu ral ne przy miot ni ko we, wy ra -
ża ją ce sza cu nek dla star szych
– z ro dzi ca mi i dziad ka mi na cze le: sta -
rzyk po cho dzi li z Ka to wic, dzia dek
oże ni li sie, na si bab ka w nie dzie la nu -
dle ku la li.

Spo śród sta ro pol skich ar cha izmów
flek syj nych bar dzo moc no trzy ma się
w ślą skich gwa rach do peł nia czo wa
koń ców ka –e w for mach ro dza ju żeń -
skie go z mięk ką spół gło ską wy gło so -
wą te ma tu: psze ni ce – „psze ni cy”,
(do) stud nie – „(do) stud ni”, (sil nik z)
Fra nie – „(sil nik z) Fra ni”. Zna mien -
ny jest zwłasz cza ostat ni przy kład,
od no szą cy się do re aliów nie od le głej
prze szło ści.

Kie dy zaś słu cham wy po wie dzi
uczest ni ków kon kur su z Opolsz czy zny,
naj bar dziej wpa da ją w ucho ich cha rak -
te ry stycz ne za cho wa nia fo ne tycz ne:
jo udło, zno ucie, zgo ud nąć – „ja dło, zna -
cie, zgad nąć” – z „o” wy ma wia nym jak
„ou” oraz pran dzej, za mby, gan -
si – „prę dzej, zę by, gę si” – z „a no so -
wym”. ■

Soroński buc

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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P
i sa nie dla te atru nie jest dziś za ję -
ciem oczy wi stym i jed no znacz -

nym. W ra mach tej prak ty ki ar ty -
stycz nej miesz czą się bo wiem bar dzo
róż no rod ne dzia ła nia twór cze – in dy -
wi du al ne i ze spo ło we, au tor skie i li cen -
cyj ne, po dej mo wa ne za rów no przez
oso by z okre ślo ne go ze spo łu te atral -
ne go, jak i przez pi sa rzy, któ rzy two -
rzą da le ko od sce ny. Jest to twór czość
nie za wsze na le ży cie eks po no wa na
i oma wia na, bo speł nia funk cje po nie -
kąd słu żeb ne w pro ce sie pra cy
nad przed sta wie niem, ale do dać trze -
ba, że to twór czość nie zwy kle po trzeb -
na i po pu lar na. Świad czą o tym re per -
tu ary te atrów współ cze snych, peł ne
przed sta wień opar tych na no wych,
pi sa nych na za mó wie nie tek stach sce -
nicz nych oraz ogrom na ilość sztuk
nad sy ła nych na róż ne kon kur sy dra ma -
to pi sar skie czy też do re dak cji „Dia -
lo gu”. Licz ba tych utwo rów się ga
rok rocz nie kil ku set ty tu łów, w tym ro -
ku na przy kład na je de na stą edy cję
kon kur su o Gdyń ską Na gro dę Dra ma -
tur gicz ną na pły nę ło po nad dwie ście
tek stów. Czter dzie ści z nich, wy bra -
nych pod czas wstęp nej se lek cji, bę dzie
przed mio tem oce ny ju ry, któ re ogło -
si na zwi sko lau re ata na gro dy już
w ma ju te go ro ku, pod czas 13 Fe sti -
wa lu Pol skich Sztuk Współ cze snych
R@port w Gdy ni1. War to za tem po -
świę cić kil ka uwag współ cze snej twór -
czo ści te atral nej wła śnie z per spek ty -
wy róż nych prak tyk pi sa nia dla sce ny

i przed sta wić po krót ce, jak wy glą da ten
ro dzaj ak tyw no ści pi sar skiej w te -
atrach na sze go re gio nu. 

W cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat,
po cząw szy od koń co wych de kad
XX wie ku, zna czą co zmie nił się spo -
sób funk cjo no wa nia tek stu w przed sta -
wie niu te atral nym. Po pierw sze, twór -
cy te atral ni re zy gnu ją czę sto
z in sce ni za cji go to wych tek stów dra -
ma tycz nych, po szu ku jąc in nych źró deł
in spi ra cji do two rze nia spek ta klu.
Po dru gie, dra mat – o ile oka zu je się re -
ży se rom po trzeb ny – trak to wa ny jest
ja ko jed no z wie lu two rzyw sce nicz -
nych, a nie nad rzęd ne dzie ło li te rac kie,
któ re re ży ser po wi nien zo bra zo wać
w przed sta wie niu. W związ ku z tym
po dej mo wa ne są licz ne za bie gi ada pta -
cyj ne i in ter pre ta cyj ne, któ re spra wia -
ją, że tekst dra ma tycz ny nie tyl ko
zna czy, ale har mo nij nie współ brz mi
z in ny mi środ ka mi wy ra zu sce nicz ne -
go. Nie miec ki te atro log Hans -Thies
Leh mann opi sał po wyż szy pro ces
zmia ny re la cji mię dzy tek stem a sce -
ną w słyn nej książ ce z 1999 ro ku pt. Te -
atr post dra ma tycz ny (pol skie wy da -
nie: 2004). Za ak cen to wał tym sa mym
wie le spo so bów uży cia dra ma tu w te -
atrze i róż no rod ność ma te ria łu tek sto -
we go, któ ry mo że być wy ko rzy sta ny
ja ko wer bal ny skład nik przed sta wie nia. 

Nie trud no zgad nąć, iż wraz ze zmia -
ną po dej ścia re ży se rów do tek stu,
zmie nia ją się stra te gie pi sa nia no -
wych dra ma tów czy sce na riu szy te -

atral nych. Au to rzy ta kich tek stów nie
za po mi na ją o spraw dzo nych re gu łach
dra ma to pi sar skich (wy ra zi sta ak cja, ja -
sno okre ślo ny kon flikt, pod trzy my wa -
nie na pię cia dra ma tycz ne go, dba łość
o wi ze ru nek po sta ci) i uwzględ nia ją
fakt, że sło wo w dra ma cie to „za pi sa -
ne mó wio ne”, a więc pro jek tu ją re pli -
ki po sta ci z my ślą o ich póź niej szym
wy gło sze niu na sce nie. Nie zna czy to
jed nak, że przy wią za ni są do tra dy cyj -
nych kon wen cji pi sa nia sztuk te atral -
nych, a tak że że po mi ja ją po etyc kie
wa lo ry ję zy ka sce nicz ne go. Wśród
tek stów pi sa nych współ cze śnie dla
sce ny po ja wia ją się za tem róż ne for -
my: są to no we dra ma ty, za ska ku ją ce
od bior cę nie tyl ko te ma tem i spo so bem
uję cia kon flik tu, ale rów nież nie ty po -
wą or ga ni za cją ję zy ka, je go ryt micz -
no ścią, me lo dią fra zy i me ta fo rycz nym
po ten cja łem. Są to rów nież uda ne
ada pta cje pro zy czy dzieł fil mo wych,
a tak że – kom pi la cje wie lu in nych
utwo rów. Cza sem są to tek sty po -
wsta ją ce ja ko efekt pra cy ze spo ło wej,
to zna czy zy sku ją ce swój osta tecz ny
kształt do pie ro w fa zie re ali za cji przed -
sta wie nia, w to ku prób z ak to ra mi. 

Spek ta kle two rzo ne na ślą skich sce -
nach to zna ko mi ty przy kład wspo mnia -
nej róż no rod no ści w ra mach pi sa nia
dla te atru. Świet ne przed sta wie nia
po wsta ły prze cież ja ko ada pta cje pro -
zy (Cho lo nek w Te atrze Ko rez, Pią ta
stro na świa ta i Mor fi na w Te atrze Ślą -
skim, Ko rze niec w Te atrze Za głę bia)
czy też ja ko spe cy ficz ny ro dzaj na wią -
za nia do dzieł fil mo wych (Kró lo wa
Mar got w Te atrze Pol skim w Biel sku
Bia łej). Wie le ze sztuk sce nicz nych to
efekt współ pra cy du etów twór czych:
re ży ser – dra ma turg. Do brym przy kła -
dem bę dą wspól ne pro jek ty Ro ber ta
Ta lar czy ka i Ar tu ra Pa ły gi, któ ry
od 2014 ro ku pra cu je ja ko dra ma turg
w Te atrze Ślą skim, ale wska zać moż -
na rów nież in ne du ety twór ców, re ali -
zu ją cych spek ta kle w te atrach na sze -
go re gio nu, tzn. Re mi giusz Brzyk
i To masz Śpie wak (Ko rze niec), Mo ni -
ka Strzep ka i Pa weł De mir ski (Po łoż -
ni ce szpi ta la św. Zo fii w Te atrze Roz -
ryw ki w Cho rzo wie), Ewe li na
Mar ci niak i Ja ro sław Mu raw ski (Mor -
fi na), Woj ciech Fa ru ga i To masz Ję kot
(Kró lo wa Mar got). Spo śród wie lu
tek stów pi sa nych dla te atru wy mie nić
moż na też sce na riu sze au tor stwa przed -
sta wi cie li mło de go po ko le nia, na przy -
kład te na pi sa ne i zre ali zo wa ne na Sce -
nie w Ga le rii Te atru Ślą skie go,
w ra mach cy klu Ka to De biut (np. Ka -
mie nie we dług pro zy Gra ży ny Ja giel -
skiej w re ży se rii i ada pta cji Bar tło mie -

Nie ła twa

sztu ka pi sa nia

dla sce ny

BEATA POPCZYK"SZCZĘSNA
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ja Błasz czyń skie go). War to do dać, że
co raz czę ściej po wsta ją też tek sty
sce nicz ne pi sa ne w es te ty ce kul tu ry po -
pu lar nej; ich au to rzy po słu gu ją się
wart kim i peł nym eks pre sji dia lo -
giem, ope ru ją wi zu al nym skró tem,
re gu łą kon tra stu w kom po zy cji sy tu -
acji sce nicz nych i es te ty ką wi de okli -
pu. W sfe rze ję zy ko wej zaś – kom pi -
lu ją mo wę co dzien ną, po tocz ną i cy ta ty
ze zna nych dzieł po pkul tu ry, np. Psu -
bra cia [Krwa wy hołd dla Q. Ta ran ti -
no] Ar tu ra Pa ły gi. 

Kil ka lat te mu prze to czy ła się przez
na sze re gio nal ne te atry fa la spek ta kli
o te ma ty ce lo kal nej. Nie by ło to zresz -
tą zja wi sko wy jąt ko we, bo w wie lu
miej scach Pol ski po wsta ły spek ta kle
na wią zu ją ce do spe cy fi ki i hi sto rii oko -
licz nych miejsc, zwłasz cza tych za nie -
dba nych, pro win cjo nal nych. Nurt
przed sta wień lo kal nych, za po cząt ko -
wa ny pra cą re ży ser ską Jac ka Głom ba
w Te atrze im. He le ny Mo drze jew -
skiej w Le gni cy, wy ni kał ze spo łecz -
nej po trze by dys ku sji o prze szło ści,
z ko niecz no ści re wi zji wie lu nar ra cji
za sta nych, któ re pro pa go wa no nie gdyś
w ra mach po li ty ki hi sto rycz nej władz
pań stwo wych. Ślą skie spek ta kle przy -
wo łu ją ce daw ne kon flik ty spo łecz ne
i na ro do wo ścio we spo tka ły się z burz -
li wą re cep cją, po twier dza ją cą ak tu al -
ność spo rów o pod ło żu kse no fo bicz -
nym. Nie któ re z przed sta wień,
re ak ty wu ją ce „miej sca pa mię ci” waż -
ne dla Ślą za ków, sta no wi ły też uda ne
przy kła dy pie lę gno wa nia tra dy cji
i kształ to wa nia toż sa mo ści re gio nal nej
(zna ko mi tym przy kła dem jest Cho lo -
nek, gra ny w Te atrze Ko rez po nad de -
ka dę i cie szą cy się du żym po wo dze -
niem nie tyl ko wśród miej sco wej
pu blicz no ści). Co cie ka we, przed sta -
wie nia in spi ro wa ne lo kal ny mi wy da -
rze nia mi i bo ha te ra mi „stąd” po wsta -
wa ły za zwy czaj w for mie ada pta cji
tek stów pro za tor skich. Tek sty dra -
ma tycz ne po świę co ne tej te ma ty ce
nie zy ska ły du że go uzna nia i szer sze -
go roz gło su, po mi mo po dej mo wa -
nych prób pro mo wa nia tej for my
twór czo ści (np. in sce ni za cja dra ma tu
Sta ni sła wa Mut za pt. Po lte ran bend
w Te atrze Ślą skim czy kon kurs „Ga -
ze ty Wy bor czej” na jed no ak tów kę
po ślą sku, któ re go po my sło daw cą był
dra ma to pi sarz In g mar Vil lqist). Re ży -
se rzy z do brym skut kiem się gnę li na -
to miast po tek sty epic kie, w czym do -
strzec moż na co naj mniej dwie
przy czy ny. Po pierw sze, z pew no ścią
wy czer pa ła się już for mu ła sztu ki
o Ślą za kach w kon wen cji re ali stycz -
ne go dra ma tu oby cza jo we go, ja ki

two rzył nie gdyś Sta ni sław Bie niasz
(np. słyn na nie gdyś, a dziś już pra wie
za po mnia na sztu ka pt. Sta ry port fel).
Po dru gie, wie lo wąt ko wa pro za jest dla
re ży se rów bar dzo atrak cyj nym punk -
tem wyj ścia spek ta klu – ja ko źró dło
da ją ce oka zję do róż nych za bie gów
dra ma ty za cji, czy to na po zio mie two -
rze nia dia lo gów, czy też ze wzglę du
na moż li wość opra co wa nia sy tu acji
sce nicz nych, w któ rych sło wo znaj du -
je swój ekwi wa lent w po sta ci ob ra zu,
ru chu, dźwię ku… Do bra, wie lo wąt ko -
wa pro za ob fi tu je rów nież w barw ne
wi ze run ki po sta ci, co ma nie ba ga tel -
ne zna cze nie dla wy ko naw ców, jest dla
nich praw dzi wym wy zwa niem ak tor -
skim. Wspo mnę o dwóch zna nych
spek ta klach, któ re dzię ki nie ba nal nej
for mie sce nicz nej sta ły się zna ko mi -
tym „me dium hi sto rii lo kal nych” i do -
brą oka zją do re flek sji toż sa mo ścio wej
dla miesz kań ców na sze go re gio nu2.
Nie by ło by to moż li we, gdy by nie
tkwią ca u źró dła tych sce nicz nych
przed się wzięć do bra ada pta cja tek stu
pro za tor skie go. 

Ko rze niec na pod sta wie po wie ści
Zbi gnie wa Bia ła sa oraz Pią ta stro na
świa ta na pod sta wie po wie ści Ka zi -
mierza Kut za to dwie w pew nym sen -
sie sztan da ro we po zy cje kil ku ostat nich
se zo nów te atral nych. Wie le już o nich
na pi sa no, więc chcia ła bym w tym
miej scu je dy nie pod kre ślić war tość
i od mien ność za bie gów ada pta cyj -
nych, ja kich do ko na li twór cy obu
tych spek ta kli, po dej mu jąc za da nie
prze nie sie nia na sce nę dłu gich utwo -
rów epic kich. To masz Śpie wak oparł
swą ada pta cję na po łą cze niu in try gi
kry mi nal nej z ko me dią sa ty rycz ną.
Z ze sta wie nia ta kich kon wen cji tek stu
i in nych two rzyw sce nicz nych (w tym
szcze gól nie ak tor stwa i wi do wi sko wej
sce no gra fii) po wstał spek takl kry -
tycz ny i no stal gicz ny za ra zem. Bez -
kom pro mi so wy, je śli cho dzi o uka za -
nie ni skich po bu dek lu dzi two rzą cych
ma łą przy gra nicz ną zbio ro wość i prze -
sy co ny emo cja mi po szcze gól nych bo -
ha te rów, z re gu ły wy klu czo nych bądź
osa mot nio nych. Rytm przed sta wie -
nia uwa run ko wa ny był na prze mien -
nym ukła dem scen zbio ro wych i mo -
no lo gów po sta ci. Ta za sa da
kom po zy cyj na oka za ła się do brym
po my słem ada pta cyj nym, bo po zwo -
li ła twór com spek ta klu za rów no
na kre ację barw ne go wi ze run ku wie -
lo et nicz nej spo łecz no ści, jak i na stwo -
rze nie ka me ral nych, na stro jo wych
por tre tów po szcze gól nych bo ha te rów,
mi strzow sko kre owa nych przez ak to -
rów w mo no lo gach, sta no wią cych

prze ryw ni ki w at mos fe rze na pię cia
wy wo ła nej in try gą kry mi nal ną. 

Pią ta stro na świa ta w ada pta cji
i re ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka, dy rek -
to ra Te atru Ślą skie go, kon se kwent nie
re ali zu ją ce go cykl Śląsk świę ty/ Śląsk
prze klę ty, to zgo ła in ny przy kład pi sa -
nia dla sce ny. Ta lar czyk przy go to wał
ada pta cję pro zy Kut za, od wo łu jąc się
do mo de lu te atru opo wie ści. Wpro wa -
dził po stać Bo ha te ra -nar ra to ra, któ ry
sło wem skie ro wa nym do wi dza (a me -
ta fo rycz nie mó wiąc – „pierw szym
dmu chem”) stwa rza ca ły sce nicz ny
świat ja ko zbiór hi sto rii z ży cia swych
krew nych i zna jo mych, ukła da ją cy
się w ka lej do skop wra żeń i wy da rzeń.
Sło wo mó wio ne ma nie zwy kłą moc,
bo to wła śnie dzię ki nar ra cji pierw szo -
oso bo wej „kli sze pa mię ci”, tkwią ce
w świa do mo ści Bo ha te ra, za czy na ją
żyć swo im ży ciem: na sce nie od by wa
się dy na micz ny se ans uobec nie nia te -
go, co bez pow rot nie mi nio ne. Kreu ją -
cy ro lę Bo ha te ra Da riusz Choj nac ki,
z cha rak te ry stycz nym ak cen tem i de -
li kat nym za śpie wem, pro wa dzi ca ły
ten te atr opo wie ści nie zwy kle spo koj -
nie, ale z peł ną świa do mo ścią si ły
twór czej, ja ka tkwi w sło wach przy wo -
łu ją cych prze szłość ni czym for mu ły
za klę cia, sku tecz ne go w ma gicz nym
miej scu, ja kim jest sce na. Po łą cze nie
sło wa z in ny mi au dio wi zu al ny mi środ -
ka mi wy ra zu (na stro jo wa mu zy ka,
ruch, gest czy re kwi zyt) two rzy barw -
ne sce ny oby cza jo we, sen ty men tal ne,
a za ra zem dow cip ne. I jesz cze jed na
ce cha spek ta klu, efekt sku tecz nych za -
bie gów ada pta cyj nych. Otóż ję zyk
po wie ści Kut za, oso bli wy splot ślą skiej
mo wy i wy ra żeń me ta fo rycz nych,
zna lazł swój sce nicz ny ekwi wa lent
w efek tow nych po łą cze niach nar ra cji
Bo ha te ra z dia lo ga mi po sta ci. Ich
kwe stie prze ni ka ją się płyn nie, a po -
wsta ją cy prze kaz sce nicz ny ukła da
się w przy po wieść o ży ciu ko lej nych
po ko leń, wpi sa nym w ja kiś wyż szy po -
rzą dek cią gło ści i si ły prze trwa nia
z god no ścią, wbrew prze ciw no ściom
lo su. Te go wra że nia wspól no ty do -
świad czeń eg zy sten cjal nych nie zmie -
nią na wet przy pad ki na głej śmier ci kil -
ku bo ha te rów, któ rym „świat prze stał
się zga dzać”. 

O in nych for mach pi sa nia dla sce ny
moż na mó wić w przy pad ku au tor skich
tek stów dra ma tur gów bądź re ży se -
rów. Tak po wstał Kor fan ty. Ho tel
Brześć i in ne pio sen ki Prze my sła wa
Woj ciesz ka oraz Mu zuł ma ny Ar tu ra
Pa ły gi, sztu ka wy re ży se ro wa na przez
Pio tra Ra taj cza ka – oba spek ta kle
na de skach Te atru Ślą skie go. Pierw szy
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z nich, wbrew ty tu ło wi, nie jest spek -
ta klem bio gra ficz nym. Kor fan ty po ja -
wia się w nim ra czej ja ko sym bol czło -
wie ka idei, prze ciw sta wio ne go wła dzy
au to ry tar nej, któ rej uoso bie niem jest
fi gu ra mar szał ka Pił sud skie go. Woj cie -
szek wy brał kon wen cję spek ta klu -
-kon cer tu, pod czas któ re go w se rii ko -
lej nych scen po ja wia ją się ak to rzy
wy ko nu ją cy róż ne sa ty rycz ne pio -
sen ki. Ostrze sa ty ry wy mie rzo ne jest
na po zór w kie run ku prze cięt nych, nie -
za moż nych lu dzi ogar nię tych pa sją ku -
po wa nia, w rze czy wi sto ści zaś
– au tor cię tym sło wem mó wio nym
i śpie wa nym mie rzy w sys tem pań -
stwo wo -biu ro kra tycz ny, któ ry
upodrzęd nia zwy kłe go oby wa te la,
uka za ne go w bie gu po mię dzy pra cą
a za ku pa mi w ulu bio nych „sie ciów -
kach”. Prze kaz sce nicz ny, nie zwy kle
eks pre syw ny w sło wie i dźwię ku, jest
for mą te atru kry tycz ne go, w któ rym
ob raz jed nost ki, znisz czo nej przez
po li tycz nych prze ciw ni ków, to ale go -
ria wła dzy lek ce wa żą cej wol ność oby -
wa tel ską i pra wo do dzia łań spo łecz -
ni kow skich. 

Mu zuł ma ny Ar tu ra Pa ły gi przed -
sta wia ją na to miast pra cow ni ków ga -
le rii han dlo wej, któ rzy wy ła do wu ją
swe fru stra cje kłót nia mi i pro jek to wa -
niem wi zji wro gów, rze ko mo od po wie -
dzial nych za ich wszyst kie ży cio we po -
raż ki. Dla jed ne go z bo ha te rów
wro ga mi są ty tu ło we „mu zuł ma ny”,
a ne ga tyw ny ob raz tych „szko dli -
wych in nych” po głę bio ny jest dzię ki
lek tu rze ksią żek Oria ny Fal la ci. Pro -
sta w swym za ło że niu in try ga dra ma -
tycz na po słu ży ła au to ro wi do stwo rze -
nia sztu ki na po do bień stwo
re ali stycz ne go ob raz ka ro dza jo we go.
To jed nak tyl ko po wierz chow ne,
pierw sze sko ja rze nia. W grun cie rze -
czy spek takl to sar ka stycz ny prze kaz
na te mat ła twe go ste ro wa nia my ślą
i świa to po glą dem czło wie ka, któ ry jest
w dzi siej szych cza sach isto tą eko no -
micz nie znie wo lo ną. I wła śnie z po wo -
du te go upodrzęd nie nia mo że być
obiek tem zręcz nej ma ni pu la cji ze stro -
ny róż nych ide olo gów, wspie ra nych
przez mass -me dia. 

Mu zuł ma ny to za le d wie jed na z wie -
lu sztuk Ar tu ra Pa ły gi, któ re go twór -
czość dla sce ny war ta jest pod kre śla -
nia ze wzglę du na roz ma ite jej for my.
Au tor jest dra ma to pi sa rzem i dra ma -
tur giem, czy li – naj pro ściej mó -
wiąc – oso bą za trud nio ną w te atrze,
zaj mu ją cą się pi sa niem dla te atru
i współ pra cu ją cą z re ży se rem przy po -
wsta wa niu spek ta klu. Pa ły ga pi sze
tak że bar dzo róż no rod ne w swej for -

mie utwo ry dra ma tycz ne, któ re re gu -
lar nie pu bli ko wa ne są na ła mach „Dia -
lo gu”. Za sztu kę W środ ku słoń ca
znaj du je się po piół otrzy mał Gdyń ską
Na gro dę Dra ma tur gicz ną w 2013 ro -
ku. Ju ry do ce ni ło nie ba nal ną for mę te -
go dra ma tu, w któ rym dia lo gi, mo no -
lo gi i po je dyn cze, roz sy pa ne sło wa,
two rzą przej mu ją cy ob raz ago nii pło -
ną cej ko bie ty. In na sztu ka dra ma tycz -
na, czy li Nie skoń czo na hi sto ria, mia -
ła już kil ka re ali za cji sce nicz nych
(m.in. w Te atrze Po wszech nym w War -
sza wie i w Te atrze No wym w Za brzu).
Re ży se rzy do ce ni li po ten cjał te atral -
ny tej udra ma ty zo wa nej opo wie ści
o miesz kań cach jed nej ka mie ni cy,
sztu ki wzbo ga co nej li rycz ny mi par tia -
mi chó ru, któ re uni wer sa li zu ją ca ły
prze kaz. 

Na za koń cze nie chcia łam wspo -
mnieć jesz cze o dwóch in nych spo so -
bach pi sa nia dla sce ny. Moż na skom -
po no wać tekst sce nicz ny ja ko
kom pi la cję róż nych utwo rów, a tak -
że – wy ko rzy stać w pro ce sie two rze -
nia sce na riu sza te atral ne go ma te riał do -
ku men tal ny. Pierw szym przy kła dem
bę dzie sztu ka mło dej pi sar ki We ro ni -
ki Mu rek, za ty tu ło wa na (no men omen)
Sztu ka mię sa (2015). Dru gim przy kła -
dem mo że być spek takl Ada ma Ziaj -
skie go Spójrz na mnie (pre mie ra w lu -
tym 2018 ro ku), przy go to wa ny
na pod sta wie wspo mnień i wy wia dów
z oso ba mi nie wi do my mi. We ro ni ka
Mu rek jest au tor ką ory gi nal nych tek -
stów, jej warsz tat pi sar ski zo stał już do -
ce nio ny na gro da mi za de biut pro za tor -
ski (zbiór opo wia dań pt. Upra wa
ro ślin po łu dnio wych me to dą Mi czu ri -
na) oraz za dra mat Fe in we in ble in
(Gdyń ska Na gro da Dra ma tur gicz -
na 2015). W Sztu ce mię sa, ab sur dal -
nej wi zji ob ro tu to wa ra mi i świa to po -
glą da mi, wy ko rzy sta ne zo sta ły cy ta ty
m.in. z Bo skiej ko me dii Dan te go,
z utwo rów Le śmia na i Tu wi ma czy re -
por ta ży Ma riu sza Szczy gła. Au tor ka
na pi sa ła tekst pe łen za ska ku ją cych
sko ja rzeń słow nych, spa ra fra zo wa ła
w nim mo tyw mię sa, a wła ści wie
mię sno ści czło wie ka, któ ry ku pu je
mię so, spo ży wa mię so, jest mię snym
cia łem i mo że stać się ofia rą, czy li
przy sło wio wym mię sem ar mat nim…
Krwa we bo ha ter ki sztu ki, ini cju ją ce
splot dziw nych sy tu acji dra ma tycz -
nych, to La dy Mię sne, pra cow ni ce
rzeź ni, a mi strzem ce re mo nii jest
dziw ny, ludz ko -zwie rzę cy sza man,
któ re go fa scy nu je „ba da nie by wa nia
du szy”. Eks pre syw ne i me ta fo rycz ne
wy po wie dzi po sta ci zna la zły swe do -
peł nie nie w wi zu al nej si le przed sta -

wie nia. W sztu ce wy re ży se ro wa nej
przez Ro ber ta Ta lar czy ka obo wią zu -
je bo wiem swo ista po ety ka nad mia ru,
wi docz na w ko stiu mach, sce no gra fii
i ru chu sce nicz nym ak to rów. Prze kaz
sce nicz ny, stwo rzo ny w kli ma cie gro -
te ski, dzia ła pod pro go wo – nie na in -
te lekt wi dza, ale na emo cje. 

Wszyst kie wspo mnia ne przed sta -
wie nia, przy wo ła ne w wiel kim skró -
cie, świad czą o róż no rod no ści form we
współ cze snej prak ty ce pi sa nia dla
sce ny. Choć sło wo nie jest dziś two -
rzy wem do mi nu ją cym, to nie spo sób
po my śleć o uda nym spek ta klu bez do -
bre go tek stu te atral ne go. Za zwy czaj
da le ko tym tek stom do tra dy cyj nych
dra ma tów re ali stycz no -psy cho lo gicz -
nych z pre cy zyj nie po da ną in try gą
i dłu gi mi re pli ka mi po sta ci. We współ -
cze snym pi sa niu dla sce ny obo wią zu -
je ra czej my ślo wy skrót i me ta fo ra,
my śle nie o tek ście ja ko im pul sie, któ -
ry uru cha mia mo to ry kę cia ła ak to ra
i wpły wa na ze spo ło wość gry wy ko -
naw ców. Pi sa nie dla sce ny na pew no
jest twór czo ścią god ną uwa gi, po -
dob nie jak pi sa nie sce na riu szy fil -
mo wych. Po zo sta je czę sto w cie niu, bo
za sad ni czo, z per spek ty wy twór ców
i wi dzów, cho dzi o es te tycz ny efekt ca -
ło ści spek ta klu, a nie tyl ko o za war te
w nim sło wa. Trze ba jed nak pa mię tać
o wy sił ku au to rów róż nych dra ma tów,
sce na riu szy i tek stów te atral nych.
Choć by dla te go, że współ udział tek -
stu w kom po no wa niu wie lo skład ni ko -
we go prze ka zu sce nicz ne go zna czą co
wpły wa na sto pień za an ga żo wa nia
wi dza i na je go prze ży wa ją ce ro zu mie -
nie spek ta klu. 

■

______________

1 Zob. http://www.gnd.art.pl/ak tu al -
no sci/ [da ta do stę pu: 01.03.2018].

2 Zob. A. Gło wac ka, Te atr – me dium
hi sto rii lo kal nych, „Śląsk” 2014, nr 11;
E. Bal, Per for mans toż sa mo ścio wy
czas za cząć od no wa, „Dia log” 2017,
nr 12.
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F
i nał ody Na otwar cie XIV olim pia dy
Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza to bez po -

śred ni zwrot do przed mio tów – do sztan -
da rów – za chę ta, by wy peł ni ły swą ro lę
w po zy tyw nym sce na riu szu spor to wym:
„Roz wiń cie się wy so ko jak trium fal ne za -
po wie dzi szczę ścia”. Szczę ściem nie do -
po wie dzia nym, ale bez wąt pli wo ści do -
myśl nym jest ry wa li za cja za wod ni ków
wie lu na ro dów, uczest ni ków igrzysk
olim pij skich. W trzy la ta po woj nie
świa to wej – w 1948 ro ku – do Lon dy nu
za pro szo no ży cie. Dla zbio ru czte rech
oko licz no ścio wych po etyc kich wspo -
mnień i na po mnień wy brał Iwasz kie wicz
ty tuł Ody olim pij skie. Rów nie do brze jed -
nak tom (uho no ro wa ny wy róż nie niem
w kon kur sie li te rac kim to wa rzy szą cym
igrzy skom w Lon dy nie) moż na by ło
uznać za ody prze gra ne – lub wy gna ne.

Iwasz kie wicz za pra gnął wy po wie dzi
kla sycz nej, a więc kla sycz ne go ge stu.
Mo że jed nak nie bar dziej kla sycz ne go
niż de fi la da na ro dów na bież ni sta dio nu
olim pij skie go. Na igrzy ska XIV olim pia -
dy za pro szo no ży cie, ale bocz nym wej -
ściem wkra dła się śmierć – jak ni ko mu
nie po trzeb na mat ka chrzest na od no -
wio ne go po wiel kiej woj nie ry tu ału.

Czy w ogó le moż li wy jest ry tu ał:
„Czyż ze świa ta, któ ry w ta ką po padł
zgro zę, / mo że na ro dzić się świat no -
wy, czy sty, świę ty (...)?”. Oczy wi -
ście, na le ży pod jąć ko lej ną pró -
bę – oczy wi ście, wszy scy, któ rzy
sta nie cie do ry wa li za cji: „Pró buj cie,
pró buj cie, niech się na ro dzi no wy
świat”, ale „nie od wra caj cie wa szych
oczu od mo rza krwi i dy mów”. Mi ty
stra to wa ły sie bie wza jem nie, a przy wo -
ły wa ne sło wa klu cze już zna czą bar dzo
nie wie le. Pa mię taj cie, że igrzy ska
spor to we są dziw ne i oso bli we, że nie
przy szły z na sze go, jesz cze mar twe go
świa ta: „Oto nie bo ja snym na mio tem
osła nia / was, mło dzi chłop cy i mło de
dziew czę ta, / któ rzy wy cią ga cie dłoń
w gó rę / nie dla po zdro wie nia du cha
ciem no ści, / ale dla przy się gi /
na wszyst ko, co wam świę te, że bę -
dzie cie strzec / w so bie czło wie ka
i wszyst kie go co god ne czło wie ka”. 
Ła two uwie rzyć, że stro fy spro wo ko -

wa ne ocze ki wa niem na spor to we świę -
to aż nad to ob cią ża nie tyl ko sto sun ko -
wo nie daw na prze szłość, ale jej
re to rycz ne i po są go we wy obra że nie.
Ła two za rzu cić pod mio to wi po etyc kie -
go wy zna nia, że dry fu je, w go rą cym
jesz cze mo rzu krwi i dy mów, ku nie wy -
szu ka nej dy dak ty ce. Ob raz, w któ rym
uro czy stość otwar cia igrzysk jest zde rzo -
na z na dzie ją, że „pio ru ny opusz czą la -
sy dę bów i wznio są się la sy masz tów”,
wy da je się być wy my ślo ny i ba nal ny. Ty -
le że po chod nia olim pij ska na praw dę
prze szła dro gę przez zglisz cza i ru iny,
a na po bo czach nie za ro sły mo gi ły.
Sło wo, gdy wcho dzi w głąb ra ny, opo -
wia da swo je do kład nie i w kla sycz -
nych, je dy nie moż li wych mia rach.

W dru giej odzie – Do daw ne go zwy -
cięz cy za wo dów olim pij skich – Iwasz kie -
wicz szki cu je list do Ka zi mie rza Wie -
rzyń skie go. Zwię dły olim pij skie lau ry
i wy ga sła przy jaźń. Wspo mnie nia ma -
ją już wła sne wspo mnie nia: „Patrz
na Orion od le gły od nas o ta kie la ta świa -
tła, że wi dzi on jesz cze ze szłe olim pia -
dy”. Miał to po wie dzieć Ja ro sła wo wi
Ka zi mierz, ale po tem swo je ze chcia ła
po wie dzieć woj na i to, co po niej, i ja -
kaś nie zgo da. Mia stom zda rza się cza -
sem być „na po ły tru pem, na po ły ży -
ciem”, lecz ja koś trud no uwie rzyć, że
nadaw ca ody lub li stu bez in te re sow nie
za da je py ta nie: „Dla cze go nie chcesz
z na mi od gar niać ka mie ni zbu rzo nej sto -
li cy, mia sta, któ re się śmie je?”. Hi sto ria
się śmie je ina czej, bar dziej szy der czo,
i na nic agi ta cja, cho ciaż w za mia rze
kunsz tow na: „Patrz! Wzno szą się no we
pra ce / i ko nie, tu piąc w miej scu, ką sa -
ją kan ta ry i wę dzi dła / i strze la ją w po -
wie trze no we wier sze jak ra ce”. 

Pra ce (na rzecz po ko ju mię dzy na ro -
da mi) i ra ce (z uwiel bie nia olim pij -
skie go po ko ju) mi mo wol nie zry mo wa -
ły się tak że w czwar tej – O bra ter stwie
lu dów – odzie. Adam Mic kie wicz ja ko
„oj ciec nas” z użyt ko wej mo dli -
twy – „cze ka my na otwar cie nie bios
i na znak / nam da ny, aby ująć się
za rę ce, i za wo łać jak tam ten pro mień
sło necz ny: / pax” – wska zał pod mio to -
wi pro gram na praw czy. Wła ści wo ścią
do na pra wie nia oka za ła się kul tu ra woj -
ny: „na zie mi ca łej, / strach za miesz kał
i szep ce na ucho każ de mu / co raz bar -
dziej prze ra ża ją ce my śli”. Na szczę ście
po my sło wość czło wie cza, skłon ność
do gier i za baw, prze zwy cię ża złe my -
śli. Ko bie ty i męż czyź ni, bia li, czar ni
i żół ci, zgro ma dzą się na sta dio nie. Bę -
dą wy gry wać, prze gry wać, ale wcze śniej
od bio rą po etyc ką in struk cję: „Po my śl -
cie o szczę ściu i wol no ści. / Bo tyl ko
wal ką o do bro moż na wy grać do bro /
i tyl ko po ni że niem zła moż na wy wyż -
szyć do bro / i tyl ko bra ter stwo lu dów
mo że wznieść na maszt / ol brzy mią jak
świat fla gę olim pij ską”. 

We zwa nia Iwasz kie wi cza do bra ter -
stwa – przy znaj my, że po nie kąd po nad -

cza so we – czę sto cy tu je się w an to lo -
giach, ale bliż sze mi jest wspo mnie nie
umar łych w odzie (trze ciej) Na bieg ma -
ra toń ski, wspo mnie nie tych, któ rzy
„zwar ty mi gar ścia mi ści ska li ten sam
żół ty pia sek, ja kim wy sy pa ne są (…)
bież nie…” 

Licz na gro ma da ży wych, zdro wych,
spraw nych, sta nie do ry wa li za cji w naj -
dłuż szym bie gu XIV olim pia dy, po ko -
na dy stans po nad czter dzie stu ki lo me -
trów – na pa miąt kę zda rze nia z da le kiej
prze szło ści – „dro gą grec kie go żoł nie -
rza”. Za wod ni cy wie lu na ro dów zra zu
bę dą bie gli ra zem, po tem roz dzie lą się
na sil niej szych i słab szych, na do brze
zno szą cych sa mot ność i na umę czo nych
sa mot no ścią gorz ko, nad mier nie, zo sta -
ją cych z każ dym ki lo me trem z ty łu.
Wzdłuż tra sy bie gu sta ną sę dzio wie
i re por te rzy, rę ce wi dzów zło żą się
do okla sków, a na pa miąt kę za wo dów
„lot go łę bi zo sta nie uwiecz nio ny na ta -
śmie”. Ktoś po ko na me tę ja ko pierw szy,
ktoś do bie gnie ostat ni. Ale olim pij ski
ma ra ton jest tyl ko złu dze niem. Nie da się
za po mnieć o wszyst kich, któ rzy prze bie -
gli ży cie ze śmier tel nym wy sił kiem. Ich
sa mot ność by ła więk sza, ich dra mat
ro ze grał się na praw dę. Do tar li do in nej
me ty lub po za jej kres. Już ich nie ma,
opu ści li sta dio ny ży cia, po zo sta wi li tyl -
ko wspo mnie nie: „Bie gli na skrzy dłach,
/ ale na spo tka nie śmier ci”. A mo że jed -
nak są na dal – „A jest ich wię cej od was,
o! bie ga cze”, któ rzy sta nie cie na star cie
za wo dów w naj dłuż szym bie gu
igrzysk XIV olim pia dy no wo żyt nej,
okrut nej ery. 

W ży ciu umow nym, w ży ciu na sta -
dio nie, przed bie giem męż czyzn lub ko -
biet, pa da strzał star te ra. W Lon dy nie ten
strzał, od bi ja ją cy się echem pod ko pu -
łą sta dio nu, był świa dec twem nie woj -
ny, lecz po ko ju. Był czę ścią ry tu ału, był
w nim i ni gdzie in dziej. Był strza łem
na ni by. Olim pij skie ody Iwasz kie wi cza
są pa te tycz ne, ale nie są na iw ne. Kto
chce, mo że uwie rzyć w spor to wy ry tu -
ał, w od ro dze nie i po wrót jed ne go z naj -
prost szych mi tów. Lo sem wier szy jest,
aby spo glą da ły w „prze pa ście mi tu”.

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Ody wygnane
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Bog dan Ze ler stu dia z za kre su fi lo lo gii
pol skiej ukoń czył w Uni wer sy te cie

Ślą skim na se mi na rium prof. Ire ne usza
Opac kie go, pi sząc pra cę pt. Krę gi te ma -
tycz ne w po ezji Ro ma na Zmor skie go
(1979). Pra co wał ja ko na uczy ciel ję zy -
ka pol skie go (1977-1978, 1981-1986),
se kre tarz Wy daw nic twa Uni wer sy te tu
Ślą skie go (1978-1979), kie row nik or ga -
ni za cyj ny w ka to wic kim od dzia le PAN
(1979-1981). W ro ku 1985 obro nił dok -
to rat pt. Li ry ka cy ga ne rii war szaw skiej,
któ re go pro mo to rem był rów nież prof.
Ire ne usz Opac ki. W ro ku 1986 zo stał za -
trud nio ny na asy sten tu rze w Za kła dzie
Dy dak ty ki Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie -
go UŚ, od ro ku 1987 ja ko ad iunkt. Ha -
bi li ta cję uzy skał na ma cie rzy stej uczel -

ni, przed kła da jąc mo no gra fię Teo fa nia we
współ cze snej li ry ce pol skiej (1994).
Zwią zał się wów czas z In sty tu tem Na -
uk o Kul tu rze i Stu diów In ter dy scy pli -
nar nych, któ re go póź niej był wie lo let nim
dy rek to rem. W ro ku 2015 otrzy mał ty -
tuł na uko wy pro fe so ra.

Do ro bek na uko wy Pro fe so ra jest ga -
tun ko wo róż no rod ny i kon se kwent nie
oscy lu ją cy wo kół czte rech krę gów za gad -
nień: 1. kul tu ry li te rac kiej XIX i XX wie -
ku, 2. ba dań sfe ry sa crum w kul tu rze,
3. in ter pre ta cji tek stu w dy dak ty ce na -
ucza nia li te ra tu ry pol skiej oraz 4. ko mu -
ni ka cji kul tu ro wej (zmian w ko mu ni ka -
cji pod wpły wem no wych me diów).
Na po cząt ku był jed nak li te ra tu ro znaw -
ca, któ ry w ba da niach z za kre su hi sto rii

li te ra tu ry pol skiej sku pił swo ją uwa gę
na po ezji ro man tycz nej i współ cze snej.
Część je go prac bar dzo sil nie zwią za na
zo sta ła z prak ty ką szkol ną. Już w pierw -
szych roz pra wach Pro fe so ra wi dać nie -
ro ze rwal ny za plot in ter pre ta cji aka de mic -
kiej i szkol nej. Ba dacz oba ty py nar ra cji
hi sto rycz no li te rac kiej wy pro wa dzał
z tej sa mej pod sta wy teo re tycz nej i ak -
sjo lo gicz nej. W zbio rze Zro zu mieć po ezję
współ cze sną (trzy edy cje: 1995, 1997,
1999) na pi sał: „od czy ta nie utwo ru po win -
no zo stać wy pro wa dzo ne z je go in ter pre -
ta cji w kon tek ście li te ra tu ro znaw czym,
kul tu ro wym, ge no lo gicz nym, fi lo zo ficz -
nym, teo lo gicz nym etc.” Za uwa ża jąc
co raz po wszech niej sze odej ście od mo -
de li in ter pre ta cji se mio tycz no -struk tu ral -
nej, stwier dził, że „pro wa dzi [to] do prze -
su nięć od ta kich mo de li teo re tycz nych
ku kon cep cjom, wy pły wa ją cym z ra cji
etycz nych czy her me neu tycz nych”.  
I kon klu do wał: „Ta ka po sta wa jest rów -
nież bli ska au to ro wi książ ki” (s. 11). We
wstę pie do zbio ru Po ezja i… Stu dia, szki -
ce, in ter pre ta cje (1998) Pro fe sor pi sał już
o „an tro po lo gicz nym wy mia rze in ter pre -
ta cji tek stu li te rac kie go”, ści śle wią żąc ją
z her me neu ty ką/her me neu ty ka mi He -
ideg ge ra, Ga da me ra, Ri co eu ra, a tak że
z ro dzi my mi kon cep cja mi in ter pre ta cji
ke ryg ma tycz nej Ma ria na Ma cie jew skie -
go i an tro po lo gicz nej Ste fa na Sa wic kie -
go. Po in to wał: „Dzie ło li te rac kie jest tym
bar dziej war to ścio we, im głę biej się ga
w struk tu rę by tu ludz kie go” (s. 14). 

Tak uj mo wa na in ter pre ta cja hu ma ni -
stycz na – w wy mia rze her me neu tycz nym,
etycz nym, czy w ogó le: an tro po lo gicz -
nym – prze nie sio na zo sta ła rów nież
na ob szar szko ły. Pi sał o tym ba dacz
w dwóch ar ty ku łach me to do lo gicz nych:
Do strzec czło wie ka. O szkol nej in ter pre -
ta cji tek stu li te rac kie go („Po lo ni sty -
ka” 1996, nr 10) oraz Miej sce in ter pre -
ta cji w no wych kon cep cjach edu ka cyj nych
(w zbio rze: Po lo ni sty ka w prze bu do wie,
t. 1, Kra ków 2005), a tak że w trzech książ -
kach zbie ra ją cych in ter pre ta cje wier szy:
Zro zu mieć po ezję współ cze sną (1995
i wyd. nast.), O po ezji Wi sła wy Szym bor -
skiej (opra co wa nie szkol ne) (1996),
„Po wiersz tak pro sty że każ dy zro zu mie”.
O po ezji księ dza Ja na Twar dow skie go
(2001). Ma ją one cha rak ter za sad ni czo dy -
dak tycz ny. 

W zbio rze pierw szym po chy lił się
nad utwo ra mi po wsta ły mi po 1956 ro -
ku i na pi sa ny mi przez „tych po etów, któ -
rzy sta no wi li, a w du żej czę ści sta no wią
po dzień dzi siej szy o ob ra zie po ezji
pol skiej” (s. 11). Kry te rium do dat ko wym
by ła te ma ty ka wier szy. „Są one – pi sał
au tor – po etyc ki mi wy po wie dzia mi
na wie le istot nych, z punk tu wi dze nia
mło de go czy tel ni ka, te ma tów etycz -
nych, eg zy sten cjal nych, me ta li te rac kich
etc.” (s. 11). W zbio rze dru gim Bog dan
Ze ler przy jął kry te ria: 1. re pre zen ta tyw -
no ści i róż no rod no ści do rob ku Wi sła wy
Szym bor skiej (s. 8), 2. czy tel ni czej po -
pu lar no ści oraz ka no nicz no ści („Się -
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gnię to […] po te wier sze, któ re z jed nej
stro ny cie szą się uzna niem czy tel ni -
ków, z dru giej – zda niem au to ra – po win -
ny wejść do ka no nu tek stów po et ki, sta -
le obec ne go w an to lo giach, wy bo rach,
pro gra mach i pod ręcz ni kach szkol -
nych”, s. 9). Tu taj ba dacz na pi sał tak że
zda nie: „Przy ję ta me to da in ter pre ta cji
tek stów bli żej okre ślo na zo sta ła w książ -
ce Zro zu mieć po ezję współ cze sną” (s. 9).
W zbio rze trze cim za sto so wa na zo sta -
ła ta sa ma za sa da, jak w książ ce o Szym -
bor skiej, i ta sa ma me to da in ter pre ta cji
an tro po lo gicz nej, jak w Po ezja i… (zob.
przy pis 7, s. 7) oraz Zro zu mieć po ezję
współ cze sną. Do kład nie tak to za pi sa no:
„In ter pre ta cję tek stu po win no się […]
wpi sy wać w kon tekst an tro po lo gicz ny.
Wiersz to prze sła nie czło wie ka do czło -
wie ka, to zde rze nie dwu świa tów: świa -
ta au to ra i świa ta czy tel ni ka. Ich prze -
ni ka nie się wie dzie do in ter pre ta cji.
Jest ona pró bą od czy ta nia śla dów świa -
ta au tor skie go, ja kie in ter pre ta tor po tra -
fi od na leźć w tek ście i nadać im zna cze -
nie w swo im świe cie. Ta ką lek tu rę
tek stów ks. Ja na Twar dow skie go za pro -
po no wa no w tej książ ce” (s. 7). Po la -
tach – w Au to re fe ra cie pro fe sor skim
– uczo ny zło żył de kla ra cję jed no znacz -
ną: „Bli skie jest mi ro zu mie nie in ter pre -
ta cji an tro po lo gicz nej, wy pły wa ją cej
z prze sła nek fi lo zo ficz nych (szcze gól -
ne miej sce na le ży przy znać tu fi lo zo fii
dia lo gu), kul tu ro znaw czych, zwłasz cza
zaś z my śli her me neu tycz nej” (s. 3). 

Po świę ci łem wię cej uwa gi me to do lo -
gii in ter pre ta cji Bog da na Ze le ra dla te go,
by le piej wy brzmia ła je go po sta wa li te -
ra tu ro znaw cza – sta ła, trwa ła i nie -
zmie nia ją ca się przez la ta. Nie za leż nie
od spo dzie wa ne go ad re sa ta, do ro słe go
czy uczą ce go się do pie ro ro zu mie nia tek -
stu, za wsze w cen trum po zna nia ba da -
cza stoi czło wiek, a wiersz jest je dy nie
for mą, w któ rej ma ni fe stu je się je go ak -
cep ta cja bądź od rzu ce nie świa ta. Do dać
przy tym na le ży, iż jest to me to do lo gia
kon se kwent na, zro dzo na w dia lo gu mię -
dzy po ko le nio wym, ob li czo na na czy tel -
ni ka po szu ku ją ce go, otwar te go. Mam tu -
taj na my śli – na tu ral nie – rze czy wi stość
szko ły. 

Pa trząc od stro ny seg men ta cji hi sto -
rycz no li te rac kiej, krę gi za in te re so wań in -
ter pre ta cyj nych Pro fe so ra wy zna cza ją ro -
man tyzm i współ cze sność. To po łą cze nie
naj le piej wi dać w książ ce Po ezja i…,
któ ra gro ma dzi pra ce z róż nych lat,
nie jed no krot nie o moc nej po zy cji w hi -
sto rii li te ra tu ry (np. stu dium o „wier szach
ka te dral nych” Przy bo sia). Ba dacz zaj mu -
je się w niej po eta mi cy ga ne rii war szaw -
skiej (Ro man Zmor ski, Wło dzi mierz
Wol ski, Se we ryn Fil le born), ale tak że py -
ta o le gen dę li te rac ką Ka ro la Le vit to ux,
za trzy mu je się nad wier sza mi Mic kie wi -
cza oraz in ter tek stu al no ścią wier szy
po etów XX wie ku. Oprócz an tro po lo -
gicz nej per spek ty wy, Bog dan Ze ler nie -
by wa le kon se kwent nie trzy ma się hi sto -
rycz no li te rac kie go kon kre tu, na wet je śli

kon kret ne tek sty li rycz ne wpi su je w roz -
ma ite kon tek sty – mi stycz ny, hi sto rio zo -
ficz ny, in ty mi stycz ny (ero ty ka), teo lo gicz -
ny czy fi lo zo ficz ny. Hi sto rycz no li te rac ki
kon kret jest za rów no tek stem (ga tun kiem
hi sto rycz nie ulo ko wa nym), kon tek stem
(sys te mem po jęć i ze spo łem od czuć
w da nym cza sie uobec nio nych), jak
i pa mię cią prze szło ści (tra dy cją od czy -
ty wa nia tek stu i kon tek stu przez róż nych
in ter pre ta to rów). Ad re sat tej książ ki
jest wspól ny: znaw ca i uczeń. Her me -
neu tycz na za sa da czy nie nia my śli zro -
zu mia ły mi prze ło żo na zo sta ła na dys kurs
ro zu mie ją cy, a nie na je go in ter pre ta cyj -
ne urosz cze nia. W ten spo sób – sku tecz -
nie – ba dacz od wo łał się do re to rycz nej
for mu ły elo cu tio. 

Wią że się to z kon se kwent ną po sta wą
tłu ma cze nia sen sów ukry tych. Bog dan
Ze ler przy wo łu jąc po szcze gól ne wier sze
nie tyl ko za trzy mu je się na ich sty li stycz -
nej czy me ta fo rycz nej sza cie,
ale – przede wszyst kim – sta ra się je za -
ko rze nić w świe cie rze czy wi sto ści sym -
bo licz nej. Po ka zu je ich hu ma ni stycz ny
wy miar, włą cza w tek sto wy dia log (czy
tek sto we dia lo gi), nie wa ha się na swo -
ich sprzy mie rzeń ców przy wo łać wiel kie
na zwi ska fi lo zo ficz ne czy kul tu ro we.
Wiersz nie jest wy ni kiem eks pre sji mo -
men tal nej czy na tchnie nia, nie moż na go
trak to wać ja ko rze mieśl ni cze go wy ro bu,
ale jest tek stem kul tu ry, zna kiem po śród
in nych zna ków, i w tej se mio ty ce błysz -
czy swo im (ale tak że: od bi tym) świa -
tłem. Two rzy świat i – w swo jej struk -
tu rze – prze kła da świa ty in ne. W tym
sen sie, ro man tyzm i współ cze sność są
do peł nia ją cym się od cin ka mi pro ce su hi -
sto rycz no li te rac kie go. Ro man tyzm ja ko
tra dy cja klu czo wa, współ cze sność ja ko
czas po szu ku ją cy dla sie bie pew nych, tj.
sta bil nych i trwa łych war to ści. 

Jed ną z nich – a mo że naj waż niej -
szą – jest sa crum. W każ dej z wspo mnia -
nych wcze śniej ksią żek ba dacz wie lo krot -
nie przy wo ły wał wier sze, w któ rych
uobec nia ło się sa crum. Wcze śniej tą
kwe stią za jął się w roz pra wie ha bi li ta cyj -
nej Teo fa nia we współ cze snej li ry ce pol -
skiej (1994). To w niej wy pra co wał me -
to do lo gię czy ta nia wier szy re li gij nych,
me ta fi zycz nych czy też teo fa nicz nych.
Po wie dział bym, z lek kim na ru sze niem
dys cy pli ny re kon struk cji, że za sad ni czo
ob ra ca my się w tym sa mym mo de lu in -
ter pre ta cji, ja ki zo stał przed sta wio ny
po wy żej. Ba dacz od wo łu jąc się do ana -
li zy her me neu tycz nej, od naj du je sa -
crum w me ta fo rze po etyc kiej i w de kla -
ra cji (con fe sio fi dei), w ke ryg ma cie
i róż nych po kła dach po ety ki tek stu. Jest
mu bli ska kon cep cja Ma ria na Ma cie jew -
skie go i Ste fa na Sa wic kie go, czy ta uważ -
nie Pau la Ri co eu ra i Ru dol fa Ot to. Nie
jest wszak że do gma tycz ny. For mu łu je
trzy te zy: 1. teo fa nia w li te ra tu rze to za -
gad nie nie in ter dy scy pli nar ne, es te tycz -
ne i ak sjo lo gicz ne, 2. nie moż na jej
opi sać na rzę dzia mi wy łącz nie li te ra tu ro -
znaw czy mi, 3. wią że się ona z nu mi no -

sum (s. 54). I for mu łu je naj bar dziej
otwar tą – chcia ło by się po wie dzieć: mi -
ło sier ną – wy kład nię ke ryg ma tycz ną:
„wszel kie pró by do tar cia do Bo ga po -
przez tek sty li te rac kie, w któ rych od naj -
du je my ślad Je go Ob ja wie nia, pró by od -
czy ta nia prze sła nia w nie wpi sa ne go,
za słu gu ją na uwa gę” (s. 157). Za znacz -
my, że tę wy kład nię za ob ser wo wać mo -
że my i w książ kach póź niej szych, nie tyl -
ko w zbio rze in ter pre ta cji po ezji ks.
Ja na Twar dow skie go, ale tak że Wi sła wy
Szym bor skiej. 

Aż chcia ło by się po wie dzieć, że ten hu -
ma ni stycz ny wy miar lek tu ry nie zro dził -
by się (nie mógł by się zro dzić) po za eto -
sem na uczy ciel skim. I nie wy brzmiał by
tak wy raź nie po za kon tek stem etycz nym
na uczy cie la. Bog dan Ze ler łą cząc ba da -
nia nad po ezją (szcze gól nie nad sa crum
w po ezji) z dy dak ty ką wpi su je się w ten
nie by wa le waż ny i ko niecz ny kon tekst
pol skiej pe da go gi ki hu ma ni stycz nej,
któ ra wi dzi sens kształ to wa nia po staw
lek tu ro wych w bez po śred nim związ ku
z kształ to wa niem po staw mo ral nych.
W nie na chal nym ale otwar tym, twór -
czym, zro dzo nym w dia lo gu współ -
uczest nic twie. 

Po wie dział by kto mo że, że tak zde fi -
nio wa na po sta wa ba daw cza nie mo że od -
na leźć się w in nej rze czy wi sto ści zna czeń.
Pro fe sor za ska ku je jed nak swo imi de cy -
zja mi. W ostat nich la tach in ten syw nie
włą czył się w bu do wa nie re flek sji nad ko -
mu ni ka cją kul tu ro wą, oso bli wie zaś
nad spo łe czeń stwem in for ma cyj nym, je -
go toż sa mo ścią i for mu ło wa ny mi wo bec
nie go prak ty ka mi edu ka cyj ny mi. No wa
rze czy wi stość wy ma ga no wych dzia -
łań. Pod ko niec XX wie ku ba dacz mó wił
o fi lo zo fii dia lo gu, te raz py ta tak że o to,
jak ko mu ni ku je my się w In ter ne cie, jak
w tej wir tu al nej prze strze ni kształ tu je się
li te ra tu ra i toż sa mość na ro do wa, czym jest
w In ter ne cie „śmierć”. Ar ty ku ły po pol -
sku, nie miec ku i an giel sku na ten te mat
po ka zu ją no wy wy miar za in te re so wań ba -
daw czych Pro fe so ra. Nie od bie ga ją one
zno wuż tak bar dzo od te go, co w „tra dy -
cyj nej” lek tu rze uwy raź nia ło się w py ta -
niach o sens i war tość oso by. Tu taj te kwe -
stie prze kła da ne są na py ta nia o zmia ny
za cho dzą ce we współ cze snej ko mu ni ka -
cji, o kosz ty ta kich prze su nięć, sfe rę
bez pie czeń stwa oso by w sie ci itd. Już nie
in ter pre tu je my wiersz ja ko znak świa ta,
in ter pre tu je my świat, któ ry wy ra ża się
w no wych ga tun kach me dial nych. 

Bog dan Ze ler jest hu ma ni stą nie by wa -
le moc no ak cen tu ją cym sens ak sjo lo gicz -
nej wspól no ty, sta łe go dia lo gu z In nym,
od czu wa ją cym po trze bę i ko niecz ność
prak ty ki edu ka cyj nej, a jed no cze śnie
otwar tym na wy zwa nia ko mu ni ka cyj ne,
bę dą ce go w sil nym uści sku z te raź -
niej szo ścią tech no lo gicz ną. To uczo ny,
któ ry w se mio ty ce ży cia co dzien ne go
wi dzi Dru gie go ja ko oso bę i sta ra się go
opi sać przez do stęp ne mu przed mio ty
sym bo licz ne: li te ra tu rę oraz no we mass
me dia, czy li In ter net. ■
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A
new bed do kład niej jak New En gland, New Am ster dam, New York, New Yor -
ker, New York Ti mes, New Or le ans, New Me xi co. New, no wy roz dział, ma -

te rac, sien nik, le go wi sko na pie rzy nie Del fi ny Po toc kiej z ła bę dzie go pu chu, ozdob -
ny bal da chim, kar ton o kró lew skich roz mia rach na Piaz za di Ga ri bal di, szma ty
na ru rach w lu bel skim ka na le, scho wek pod pod ło gą w nie do stęp nym, ro dzin nym
do mu, mo bil na le żan ka na pi lot pod mo stem kom pu te ra. Mam na dzie ję, że most
jest o pra wi dło wej krzy wiź nie. Cho ciaż cie ka wiej by by ło my śleć o błę dzie, roz -
my tym ob ra zie źle ob li czo ne go łu ku so czew ki, ko smicz nym te le sko pie Hub ble’a.
Ja ką wal kę mu sie li sto czyć ze swo im rzą dem astro no mo wie, by wy ru szyć po now -
nie z zie mi, z oku la ra mi dla naj le piej wy szli fo wa nej so czew ki, ale o złej, o czte -
ry mi kro me try krzy wiź nie. Mi sja ra tun ko wa uda na. Te raz wi dzi my ostry ob raz Mgła -
wi cy Kra ba, o któ rej Chiń czy cy pi sa li w ro ku klę ski Mak be ta pod Dun sin nan.
Wi dzie li wte dy w Gwiaz do zbio rze By ka na ro dzi ny su per no wej o ja sno ści do rów -
nu ją cej We nus.

Pa trzy my w ot chłań pro fe sjo nal nie jak ra dził Ró że wicz pi sząc o ła twym suk ce -
sie, umie jęt no ści wy trwa nia w praw dzie nie od wra cal nej klę ski, od wa dze spo glą -
da nia na ta bli cę z mi ga ją cy mi świa teł ka mi. Jed no przy po mi na na dę tą twarz, księ -
życ w peł ni, to przy po le ce niu od dy chać. Te raz drwa le z Ju ry Szwab skiej mo gą
ści nać so sny na księ ży co we drew no, księ ży co we do my, ta kich nie tkną ro ba ki. Nie
od dy chać, księ życ w kształ cie C, Co fa się, Cie nie je, Ciem nie je, Chud nie. Se ans
roz po czę ty. Naj pierw rę ce, oka zu je się, że tym ra zem mam ży ły. Po tem od byt. Pro -
szę zsu nąć maj tecz ki. Ze msta mi sia, da ru od świę te go Mi ko ła ja czy li wu ja z War -
sza wy. Od kie dy w na szym do mu po ja wi ła się strzy kaw ka, plu szak otrzy my wał
ode mnie se rię za strzy ków. Wy trzy my wał wstrzy ki wa ny ro sół, her ba tę z cy try ną,
atra ment. Za wsze był ci chy i wy da wa ło się, że mo że przy jąć ode mnie każ dą ilość
wszel kich pły nów. Miś nie miał od by tu, przyj mo wał in iek cje pod ku lecz ką z fu -
ter ka i wa ty, je go ogon kiem. Pa ni pod ło ży so bie li gni nę. Od dy chać, nie od dy chać,
nie pła kać, gdy by był rak, by ła by pa ni chu da. Kręg lę dź wio wy do wy mia ny. Pla -
ty no wy pier ścień wy peł nio ny oleum in fir mo rum, key ring, king’s ring. Jed na ma -
ła sprę żyn ka i ma te rac wy mie nia my na sien nik z isto to wą sub stan cjal no ścią, tra -
wą z pod mo kłej łą ki przy dro dze E22. Pro wa dzi ła do wiel kie go mia sta, War sza wy.
Mó wić, nie mó wić. Każ dy ma swój krzyż, czy tam. Mó wić, cze kać na od po wiedź.
Jest. You ne ed a new bed. Nie mó wić. Pi sać. Szu kać no we go łóż ka. By ła gdzieś
ma ła ksią żecz ka o tym me blu wiel ko ści tych z se rii Har le kin. W te atrze im. Oster -
wy w Lu bli nie przy da wa ły się do za peł nie nia czar nych dziur w dy wa nie da ro wa -
nych przez miesz kań ców więk szych ksią żek. Mię dzy An to lo gią po ezji ży dow skiej
i ese ja mi Boy’a Że leń skie go, moż na by ło wci snąć Har le kin. Że leń ski jest gru by,
trze ba go prze drzeć na pół. Dwóch Że leń skich przy cze pia my do de sek sce ny, po -
ka zu je Ma rek Kacz ma rek, wzię ty sce no graf. Cień sza an to lo gia mo że iść pod pi -
sto let ta pi cer ski w ca ło ści. Ma rek Kacz ma rek zre zy go wał z wier tar ki. Ta ro bi za wiel -
kie otwo ry, a książ ki jak ko cie łby ma ją wie le wy trzy mać pod no ga mi ak to rów,
po dob nie jak te z ob ra zu Bra ma na Sta rym Mie ście Gie rym skie go. Har le kin Na szczy -
cie, sin giel ka Re be ka Sta ton z po wo du bar dzo trud nej sy tu acji ży cio wej za ra bia
na utrzy ma nie ja ko strip ti zer ka w noc nym klu bie Go -go i dzie li miesz ka nie ze swo -
im naj lep szym przy ja cie lem. Pew ne go dnia...

Go, go. Od przy ja cie la do wróż ki. Mał go rza ta, z pew no ścią za da jesz so bie py -
ta nie, kim je stem i skąd mo gę być ta ka pew na, że naj bliż sze mie sią ce oka żą się
naj pięk niej szym okre sem w Two im ży ciu. A jed nak tak wła śnie bę dzie, po nie waż
w naj bliż szym okre sie cze ka ją Cię nie by wa łe zy ski i wy gra ne. Mu sisz wie dzieć,
że Los ma dla Cie bie zdu mie wa ją ce nie spo dzian ki, w szcze gól no ści pod czas okre -
su czer wo nej stre fy, ko smicz nej kul mi na cji po myśl no ści. Trze ba na praw dę być go -
to wym i przy go to wa nym, aby móc chwy tać w lo cie szan se nie sio ne przez Los. Dzię -
ki te mu, co mam za miar Ci wy ja wić, na resz cie do wiesz się, jak od nieść suk ces we
wszyst kich dzie dzi nach ży cia i stać się oso bą po wszech nie po dzi wia ną: przez przy -
ja ciół, zna jo mych i krew nych; Los An ge les. Zna la złam. Ne apo li tań ski ka my czek
św. Pio tra, lu bel ski ko ci łeb, to ruń ską basz tę na ko cim ogo nie przy koń cu Pod mur -
nej, ksią żecz kę o daw nych łóż kach. Po szu kam no we go w sta rym. Astro no mo wie
z pew ny mi suk ce sa mi ro bią to już ty sią ce lat.
Ło że, tak za czy na się mon li vre de po che, mój ksią żek, to nie tyl ko struk tu ra ma -

te rial na. Ile kło po tów z jej zło żo no ścią ma ją fi zy cy. A tu jesz cze mo wa o wy kład -
ni ku kul tu ry ma te rial nej od pie cza ry do se cond em pi re. Na pro ble my krę go słu pa
po trzeb ne jest lep sze le go wi sko, my śle li za pew ne śpią cy w ja ski ni, w ziem nej niec -
ce na ka wał ku de ski przy kry tej pió ra mi pta ków. Ku la wa Ma ry na, słu żą ca u mo -
ich pra dziad ków nie na rze ka ła na swój stry szek nad ma leń kim chle wi kiem. Mia -
ła tam świe żą sło mę i w zi mie cie pło od świ ni. Od kie dy kop nął ją koń cho dzi ła
prze chy lo na z po wo du źle zro śnię tej no gi. Po wy pad ku le karz zło żył zła ma nie, ale
pra dzia dek Jó zef po szedł po Ma ry nę do szpi ta la, bo jej ro bo ta nie mo gła dłu żej
le żeć. Py ta łam ro dzi nę o jej na zwi sko, ale wszy scy zgod nie od po wia da li, na zy wa -
ła się Ma ry na. Cho dzi ła w wo rze po kut nym. U ja kie goś pa na na służ bie za szła w cią -
żę. Jej bliź nię ta by ły już du że, opo wia da ła na przed mie ściu ba ba od za bie gów, dla -
te go Ma ry nie coś się sta ło w gło wę.

Czy tam o pre hi sto rycz nych po dusz kach, wor kach ze skó ry wy peł nio nych sło -
mą. Ma ry na nie na le ża ła do elit ja ski niow ców. Re wo lu cja neo li tycz na spra wi ła,
że ja dła klu ski, ale dla niej by ły spe cjal ne, z czar nej mą ki. Czy zmar ła w chle wie?
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Nie wiem. Nie wy obra żam so bie Ma ry ny na ło żu śmier ci. Ry -
tu ału wy słu cha nia jej ostat niej wo li, za my ka nia oczu i ust zmar -
łej. Czy le ża ła w trum nie odzia na w swój wór na ziem nia ki?
Wiem ty le, że kie dy bab cia Ma ry sia, sy no wa pra dziad ka Jó -
ze fa, za czę ła na rze kać na no gi, mój oj ciec, Eu ge niusz Skał -
ba nia na zwał ją Ma ry ną. Po wie dział, że nie ma wstę pu do je -
go miesz ka nia przy En gel sa w Ty chach. Po dob nie uczy nił
mał żo nek bab ci choć miał wiel ki mo drze wio wy dwór po swo -
ich ro dzi cach, z gan kiem i bia ły mi pe lar go nia mi, o któ re bab -
cia dba ła. Dru ga Ma ry na le ża ła w miesz ka niu swo je go sy na
i cio ci Ele ono ry w War sza wie. Umie ra ła kil ka lat w ma leń -
kiej ni szy, na tap cza nie -ame ry kan ce. Na zwa łóż ka ko ja rzy -
ła mi się tyl ko z Mysz ką Mi ki, po tra fi łam ją na ry so wać z za -
mknię tym ocza mi. Pa mię ta łam du mę wu jo stwa
przy de mon stro cji wszyst kich za let kie dyś no we go me bla. Był
no wo cze sny i prak tycz ny. Te raz za pach wsiąk nię tej do wnę -
trza ame ry kan ki ury ny i ka łu był nie do wy trzy ma nia.
W cza sie na szej wi zy ty wi dzia łam prze mia nę umie ra ją cej jak
na prze ra ża ją cym fil mie o bab ci Zbysz ka Li be ry. Mo ja do -
sta ła od swo jej cór ki czy stą, ko szu lę noc ną i po ściel. Wy wio -
zły śmy to ze Ślą ska, w ta jem ni cy przed oj cem. Po ka za ła mi
wte dy, że ma coś waż ne go pod po dusz ką. Wy cią gnę łam kart -
kę z mo dli twą Oj cze nasz, któ ry je steś w nie bie, nie je steś zło -
śli wy po wta rza ją astro fi zy cy. To ona uczy ła mnie tych słów
i za bi ja nia ko gu ta, czysz cze nia no sa, wy ci ska nia so ku z mar -
chew ki i spra wie dli we go po dzia łu na spodecz ku utar tej
mar chew ki po sy pa nej cu krem. Mó wi ła, nie zbli żaj się do ko -
nia, ale pro si ła, weź ko niom sia no i daj kro wom (dzia dek dbał
tyl ko o ko nie). Od bie ra ły śmy ra zem nie szczę śli wy po ród u ja -
łów ki. Pie kły śmy chleb, to mój ostat ni raz, po wie dzia ła i nie
my li ła się. Ostat ni chleb wy szedł pysz ny. Do nie któ rych bo -
chen ków przy kle iły się ka mycz ki wę giel ne. Chru pa ły pod zę -
ba mi jak chle bo wa skór ka. Je śli Bóg po zwo li sta je my się chle -
bem, pa ra fra zu jąc Bal za ka, któ ry wspo mi nał o ro ga li ku.
Mia łam nie za po mi nać w ta kich chwi lach o pa nu Bo udzie.
Umie rał sam w jed no izbo wym, drew nia nym dom ku sto ją cym
przy próch nie ją cej wierz bie za na szym ogro dem pół noc nym.
Je go sy pial nio -ja dal nio -sa lon był wy kle jo ny sta ry mi ga ze ta -
mi. Z su fi tu zwi sa ła ża rów ka w aba żu rze z ga ze ty. Nasz są -
siad miał swój ho nor. Za chleb po zwo lił po zbie rać kil ka je -
go ja błek z ma leń kie go sa du.

Pa ko wa ły śmy z bab cią pa pie ro wą wa liz kę: kil ku let ni ma -
ga zyn Szpil ki, poń czo chy, majt ki, to reb kę z owal nym lu ster -
kiem w żoł tej, ba ke li to wej opra wie, chu s tecz ką do no sa. Bab -
cia za wsze mia ła do kąd ucie kać, na chwi lę. Po ru sza ła się
co dzien nie o ziarn ko ma ku, jak ka mien ni piel grzy mi z Ry -
dzy nia i z Ły si cy, z koń ców ki wier sza o za wsty dza niu Ma -
xa Ble che ra.

A new bed, dro gi Ame ry ka ni nie (jak bar dzo mu sia ło być
ci nie wy god nie na pol skiej ame ry kan ce). Na pew no nie pry -
mi tyw ne le go wi sko, na wzór tych ze sław ne go wy so sic kie -
go tym pa no nu. Łóż ko dziad ka – dę bo wa ra ma na de ski
pod sien nik, przed wo jen ne dzie ło łań cuc kie go sto la rza?
Przejdź my ra zem wszyst kie zna ne mi sy pial nie pa ry skich bur -
żu jek -chrze ści ja nek, bur żu jek -re wo lu cjo ni stek, ary sto kra -
tek, ar ty stek. Niech Ma rek Kacz ma rek po ka że jak prze dzie -
ra się na czę ści Sa int -Si mo na, gru be go Bal za ka (je go dzie ła
dla lu dzi wyż sze go umy słu), chud sze go Pe re ca. Dzię ki po ćwiar -
to wa ne mu Że leń skie mu -Boy owi mo że tra fi my na pol ską wer -
sję de fi ni cji łóż ka, roz wa żań fi lo zo fii eklek tycz nej nad szczę -
ściem i nie szczę ściem pod la co uver tu re, kil ku war stwo wym
przy kry ciem urzęd ni ków bo skie go de par ta men tu je go drob -
nych przy jem no ści.

Ma da me wdo wa La vo is sier. Po śmier ci mę ża nie roz sta ła
się z ło żem mał żeń skim. Me bel zaj mo wał więk szą część sy -
pial ni i ob słu gi wa ny był na pi lo ty. Kie dy zmie nia łam ol brzy -
mie prze ście ra dła, pod głó wek pod no si łam za po mo cą przy -
ci sku. Ma da me spraw dza ła, czy brze gi prze ście ra deł, któ re
upy cha łam pod ol brzy mi ma te rac, by ły nie ska zi tel nie wy pra -
so wa ne. Nad ło żem wi sia ła lam pa z krysz ta ło wych so pli. Mu -
sia łam przy czysz cze niu bar dzo uwa żać. Kie dy cier pły mi pod -
nie sio ne do gó ry rę ce, od po czy wa łam czy ta jąć grzbie ty
ksią żek w bi blio tecz ce na prze ciw łóż ka: Woj na wy zwo leń -
cza w Al ge rii, Woj na fran cu sko -al gier ska, Kon flikt Fran cja -

-Al ge ria, Re wo lu cja Al gier ska, Hi sto ria re la cji fran cu sko -al -
gier skich. W ra mach re kre acji mia łam po le ro wać klam ry pa -
sków żoł nie rzy na po le oń skich. Sa me pa ski dar ły się jak pa -
pier. Sta ra łam się nie roz wi jać ich ze spi ra li. 

Sy pial nia ma lar ki i jej mę ża mia ła cie pły wy strój. Lu bi łam
pa trzeć na do bre ob ra zy pędz la go spo dy ni. Kie dy przy cho -
dzi łam ar tyst ka de cy do wa ła, czy mam zmie nić prze ście ra dło.
W Ne apo lu pew nie ka za ła by wy wie sić je w po przek uli cy
nad gło wa mi prze chod niów. Sta ra Or mian ka miesz ka ła
w no wo cze nym apar ta men tow cu. De ko ra tor wnętrz za pro jek -
to wał jej sy pial nię na wzór wer sal skich. My łam u niej szkla -
ną ba lu stra dę bal ko nu. Nie zła gim na sty ka na du żej wy so ko -
ści. Zbie ra łam też licz ne nit ki z dy wa nu, któ re rzu ca ła
w cza sie ce ro wa nia, na wi ja łam każ dą na in ny pa pie rek i za -
my ka łam na klucz w szaf ce, kiep skiej ko pii ja kie goś Lu dwi -
ka. Naj gor sze do ście le nia by ły łóż ka pię tro we. Na ta kich spa -
ły dzie ci w kil ku in nych apar ta men tach. Ma ły Eloi scho dząc
z dra bin ki o ma ło kar ku so bie nie skrę cił, kie dy mu sia łam go
zo sta wić sa me go. Mat ka wi dzia ła mnie wte dy w kuch ni.

Nie, pro szę o in ne kon tek sty wnę trzo we. Wo lę bar dziej pryw -
mi tyw ne łóż ko na po zio me pod ło gi jak u wy znaw czy ni feng
shui. Cho ciaż miej sce, za ka za ny tu nel po wietrz ny po mię dzy
oknem i drzwia mi do tej po ry nie za kłó cał mi snów.
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Mał go rza ta Skał ba nia ur. w 1965 r. w Ty chach. Ab sol went ka
ASP w Kra ko wie, dy plom u prof. Je rze go No wo siel skie go, staż
w Chrze ści jań skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kam pen
w Ni der lan dach. Wy da ła dwie książ ki po etyc kie „na le cia ło ści”,
„szmuc ty tuł”. Jej wier sze pu bli ko wa ne by ły w pol skich i amer ‐
kań skich al man chach, w ma ga zy nach li te rac kich i fi lo zo ficz nych:
„Twór czo ści”, „Fu na cji Kar po wi cza”, „La tar ni Mor skiej”, „Ak ‐
cen cie”, „Aspek tach Fi lo zo ficz no ‐Pro za tor skich” (w naj bliż szym
nu me rze), „He li kop te rze” (w naj bliż szym nu me rze), „In dia na
Vo ice” w An der son, „Del to na High Scho ol Bo ok Re views” w Del ‐
to nie, „RALPH The Re view of Arts, Li te ra tu re, Phi lo so phy and
the Hu ma ni ties” San Die go, „Lo tus ‐Eater” w Rzy mie.
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W
trak cie wy da rzeń mar co -
wych 1968 r. by łem stu den tem

czwar te go ro ku fi lo lo gii pol skiej w ów -
cze snej Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej
w Ka to wi cach. W tym cza sie od by wa -
łem prak ty kę pe da go gicz ną w jed nym
z li ce ów w By to miu i nie uczest ni czy -
łem w za ję ciach. Pech spra wił, że ze
wzglę du na upo rczy we bó le kar ku
i szyi, po kil ku dniach prak ty ki zmu szo -
ny by łem zja wić się w szko le z wy sta -
ją cym spod koł nie rza ko szu li ban da -
żem. To by ło tuż po zaj ściach na Pla cu
Wol no ści w Ka to wi cach, gdzie mi li cja
po bi ła z uży ciem psów gru pę stu den -
tów, z cze go 12 zo sta ło za trzy ma nych.
W By to miu na mój wi dok ów cze sna
pa ni dy rek tor, nie py ta jąc o nic, oświad -
czy ła mi krót ko: Sza now ny pa nie, ja pa -
nu za li czę tą prak ty kę u nas, tyl ko pro -
szę mi się tu wię cej nie po ka zy wać.
Wte dy do pie ro uświa do mi łem so bie, że
wy glą da łem jak po bi ty przez mi li cję
stu dent i dla po bu dzo nych wy da rze nia -
mi mar co wy mi li ce ali stów, mo głem być
mi mo wo li sym bo lem bo ha te ra. Przy -
ją łem więc ze spo ko jem pro po zy cję
zwol nie nia z dal szych za jęć, mi mo że
zdo ła łem w mię dzy cza sie po zy skać
nić sym pa tii wśród kil ku na stu li ce ali -
stów. Na le ży przy po mnieć, że nie tyl -
ko 14 mar ca 1968 r. mi li cja bi ła stu den -
tów na pla cu Wol no ści. To sa mo dzia ło
się 15 i 16 mar ca na ul. Ban ko wej
i na Ryn ku, kie dy po now nie bru tal nie
po bi to i za trzy ma no ko lej nych kil ku -
dzie się ciu stu den tów. Za każ dym ra zem
by ło tak sa mo. Za blo ko wa ni i oto cze -
ni mło dzi lu dzie, po cząt ko wo wzy wa -
ni by li do ro zej ścia, a na stęp nie nie mal
bez zwło ki rzu ca no się na nich z pał -
ka mi i bi to bez wy jąt ku wszyst kich na -
po ty ka nych na dro dze. Za miesz ki trwa -
ły w su mie kil ka dni. W wy ni ku tych
zajść stu den ci uczel ni ka to wic kich

ogło si li boj kot za jęć i nie wy cho dząc
już na uli cę, za sta na wia li się na swo -
ich uczel niach nad moż li wo ścią or ga -
ni za cji straj ków oku pa cyj nych. Ten
spro wo ko wa ny bru tal nym za cho wa -
niem mi li cji ślą skiej bunt mło dzie ży
aka de mic kiej, za owo co wał tak że ma -
sów ką zor ga ni zo wa ną w gma chu fi lo -
lo gii pol skiej przy ul. 1 Ma ja 47. 

Zwol nio ny z obo wiąz ku od by wa nia
prak ty ki pe da go gicz nej, zja wi łem się
na uczel ni w chwi li, gdy w au li na par -
te rze od by wa ło się już spo tka nie stu -
den tów wszyst kich lat na sze go kie run -
ku z ka drą dy dak tycz ną, w tym m.in.
z dzie ka nem doc. dr. Sta ni sła wem Za -
bie row skim i peł nią cą ro lę se kre ta rza
Ko mi te tu Uczel nia ne go PZPR w WSP
dr Ali cją Gliń ską. Wśród zgro ma dzo -
nych by ło tak że kil ko ro mło dych nie -
zna nych mi lu dzi z ze wnątrz. Od po -
cząt ku od no si łem wra że nie ogrom ne go
nie po ko ju na szych wy kła dow ców
o nasz los. Czu ło się, że naj chęt niej pro -
te sto wa li by ra zem z na mi. To by ła
do świad czo na i zna ko mi ta ka dra, le gi -
ty mu ją ca się nie jed no krot nie bo ha ter -
ski mi po sta wa mi w la tach woj ny i oku -
pa cji, sta ra ją ca się w mia rę swo ich
moż li wość osło nić nas przed bru tal ny -
mi ata ka mi mi li cji.

Wsłu chu jąc się w wy po wie dzi ko le -
gów i ko le ża nek, zo rien to wa łem się, że
w więk szo ści ar ty ku ło wa li oni po trze -
bę wol no ści pra sy i sło wa, w tym tak -
że wol no ści zgro ma dzeń. Przez ni ko -
go nie in spi ro wa ni, w swo ich peł nych
emo cji i obu rze nia wy po wie dziach
po stu lo wa li obro nę pod sta wo wych
swo bód oby wa tel skich, a tak że do ma -
ga li się uwol nie nia aresz to wa nych
dzia ła czy stu denc kich. W gło sach tych
by ło spo ro emo cji. To był bunt po ko -
le nia, któ re nie  zna ło woj ny i po raz
pierw szy od wa ży ło się mó wić gło śno

o pa nu ją cym za kła ma niu i rze czach,
o któ rych do tych czas mó wi ło się pół -
gło sem w za ufa nym krę gu przy ja ciół.
Nie mó wi ło się o po trze bie zmia ny
ustro ju. To ni ko mu nie przy cho dzi ło
do gło wy. Do mi na cja pa nu ją ce go sys -
te mu po li tycz ne go by ła tak obez wład -
nia ją ca, że upo mi na no się je dy nie o de -
mo kra ty za cję ży cia spo łecz ne go,
o zwięk szo ne na kła dy ksią żek i wia ry -
god ną pra sę. Ak cen to wa no ist nie ją ce
w ży ciu spo łecz nym prze mil cze nia
i prze ina cze nia zna nych po wszech nie
fak tów. Rów no cze śnie przy oka zji pro -
te sto wa no prze ciw ko mi li cyj ne mu pa -
ło wa niu i szczu ciu nas psa mi. 

Pa lą cym za gad nie niem by ły po nad -
to po stu la ty do ty czą ce przy wró ce nia
gra nych w war szaw skim Te atrze Na ro -
do wym i zdję tych przez cen zu rę
w stycz niu 1968 r. „Dzia dów” Ada ma
Mic kie wi cza w re ży se rii Ka zi mie rza
Dejm ka. Wy po wie dzi na ten te mat nie
by ły jed nak zbyt prze ko ny wa ją ce. Mia -
ły cha rak ter po stu la tyw ny i by ły
w więk szym stop niu de mon stra cją po -
par cia dla sa me go Te atru Na ro do we go
i je go kie row nic twa, niż pró bą pod ję -
cia dys ku sji z ofi cjal ną pro pa gan dą par -
tyj ną. W tej sy tu acji zde cy do wa łem się
za brać głos na te mat tra dy cji in sce ni -
za cyj nej „Dzia dów” A. Mic kie wi cza,
zwłasz cza że te ma tem mo jej pra cy
ma gi ster skiej, pi sa nej pod kie run kiem
zna ko mi te go znaw cy dzie jów li te ra tu -
ry ro man tycz nej, doc. dr. Zbi gnie wa Je -
rze go No wa ka, by ła Ro la re ży se ra
i ak to ra w in ter pre ta cji „Dzia dów”
Ada ma Mic kie wi cza. By łem więc przy -
go to wa ny do ana li zy pro ble mu sce nicz -
nej ada pta cji te go dzie ła. Zna łem do ko -
na nia Sta ni sła wa Wy spiań skie go
z 1901, Le ona Schil le ra z 1932 r. oraz
po wo jen ne in sce ni za cje Alek san dra
Bar di nie go, Je rze go Gro tow skie go i Je -
rze go Krecz ma ra. Wie dzia łem, że każ -
dy z tych wy bit nych twór ców te atral -
nych, chcąc wy sta wić w cią gu jed ne go
wie czo ru ar cy dra mat na sze go wiesz cza,
zmu szo ny był na wła sną od po wie -
dzial ność do ko nać wy bo ru tych frag -
men tów tek stu, któ re uzna wał za sto -
sow ne dla re ali za cji przy ję tej z gó ry
wy mo wy ca ło ści wi do wi ska. Ta prak -
ty ka sce nicz na sank cjo no wa na od 1901
r., ak cep to wa na by ła tak że z tru dem
po 1945 r. Dej mek nie bu rzył za tem
przy ję tej prak ty ki i nie za kła my wał wy -
mo wy ide owej dzie ła. Pod da łem więc
kry ty ce nie tyl ko fakt zdję cia spek ta klu
z afi sza przez cen zu rę, ale i lan so wa -
ną przez pro pa gan dę par tyj ną te zę
o za kła ma niu wy mo wy ide owej utwo -
ru. Rów no cze śnie w oba wie przed dal -
szy mi bru tal ny mi dzia ła nia mi mi li cji,
zgło si łem pro po zy cję chę ci spo tka nia
z wła dza mi wo je wódz ki mi. 

Po cząt ko wo pro po zy cja ta nie spo tka -
ła się ze zro zu mie niem. Pa mię tam, że

50 lat te mu.

Wspo mnie nia

z mar ca 1968 r.
ANDRZEJ LINERT
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dość spo koj nie, ale i jed no znacz nie
opo no wał prze ciw ko te mu, nie zna ny mi
ró wie śnik i ar gu men to wał swo je sta no -
wi sko tym, że wszel kie te go ty pu
wcze śniej sze pro po zy cje w kra ju speł -
za ły za wsze na ni czym. Tym cza sem
mo ja pro po zy cja po chwi li dys ku sji,
oka za ła się być na ty le dla wszyst kich
in te re su ją ca, że ze bra ni za ak cep to wa li
mój po mysł i zde cy do wa li się,
na wszel ki wy pa dek na wy bór kil ku -
oso bo wej de le ga cji na ewen tu al ne roz -
mo wy z wo je wódz ki mi wła dza mi po -
li tycz ny mi, o ile tyl ko te ostat nie
wy ra żą ta ką wo lę. Mnie ja ko po my sło -
daw cę wy bra no na prze wod ni czą ce go
de le ga cji. Szum nie i pom pa tycz nie
na zwa li śmy się Ra dą Re wo lu cyj ną
Stu den tów. Na wy bra nych spo czy wał
obo wią zek prze ka za nia te go wszyst kie -
go, o czym ze bra ni mó wi li, co po stu -
lo wa li, bądź też o co upo mi na li się.
Spi sa li śmy i prze ka za li wszyst kie swo -
je da ne kon tak to we chy ba na rę ce
dr Ali cji Gliń skiej, któ ra pod ję ła się
prze ka za nia na szej chę ci spo tka nia
do Ko mi te tu Wo je wódz kie go. Dzi siaj
nie pa mię tam już wszyst kich na zwisk
ko le gów wy bra nych przez zgro ma -
dzo nych, ale w gru pie na szej był m.in.
wy róż nia ją cy się rze czo wą ar gu men ta -
cją swo je go sta no wi ska Ro mu ald Grze -
siak, póź niej szy au tor książ ki Se man -
ty ka i skład nia cza sow ni ków per cep cji
zmy sło wej, wy da nej przez Za kład Na -
ro do wy im. Osso liń skich, Wro -
cław 1983, a tak że go to wy na dzia łal -
ność kon spi ra cyj ną, póź niej szy
wie lo let ni na czel ny „Echa Ty skie go”
śp. Ja cek Pi kie wicz. 

Oczy wi ście nie wie dzie li śmy czy
na szą pro po zy cję spo tka nia wo je wódz -
kie wła dze po li tycz ne za ak cep tu ją.
Nie mie li śmy żad ne go do świad cze -
nia po li tycz ne go. De cy zja nie na le ża -
ła do nas. Tym cza sem bo daj w dniu na -
stęp nym otrzy ma li śmy te le fo nicz ną
wia do mość, że ma my się sta wić w Ko -
mi te cie Wo je wódz kim PZPR. Mi mo
wszyst ko by li śmy tym fak tem zdzi wie -
ni. Idąc na spo tka nie do gma chu KW
nie ukry wa łem lę ku i obaw o to czy
wró cę. Wcho dząc do Bia łe go Do mu,
tak na zy wa li śmy gmach KW miesz czą -
cy się w dzi siej szej sie dzi bie Uni wer -
sy te tu Ślą skie go przy pl. Sej mu Ślą skie -
go, za raz za bra mą wej ścio wą
przy wi ta ło mnie dwóch ro słych męż -
czyzn i za py ta ło: Wy do ko go? Nie wie -
dzia łem do ko go idę i zgod nie z praw -
dą oświad czy łem, że je stem stu den tem
i otrzy ma łem wia do mość, że mam się
sta wić w KW. Ach tak! Do brze! – od -
parł je den z nich i zwró cił się do trze -
cie go ocze ku ją ce go na pół pię trze z za -
wo ła niem: To wa rzysz na spo tka nie!
Za pro wadź! Prze ję ty przez ko lej ne go
pil nu ją ce go wej ścia cy wi la, za pro wa -
dzo ny zo sta łem do sa li, gdzie ku mo -

je mu zdzi wie niu by ła już nie tyl ko
część mo ich ko le gów z gro na tych wy -
bra nych, ale tak że przed sta wi cie le
Zrze sze nia Stu den tów Pol skich, z któ -
ry mi nie mal wszy scy by li śmy za przy -
jaź nie ni oraz nie cie szą ce się zbyt nią po -
pu lar no ścią wła dze Związ ku Mło dzie ży
So cja li stycz nej. O udzia le w spo tka niu
jed nych, jak i dru gich nie by ło mo wy
w trak cie na szej ma sów ki. Wte dy
uświa do mi łem so bie, że co praw da zo -
sta li śmy przez wła dzę za ak cep to wa ni,
ale rów no cze śnie za raz na wstę pie
znacz nie zneu tra li zo wa ni przez dwie
po zo sta łe ofi cjal nie dzia ła ją ce u nas or -
ga ni za cje stu denc kie. 

Ku na sze mu też naj więk sze mu za -
sko cze niu po chwi li na sa lę we szło dość
licz ne gro no bo daj że kil ku na stu naj -
wyż szych przed sta wi cie li ów cze snych
wo je wódz kich władz po li tycz nych ze
Zdzi sła wem Grud niem na cze le. Wśród
nich był m.in. ko men dant wo je wódz -
ki MO Cze sław Żmu da, Kie row nik
Wy dzia łu Na uki dr Je rzy Sie mia no wicz
i na czel ny re dak tor „Try bu ny Ro bot ni -
czej” Ma ciej Szcze pań ski. Gier ka nie
by ło. Był już wte dy w War sza wie,
gdzie przy go to wy wa ne by ło póź niej sze
gło śne spo tka nie ak ty wu par tyj ne go sto -
li cy z Go muł ką. Gier ko wi w tym cza -
sie bar dzo za le ża ło na tym, aby w Ka -
to wi cach był spo kój. My śmy te go nie
wie dzie li.

Za rów no Gru dzień, jak i po zo sta li,
od po cząt ku by li wo bec nas nad wy raz
kon cy lia cyj ni. Przy szło im też prze -
łknąć nie jed ną gorz ką uwa gę z na szej
stro ny. Wy stę pu jąc w ro li prze wod ni -
czą ce go, re fe ro wa łem zgła sza ne przez
stu den tów wcze śniej po stu la ty i opi nie.
W pa nu ją cej at mos fe rze nie czu łem
skrę po wa nia. Na sze ra cje od po cząt ku
ar gu men to wa łem tym, że „Je ste śmy
Wa szy mi sy na mi i cór ka mi, a wy nas
pa łu je cie i szczu je cie psa mi”. W świe -
tle za cho wa nych z te go spo tka nia no -
ta tek, to by ło dla nich bo daj naj bo le -
śniej sze. I o dzi wo nie prze ry wa no mi,
a po tem, chy ba Gru dzień, zgo dził się
z na mi, że uży cie psów by ło nie słusz -
ne i za pew nił nas, że już ni gdy te go ro -
dza ju ak cje nie bę dą w Ka to wi cach
mia ły miej sca. Pod kre ślił je dy nie, że
mi li cja na dal bę dzie in ter we nio wać,
a uspra wie dli wia jąc uży cie pa łek,
stwier dził: Co do pa łek – w ta kich spra -
wach na le ża ło in ter we nio wać. Bo kto
szyb ko dzia ła, dzia ła do brze.

W trak cie trwa ją ce go oko ło dwóch
go dzin spo tka nia, skon cen tro wa li śmy
się na kil ku za gad nie niach. Na wstę pie
opo no wa li śmy w spra wie tzw. „ła ma -
nia ko ści”, o któ rych w swo im prze mó -
wie niu 14 mar ca na pla cu Dzier żyń skie -
go w Ka to wi cach mó wił Edward
Gie rek. „To by ła prze no śnia i to nie
w sto sun ku do stu den tów” stwier dził
Gru dzień i rów no cze śnie do dał: „Ale je -

śli by by ła po trze ba jesz cze raz wy stą -
pić i po wtó rzyć to, to zro bił bym to”.
Przy oka zji wspo mniał o wy stą pie niach
stu den tów w Gli wi cach i do dał, że
w pierw szym dniu mi li cja nie in ter we -
nio wa ła, ale do pie ro na dru gi dzień.
Z ko lei dzię ku jąc za cho wu ją cej dy stans
gli wic kiej ka drze na uko wej, stwier dził:
„Dzię ki nim nie by ło ta kie go szu mu, jak
gdzie in dziej”. Na mo je py ta nie do ty -
czą ce te go: czy re zo lu cje stu den tów zo -
sta ną opu bli ko wa ne w pra sie i czy
bę dzie wzmian ka w pra sie o na szym
spo tka niu, od po wie dział: My ma my
in ne spo so by ma ni fe sto wa nia swo ich
po glą dów. Ina czej spra wy przed sta wia
się, gdy roz ma wia my na ta kim spo tka -
niu, a ina czej gdy po da ją to środ ki ma -
so we go prze ka zu. Trze ba wy cią gnąć
wnio ski, ale są dzi my, że nie na le ży w ten
spo sób tej spra wy za ła twić. Ro zu -
miem, że Was tą od po wie dzią nie za da -
wa lam, ale są dzę, że ina czej nie moż -
na. Ale ja tą spra wę ka żę zba dać, aby
te go ro dza ju spra wy już ni gdy w przy -
szło ści nie mia ły miej sca. Słu cha li śmy
te go z re zer wą i mie sza ny mi uczu cia -
mi. To by ło ty po we za wra ca nie Wi sły
ki jem. Ni by tak, a jed nak nie. Nie wie -
dzie li śmy, na ile te ra cje wy ni ka ją
z ist nie ją cej w kra ju sy tu acji spo łecz -
nej, a na ile z mię dzy na ro do wych
uwa run ko wań po li tycz nych. Nie mie -
li śmy w tej mie rze żad ne go do świad -
cze nia. 

Nie przy po mi nam też so bie, aby
kto kol wiek ze stu den tów po dej mo wał
pro blem sy jo ni zmu i obec no ści Ży dów
w na szym ży ciu spo łecz nym. Nie by -
li śmy an ty se mi ta mi. Te mat ten ni gdy
wcze śniej nie był przez nas po ru sza ny.
Był po za sfe rą na szej świa do mo ści.
Miał, po dob nie jak dzie je Pia stów,
nie mal ahi sto rycz ny wy miar. Do cie ra -
ły do nas szcząt ko we in for ma cje
o czyst kach w woj sku, ale nie mie li śmy
świa do mo ści ich roz mia rów. Wie dzie -
li śmy je dy nie, że w czerw cu 1967 r.
Izra el od niósł w cią gu 6 dni zwy cię stwo
nad ko ali cją wojsk arab skich, zaj mu -
jąc po nad 60 tys. km² ich ziem, i że
ZSRR w to czą cej się ry wa li za cji ide -
olo gicz nej, po li tycz nej i mi li tar nej
z Za cho dem, za an ga żo wa ny by ła
po stro nie arab skiej. Tym więk sze też
by ło na sze za sko cze nie w chwi li, kie -
dy ktoś z władz, z wła snej ini cja ty wy
na gle stwier dził, że par tia nie jest źle
usto sun ko wa na do Po la ków po cho -
dze nia ży dow skie go, uzna ją cych jed ną
oj czy znę. Na to miast bę dzie my wy cią gać
kon se kwen cje w sto sun ku do tych sy jo -
ni stów, co uzna ją dwie oj czy zny. Wte -
dy jesz cze nie wie dzie li śmy, za po wie -
dzią cze go jest ta nie spo dzie wa na
de kla ra cja i nie przy wią zy wa li śmy
do niej więk szej wa gi. Po dob nie zresz -
tą za sko cze ni by li śmy uwa gą na te mat
rze ko mo nieist nie ją ce go roz dź wię ku
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mię dzy kla są ro bot ni czą a in te li gen cją,
sko ro co krok na uli cach spo ty ka li śmy
pa tro le zło żo ne wy łącz nie z przed sta -
wi cie li mi li cji, OR MO i kla sy ro bot ni -
czej.

Bar dziej in te re so wa ła nas na to miast
pro ble ma ty ka swo bód oby wa tel skich
i od po wiedź na py ta nie: ja ka jest gwa -
ran cja, że te go ro dza ju za cho wa nia mi -
li cji już się nie po wtó rzą? W od po wie -
dzi m.in. usły sze li śmy, że część
od dzia łów zo sta ła już usu nię ta, a resz -
ta jesz cze zo sta nie usu nię ta. Na to -
miast wśród po zo sta łych po ru sza nych
w trak cie te go spo tka nia za gad nień, był
m.in. pro blem bra ku wia ro god nych
in for ma cji o ży ciu spo łecz no -po li tycz -
nym w kra ju. I tu ku na sze mu zdzi wie -
niu usły sze li śmy, że to jest praw da
i w tej mie rze „wy cią gnię te zo sta ną da -
le ko idą ce wnio ski”. Za pro po no wa no
nam na wet, pod wa run kiem za cho wa -
nia spo ko ju spo łecz ne go, moż li wość
uczest ni cze nia raz na dwa ty go dnie
w ko le gium in for ma cyj nym, na któ rym
wy bra ne gro no stu den tów otrzy ma ze
stro ny służ by bez pie czeń stwa in for ma -
cje o „ar ka nach roz ra bia nia szpie go -
stwa i ży ciu świa ta aka de mic kie go, aby -
śmy wie dzie li, jak się ro dzi ta ka sy tu acja
po li tycz na”. I tu nie ste ty od ra zu zro -
zu mie li śmy, że nie o tym my śli my, mó -
wiąc o „bra ku in for ma cji”, a ca ła pro -
po zy cja ma po smak ci chej współ pra cy
i wcią gnię cia nas w ob ręb wpły wów
par tii. 

Jed nym z waż niej szych na szych po -
stu la tów by ła na to miast spra wa au to -
no mii uczel ni i in ter wen cji mi li cji
w aka de mi kach. W spra wie tej ostat niej
usły sze li śmy: Co do in ter wen cji w in -
ter na tach, to to nie jest au to no mia, ale
coś po dob ne go do ho te lu czy też in nej
po dob nej in sty tu cji. A po nie waż ad mi -
ni stra cja ho te lu (aka de mi ka) nie jest
usta wio na pod kątem śle dze nia, dla te -
go od cza su do cza su w cza sie nie po -
rząd ku trze ba spraw dzić czy się ktoś nie
ukry wa. Je że li by ło coś nie wła ści we go,
to ja z gó ry prze pra szam. Ale z te go co
wiem, to nie sły sza łem, ale to róż nie by -
ło i je śli coś by ło to prze pra szam.

Usły sze li śmy tak że, że je śli już ko -
niecz nie chce my pro te sto wać, to pro -
szę bar dzo, ale rób cie to na te re nie swo -
ich aka de mi ków, nie na uli cach. To
na głe przy zwo le nie na ogra ni czo ną
for mę ma ni fe sta cji by ło dla nas za ska -
ku ją cym ustęp stwem. Wte dy też po raz
pierw szy usły sze li śmy o moż li wo ści
otwar cia na te re nie Ka to wic uczel ni
o cha rak te rze uni wer sy tec kim, pod wa -
run kiem, że na uli cach bę dzie spo kój.
To ży cze nie przed sta wi cie li wła dzy
w trak cie na sze go spo tka nia kil ka -
krot nie zo sta ło bar dzo wy raź nie wy ar -
ty ku ło wa ne na mar gi ne sie py ta nia do -
ty czą ce go te go, co wła dze par tyj ne
ro bią w za kre sie roz wo ju na uki w na -

szym wo je wódz twie. Po raz pierw szy
usły sze li śmy wte dy, że na ba zie fi li UJ
utwo rzo ny zo sta nie uni wer sy tet. Fi lia
sta nie się Uni wer sy te tem Ślą skim o cha -
rak te rze hu ma ni stycz nym praw do po -
dob nie od no we go ro ku aka de mic kie -
go i to tej mia ry co Wro cław, Po znań
i Kra ków. Z ko lei w Wyż szej Szko le Eko -
no micz nej od no we go ro ku aka de mic -
kie go uru cho mio ny zo sta nie no wy wy -
dział oraz otwo rzy się po dy plo mo we
stu dio za gra nicz ne. W tym ce lu zo stał
już utwo rzo ny w opar ciu o za kła dy pra -
cy spo łecz ny fun dusz roz bu do wy wyż -
szych uczel ni w Ka to wi cach. Po li tech -
ni ka z 9500 stu den tów roz bu do wa na
zo sta nie do 25 000 i sta nie się naj więk -
szą uczel nią w Pol sce. Od no we go ro -
ku aka de mic kie go przej mie my dwie
szko ły śred nie – ko mu ni kat w pra sie.
Z ko lei na ba zie „Szty gar ki” po wo ła -
my wyż szą szko łę ener ge tycz no -gór ni -
czą. A więc trzy no we uczel nie.

Obiet nic tych nie trak to wa li śmy zbyt
po waż nie. Przez ca ły czas na sze go
spo tka nia to wa rzy szy ło nam do mi nu -
ją ce uczu cie nie uf no ści. Na szczę ście
przed sta wi cie le obu po zo sta łych or ga -
ni za cji stu denc kich w trak cie ca łe go
spo tka nia w za sa dzie mil cze li. Po -
dział na lu dzi wła dzy i my do koń ca zo -
stał utrzy ma ny. Na ko niec za de kla ro -
wa li śmy je dy nie, że prze ka że my
stu den tom uzy ska ne in for ma cje, w tym
zwłasz cza po trze bę za cho wa nia na uli -
cach spo ko ju. Z cza sem do pie ro po kil -
ku la tach uświa do mi li śmy so bie, że za -
bie ga ją ce mu w War sza wie o prze ję cie
wła dzy Gier ko wi, za le ża ło na tym,
aby po ka zać, że na Ślą sku jest ina czej,
że zbyt roz le głe aresz to wa nia i nad mier -
ne wo bec mło dzie ży re per ku sje są
nie opła cal ne, a wręcz od wrot nie, nie ty -
le na le ży za my kać zre wol to wa ne wy -
dzia ły i kie run ki, ale otwie rać no we
ośrod ki uni wer sy tec kie. 

Spo tka nie za koń czo no w prze świad -
cze niu, że bę dą od by wać się ko lej ne
spo tka nia. Ich da ty i miej sca jed nak nie
wy zna czo no. Tym cza sem wy da rze nia
naj bliż szych dni do pro wa dzi ły do roz -
ła do wa nia na pię tej sy tu acji w kra ju
i w wo je wódz twie. 19 mar ca w Sa li
Kon gre so wej w War sza wie od by ło się
spo tka nie Go muł ki z ak ty wem par tyj -
nym i wia do mo już by ło, że Gie rek nie
zdo ła prze jąć ste rów par tii. Kie dy
dzień póź niej 20 mar ca, po je go po wro -
cie na Śląsk, w au li przy ul. Wi ta
Stwo sza, w sie dzi bie Wy dzia łu Wy cho -
wa nia Tech nicz ne go od by ło się spo tka -
nie przy by łe go z War sza wy Edwar da
Gier ka ze śro do wi skiem aka de mic -
kim, tam się już nikt na mi nie in te re -
so wał. Z gło sów z sa li pa mię tam je dy -
nie frag ment wy po wie dzi pro fe so ra
Ma ria na Ja nu sza, dzie ka na Wy dzia łu
Wy cho wa nia Tech nicz ne go, któ ry m.in.
w swym wy stą pie niu mó wił, że w po -

stu la tach stu den tów jest wie le ra cji
i war to za sta no wić się, co uczy nić, aby
ten po ten cjał wy ko rzy stać. I wte dy
bo daj po raz ko lej ny Gie rek wspo mniał
o za bie gach po dej mo wa nych przez
wła dze w ce lu utwo rze nia w Ka to wi -
cach uni wer sy te tu. Po zo sta łe wy stą pie -
nia i gło sy z sa li mia ły w więk szo ści
cha rak ter de kla ra tyw ny i w efek cie
na za koń cze nie ów cze sny I se kre tarz
KW PZPR w Ka to wi cach je dy nie re -
to rycz nie stwier dził, że ma my od no wę
i ma na dzie ję, że oczy wi ście wszy scy
zgod nie po pie ra my no wą li nię par tii
i to wa rzy sza Wie sła wa. W tej sy tu acji
nie by ło już mo wy o po wro cie do rze -
tel nej dys ku sji i wy mia ny po glą dów.
Te go dnia zro zu mia łem, że te kil ka
ostat nich dni to by ła jed no ra zo wa ma -
ni fe sta cja na dziei. Nie ste ty na sze ide -
ały i in ten cje zo sta ły wrzu co ne do ko -
sza. To by ła dla nas wszyst kich bar dzo
gorz ka lek cja hi sto rii i na ucz ka na przy -
szłość. W odrę twie niu, w ja kie za pa -
dłem w mar cu 1968 r., na do brą spra -
wę po zo sta wa łem nie mal do koń ca
1989 r. Dłu go też nie wie rzy łem, że za -
cho dzą ce prze mia ny bę dą trwa łe. Cią -
gle po brzmie wa ły mi w uszach sło wa
Gier ka o „od no wie” i o tym, że „oczy -
wi ście wszy scy zgod nie po pie ra my no -
wą li nię par tii”.

A co się ty czy po wsta nia Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, to na sze ma ni fe sta cje
i gło śno ar ty ku ło wa ne nie za do wo le nie
z ist nie ją ce go sta nu rze czy spra wi ły,
że 8 czerw ca 1968 ro ku rze czy wi ście
do ży cia po wo ła ny zo stał Uni wer sy tet
Ślą ski ja ko dzie wią ta te go ty pu pla ców -
ka w kra ju. Z tych dni po prze dza ją cych
je go po wsta nie pa mię tam jesz cze ja kąś
na ra dę, do ty czą cą na zwy ma ją cej po -
wstać uczel ni. Wśród wie lu pro po zy -
cji trzy zgła sza ne by ły naj czę ściej.
Pro po no wa no na zwę: Uni wer sy tet Gór -
no ślą ski, Uni wer sy tet Ka to wic ki lub
Uni wer sy tet Ślą ski. Po cząt ko wo by ło
spo ro wa hań wo bec na zwy „Uni wer sy -
tet Ślą ski” i nie od ra zu zo sta ła ona za -
ak cep to wa na przez śro do wi sko zwłasz -
cza po li tycz ne. Zwra ca no uwa gę, że
wy bie ra jąc przy miot nik „Ślą ski”, sa mi
nie ja ko do bro wol nie zrze ka my się pra -
wa do Dol ne go Ślą ska, bo sko ro w Ka -
to wi cach bę dzie Uni wer sy tet Ślą ski, to
zna czy że tyl ko te re ny Gór ne go Ślą ska
przy na le żą do Ślą ska. Do syć kar ko łom -
na to by ła ar gu men ta cja, ale spra wa by -
ła de li kat na. Po li ście bi sku pów pol skich
do bi sku pów nie miec kich w 1965 r.,
wła dza by ła szcze gól nie draż li wa
na punk cie na sze go za chod nie go są sia -
da. I wte dy ktoś zwró cił uwa gę, że prze -
cież ist nie je Te atr Ślą ski i fakt ten nie
bu dzi żad nych kon tro wer sji po li tycz -
nych. I ten ar gu ment prze wa żył. Zde -
cy do wa no się więc na obo wią zu ją cą
do dzi siaj na zwę Uni wer sy tet Ślą ski. 

■
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Między
nutami

Skrzyp ce i har fa

D
u et o ta kim skła dzie, w oso bach bra -
zy lij skie go skrzyp ka Jes se Re isa

i pol skiej har fist ki Ame lii To kar skiej,
wy stą pił 7 lu te go w NO SPR, w ra mach
cy klu Śro da Mło dych. Pro gram kon cer -
tu obej mo wał za rów no utwo ry na pi sa -
ne ory gi nal nie na skrzyp ce i har fę
(Fan ta zja op. 124 Ca mil le’a Sa int -Sa -
en sa, An dan te re li gio so fran cu skiej har -
fist ki i kom po zy tor ki z po cząt -
ku XX wie ku Hen riet te Re nie oraz
Su ita Tho ma sa Raj ny – współ cze sne go
pia ni sty i kom po zy to ra miesz ka ją ce go
w Kapsz ta dzie), jak i trans kryp cje.
Wśród tych ostat nich by ły prze rób ki
utwo rów De bus sy’ego, Iber ta, Piaz zo li
(trzy frag men ty Hi sto rii tan ga) i Mon -
tie go (po pu lar ny czar dasz, do da ny za -
pew ne z ra cji trwa ją ce go kar na wa łu).
Naj mniej uda nym punk tem pro gra mu
by ła trans kryp cja pre lu dium Dziew czę
o wło sach jak len De bus sy’ego. Jak wia -
do mo, utwo ry for te pia no we te go kom -
po zy to ra są „zro śnię te” z for te pia nem tak
sa mo, jak kom po zy cje Cho pi na. Prze -
ło żo ne na in ne in stru men ta rium zu peł -
nie tra cą cha rak ter. Tak że tan ga Piaz zo li
stra ci ły w wer sji z har fą na atrak cyj no -
ści – de li kat ne i dłu go wy brzmie wa ją -
ce dźwię ki te go in stru men tu nie bar dzo
na da ją się do imi to wa nia et nicz ne go
tem pe ra men tu gi ta ry. Wśród utwo rów
ory gi nal nych bez tru du obro ni ły się
kom po zy cje Hen riet te Re ni i Ca mil -
le’a Sa int -Sa en sa – czy ste sty li stycz nie,
„na tu ral nie mu zycz ne” i zdra dza ją ce, co
oczy wi ste, świet ną zna jo mość obu in -
stru men tów. O Su icie Tho ma sa Raj ny
nie da się po wie dzieć wie le do bre go; jest
to jed na z wie lu pół ama tor skich kom -
po zy cji, ja ki mi ob da rza ją nas od de kad
pia ni ści i dy ry gen ci: nie zde cy do wa na
w sty lu, „zgar nia ją ca” wie le cu dzych po -
my słów, co sa mo w so bie nie by ło by ta -
kie złe, gdy by te mu „zgar nia niu” przy -
świe ca ła ja kaś idea prze wod nia. Co
do wy ko naw ców – Jes se Re is, skrzy pek
li czą cy so bie za le d wie 23 la ta, dys po -
nu je no śnym to nem i bar dzo do brą
tech ni ką (w peł ni mógł ją za pre zen to -
wać je dy nie w utwo rze Sa int -Sa en sa).
Je go gra jest bar dzo eks pre syj na, cza sa -
mi sły chać w niej po łu dnio wo ame ry kań -
ski tem pe ra ment. Ame lia To kar ska jest
har fist ką per fek cyj ną. Jej in stru ment peł -
ni wszak że wo bec skrzy piec ro lę słu żeb -
ną. Trze ba się do brze sku pić, że by go za -
uwa żać. Z po mo cą przy cho dzi zmysł
wzro ku, bo czyż jest coś pięk niej sze go,
niż de li kat ne rę ce mło dej da my, szar pią -
ce stru ny har fy?

Mu zy ka pol ska w NO SPR

W
ra mach lu to we go kon cer tu abo -
na men to we go NO SPR Łu kasz

MAG DA LE NA DZIA DEK

Bo ro wicz po pro wa dził w Sa li Kon cer -
to wej Na ro do wej Or kie stry dwa utwo -
ry na le żą ce do nie gdyś po pu lar ne go
ga tun ku kom po zy cji pi sa nych „ku
czci” czy też „ku pa mię ci”: Sym fo nię
F -dur „Po lo nia” op. 14 Emi la Mły nar -
skie go i uwer tu rę pod ta kim że ty tu łem
an giel skie go twór cy Ed ga ra El ga ra.
Oba utwo ry po wsta ły w po dob nym
cza sie (Mły nar ski – 1910, El gar
– 1915, zresz tą ten dru gi po wstał
na proś bę Mły nar skie go) i oba są re -
ali za cją po dob ne go za mie rze nia, mia -
no wi cie w ich tek sty zo sta ły wpi sa ne
cy ta ty pol skich tań ców i me lo dii na -
ro do wych. Dzieł te go ro dza ju stwo rzo -
no w XIX i I po ło wie XX wie ku bez
li ku, zwy kle w po wią za niu z pro wa -
dzo ny mi przez da ne na ro dy woj na mi.
Czę sto ta kie kom po zy cje prze zna cza -
no wprost do użyt ku ze spo łów woj sko -
wych. Za gra nicz ne utwo ry przy wo łu -
ją ce te ma ty pol skie – a nie jest ich
du żo – po wsta ły w epo ce za bo rów,
z my ślą o Pol sce wal czą cej, głów nie
ja ko re ak cja na na sze po wsta nia.
Skom po no wa na w 1836 ro ku Uwer tu -
ra „Po lo nia” Ry szar da Wa gne ra,praw -
do po dob nie ni gdy nie wy ko na na za je -
go ży cia (co naj wy żej w trans kryp cji
for te pia no wej) in spi ro wa na jest wy da -
rze nia mi po wsta nia li sto pa do we go,
do któ re go mło dy Wa gner miał wręcz
en tu zja stycz ny sto su nek. W tkan kę
utwo ru wple cio ne są m.in. cy ta ty
z pie śni Wi taj, ma jo wa ju trzen ko
i Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła. Z ro -
ku 1883 po cho dzi po emat sym fo nicz -
ny Fran cuz ki Au gu sty Holmés p.t.
Po lo gne, in spi ro wa ny pew nym fran -
cu skim ob ra zem przed sta wia ją cym
ma sa krę pol skich ma ni fe stan tów
w War sza wie w 1861 ro ku. 

Za wie ra on ryt my pol skich tań ców
na ro do wych oraz cy tat pie śni Z dy mem
po ża rów. I wresz cie Po lo nia El ga ra,

skom po no wa na dla uświet nie nia jed -
ne go z kon cer tów do bro czyn nych,
ja kie or ga ni zo wał Igna cy Jan Pa de -
rew ski dla pol skich ofiar I woj ny
świa to wej. Tu cy ta tów jest mnó stwo,
oprócz pie śni pa trio tycz nych i War sza -
wian ki 1905 ro ku sły chać tak że za po -
ży cze nia z mu zy ki Cho pi na i Pa de rew -
skie go. 

Sym fo nia „Po lo nia” Emi la Mły nar -
skie go róż ni się od trzech wspo mnia -
nych utwo rów oka zjo nal nych – jest
sa mo ist nym, am bit nym utwo rem
z krę gu wiel kiej sym fo ni ki. I tu wple -
cio ne zo sta ły licz ne „zna ki roz po -
znaw cze” w po sta ci cy ta tów z pol -
skich pie śni na ro do wych (łącz nie
z Bo gu ro dzi cą), po zba wio ne jed nak
zo sta ły „pla ka to wej” osten ta cji. Utwór
Mły nar skie go jest za to de mon stra cyj -
nie no wo cze sny: brzmią w nim echa
mu zy ki Wa gne ra, Straus sa i Czaj kow -
skie go. „Po lo nię” skom po no wał
Mły nar ski z my ślą o so bie ja ko dy ry -
gen cie. Zo sta ła pra wy ko na nia na kon -
cer cie wień czą cym je go pierw szy
se zon prze pra co wa ny ze Szkoc ką
Or kie strą Sym fo nicz ną w Glas gow.
Po ka zał ją kom po zy tor tak że w Ber -
li nie, Lon dy nie, Edyn bur gu i War sza -
wie. Póź niej przy po mi na no Po lo nię
Mły nar skie go tyl ko oka zjo nal nie;
dzi siaj świę tu je swój re ne sans, na fa -
li dzie ła upo wszech nia nia dzie dzic twa
mu zy ki pol skiej.
Łu kasz Bo ro wicz po pro wa dził dzie -

ło Mły nar skie go z roz ma chem i bla -
skiem, uwy pu kla jąc mi strzo stwo ro -
bo ty in stru men ta cyj nej au to ra.
Kom po zy cja El ga ra zo sta ła na to -
miast za pre zen to wa na z dba ło ścią
o sto no wa nie nad mia ru nie co na iw ne -
go pa to su, ja ki ją cha rak te ry zu je.
Po mię dzy El ga rem a Mły nar skim
za brzmia ła kom po zy cja Pio tra Mos -
sa – Czte ry mo no lo gi an tycz ne na alt
(w tej ro li Ewa Wo lak) i or kie strę.
Tekst słow ny na pi sał spe cjal nie na po -
trze by te go dzie ła zna ny po eta i tłu -
macz An to ni Li be ra. Czte ry mo no lo -
gi to czte ry por tre ty psy cho lo gicz ne
bo ha te rek an tycz nych: Ifi ge nii, Me -
dei, Kli te mne stry i He ka be. Au to rzy
nada li tym por tre tom ry sy ciem ne, tra -
gicz ne; mo wa o klę skach ży cio wych,
tra ge diach, śmier ci. Piotr Moss stwo -
rzył mu zy kę bar dzo eks pre syj ną; jej
pla stycz ne ge sty na wią zu ją do po ety -
ki ope ro wej. Utwór, choć trud ny
w od bio rze ze wzglę du na pa nu ją cy
w nim od po cząt ku do koń ca wy so ki
ton emo cjo nal ny, po do bał się pu -
blicz no ści ze wzglę du na bar dzo
atrak cyj ną in stru men ta cję. Kom po zy -
tor za sto so wał du żą or kie strę z trze -
ma gru pa mi per ku sji, har fą, for te pia -
nem i kla we sy nem, otrzy mu jąc
bo gac two fra pu ją cych brzmień.

■

sl03s47m  18-03-21  11:00  Strona 1



48

MARIA KORUSIEWICZ

PO WRA CA JĄ CY ZI MĄ!

W noc nym śnie gu

przed do mem

tam gdzie świa tło z furt ki gi nie w szro nie olch

Scho dzą cych w głąb ja ru

Kłąb mro ku w ciem no ściach

Czar na wy rwa w krza kach

Dzik

Stoi przy ku błach na śmie ci

Ostroż nie wy łą czam świa tła sa mo cho du

Ga szę sil nik. Ni kły głos ra dia milk nie w mroź nym po wie trzu

Bez rad na

cze kam w ci szy

Dzie li nas mo że je den ob rót kół zgrzyt ha mul ców

Mo że od ci ski dło ni czer wie nie ją ce na skle pie niach ja skiń
Za tar te syl wet ki Bruz dy łu ków i strzał
Bli zny lo du

Mię dzy na mi roz włó czo ne obier ki, reszt ki mar chwi, me tal pu szek

W ko le inach

czer nią
po ły sku ją cien kie pla my krwi krysz ta ły no cy

Krew na ostrej bru nat nej sier ści

Cięż ki odór du si mróz

Wni ka ją we mnie ki lo me try szos zmę cze nie rąk ból stóp

Opa da ją ze mnie przy szło ści i so ple pa mię ci

Wra ca coś co jest głę biej

ni żej niż od dech

czym je stem

Szyb kość ra cic i łap

Ło pot skrzy deł
go ni twy w ciem no ściach

Przez si ne roz le wi ska

Ży cie pło ną ce mię dzy pal ca mi

W ra nach zie mi

Ta chwi la

nie istot na jak lęk
pew na

jak błysk kłów

PIĘT NA STY CZERW CA

# SPA CE RU JE MY PO LE SIE

ty le piór ty le sier ści

śla dy ła pek w igli wiu

Jul ka – trzy let nia – ku ca nad po bo jo wi skiem

ostroż nie roz dzie la 

tu pta sie tu ko cie

tu z plam ka mi krwi

a tu czy ściut kie

jak no we

Pra wie -ży we

cho ciaż Ży ją -nie

mó wi 

Nad Skrzycz nem cien kie li nie desz czu 

ale tu, po mię dzy świer ka mi po wie trze jesz cze drży
mięk kim cie płem

Przed na mi na ścież ce

ko bie ta i męż czy zna

On w prze po co nej ko szu li

pa trzy na nią z uko sa jak by by ła 

dziw nym zwie rzę ciem

o nie po ko ją cych ru chach

Ona dro bi w nie wy god nych pan to flach

z czer wo ny mi no ska mi

Spód ni ca od sła nia bla de uda

Pod no si rę kę ale ury wa wpół ge stu

Ści ska ma łą to reb kę
ab sur dal ną w swo im ró żu

jak ktoś kto upa da

i zno wu wsta je

i upa da i chce wstać 

Jul ka wy cią ga do nas 

rę ce peł ne tra wy

i piór i igli wia

Śmie je się i bie gnie na przód

pro sto w pla mia ste oko la su 

Idzie my w ci szy

Od le głe
w cho rą gwiach nie ba

czer wo ne czer wo ne

sto ją gwiaz dy
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JE LEŃ

W ciem no ści

przy ścież ce do zwóz ki drew na

po nad do mem

ni ski war kot sil ni ka ści szo ne gło sy

Na mo krej od desz czu bre zen to wej płach cie

nie ru cho ma bry ła
Bło to

zle pia sierść
Gra na to we li nie wo dy al bo krwi

żło bią krę te ko ry ta rze

Na sią kłe wil go cią sznu ry na po ro żu
sznu ry na brzu chy

sznu ry na plan de ce

Zwo żą z la su je le nia

za bi te go pod szczy tem

Nie wi docz na

sie dzę na gór nym ta ra sie

Zim no du si od dech

ostry za pach bu twie ją cych li ści

mie sza się z cie pła wym smro dem spa lin

z mo im lę kiem

Drze wa upa da ją ka mie nie ob ra ca ją się w proch

Idę przez zie mie umar łych

Ukła da nie wło sów

Otwie ra nie dło ni

Omy wa nie stóp

Śmierć
wśród mię sa i ko ści

w stru gach wo dy

wśród dzio bów i że ber

śli ny i zie mi

i gwał tow no ści ciał
roz pię ta po mię dzy ci chy mi do mo stwa mi lu dzi

a nie bo skło na mi la su

ską pa na w ogniu

do ty ka mnie

do ty ka mnie

I

i te raz 

wiem tyl ko

że za chwi lę za ło żę cięż ki hełm i zbro ję
i w czer wo nym dy mie 

upad nę 
pod koń ski mi ko py ta mi

jak resz ta

na prze ciw no żom

i lan com i krwa wym szpo nom

Mięk ki strzęp mię sa

wgnie cio ny w pył
po mię dzy in ny mi cia ła mi zie mi

Spię ty tyl ko

włók na mi koń czyn i fe to rem je lit

bu tów i la mo wa nych pa sów

i gu zi ków

Śle py wśród ślep ców

głu chy wśród głu szo nych

bez dom ny wśród bez i mien nych

z otwar ty mi sze ro ko ocza mi

w

wi ru ją cej świa tło ści dnia

bie gnę w stro nę brze gu pod nie bem peł nym wró bli

le żę na po lach wśród wy so kich traw

ty mot ka łą ko wa, mie tli ca, li lio wa wie chli na

czer wo na ko strze wa 

i jesz cze błę kit 

i

bez roz pa czy bez skar gi

bez nie na wi ści

bez roz cza ro wa nia tym co nie jest

(my mę dr cy my wier ni my świad ko wie na szych śmier ci

do ty ka my ran) 

i

ża den mur, żad ne pra wo żad na pięść żad ne wy ba cze nie

(nad Wiel ką Wie żą od le gły tań czy ja strząb)

cier pli wość bó lu nie zna gra nic
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Śląskie ta jem nice
cz. 3

Wieża rozpaczy w Chwalimierzu

Hi sto ria za pi sa na w ru inach

Von Kram sta to ro dzi na wiel kich prze my słow ców na zy wa na Ślą ski mi Roc ke ‐
fel le ra mi, któ ra za le d wie w prze cią gu kil ku po ko leń do ro bi ła się wiel kiej for ‐
tu ny na ko pal niach wę gla i prze my śle włó kien ni czym. W ich po sia da niu by ły
przę dzal nie i far biar nie lnu, sta li się głów ny mi ini cja to ra mi wie lu roz wo jo wych
in we sty cji na te re nie Ślą ska. Dzię ki nim po wsta ła np. li nia ko le jo wa z Wro cła ‐
wia w kie run ku Su de tów. Jak przy sta ło na wiel kich ma gna tów fi nan so wych, ich
sie dzi ba ro do wa mu sia ła być wy jąt ko wa. W ro ku 1881 Georg von Kram sta sta ‐
je się no wym wła ści cie lem nie wiel kiej wio ski Fran ken thal – obec nie Chwa li ‐
mierz i po dej mu je de cy zję o wznie sie niu w miej scu ru in daw ne go XIII‐wiecz ‐
ne go zam ku wa row ne go swej re zy den cji. Nie speł na czte ry la ta póź niej pro jekt
zo sta je po wie rzo ny wy bit ne mu ar chi tek to wi Kar lo wi Schmid tho wi, któ re go
dzie łem jest mie dzy in ny mi Bel we der na wro cław skim Wzgó rzu Par ty zan tów
czy choć by ZOO we Wro cła wiu. Tak oto roz po czy na się hi sto ria pięk ne go pa ‐
ła cu wy bu do wa ne go przez je den z naj zna mie nit szych ślą skich ro dów, któ ra
znaj dzie swój epi log już w po wo jen nym okre sie spo ko ju, ja ki na sta ł po burz ‐
li wych la tach woj ny.

O
d na le zie nie pięk ne go pa ła cu Geo -
r ga von Kram sta nie jest obec nie

ta kie pro ste. Po mi mo że wznie sio ny
zo stał na wzgó rzu, a je go wie ża po kry -
ta pla ty ną wi docz na by ła z oko licz -
nych wio sek, a na wet od da lo nej znacz -
nie Śro dy Ślą skiej, dziś próż no jej
szu kać w kra jo bra zie Chwa li mie rza.
Do strzec mo że my je dy nie wy sta ją cy
ki kut w gąsz czu drzew i krze wów, któ -
re kie dyś by ły roz le głym i pięk nym
zło że niem par ku kra jo bra zo we go, ja ki
ota czał eklek tycz ny pa łac. Wznie sio ny
w ca ło ści z ce gły klin kie ro wej, oto -
czo ny fo są i mu rem obron nym do złu -
dze nia przy po mi nał śre dnio wiecz ną
wa row nię.

Jak przy sta ło na lu dzi za moż nych,
pa łac, za bu do wa nia go spo dar cze oraz
park pa ła co wy by ły uko ro no wa niem
ich bo gac twa i am bi cji. Gdy pierw szy
raz tra fi łam do Chwa li mie rza, dłu go
wpa try wa łam się w bra mę wjaz do wą
do po sia dło ści, któ ra opa trzo na z jed -
nej stro ny w kar tusz her bo wy po mi mo
upły wu lat i do ko na nych znisz czeń da -
lej pod kre śla ma je stat daw nych go spo -
da rzy. Nie ste ty la ta za nie dbań od bi ły
swo je pięt no nie tyl ko na pa ła cu i za -
bu do wa niach go spo dar czych. Kil ku
hek ta ro wy park, któ ry w za mie rze -
niach von Kram sta był pro wa dzo ny

w spo sób dzi ki, bez więk szej in ge ren -
cji w po czy na nia przy ro dy, w chwi li
obec nej cał ko wi cie prze jął pa no wa nie
nad po sia dło ścią.

Spo glą da jąc na te nie prze by te za ro -
śla, trud no uwie rzyć, że znaj do wa ły
się tu ba żan ciar nia, dom ką pie lo wy,
ba sen z fon tan ną, okrą gły pa wi lon
ogro do wy z ko lum na dą oraz ta ras wi -
do ko wy na park. Od naj dzie my na to -
miast pięk ny, cho ciaż nie pod da wa ny
re mon to wi obiekt, uwa ża ny za ko lej ny
pa łac. Nic bar dziej myl ne go – to tyl ko
daw na po wo zow nia i staj nie, jed nak
wy bu do wa ne z ta kim roz ma chem, że
ma ło wy traw ne oko la ika mo że do pa -
trzyć się w nich pa ła cu.

Obec nie w za bu do wa niach wo zow -
ni znaj du je się jed na z dwóch stad nin
ko ni. Ko lej na jest nie co da lej, obec ny
wła ści ciel zaj mu je rów nie pięk ny
i oka za ły do mek my śliw ski. Tak na do -
brą spra wę tyl ko te dwa obiek ty oca la -
ły, resz ta po grą żo na w za ro ślach po pa -
dła w za po mnie nie. Ru iny pa ła cu
skry wa ją się na ubo czu, tam, gdzie
brak już utwar dzo nych dróg, a pro wa -
dzą tyl ko krę te le śne ścież ki. Do cho -
dząc do nich moż na od nieść wra że nie,
że to nie ru iny pa ła cu, a za gi nio ne mia -
sto Ma jów. Po roz rzu ca ne wszę dzie
róż ne ele men ty ar chi tek tu ry pa ła co -

wej, wy ko na ne z pia skow ca, oraz glo -
rie ta wi do ko wa wy bu do wa na na skra -
ju skar py do da ją ma gii te mu miej scu.

Ru iny są nie bez piecz ne, peł ne za pa -
dlisk, do łów po zo sta wio nych przez po -
szu ki wa czy le gen dar ne go skar bu, któ -
ry to rze ko mo zo stał ukry ty pod ko niec
woj ny przez Kram stów. Jed nak, czy
ta ko wy skarb ist niał? Z pew no ścią ni -
gdy się nie do wie my, jed nak fak tem
jest, że w la tach pięć dzie sią tych zna le -
zio no tu ukry te kosz tow no ści i zło to.
Na ro słe le gen dy o ukry tych bo gac -
twach przy czy ni ły się bar dzo do de wa -
sta cji obiek tu. Splą dro wa ny zo stał tak -
że gro bo wiec mau zo leum znaj du ją cy
się w nie da le kiej od le gło ści od pa ła cu.

Po cho wa na zo sta ła tam wnucz ka
Kram sta, któ ra po nio sła śmierć, spa da -
jąc ze skar py pod czas jaz dy brycz ką.
Wę dru jąc wśród ru in pa ła cu, war to
spoj rzeć w roz bi ty cze rep wie ży, za -
cho wa ły się w niej ele men ty pięk nej
sztu ka te rii pa ła co wej, na to miast da lej
znaj dzie my po zo sta ło ści po fon tan nie.

Za wie ru cha wo jen na to po czą tek
koń ca pa ła cu w Chwa li mie rzu.
Do upad ku przy czy ni li się żoł nie rze
Ar mii Czer wo nej, kie ru ją cy się pra -
wem zwy cięz cy, któ re na ka zy wa ło gra -
bić, gwał cić i nisz czyć. Obiekt zde wa -
sto wa no. Być mo że przy czy ną tych
znisz czeń by ła chęć po zy ska nia nie -
do stęp nych zdo bień ko pu ły wie ży, po -
kry tych czy stą pla ty ną. Resz ta pa dła
łu pem sza brow ni ków, któ rzy kra dli
wszyst ko, co mia ło, lub wy da wa ło się,
że ma ja kąś war tość.

Póź niej sze la ta to okres, w któ rym
bra ko wa ło po my słu na za go spo da ro -
wa nie obiek tu, choć ten po mi mo
po wierz chow nych znisz czeń był
w bar dzo do brej kon dy cji, jed nak suk -
ce syw nie roz bie ra ny ce gła po ce gle,
w za sa dzie w koń cu prze stał ist nieć.
De struk cyj ne dzie ło lu dzi do peł ni ła
przy ro da, wdzie ra jąc się w mu ry znisz -
czo nej po sia dło ści. Co ro ku z na sta -
niem wio sny hi sto ria się po wta rza, po -
bu dzo na cie pły mi pro mie nia mi słoń ca
ro ślin ność po dej mu je wal kę z ru ina mi
pa ła cu. Roz sa dza i kru szy ko rze nia mi
ścia ny, a to, co po ko na i zrzu ci na zie -
mię, po kry wa mchem i wszę do byl skim
blusz czem. Tak oto do bie ga koń ca hi -
sto ria pa ła cu, któ ry był uko ro no wa -
niem wiel kiej for tu ny.

Tekst i zdję cia:

JU LIA MON TEW SKA

Re gio na list ka, pa sjo nat ka ru in, mi ło -
śnicz ka za byt ków oraz ar chi tek tu ry
obron nej i prze my sło wej Dol ne go
i Gór ne go Ślą ska, twór czy ni in ter ne to -
we go por ta lu Łow cy Hi sto rii, pu bli ku -
je w mie sięcz ni ku „Od kryw ca”.
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D
o pro wa dził ją do per fek cji… Two rzy ob -
ra zy, któ rych su ge styw ność i si ła od -

dzia ły wa nia wy pły wa ją z in ten syw no ści
i sku pie nia, z ja kim przy glą da się świa tu. Ani
śla du tu taj ga dul stwa, ani odro bi ny czczej or -
na men ty ki. Jak sam twier dzi – nie jest zwo -
len ni kiem bu do wa nia nada trak cyj no ści wi zu -
al nej. Dys kret ne i per fek cyj ne rze mio sło to
de ter mi nan ta sty lu Ada ma Si ko ry w ob rę bie
ob sza rów sztu ki, w któ rych za zna cza swo ją
obec ność. Jest re ży se rem fil mo wym i te le wi -
zyj nym, ope ra to rem, fo to gra fi kiem, ma la -
rzem… Kie dy stu dio wał na Wy dzia le Ope ra -
tor skim w PWS FTviT wŁo dzi je go Mi strzem
był Je rzy Wój cik. Le gen dar ny ope ra tor fil mów
Szko ły Pol skiej, twór ca zdjęć do „Po pio łu
i dia men tu”, „Ero iki”, „Mat ki Jo an ny odAnio -
łów” oprócz na uki zna ko mi te go rze mio sła
prze ka zy wał swo im stu den tom ro dzaj nad bu -
do wy es te tycz no -fi lo zo ficz nej tej pro fe sji. 

Adam Si ko ra jest tak że Na uczy cie lem.
Od wie lu lat wy kła da sztu kę ob ra zu fil mo we -
go w „ślą skiej fil mów ce”, czy li Wy dzia le Ra -
dia i Te le wi zji UŚ. Jak ro zu mie swo ją ro lę ja -
ko pe da go ga? „Mo ich stu den tów chcę przede
wszyst kim otwie rać na za wód. Zwra cam uwa -
gę na to, co uni wer sal ne w za wo dzie, uwraż -
li wiam na ro lę świa tła, kom po zy cję ka dru, spe -
cy fi kę bu do wa nia nar ra cji fil mo wej…”

Ja ko ope ra to ro wi za ufa li mu wy bit ni re ży -
se rzy: Lech Ma jew ski, z któ rym stwo rzył nie -
zwy kłe wi do wi ska („An ge lus”, „Młyn
i krzyż”, „Wo ja czek”), Je rzy Sko li mow ski
(„Es sen tial Kil ling”, „Czte ry no ce z An ną”),
Da vid On drzi cek („W cie niu”), Piotr Du ma -
ła („Las”, „El der ly”). Kie dy sam re ży se ru -
je fil my „ufa mu” tak ka pry śna, trud na
do do tknię cia ma te ria, ja ką jest uni wer sum
wy obraź ni ar ty stycz nej tych twór ców, któ -
rych por tre tu je na ekra nie. Bo re jestr wy re -
ży se ro wa nych przez Ada ma Si ko rę ob ra zów
to ge ne ral nie ka te go ria „fil mu o sztu -
ce” – od hi sto rii Bru no Schul za, przez Er wi -
na Sów kę, Ry szar da Kry nic kie go, ar chi tek -
tów (au to rów Spodka), rzeź bia rzy two rzą cych
oł tarz ad ma jo rem dei glo riam film „Mój oł -
tarz” (po ślą skich mu zy ków) „Blu sme ni. Bal -
la da o Jan ku „Kyk sie”, „Skrze ku”. 

Hip no ty zu ją co, w wi zjach Si ko ry, ob ja wia
się Śląsk. Uro dził się w Mi ko ło wie, tu miesz -
ka i w te miej sca ze świa ta po wra ca. Ten prze -
strzen ny „stan po sia da nia” uka zu je w naj szer -
szym spek trum – z prze ni kli wo ścią spoj rze nia
do ku men ta li sty i z wi zjo ner stwem po ety
ekra nu. Jak w ob ra zie „Bo że Cia ło” krę co nym
w dziel ni cy Li pi ny, w któ rym zie mia spu sto -
szo na i wy ja ło wio na ma te rial nie i men tal nie
pod czuj nym (i czu łym) spoj rze niem au to ra
fil mu od sła nia swo ją ko lej ną war stwę. Ży wą.
Jak w ka drach „An ge lu sa” (reż. L. Ma jew ski)
do czy ta nia ja ko ko men tarz „nie z tej zie mi”
ma lar stwa Gru py Ja now skiej i za ra zem ja ko
ciąg dal szy tych cu dow no ści, jak w mi ko łow -
skich lo ka cjach z „wier sza mi po ety na ple -
cach” („Wo ja czek” reż. L. Ma jew ski)… Jak
w „Ewie” (reż. A. Si ko ra, I. Vil lqist) – gdzie
dra mat ko bie ty to czy się po now nie tu, na spu -
sto szo nym Ślą sku, po ka za nym jed nak tak, że
sta je się otwar tą na in ter pre ta cje me ta fo rą fa -
ta li zmu lo su, któ ry mo że mieć miej sce Wszę -
dzie i Za wsze. 

Ja ko ar ty sta wi zu al ny Adam Si ko ra re ali -
zu je też w peł ni au tor skie pro jek ty wy my ka -
ją ce się wer bal ne mu opi so wi… To sy tu acja,
któ ra do ty ka po ten cjal ne go in ter pre ta to ra za -
rów no je go fil mów, jak i fo to gra mów, ob ra -

zów, ry sun ków. Ku si w tym mo men cie
chęć przy to cze nia te zy Wit t gen ste ina
– „o czym nie moż na mó wić, o tym trze ba
mil czeć”. Ale mil czeć nie wy pa da, bo ta ar -
ty stycz na eks pre sja ocze ku je na szej od bior -
czej re ak cji. Tak dzie je się przy naj now szym
au tor skim fil mie te go twór cy – „Po wrót Gi -
gan ta” (kon ty nu acja po wsta łe go kil ka lat te -
mu ob ra zu „Gi gant”). Po wsta ło po ru sza ją co
pięk ne w war stwie ob ra zu i nie po ko ją ce
w wy mia rze dia gno zy świa ta przed sta wio -
ne go oni rycz ne stu dium me lan cho lii. 

Nie ma w tym fil mie kla sycz nej nar ra -
cji – ob ra zy uwol nio ne od re fe ro wa nia przy -
czy ny i skut ku nie spiesz nie spo ty ka ją się
z rów nie wy zwo lo ny mi dźwię ka mi, któ re bo -
ha ter re je stru je, od twa rza i przy wo łu je. For -
te pia no wa mu zy ka wy jąt ko wej uro dy (kom -
po zy cje i wy ko na nie Ty mo te usza Bie sa)
sta je się tu taj szcze gól ną ilu mi na cją ob ra -
zów.: „Mo je fil my są pra wie nie ru cho me”

pre cy zu je re ży ser. Ta au to dia gno za ma
w wy pad ku „Po wro tu Gi gan ta” kon tekst
szcze gól ny, ja ko że w pew nym sen sie współ -
ist nie je z in nym au tor skim przed się wzię -
ciem – wy sta wą ry sun ków i fo to gra mów za -
ty tu ło wa ną „NI GRE DO ści chłem w chło du”.
W au tor skim ko men ta rzu do eks po zy cji
twór ca pi sze: 

„Wy sta wa na wią zu je do po ję cia Ni gre do.
Po cząt ko wo Ni gre do, ina czej Blak ness,
ozna cza ło roz kład oraz de kom po zy cję ma te -
rii. Funk cjo no wa ło w opi sie prze bie gu pro -
ce su al che micz ne go, by ło je go wstęp nym eta -
pem roz po czy na ją cym pro ces uzy ski wa nia

ka mie nia fi lo zo ficz ne go. Po wie lu stu le -
ciach do me cha ni zmów te go pro ce su oraz
do no men kla tu ry je go opi su po wró cił Carl
Gu staw Jung. Za sto so wał po ję cie Ni gre do
do wy ra że nia naj głęb sze go sta dium de pre -
sji. (…) Wy sta wa Ni gre do jest pró bą wi zu al -
nej in ter pre ta cji te go po ję cia, od wo łu je się
rów nież do roz bu do wa nej war stwy sym bo licz -
nej ilu stru ją cej cha rak ter i prze bieg te go pro -
ce su. Do pró by od na le zie nia ob ra zo we go
ekwi wa len tu te go po ję cia uży łem prze two rzo -
nych fo to gra ficz nie ry sun ków oraz fo to gra -
fii. Więk szość zdjęć zwią za na jest z fil mem Po -
wrót Gi gan ta. Film ten rów nież sta no wi
pró bę opi su pro ce su Ni gre do, przed sta wia
bo ha te ra któ ry do tknię ty roz pa czą, de pre sją,
me lan cho lią do zna je pro ce su po wol ne go
roz pa du. W war stwie nar ra cyj nej fil mu jest
to tyl ko jed no z wie lu po dej mo wa nych za gad -
nień. Wy sta wa Ni gre do sta no wi za tem ro ‐

dzaj przy pi su do fil mu, jest ob ra zo wą grą

z wie lo znacz no ścią te go po ję cia (pod kre śle -
nie i skró ty mo je – A.S.)”.

Trans mu ta cja – czy li prze mia na, al che -
mia – ja ko łą cze nie to prak ty ki, któ rych me -
ta fo rycz ny wy miar od nieść moż na do pro ce -
su „prze kła du” rze czy wi sto ści na dzie ło
sztu ki, zaś na dzie ło fil mo we w szcze gól no -
ści. Jed na z ilu mi na cyj nych fraz ob ja śnia ją -
cych spe cy fi kę X Mu zy opi su je ki no ja ko
„za kli na nie wul gar nej ma te rii”. Adam Si ko -
ra spraw ność „za kli na cza” po siadł w stop niu
do sko na łym. 

ANI TA SKWA RA

Adam Si ko ra
i je go „Sztu ka
Pa trze nia”
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Kie dy za mknie się księ ga mo je go ży wo ta, niech otwo rzy się mo ja księ ga śmier ci.
Po świę cam ją wam, ży ją cy, nie dla te go, by za smu cić wa sze ser ca, ale dla te go, by

każ dy spoj rzał na swo je ży cie jak na nie prze nik nio ną świą ty nię.

[OD AU TO RA] 

Nie ma w ży ciu nic bar dziej po ra ża ją ce go niż śmierć. Za prze cza te mu,
przed czym schy la my gło wę: ge niu szo wi, pięk nu, wła dzy. Czy ni na sze szcze gól -
ne ist nie nie tak bez ce lo wym, że, praw dę mó wiąc, każ dy po wi nien osza leć
od świa do mo ści, że umrze. Ale nikt jesz cze z te go po wo du nie osza lał.

Nad otwar tym gro bem sław nych lu dzi wy gła sza się prze mó wie nia. Mó wi się
w nich zwy kle, że „bez li to sna śmierć” za bra ła czło wie ka, lecz „je go dzie ło bę dzie
żyć wiecz nie”. Ob ja wia się w ten spo sób na sza py cha przed ma je sta tem śmier ci
i dą że nie do te go, by za chę cić in nych lu dzi do an ga żo wa nia się w dal szą pra cę.
Wszyst ko to nie ma sen su. Żad na za ro zu mia łość nie prze stra szy śmier ci, jak rów -
nież żad na stra ta nie za trzy ma zdro wych lu dzi w ich pra cy. Bę dą an ga żo wać się
dla te go, że ta ka jest ich na tu ra i każ da śmierć bę dzie przez nich za po mi na na, jak -
by by ła są dzo na tyl ko umar łe mu, nie im. Wsze la ko, co kol wiek gło si li by ora to rzy,
ści śnię ci wo kół do łu z opusz czo ną weń trum ną, o ener gii czło wie czeń stwa – mniej
niż o ener gii do „pra cy” – mo że świad czyć, mi mo wszyst ko, wła śnie ten ostat ni
umar ły. Wie my, że w ago nii, kie dy mą cił się je go ro zum, by ły mu już zu peł nie ob -
ce te spra wy, któ re ko chał za ży cia; dla te go od cho dzi my od tej za ko pa nej lal ki ze
świa do mo ścią ja kie goś nie roz wią zy wal ne go ab sur du. Oszo ło mie nie jed nak że szyb -
ko mi ja... Aż do ko lej ne go przy pad ku, kie dy znów – bez wzglę du na licz bę po no -
wio nych po grze bów – po ja wi się ta sa ma roz ter ka i rów nie szyb ko przej dzie w po -
dob ne oszo ło mie nie. Tak ży je my od stwo rze nia świa ta.

Na tu ra jest nie by wa le mą dra, tak mą dra, że nie tyl ko nie mo że my zmie nić jej praw,
ale z ca łym na szym sprze ci wem wo bec niej, z ca łym cier pie niem z jej po wo du, nie
je ste śmy w ogó le w sta nie wy my ślić in ne go spo so bu or ga ni za cji świa ta. Zda je się,
cóż prost sze go, po ko nać śmierć – i wszyst ko by ło by cu dow ne… Ale niech kto spró -
bu je. W obec nym ukła dzie wszyst ko jest pięk ne, po nie waż jest ko niecz ne, wte dy zaś
sta ło by się trwa łe i nie do znie sie nia. Na sza uko cha na zie mia, gdy by z niej na praw -
dę ni gdy i ni gdzie, i za żad ną ce nę nie moż na by ło odejść, sta ła by się nam tak nie -
na wist na, że, za ci ska jąc pię ści i tłu kąc gło wą o ka mień, rzu ca li by śmy prze kleń stwa
w stro nę od le głych gwiaz d, któ re te raz wy da ją się nam z ja kie goś po wo du ta jem -
ni cze i bli skie. Był by by nam jesz cze dal sze niż te raz... Nie by ło by ani wła dzy, ani
re li gii, po nie waż nikt nie mógł by od jąć ży cia. Sta le spo ty ka jąc Ada ma, Kle opa trę
i Alek san dra Ma ce doń skie go by li by śmy wo bec nich obo jęt ni, i nie mie li by śmy hi -
sto rii. Po eta i ma larz nic by nie stwo rzy li, po nie waż nie mie li by po wo du do po zo -
sta wie nia śla du po so bie, rów nież mo ty wy w sztu ce cał ko wi cie by za ni kły w tym
nie zmien nym i nie zna ją cym zmia ny ży ciu. Wszy scy lu dzie mie li by ten sam wiek
i mło dość utra ci ła by swój wdzięk. To zaś, co na zy wa my „da ra mi ży cia”: kom fort,
roz kosz, tka ni ny piesz czą ce cia ło, do roż ki i wa go ny, uwol nia ją ce nas od zmę cze nia,
pa ła ce, po zwa la ją ce nam za po mnieć o po go dzie i kli ma cie – wszyst ko to nie tyl ko
zo sta ło by po zba wio ne swo je go zna cze nia, ale w ogó le by nie ist nia ło, po nie waż chłód
by nas nie chło dził, głód nie gło dził, zmę cze nie nie mę czy ło itd. itd. Nie by ło by po -
trze by i moż li wo ści róż ni co wa nia płci, dla te go że od na wia nie ludz ko ści, któ ra sta -
ła by się nie znisz czal na w swej struk tu rze, by ło by zu peł nie zbęd ne, a jej nie ogra ni -
czo ny roz kład był by oczy wi ście nie moż li wy. Krót ko mó wiąc, to sa mo ży cie, któ re
te raz tak na mięt nie ko cha my, nie mo gło by być w ża den spo sób tym, czym jest te -
raz, gdy by nie by ło śmier ci. Nie moż li we by ło by za cho wać go w obec nej for mie, eli -
mi nu jąc z nie go śmierć. I jak kol wiek za brzmi to dziw nie, na le ży po wie dzieć, że ży -
cie, któ re ko cha my, jest ufun do wa ne na ni czym in nym, tyl ko na śmier ci.

Lecz jak by nie by ło: śmierć jest strasz na, wstręt na, nie zro zu mia ła!
Ileż ja o niej my śla łem! 
Oto hi sto ria tych my śli.

ZDU MIE NIE WŁA SNEJ PSY CHI KI

Kie dy je steś na uli cy, w słoń cu, wśród lu dzi, al bo sie dzisz w po ko ju i roz ma -
wiasz, i roz glą dasz się wko ło, cza sem znie nac ka za py tasz sie bie: „Wszyst ko to jest
pięk ne… Ale na ja kim jest eta pie? Jak do te go do szło i jak się skoń czy? I jak to
wszyst ko wy tłu ma czyć, że by ja sno okre ślić wła sne miej sce we Wszech świe cie?
Wia do mo, że Zie mia jest tyl ko zia ren kiem pia sku mię dzy in ny mi świa ta mi, któ -
re roz cią ga ją się od nie go we wszyst kich kie run kach do nie skoń czo no ści. Ale nie
ma my z tym nic wspól ne go. Skądś, oczy wi ście, wi dać, że wszy scy je ste śmy zu -
peł nie nie istot ni, ale tu taj na zie mi ma my na szą wiel kość – pa ła ce, par la men ty, kró -
lów, ge niu szy… Co to jest? Ob se sja? A gdzie jest zmar ły? Pod na mi, nad na mi – czy
ni gdzie?”
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I kie dy my ślisz o tym wszyst kim, na gle, w cią gu kil ku se -
kund, ro bi ci się na du szy tak dziw nie i strasz nie, że nie omal
ogar nia cię sza leń stwo.

Je den uczo ny wy tłu ma czył ten stan pro sto: na zwał go „zdu -
mie niem wła snej psy chi ki”. 

TRZY DZIE STU STU LAT KÓW

Wy obraź my so bie, że gdzieś na świe cie ży ło trzy dzie stu stu -
let nich star ców, z któ rych każ dy po przed ni umie rał w dzień
na ro dzin na stęp ne go. Zło żyw szy ra zem ich ist nie nia, otrzy -
ma my trzy ty sią ce lat, czy li za głę bi my się w naj dal szą sta ro -
żyt ność, star szą o ty siąc lat od na ro dze nia Chry stu sa… Tyl -
ko trzy dzie stu lu dzi – i już pra wie nie ma hi sto rii… 

DZIEŃ I GO DZI NA

Swe go cza su, kie dy umie rał mój zna jo my, ów dzień, wy -
zna czo ny na je go śmierć, owa mi nu ta je go zgo nu, na bra ły dla
mnie szcze gól ne go, roz strzy ga ją ce go zna cze nia. My śla łem:
„Tak więc umarł dwu dzie ste go mar ca, w po nie dzia łek,
o siód mej wie czo rem… Oto ona, mi nu ta, od daw na ocze ku -
ją ca na nie go i któ rej ni gdy nie po znał. Ta go dzi na w ca łym
je go ży ciu nie kło po ta ła go; nie po dej rze wał, że wła śnie w tym
uło że niu wska zów ki do go ni go śmierć; po nie dzia łek ni czym
się dla nie go nie róż nił od in nych dni; i na wet dwu dzie ste go
mar ca nie pla no wał żad nej zmia ny. (Pa mię tam wy raź nie, jak
spę dził ten dzień w prze szłym ro ku). A gdy by wie dział?… 

Dla każ de go z nas jest ta ka da ta, i dzień, i go dzi na, i mi -
nu ta.

Próż ne my śli. W przy ro dzie nie ma dat. Ka len darz jest wy -
my ślo ny przez lu dzi. Prze szłe mi ja, czas bie gnie do przo -
du – ot, i wszyst ko. Dni się nie po wta rza ją i, sa me z sie bie,
nie mo gą świę to wać swo jej rocz ni cy, po nie waż nie wi dzia -
ły so bie po dob nych. Wszyst ko jest ta kie sa mo, wsze la ko wciąż
no we, no we, no we – ni gdy jesz cze nie spot ka ne – dzie je się
na świe cie. 

TOK SYCZ NA IN TYM NOŚĆ

Sta le nie po ko iły mnie i trwo ży ły ta kie my śli: prze cież
na pew no już jest gdzieś drze wo, z któ re go zro bią mi trum -
nę? Gdzie ono jest? Czy jesz cze ro śnie w le sie, czy już je po -
cię to na de ski? Na ja kąż tok sycz ną in tym ność je ste śmy wza -
jem ska za ni. A prze cież wca le się nie zna my. Al bo: gra barz,
któ ry zdej mie ze mnie mia rę – wszak on już jest, gdzieś cho -
dzi ten czło wiek… I ma te riał na brzyd kie tru pię gi jest już go -
to wy od daw na. I to wszyst ko jest ukry wa ne przede mną…

Ale to już zu peł ny non sens. Wszyst ko prze cież moż na so -
bie wcze śniej przy go to wać na wzór ska zań ców czy Sa rah
Bern hardt… Osta tecz nie, jest też kre ma cja zwłok… W koń -
cu – czy to nie wszyst ko jed no?

UBRA NIA

Dla cze go na sztyw ne cia ło tru pa wdzie wa się ubra nie ży -
we go czło wie ka. Czyż jest coś bar dziej przy kre go i bez myśl -
ne go niż mar twa rę ka wci śnię ta w wy kroch ma lo ny rę kaw?
Czyż nie są ża ło sne te wszyst kie sur du ty i spodnie roz pro wa -
dza ne po róż nych do łach Woł ko wa, Mi tro fa now skie go,
Smo leń skie go i in nych cmen ta rzy? Śmierć jest tak wiel kim
prze ci wień stwem ży cia, że urą ga wszel kim na rzu ca nym jej
co dzien nym przy zwy cza je niom. Na tu ral ny jest tyl ko na gi
umar ły; ta ki, ja ki się uro dził.

PO MNI KI I POR TRE TY

Po mnik po ety na miej skim pla cu, por tret zma łe go pi sa rza
na wy sta wie skle po wej za wsze ja koś tak dziw nie wni ka ją
do du szy, wciąż tar ga nej smut ka mi, nie po ko ja mi i sprzecz -
no ścia mi ży cia, zło ścia mi lub ra do ścia mi dnia dzi siej sze go.
Ich gło wy za wsze wy da ją się bar dziej ży we niż wszyst kich
ży wych istot. Za ko cha na pa ra przy jaź nie za trzy mu je na nich
szczę śli we oczy i przez chwi lę spo glą da w wiecz ność... Czło -
wiek bli ski sa mo bój stwa, wi dząc ich ob raz, mi mo wol nie bled -
nie ze stra chu przed swo ją ni co ścią.

WIEL CY UMAR LI

Na po grze bach wiel kich lu dzi – na przy kład Vic to ra Hu go, Do -
sto jew skie go, Tur gie nie wa – ich bli scy i przy ja cie le po win ni być
oszo ło mie ni tym oce anem tłu mu, któ ry za lał ich wła sny żal swo -
imi fa la mi. I, być mo że, ten nie po li czo ny tłum wzbu dził w nich
po mruk nie by wa łej za zdro ści, idą cej ze stro ny świa do mo ści, że
umar ły, w isto cie rze czy, wca le do nich nie na le żał…

W TRAM WA JU KON NYM

Pa mię tam, jak pew ne go ra zu, po ra żo ny wia do mo ścią
o zgo nie dro gie go mi czło wie ka, mu sia łem wie czo rem
gdzieś po je chać i wsia dłem do tram wa ju kon ne go. Wil got ny
wiatr wio nął w drzwi wa go nu; kon duk tor przy świe tle la tar -
ki ode rwał mi bi let z ró żo wej szpul ki; na bi le cie był wy dru -
ko wa ny nu mer i ja kaś in for ma cja ma łym dru kiem. Opa tu li -
łem się przed wia trem; po pa trzy łem na swój nu mer
i prze czy ta łem in for ma cję; draż nił mnie za pach naf ty w przy -
ćmio nej la tar ce kon duk to ra. Ale za drża łem wła śnie z te go po -
wo du, że we wszyst kim tak do brze się ro ze zna łem. A przy tym:
czym że jest wiatr? Nu mer? La tar ka? 

Gdy by moż na by ło za py tać o to mar twą gło wę?
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W WA GO NIE

In nym ra zem je cha łem w fo te lo wym wa go nie pierw szej
kla sy. Po su wa li śmy się płyn nie. Pod no ga mi mie li śmy dy -
wan; w gó rze przy jem nie świe ci ła lam pa ga zo wa. W po bli -
żu mnie pięk ny sta rzec, przy bli żył świecz nik do ak sa mit nej
ścia ny, czy tał książ kę i ro zum nie się uśmie chał; ru mia ny za -
gra nicz ny ku piec do czy ty wał przed snem żle wy dru ko wa -
ną nie miec ką ulot kę. Na siat ko wych pół kach le ża ły na sze
rze czy.

I na gle po my śla łem, że nie po strze że nie mo że my zmiaż dżyć
ja kie goś sa mo bój cę lub pi ja ne go pie sze go. Sta nie się tak
w jed nej se kun dzie. Do cza su tej se kun dy – je śli by ja koś uda -
ło się za po biec ka ta stro fie – rów nież i ten nie szczę śnik zro -
zu miał by wszyst ko, jak i my ro zu mie my. Lecz – po tem! Wa -
liz ki, ko ce, pa pie ro sy, bu fe ty dwor co we, wszyst kie na sze
pla ny, na sze za do wo lo ne dys pu ty, da ma ja dą ca do mę ża, po -
li ty ka Nie miec… Tak, to tyl ko jed no szturch nię cie pod na -
szym dy wa nem…

PRZE ŻY TEK

Ży cie i czas są tym sa mym. Tyl ko śmierć nie zna cza su. Tyl -
ko od li cza jąc czas, moż na oce nić i zo ba czyć jak nie stru dze -
nie, nie po zor nie i nie prze rwa nie pra cu je ży cie… Po pa trz cie
wstecz: jak wszyst ko się zmie ni ło! Przy wy kli ście do te go, że
usta lo ny po rzą dek po padł w ru ty nę, i ta kim po zo sta nie… Ja -
kie złu dze nie! Wszyst ko jest wam po wo li od bie ra ne, czysz -
czo ne, zmie nia ne.

Ale naj bar dziej bo le sną rze czą w tej bez li to snej prze mia -
nie sta re go, w po go ni za no wym, jest to, że za czy nasz się nu -
dzić. Cza sa mi czu jesz, że twój głos, twój ję zyk, two je po glą -
dy, two ja oce na lu dzi i ży cia, twój ory gi nal ny i dla in nych
cie ka wy ge niusz, two ja we wnętrz na, nie sły szal na mo wa
do świa ta – wszyst ko to sa me mu to bie jest już nie do sma -
ku, że go to wy był byś zmie nić sa me go sie bie, by do go dzić wła -
snej próż no ści… A smut ne, za wsty dzo ne ser ce, ze swej nie -
do stęp nej głę bo ko ści, py ta z go ry czą: co ro bić?… Gdzie się
po dziać? 

SNY

We śnie dzie je się ze mną coś ab so lut nie nie wia ry god ne -
go, a mi mo to nie je stem tym za wsty dzo ny. Nie mam ką ta,
krew nych, ro dzi ny. Nie ob cho dzi mnie to. Ale mo je istot ne
przy mio ty są tam wi docz ne. I jest mi w peł ni da ny przy wi -
lej od kry wa nia ich bez ja kie go kol wiek skrę po wa nia. Umar li
oży wa ją i mam z ni mi cie pły kon takt, w peł ni od po wia da on
mo je mu skry wa ne mu do nich przy wią za niu. Ja kaś nie zna na
ko bie ta na gle od ga du je wszyst kie mo je sma ki. I mo je ser ce
bi je do niej z mi ło ścią, choć bym na ja wie miał in ne, nie za -
stą pio ne i bli skie ko bie ty. Naj bar dziej nie re al ne sta ny ni gdy
nie kłó cą się z mo im ser cem. Wi dze nia sen ne są mę czą -
ce. I wte dy ja mę czę się w dwój na sób. Za po mi nam o so bie
ze wsty du, ża lu, bez sil no ści. Ale je śli mi sprzy ja ją, to otrzy -
mu ję nie wy po wie dzia ną ra dość. Osią gam wszyst ko, co ko -
cham.

Moż na by ło by z te go wy pro wa dzić wiel ką mo ral ną myśl.
Nie bądź cie ogra ni cze ni. Wy zwól cie się z pę ta ją cych wa sze
ży cie co dzien nych dróg. Po zo staw cie w czy sto ści swo je uczu -
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cia i bądź cie im wier ni. Tyl ko to jed no po zo sta je ży we. A skry -
wa ne uczu cie za wsze u każ de go jest czy ste. Pa mię taj cie jed -
nak że o łzach ni stąd, ni zo wąd, ja kie po zo sta ją na oczach
przy prze bu dze niu. 

OKU LA RY

Na wet je śli my śli my, że wszel ka bie da już się do ko na ła, nie
z na mi, lecz z in ny mi, i że ja oraz moi bli scy ni gdy się jej nie
pod da dzą, wszyst ko bę dzie ta kie sa mo, po ko lei, z każ dym
z nas. Zdu mie wa ją ce jest to, jak ła two mie rzy my się z czymś,
co wcze śniej wy da wa ło się nie moż li we.

Sta rzec... No wła śnie, pa trząc na sta rych lu dzi, wy da wa ło
się, że są to ka ry ka tu ry w ma ki ja żu na sce nie ży cia. Czy kie -
dy kol wiek osią gnie my ten wy gląd (bia łe wło sy, ostre, zwi -
sa ją ce zmarszcz ki, opad nię te usta, oku la ry, garb)? Ależ, wy -
da wa ło się to nie moż li we.

Wię cej. Oto, pra wie twój ró wie śnik, czło wiek zdro wy i we -
so ły, na rze ka, na przy kład, że wzrok mu się po psuł, że źle wi -
dzi z bli ska, wi dzi coś nie wy raź ne go i nie roz po zna je... A ty
się śmie jesz. My ślisz, że jest to po dej rza ne al bo prze sad ne.
Je steś pe wien, że two je wła sne, do sko na łe oczy w naj mniej -
szym stop niu nie przy pra wią cię o ból gło wy.

I oto, zu peł nie nie zau wa żal nie, za czy nasz nie ty le go rzej
wi dzieć, ile je steś jak by zmę czo ny dru ko wa ną czcion ką. Od -
su wasz książ kę da lej i da lej. To bła host ka, mó wisz: „Je śli ze -
chcę, wszyst ko roz po znam z bli ska”. Mi mo tych sta rań, gło -
wa wciąż jest jed nak bar dziej zmę czo na... A wresz cie
przy cho dzą ta kie wie czo ry (jak za wsze: zła po go da lub kop -
ci lam pa), że ni cze go nie da się od czy tać. My ślisz: „Trze ba
wy le czyć oczy”. Le karz py ta: „Ile masz lat?” I kie dy do wia -
du je się, że je steś lek ko po czter dzie st ce, mó wi: „Masz zdro -
we oczy, po wi nie neś no sić oku la ry. 

Tak, oku la ry. Wło ży łeś je. I – nic!
A mło dzi, wi ta jąc cię po si wia łe go i w oku la rach, od kry wa -

ją, że już na le żysz do bar dzo szcze gól ne go ga tun ku, któ ry jest
tyl ko po to, aby oni, mło dzi, pa trzy li na nie go z da le ka, ale
ni gdy się do nie go nie upodob ni li. 

ZNIK NĄĆ I PO DZI WIAĆ

Gdy byż moż na by ło umrzeć i póź niej skądś, z da le ka ra -
do wać się swo im znik nię ciem… Gdy byż moż na by ło nie wi -
dzieć ani swo je go tru pa, ani ludz kie go stra chu przed nim, a tyl -
ko de lek to wać się ja sny mi stro na mi śmier ci, to zna czy
od czy ty wać w ży ją cych ser cach za po mnia ną de li kat ność,
wzru sze nie pa mię ci i głę bo ką me lan cho lię wo bec te go, co
nie odwo łal ne… Gdy byż wiel ki czło wiek, za ży cia nie zau -
wa żo ny, mógł do wie dzieć się po śmier ci o swo jej wiel ko ści…
Gdy byż nie śmier tel ne mu pi sa rzo wi da ne by ło zza gro bu sły -
szeć przez dłu gie stu le cia każ de bi cie ser ca je go wiel bi cie -
li… Gdy byż moż na by ło nie zau wa że nie uczest ni czyć w spo -
tka niach, wy kła dach i uro czy sto ściach po świę co nych je go
ge nial nym dzie łom… Gdy byż cień po ety mógł unieść się
nad je go po mnik w ukwie co nym par ku lub na pięk nym miej -
skim pla cu… Scho pen hau er mó wi, że każ dy wiel ki czło wiek
jest „pre de sty no wa ny” w chwi li, gdy two rzy coś, co bę dzie
z pew no ścią nie śmier tel ne. „Pre de sty no wa ny!” Tak wła śnie
pre de sty no wa ny jest sa mo bój ca, pra gną cy swo ją śmier cią
wzbu dzić skru chę i li tość w okrut nym ser cu, któ re nie umia -
ło zro zu mieć go za ży cia. 

STA RZY LU DZIE Z „FAU STA”

Nad cho dzi je sień. Desz cze są częst sze, ale cza sem za świe -
ci za mglo ne słoń ce. Po wie trze świe żo bu zu je. Je sień po rów -

ny wa na jest do pierw szych oznak sta ro ści. Cóż, to praw da
i wca le nie ob ra ża ona je sie ni. Po czą tek sta ro ści ro dzi nie wy -
po wie dzia nie słod ki smu tek. Wszyst ko, co bez pow rot nie ule -
cia ło, jest ubra ne w cza ru ją ce wid mo, a ser ce bi je smut ną ra -
do ścią, z od da li przy wo łu jąc szczę śli we chwi le ży cia. Czy
po wi nie nem pra gnąć ich po wro tu? Mo że. Ale prze cież nie wia -
do mo, co jest przy jem niej sze dla ser ca. Czy te mo men ty sa -
me w so bie, czy ich od le gły ob raz, skry ty w ci chym kró le -
stwie pa mię ci. 

A po tem mu si na dejść zi ma, czy li nie uchron na sta rość. Spad -
nie snieg, oku ta my się w ko żu chy, spo kor nie je my i zma le je -
my, mo że na wet – dla cze góż nie? – sta nie my się we sel si,
upodob niw szy się do sta rych lu dzi z Fau sta Gou no da, bez -
na mięt nie śpie wa ją cych wzru sza ją co głu pią i dzie cin nie po -
god ną pio sen kę. Ten chór star ców jest ge nial ną i naj praw dziw -
szą ale go rią sta ro ści. Ależ, oczy wi ście! Spójrz cie na sko na nych
star ców. Ja każ w nich jest nie zro zu mia ła, ja sny po go da! Nie
zrzę dzą! Śmie ją się, spa ce ru ją, je dzą, a na wet draż nią mło -
dych... Czy sta roz kosz! Dzie ci i star cy – „al bo wiem ich jest
kró le stwo nie bie skie”. 

A tu taj, w środ ku ży cia, kie dy wszyst ko wi docz ne jest jak
na dło ni i żad ne pro ble my nie zo sta ły roz wią za ne? Tak!
Wszyst ko prze ra ża i bo li…

WIECZ NA NA TU RA

Na tu rę na zy wa ją „wiecz ną” (rów nież – Pusz kin). Rze czy -
wi ście, jak by przy gnia ta ła nas swo im re fre nem: „ty odej dziesz,
a ja po zo sta nę”. Lecz to jest strasz nie my lą ce. Wi dzial na na -
tu ra jest bo wiem tak sa mo wiecz na, jak wi dzial ni lu dzie. Po nas
bę dą in ni. I tak sa mo – na tu ra. Dzi siej sze nie bo nie po wtó -
rzy się ni gdy. Drze wa – w tych miej scach, gdzie ro sną – zo -
sta ną ścię te lub zmur sze ją. Wie że ru ną i mia sta się za pad ną.
Nikt z tłu mu, któ ry pły nie ob fi tą rze ką po tro tu arach, nie od -
ro dzi się w przy szło ści w swo jej po wło ce. Nie po zo sta nie ani
je den nos, ani jed na pa ra oczu, ani jed na su kien ka. Wiecz ne
bę dzie tyl ko ży cie w ogó le, ale nie na sze, nie na sze obec ne
ży cie. 

GDZIE UMIE ŚCIĆ HI STO RIĘ?

Kie dy czy ta cie hi sto rię, to – czyż nie? – otwie ra się
przed wa mi ogrom ną ma pą prze szłość ludz ko ści? Przed wa -
mi prze su wa ją się wiel kie hi sto rycz ne imio na i, zgo dzi cie się,
wi ze run ki tych lu dzi, któ rzy już znik nę li, ob ja wia ją się
wam nie w ich zwy kłym śro do wi sku, a w ja kiejś fan ta stycz -
nej głę bo ko ści, w szcze gól nej per spek ty wie z lo tu pta ka, jak
gdy by po za zie mią, jak gdy by w wi dze niu sen nym, w nie wy -
obra żal nej prze strze ni bez gle by i gra nic… A prze cież żad -
na z tych osób ni gdzie się nie unio sła. Każ da dep ta ła na szą
zie mię i wszyst kie jej wy czy ny, wszyst kie two ry jej ge niu -
szu – pod wzglę dem fi zycz nym – mia ły miej sce w naj niż szej
prze strze ni nad ziem ską po wierzch nią, nie wy żej niż lot wró -
bla. Strze chy do mów to naj wyż szy punkt, dla któ re go ten ma -
ły zgiełk na szej hi sto rii ni gdy nie prze mi nął od nie pa mięt nych
cza sów.

UMAR LI MŁOD NIE JĄ

Nikt nie młod nie je tak sku tecz nie i szyb ko, jak umar li.
Wkrót ce mło dzi lu dzie sta ną się dla nas po pro stu dzieć mi,
na si ró wie śni cy na za wsze po zo sta ną mło dzień ca mi, a praw -
dzi wi star cy ni gdy na praw dę nie ze sta rze ją się w gro bach. 

Rów nie szyb ko młod nie ją na sze por tre ty, po nie waż na ma -
lo wać por tret w ja kimś mo men cie ozna cza to sa mo, co w tym
mo men cie umrzeć. 
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MUSZ KA I GE NIUSZ

Jak że mi żal wszyst kich umie ra ją cych! Nie mó wię o mło -
dych ist nie niach, o za chwy ca ją cych ko bie tach, umie ra ją cych
przy pierw szym po ro dzie, o świe żej i bo skiej uro dzie, sprze -
da wa nej udrę kom i gni ciu, o ta jem ni czych, uta len to wa nych
dzie ciach, udu szo nych przez śmierć przy pierw szym bla sku
oka, le d wie otwar tej dla ży cia świa do mo ści… Ale kie dy umie -
ra ją lu dzie star si ode mnie, jest mi ich żal. Oni już przy wy -
kli do ży cia, o któ re ni ko go nie pro si li, i to ży cie im się od -
bie ra. Prze ży wa jąc ich, wcią ga jąc w płu ca po wie trze, kie dy
oni są już w gro bie, czu ję się wo bec nich ja koś win ny. Wy -
da je mi się, że na praw dę nie za słu ży łem na tę nie skoń czo ną
prze wa gę na ni mi. Oni są już ni czym, a ja je stem jesz -
cze – wszyt kim. 

Po wiedz my, że do cza su. Ale je ste śmy tak zbu do wa ni, że
bie żą ca chwi la wy da je nam się ko niecz na, bez wzglę du na to,
jak ma ło jest waż na. Nie być w tym mo men cie na świe cie
ozna cza prze mie nić się w nic. I rze czy wi ście: oto zwło ki naj -
bły sko tliw sze go czło wie ka, a dla was – le d wie za uwa żal -
na musz ka, z ra do ścią tań czą ca w pro mie niach słoń ca. O,
ileż jest ona te raz wy żej niż on. Nie ma tu żad ne go po rów -
na nia.

PO KIM PO ZO STA NIE PA MIĘĆ? 

Po kim po zo sta je na zie mi pa mięć? Tyl ko po lu dziach, któ -
rzy swo imi czy na mi za zna czy li ja koś swo je imię. Wiel ki pi -

sarz, wiel ki dzia łacz spo łecz ny są tyl ko piel grz ma mi; ocza -
ro wa ni ży ciem, po zo sta wia ją swo je mo no gra my na pa miąt -
kę ich tym cza so we go po by tu wśród nas. Każ da książ ka, każ -
da hi sto rycz na ka rie ra przy po mi na ją mi pra cę scy zo ry ka
na ław ce w pięk nej alei lub na pniu so lid ne go drze wa
w pięk nym ga ju. 

Po bi twie pod Ma ren go Na po le on po wie dział do Bo urien -
ne’a: „Na przód! Na przód! Jesz cze kil ka wiel kich zda rzeń w ro -
dza ju tej wal ki i po zo sta nę w pa mię ci po tom nych”. „Wy da -
je mi się – po wie dział Bo urien ne – że wy star cza ją co Pan
uczy nił, że by o Pa nu mó wio no jesz cze dłu go i za wsze”.
„O, tak! – od po wie dział Na po le on – do sta tecz nie du żo
uczy ni łem! Jest Pan szla chet ny… To praw da, że upo ko rzy -
łem w niespełna dwa la ta – Ka ir, Pa ryż i Me dio lan; wsze la -
ko, mój przy ja cie lu, je śli umrę ju tro, nie bę dę mieć po dzie -
się ciu stu le ciach, na wet pół stro ny w hi sto rii
po wszech nej”. I miał ra cję. Praw dzi wie sil ny czło wiek za wsze
wy zna cza trakt przy naj mniej na ca łe ty siąc le cie wprzód.

CA ŁUN

Wiel ka noc to świę to nie śmier tel no ści. Za wsze jest wio sną,
kie dy wszyst ko, co za mar łe oży wa. Wy my slo no cu dow ny sym -
bol od ro dze nia za gro bem: dzie le nia się ja ja mi wiel ka noc ny -
mi – tą, z po zo ru, obo jęt ną rze czą, w któ rej tli się za ro dek ży -
we go or ga ni zmu. Śpie wa na jest ra do sna pieśń
o zmar twych wsta łym Bo gu, któ ry „zdep tał śmierć na śmierć”,
czy li że sam Bóg nie miał in nej bro ni prze ciw ko śmier ci, jak
umrzeć. Umarł, a do pie ro po tem do wiódł, że śmierć jest bez -
sil na, po nie waż On zmar twych wstał. 
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Je dy nym ko ściel nym ob rzę dem, któ ry speł niam każ de go ro -
ku, jest przy bli że nie się do ca łu nu. Za wsze mia łem ja kąś szcze -
gól ną czu łość dla zmar łe go Bo ga: za wsze czu łem szcze gól ną
wo lę po jed na nia mię dzy Bo giem a czło wie kiem. I oczy wi ście
idę do ca łu nu tyl ko z ta kim teo re tycz nym lub, je śli chce cie, po -
etyc kim pa ra dok sem.

Uda łem się do Ka te dry Ka zań skiej. Był sło necz ny, zim -
ny dzień. Chod ni ki wszę dzie su che, ni gdzie śnie gu. Chwi -
la mi słoń ce grza ło wio sen nie, po wie trze by ło świe że i lek -
kie, o przy jem nym za pa chu. By ła trze cia po po łu dniu. Wie lu
pie szych skrę ci ło z New skie go pod ko lum na dę ka te dry.
Przy wej ściu do niej spo tka łem mi ni stra Dur no vo, któ ry już
ją opusz czał: wy so ki, opu chły, bla dy, z ciem ny mi bo ko bro -
da mi, w dra po wa nym płasz czu bez fu tra i w cy lin drze; wy -
szedł na uli cę jak zwy kły pie szy, ab so lut nie nie zau wa żo ny.
W cer kwi by ło ja sno i dość tłocz no. We wnątrz cią gnął się
dłu gi, trzy krot nie za krę co ny wąż mo dlą cych się. Dzię ki te -
mu prze su wa li śmy się dość szyb ko do przo du. Ale mi mo to
do ca łu nu sze dłem pra wie czter dzie ści mi nut. Pa trzy łem
na ten uroz ma ico ny i w róż nym wie ku łań cuch ludz kich po -
sta ci; by ły tu i ko bie ty, i mło dziut kie dziew cząt ka, i lu dzie
bo ga ci, i bied ni, i star cy, i gim na zja li ści, i na wet – dzie ci.
W tym tłu mie ogrom na więk szość by ła, za pew ne, absolutnie
wie rzą ca. I na gle przy szło mi do gło wy, że wszy scy ci lu -
dzie w ostat niej mi nu cie swo je go ży cia zo sta ną oszu ka -
ni... I to mnie za bo la ło! Bóg był im nie zbęd ny, ko cha li Go
i po kła da li w Nim na dzie ję, dla Nie go sta wa li się czy ści i pod -
nie sie ni na du chu... I, nie wąt pli wie, w tym mo men cie by li
Mu god ni...

Słoń ce świe ci ło w sze ro kich oknach. W róż nych za kąt kach
cer kwi sprzą ta no i przy go to wy wa no się do wiel ka noc ne go na -
bo żeń stwa. Po środ ku wzno sił się szkar łat ny ak sa mit ny bal -
da chim i i wszyst ko wy da wa ło się tak przed ustaw ne, na tu ral -
ne i praw dzi we! Do cze ka łem się w koń cu i ja, że mo głem
wspiąć się po stop niach ka ta fal ku. Pod sze dłem  i – zo ba czyw -
szy zie lon ka wo -ciem ne go Zba wi cie la, mar twe go, le żą ce go bo -
kiem w po zy cji mę czen ni ka, chu de go, z uwy dat nio ny mi że -
bra mi – po śpiesz nie uca ło wa łem ten wi ze ru nek w sza re że bro
i wy co fa łem się. 

MRÓW KI I OR ŁY

Mrów ki i or ły – uży tecz ność i wiel kość, tro ska o co dzien -
ne po trze by lub ma rzy ciel skie lo ty na bez mier nych wy so ko -
ściach, skąd ca łe ży cie wy da je się mro wi skiem... Nikt nie
przed sta wi po sta ci mrów ki na drzew cu sztan da ru, na wy so -
kiej wie ży pa ła cu lub na tar czy go dła pań stwo we go. Nie! We
wszyst kich tych przy pad kach po trze bu je my sym bo lu bez u -
ży tecz ne go pta ka, pra wie nie do ty ka ją ce go zie mi i ni gdy nie
wspo mni my o cięż ko pra cu ją cym i naj bar dziej prak tycz nym
z owa dów.

Tak, za wsze wiel kich ma rzy cie li wy no si my nie po mier nie
wy żej niż po ży tecz nych dzia ła czy. W pan te onie hi sto rii
i po ezji stop nio wo two rzy się ca ły Olimp ziem skich bo gów,
po wsta łych z na sze go ple mie nia. Ale wszy scy ido le są tyl ko
jed nym z na szych ma rzeń... Przyj rzyj cie się tym boż kom, a zo -
ba czy cie, że zo sta li po sta wie ni po nad tłu mem lub co dzien -
no ścią ży cia, lub zwy kłym lo sem, któ ry, we dle słów Pusz ki -
na, bar dzo czę sto śle po „ocie nia gło wę próż nia ka”...

Przy po mnę tu taj i mój wiersz: „Ja ko dar lo su, wiel ką szan -
sę, rów nież ge niu sza nie za pra cę ko ro nu ją”.

Kie dy za czy na my ro zu mieć, że wszy scy lu dzie są, w swo -
jej isto cie, ta cy sa mi, wte dy ogar nia nas lęk na myśl o ich nie -
po li czal nej licz bie, na myśl o wszyst kich umar łych, ży ją cych
i tych, któ rzy na dej dą. I każ dy z nie po li czo nych mi liar dów
lu dzi sta je się wów czas świą ty nią. Dla te go trze ba ca łym ży -
ciem ludz ko ści ob wie ścić strasz ny wy rok Bo ży: „al bo wszy -
scy je ste śmy nie śmier let ni, al bo – nikt”.

AFO RYZM TE REN CJU SZA

Te ren cjusz na pi sał afo ryzm, któ ry od niósł wiel ki suk ces:
„Czło wie kiem je stem i nic co ludz kie nie jest mi ob ce”. Prze -
pięk ny, głę bo ki i wznio sły afo ryzm! Ale na tych miast spły ca
się on i ob ni ża nie do po zna nia, kie dy weź mie my go w tej wer -
sji: „Czło wie kiem je stem i wszyst ko, co nie ludz kie, jest mi
ob ce”. Rze czy wi ście, je ste śmy cał ko wi cie nie waż ni, po nie -
waż wszyst ko na świe cie do sto so wu je my do na sze go ga tun -
ku. Po za nim nasz ga tu nek nie ro zu mie do słow nie ni cze go.
Nie je ste śmy w sta nie wy bu do wać do mu, nie na śla du jąc na -
sze go wy glą du. Two rzy my dla nie go oczy (okna) i po kry wa -
my go – ni czym wło sy – czap ką (ko pu ły, za da sze nia). Mi to -
lo gia nie zmien nie ubie ra wszyst kie si ły na tu ry w ludz kie
wi ze run ki. 

Dla te go prze cią gły gwizd w fa bry ce o świ cie, al bo da le ki
świst pa ro wo zu o spo koj nym zmierz chu, al bo ra do sny
dźwięk dzwon ka o ja snym po ran ku (czy li me cha nicz ne od -
gło sy wy do by wa ją ce się ze śle pych sił ma te rii) prze ma wia -
ją do na sze go ser cu w za my śle niu, smut nie lub uro czy ście tyl -
ko dla te go, że przy po mi na ją nam nasz wła sny głos, wzbu rzo ny
róż ny mi po ru sze nia mi du szy. 

W JA KIM STU LE CIU NAJ LE PIEJ SIĘ URO DZIĆ?

W ja kim stu le ciu naj le piej się uro dzić? Za wsze – w póź -
niej szym. I nie dla te go, że z każ dym stu le ciem ro śnie na sza
wła dza nad ży wio ła mi, wła dza nad skar ba mi na tu ry, lecz – za -
sad ni czo – dla te go, że każ dy wiek na stęp ny zna po przed ni,
a po przed ni scho dzi ze sce ny jak śle piec, nie zna ją cy swe go
na stęp cy. Każ dy syn jest – w po rów na niu ze swo im oj -
cem – bo gat szy o prze szłość. Każ dy syn czy ta dal szy ciąg
książ ki, na za wsze za mknię tej dla oj ca.

WI NO

Ja skra we pro mie nie słoń ca pa da ją na ob rus. Wą ska szklan -
ka z bia łym wi nem rzu ca dłu gi cień, na któ rym go re je żół ty
trój kąt, jak w pło ną cym szkle. Wi no lśni i od bi ja się w ko lo -
rach cien kie go krysz ta łu. Kie dy, wy piw szy wi no, od sta wi my
szklan kę, wo kół jej cie nia roz bły sną pro mie nie świa tła
z ciem ny mi kra wę dzia mi. To od bi cie ście ka ją cych kro pel...
Jak że po tęż ne jest ży cie, prze ja wia ja ce się w tych ma gicz nych
dro bia zgach! 

■

SIER GIEJ A. AN DRIE JEW SKI, po eta i kry tyk, praw nik i cha ry zma tycz ny mów ca są do wy, uro dził się w 1848 ro ku (no we go sty lu)
w ro dzi nie szla chec kiej we wsi Alek san drow ka w gu ber ni Je ka te ry no sław skiej, zmarł w Pio tro gra dzie w ro ku 1918. Je go brat bliź ‐
niak, Mi cha ił, nie by wa le uta len to wa ny ma te ma tyk, był pro fe so rem zwy czaj nym Uni wer sy te tu War szaw skie go (umarł w wie ku
32 lat). Sier giej po zo sta wił po so bie licz ne wier sze, pra ce kry tycz ne, mo wy są do we. Sie mion We nge row pi sał o nim, że był po ‐
etą i kry ty kiem „dla nie licz nych”, a Zi na ida Gip pius przy po mi na ła, że uwa ża no go za dy le tan ta: „ar ty ści za dy le tan ta w sztu ce,
ad wo ka ci – w ad wo ka tu rze”. Naj waż niej sze je go dzie ło to Księ ga śmier ci, wy da na po raz pierw szy w 1922 ro ku w Ber li nie (kry ‐
tycz ne wy da nie ro syj skie: 2005), świa dec two ro dzin ne i zbiór prze my śleń, uzna ne przez Ana to la Ko ni za „spo wiedź sy na ostat ‐
nie go [XIX] stu le cia, z cho rą du szą i scep tycz nym umy słem”. Przy wo ła ne frag men ty po cho dzą z czę ści dru giej te go dzie ła.
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K
o me dia Do ży wo cie na le ży do czwór -
ki Far cy dzieł, prze zna czo nych przez

Alek san dra Fre drę na sce nę. Są to: Pan
Jo wial ski, Ślu by pa nień skie, Ze msta
i wła śnie sztu ka o li chwia rzu Łat ce i lo -
we la sie Bir banc kim. Nad ostat nim tym
utwo rem pra co wał au tor aż sie dem lat
(1829-1835), bo wła śnie na la ta 1828-
1830 przy padł „okres mil cze nia”, jak na -
zy wa Ka zi mierz Wy ka czę ste kry zy sy
twór cze Fre dry (in ne to: 1823-1824,
1842-1854, a „po 1854 pod jął znów
pió ro, ale nic już nie wy sta wiał ani nie
wy da wał”; K. Wy ka: Fre dro Alek san der,
hra bia. Ha sło w t. zb. Li te ra tu ra pol ska.
Prze wod nik en cy klo pe dycz ny, War sza -
wa 1984, t. 1, s. 276). Sta ni sław Pi goń
na pod sta wie ma te ria łów edy tor skich,
zgro ma dzo nych na po trze by kry tycz ne -
go wy da nia Do ży wo cia (A. Fre dro: Pi sma
wszyst kie. Ko me die. Se ria I, t. 6. Oprac.
S. Pi goń, War sza wa 1956), na pi sał stu -
dium fi lo lo gicz ne Jak wzra sta ło „Do ży -
wo cie”? (S. Pi goń: W pra cow ni Alek san -
dra Fre dry, War sza wa 1956, s. 60-78),
któ re stresz cza Mar cin Cień ski: „Do ży -
wo cie spo śród ko me dii Fre dry mia ło
chy ba naj wię cej wer sji. W osta tecz nej re -
dak cji śla dów tych prze ró bek wła ści wie
nie wi dać” (M. Cień ski: Fre dro. Wro -
cław 2003, s. 121). Ten że ba dacz do da -
je, iż w bi blio te ce do mo wej dra ma tur ga

znaj do wał się „wspa nia ły Słow nik ję zy -
ka pol skie go Sa mu ela Bo gu mi ła Lin de -
go, świe żo wów czas wy da ny”; „Fre dro
ogrom nie ce nił Słow nik, twier dził, że nie
po tra fił by bez nie go pi sać” (Cień ski:
op. cit., s. 45). 

Z cie ka wo ści zaj rzyj my więc do kil ku
ha seł dyk cjo na rza Lin de go, któ re mógł
so bie prze czy tać Fre dro. Na te mat Bir -
banc kie go w ha śle „Bir bant” zna leźć
moż na wy ja śnie nie: ‘próż niak mod ny,
gach, włó czę ga, ele gant, fra czek”,
a w pod ha śle „Bir ban to wać” do peł nie nie
cech lo we la sa: ‘w próż no wa niu, na ga cho -
stwie czas swój prze pę dzać”. Za cie ka wić
nas mo że też kil ka ha seł na li te rę „f”. Jest
tu oczy wi ście „Fiu fiu!” (‘na wy ra że nie
wie trzy ko stwa”), ale za miast „Fiut”
(słów ko w ustach wy stra szo ne go Łat ki:
„Fiut! Fi lip ku, ser ce mo je – / Tak jest, tak,
fiut! Wiel ka stra ta!”; cy tu ję sta le wy da -
nie w se rii „Bi blio te ka Na ro do wa”:
A. Fre dro: Do ży wo cie. Oprac. M. In glot,
Wro cław 1981, akt I, wer sy 29-30; uży -
wam na stęp nie skró tów: I, 29-30; pod kre -
śle nia po cho dzą ode mnie, J. P.) po ja wia -
ją się u Lin de go: „Fiu te” (‘pę dzi wiatr,
wietrz nik”; z franc. „futé” – ‘in te li gent -
ny spry ciarz”; cy tat z to mu Ada gia Kna -
piu sza: „Le piej słu żyć sta tecz ne mu niż
fiu te mu”); „Fiu ty niec, fu ty niec” (toż
zna cze nie). W po bli żu jest „Fi lut, fi lu tek”

Blask Dożywocia
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
(‘frant, oszust, sztucz ny szal bierz”), a tak -
że „Fin, fint” (‘czło wiek ćwik, kos,
szczwa ny”), „Fir cyk” (‘wier ci pię ta, ofer -
tow ni czek, trzpiot”; cy tat ze Stra chów Jó -
ze fa Mak sy mi lia na Osso liń skie go: „Wi -
dzia no na zie mi dy abłów wy smuk nio nych
na fir cy ków”) oraz „Fiok” (‘ku tas”; cy -
ta cja ze Żół tej szlaf my cy Fran cisz ka Za -
błoc kie go: „Te dzwon ki, ten fiok bia ły
przy tym wiel kim czu bie, Koń mój si wy!
Ach mę żu, jak że ja to lu bię!”). Ten ostat -
ni przy kład prze ko nu je nas, że „czap ka
pięk na” z ku ta sem (I, 103-104) mo że
ozna czać na kry cie gło wy ozdo bio ne czu -
bem, pę kiem ster czą cych pta sich piór,
a do pie ro słyn na fra za Fi li pa – „Cóż,
u dia bła, z tym ku ta sem!...” (I, 110), od -
no to wa na oczy wi ście przez Hen ry ka
Mar kie wi cza i An drze ja Ro ma now skie -
go w ich cen nym zbio rze Skrzy dla te
sło wa (War sza wa 1990, s. 207), przy wo -
dzi na myśl sko ja rze nia sek su al ne, pod -
po wia da ne u Lin de go w ha śle „Ku tas”
(‘czło nek wsty dli wy mę ski”). 

Okrzyk obu rze nia i iry ta cji słu żą ce go
dwu pa nom, Łat ce i Le ono wi Bir banc kie -
mu, a i tak bied ne go Fi lip ka – „Cóż, u dia ‐

bła, z tym ku ta sem!...” – wpro wa dza nas
na in ne ha sło Lin de go, a za ra zem na wła -
ści wą dro gę in ter pre ta cji ko me dii z ro -
ku 1835. Otóż w cy to wa nym Słow ni ku ję -
zy ka pol skie go wy wo dy do ty czą ce
dia bel skich te ma tów i kli ma tów cią gną się
przez 5 ko lumn dru ku na 3 stro ni cach to -
mu o du żym for ma cie („Dy abeł, dy -
aboł”, tom I, s. 576-578; cy tu ję re print
z ro ku 1951; po zo sta wiam ar cha icz ną or -
to gra fię w „dy able”, bo jest ona za pew -
ne ja kąś wir tu al ną dziś, a re al ną on gi obro -
ną przed tym „czar nym anio łem”). Są tu
oczy wi ście i zna ne Fre drze prze kleń stwa
i okrzy ki zwią za ne ze złym du chem: „Ki
dy abeł, jak dy abeł, ja kiż dy abeł, kto,
któż”; „Kiż dy abeł zno wu go tu nie sie!”;
„Dy aboł to bie do te go”; „Dy abła! u dy -
abła!”; „Za dy abła, za dy abły, ze dy abły,
po dy able” – ‘po dia bel ne mu, dia bel nie,
za ka ty”; „Po dy able spra wa” – ‘dia bel -
ska, fa tal na”; „Że by go dy abli po rwa li!”;
„Zjedz że dy abła!”. Lin de ujaw nia, że ha -
sło „Dy abeł” mo że mieć sy no ni my w sło -
wach „Dy acheł”, „Dy asek”, „Dy aszek”.
Oczy wi ste dla nas są in ne sy no ni my:
czart, sza tan, bies; mniej oczy wi ste to: po -
ku sa, la ta wiec, ma ra, mar chołt, ma toł ka,
li cho, kat, ka duk, cho ro ba, nie szczę ście,
bo ru ta, ćma, wcior na stek (wszyst kie te
okre śle nia znaj du ją się na po cząt ku ha -
sła o dia ble). 

Uwa żam, że „dia beł” jest sło wem klu -
czem ca łe go Do ży wo cia. W pierw szym
ak cie wy raz ten i naj bar dziej zna ne je go
sy no ni my („czart”, „li cho”, „ka duk”)
po ja wia się 25 ra zy, w dru gim – 15,
a w trze cim – 19 ra zy. Oto kil ka cie kaw -
szych od wo łań do po tęg pie kiel nych: Fi -
lip zwra ca się do Łat ki iro nicz nie: „Dia ‐

blem wy szedł więc bo ga ty / Z pań skiej
służ by” (I, 118-119; tu „dia ble” ozna cza
‘dia bel nie, dia blo, bar dzo”); li chwiarz
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do słu gi: „Dia ble ro gi ro sną wa ści!”
(I, 132); „Cóż, u czar ta! / Tak się ba by bać
okrut nie.” (I, 280-281); „Wtem was li cho
ku mnie wie dzie” (I, 304), „W złą -m ka ‐
ducz nie wy szedł po rę” (I, 352), „Dia bliż
po tem!” (I, 336). Le on po słu gu je się też
na zwą daw no za po mnia nej gry w kar ty,
czy li w „dia beł ka”: „Ucz każ de go abe ca -
dła / Nie win ne go ba wi deł ka: / Od kie lisz -
ka do dia beł ka; / A to mę ka i ka tu sza!”
(I, 413-416). Mi chał La ge na (w gwa rze
lwow skiej „la ge na” to ‘cie mię ga”) na sło -
wa swo je go bra ta, Mi cha ła, o noc nej „za -
baw ce w ta kiej zgrai”, pod świa do mie
prze drzeź nia roz mów cę, opie ra jąc wła -
sny la ment na ża ło snej ali te ra cji oraz ple -
ona zmie: „Dia bła war ta cał kiem ca ła, /
A to z ła ski – pa na bra ta.” (I, 291-294). 

W ak cie dru gim Or gon (w tym na zwa -
niu bo ha te ra tkwi alu zja do tra gi ko -
micz nej po sta ci Or go na ze zna nej sztu -
ki Mo lie ra Świę to szek), szla chet ka ze wsi,
daw niej ple ni po tent Le ona, gdy ten był
nie let nim wła ści cie lem dwo ru i przy le -
ga ją cych doń pól, krzy wi się na miej skie
ce ny: „dia ble dro go” (II, 7), co po -
twier dza Łat ka: „Bo tu sku bać dia ble lu -
bią” (II, 97). Or gon, ku pu jąc Ró zi, swo -
jej cór ce, ma te ria ły na jej we se le, na rze ka
na dzi wacz ne na zwy tka nin za gra nicz -
nych: „Ja kiś sa tan, ja kiś szwa li, / Ja kiś
gru gru…” (II, 545-546; „szwa li” to
‘che ve lu, ma te riał weł nia ny”; „gru -
gru” – to ‘gros -gra in, je dwab wy tła cza -
ny w grosz ki”). 

„Sa tan” jest za pew ne sa ty ną, ale u Fre -
dry dziw nie pach nie sza ta nem, boć pi -
sarz wie dział, że w wie lu ję zy kach,
od ła ci ny po cząw szy, a na nie miec kim
i fran cu skim koń cząc (o czym czy tał
u Lin de go, choć nie miec ki i fran cu ski
znał do sko na le!), Sa tan bądź sa ta na – to
sza tan. 

W ostat nim ak cie wi dać sy no ni mi kę
okre śleń dia beł i ka duk. Łat ka w sprzecz -
ce z Twar do szem, li chwia rzem lwow -
skim, krzy czy: „Dia bliż z te go! Ale po tem
/ Po mó wi my z so bą o tem, / Te raz pod -
pisz, pa nie Ja nie, / Pod pisz, pod pisz, u ka ‐
du ka” (III, 25-29). In nym sy no ni mem fra -
zy „idź do dia bła” po słu żył się Ra fał
La ge na, mó wiąc do Łat ki: „Głu piec je -
steś! idź do ka ta!” (III, 169). Or gon na -
śla du je Pro spe ra Łat kę (imię je go po ła -
ci nie ozna cza ko goś szczę śli we go lub
uszczę śli wia ją ce go in nych!), gdyż dys -
ku tu jąc o dłu gach Le ona z cór ką, mó wi
ob ra zo wo: „Dia bliż z te go, jak mnie kra -
je, / Czy z do bro ci, czy swa wo li, / Je den
ka duk – za wsze bo li.” (III, 406-409). 

Skąd po mysł o fun da men tal nej wa dze
opi sy wa ne go sło wa klu cza? Otóż „dia beł”
(i je go bliż sze lub dal sze sy no ni my)
spa ja w do sko na łą ca łość kil ka nur tów
i wąt ków Do ży wo cia: jest to kwe stia wy -
sła wia nia się po sta ci, któ re z tru dem
od naj du ją się w świe cie ka pi ta li stycz nej
ry wa li za cji o sta no wi ska i zy ski (sam Fre -
dro dość do brze po tra fił go spo da ro wać
w swo im ma jąt ku w Beń ko wej Wisz ni).

Wy rzu co na z sio dła szlach ta mo gła
na do okol ną rze czy wi stość pa trzeć jak
na kra jo braz dan tej ski, pej zaż pie kiel ny.
Stąd bo ha te rom sztu ki wszyst ko ko ja rzy
się z ciem ny mi mo ca mi. Naj dziw niej sze
jest po łą cze nie się sfer re li gij nych, ka to -
lic kich, ze sfe ra mi fi nan so wy mi: Łat ka
od wo łu je się do świę te go Ja na Kan te go,
czy li Ja na z Kęt („Bo że! Bo że! / Ja nie
Kan ty! Ży ła, ży ła!”, II, 352-353; „Nie wy -
trzy mam, świę ty Ja nie, / Ja nie Kan ty i Du -
kla nie”, II, 440-441), a jed no cze śnie
mó wi o bluź nier stwie Ró zi, któ ra gar dzi
zło tem: „Aj, aj, Ró ziu, zło to zło tem, / Nie
bluź nij my, mo je dzie cię, / Chcąc szczę -
śli wie żyć na świe cie.”, II, 172-174). Zło -
to sta je się dla lwow skie go li chwia rza
boż kiem, a w wy bra niu świę te go Ja na
Kan te go (w mia now ni ku bę dzie tu okre -
śle nie: Jan Kan ty, Jo han nes Ma letz alias
Kan ty) na orę dow ni ka i po moc ni ka
w wal ce o ży cie Le ona mo gli by śmy do -
strzec iro nię sa ty ry ka z ci cha pęk, boć sfe -
ra sa crum gra ni czy nie bez piecz nie ze sfe -
rą pro fa num (kan ty i prze krę ty świec kie go
świa ta gro mi Or gon w tra gicz nym mo no -
lo gu: „Świe cie, ty krę to szu sta ry! / Świe -
cie, świe cie bez czci, wia ry. […] Co u cie -
bie w więk szej ce nie, / Czy pie nią dze, czy
su mie nie?”, III, 428-431). 

Oba te świa ty – ka pi ta łu i ka pli -
cy – ma ją w są siedz twie jesz cze mrocz -
ną kra inę sek su. O dwu znacz no ści fra zy
„Cóż, u dia bła, z tym ku ta sem!...” by ła już
mo wa. Za ko cha ny Łat ka prze ma wia
do swej na rze czo nej ję zy kiem zdrob nień
(„Weź że, mo ja tur ka wecz ko, / Go łą -
becz ko, ku ku łecz ko, / Wie wió recz ko,
ko cha necz ko, / Weź, weź na ten cie niu -
teń ki, / Na ten, ten, ten ma ciu peń ki / Pa ‐
lu siu sio.”, II, 175-180), któ ry być mo że
ukry wa ja kieś nie ja sne alu zje ero tycz ne.
„Pa lu siu sio” jest po praw nym ka lam bu -
rem, ozna cza ją cym po że gna nie z Lu cyn -
ką („Pa! Lu siu sio!” lub w sty lu hrecz ko -

sie ja: „Pa! Lu siu, sio!”), ale i nie po praw -
nym, gwa ro wym ka lam bu rem o pa lu, co
siu sio (po praw niej: siu sia)! Czy nie przy -
po mi na się tu Ze msta i skrzy dla te za wo -
ła nie: „Je śli nie chcesz mo jej zgu by, / Krr -
ro ko dy la daj mi, lu by!” (zob. Skrzy dla te
sło wa, s. 210). Cy to wa ne okrzy ki Łat ki
o ży le (zob. wer sy II, 356 i 357) też nie
są tak nie win ne, gdy pa mię ta my o „ży -
le ży cio daj nej”! Tu zresz tą po mo cą słu -
ży spe cjal ny dyk cjo narz, w któ rym
pod ha słem „Ży ła” znaj du je się cy tat z Po -
sel stwa Moj że sza Fre dry: „Sło dziut ko się
śmia ła, pew na bo wiem by ła, / Że dzi siaj
się ol brzy mia uka że znów ży ła.” (J. Le -
win son: Słow nik sek su ali zmów pol skich.
War sza wa 1999, s. 309). Alu zja do śmier -
tel ne go nie bez pie czeń stwa, ja kie nie sie
mał żeń stwo, uka za na jest w dia lo gu Le -
ona zŁat ką. Naj pierw Bir banc ki: „Ró zia
dla mnie już stra co na.”, na co li chwiarz:
„Bierz ją li cho! Weź ją so bie!... / Ale ku -
la al bo żo na / Na toż sa mo wyj dzie to bie;
/ Do ży wo cie za wsze sko na.” (III, 592-
596). Sta ry ka wa ler nie ma po ję cia o że -
niacz ce, bo na iw nie przy pusz cza, iż
dzie ci są ży wy mi pro cen ta mi od ka pi ta -
łu, wło żo ne go w za ło że nie ro dzi ny:
„Wkrót ce, wkrót ce, pięk nie, ład nie, /
Ka pi ta lik mi przy pad nie, […] Pro cen ci ‐
ki ro snąć bę dą, / Ajak wie le, nikt nie zgad -
nie.” (II, 191-194). 

Tekst ko me dii, opar ty na ryt mie szyb -
kich 8-sy la bow ców, wy da je się bar dzo
pro sty. Ale to tyl ko złu dze nia. Łat ka nie
ro zu mie sło wa „Syl fi da” (wy ma wia je:
„Syl bi da”, III, 633), na to miast każ dy
czy tel nik, a w tym i ko men ta tor Mie czy -
sław In glot, ma kło pot ze zro zu mie niem
trzech li ni jek z mo no lo gu Le ona: „I Syl -
fi da zsy ła gno my / Z te sta men tem na mą
gło wę – / Mo je skar by mi lio no we!”
(I, 453-455). In glot su ge ru je, iż cho dzi tu
o gno my, czy li du chy strze gą ce skar bów!
Oka zu je się, że jest to gno ma, mak sy ma:
„Sza nuj zdro wia na le ży cie, / BO JAK
UMRZESZ, STRA CISZ ŻY CIE!”
(I, 474-475). Fre dro sta le igra so bie
z lek ce wa żą cym je go trud po etyc ki lek -
ko myśl nym lek to rem, nie za uwa ża ją -
cym iro nii i gry słów! Moż na rzec, że czy -
ta nie Do ży wo cia jest opła ca ne spo rym
wy sił kiem, ale opła cal ne do koń ca ży wo -
ta, jak po wie dzie li by re to rzy, mi ło śni cy
chia zmów. 

Na za koń cze nie roz wa żań o naj za -
baw niej szej ko me dii Fre dry war to wspo -
mnieć o tym, że twór cą Spo tka nia się Pa -
na Ta de usza z Te li me ną w Świą ty ni
Du ma nia i zgo dy uła twio nej za po śred -
nic twem mró wek nie jest au tor Do ży wo -
cia, lecz An to ni Or łow ski (o tym apo kry -
fie pi sze Ro man Ka le ta: Sen sa cje
z daw nych lat, Wro cław 1980). Tak że
wie le ra zy cy to wa ny przez Le win so na ja -
ko dzie ło Fre dry Pan Sta ro sta nie wy szedł
spod je go pió ra, lecz nie ja kie go Geo r -
ges’a Szep ka, czy li czy tel ni ku twe go
„słu gi, służ ki i pod nóż ka” (III, 219). 

■
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J
u sty na Szczę sna za de biu to wa ła mo -
no gra fią Ta de usz Bo row ski – po eta.

Stu dium to oraz zna czą cy udział w przy -
go to wa niu edy cji kry tycz nej ca ło ści
dzie ła Bo row skie go wpi sa ły ba dacz kę
do gro na roz po zna wal nych znaw ców
pol skiej li te ra tu ry zwią za nej te ma tycz -
nie z II woj ną świa to wą, uczy ni ły
z niej też wy so kiej kla sy eks pert kę w za -
kre sie twór czo ści (zwłasz cza po etyc -
kiej) au to ra Roz mo wy z przy ja cie lem.
Mo no gra fia o Bo row skim -po ecie jest
przy kła dem so lid ne go hi sto rycz no li te -
rac kie go warsz ta tu, sze ro kich li te ra tu -
ro znaw czych ho ry zon tów, in ter pre ta cyj -
nej bie gło ści, a tak że prze ko nu ją ce go
łą cze nia lek tu ry wier szy z roz le gło ścią
przy wo ły wa nych kon tek stów.

Po etyc kie świa ty woj ny wy ra sta ją
z wcze śniej szych za in te re so wań Szczę -
snej, do ty czą cych po etyc kich ar ty ku la -
cji do świad cze nia woj ny. Au tor ka książ -
ki pro po nu je w niej in ter pre ta cyj ny
na mysł nad po etyc ki mi świa ta mi ośmiu
au to rów, któ rzy na róż ne spo so by mie -
rzą się z woj ną, kom po zy cyj na for mu -
ła spo tka nia słu ży te mu, by „oca lić nie -
po wta rzal ność dróg i świa tów każ de go
z nich” (s. 10). I tym ra zem lek tu ra
Szczę snej po wra ca do py tań o moż li wo -
ści li te ra tu ry, o bez rad ność ję zy ka
wo bec wo jen ne go roz pa du świa ta,
o przy dat ność i prze mia ny po etyk tra -
dy cyj nych w sy tu acji zmie nio nej rze -
czy wi sto ści, o efek ty po szu ki wań no -
wych ar ty stycz nych roz wią zań.
Pro po zy cja dwu dziel ne go opi su opie -
ra się na słusz nym roz róż nie niu dwóch
cał ko wi cie od mien nych sy tu acji ra -
dze nia so bie z woj ną, pierw szej, któ ra
na zy wa wo jen ne do świad cze nie w bez -

po śred nim z nim kon tak cie, z sa me go
środ ka kosz ma ru (Wy sło wić woj nę)
i dru giej, któ ra jest re kon struk cją, spo -
so bem ra dze nia so bie z trau mą, pró bą
roz ra chun ku z per spek ty wy cza su
(Udźwi gnąć woj nę). 

Z twór czo ści Ta de usza Gaj ce go
Szczę sna wy bie ra Wier sze nie wy mier -
ne, któ re szyb ko przy ćmi ła sła wa i le -
gen da tek stów doj rzal szych, a jed nak
w tych wcze snych wier szach ujaw nia
się już z ca łą mo cą świat wy obraź ni po -
ety, zbu do wa ny z mo ty wów i ob se sji,
któ re od dzia ły wa ły na po etyc ką świa -
do mość ca łe go po ko le nia. Pre cy zyj ne
stu dium po etyc kiej wy obraź ni, eks po -
nu ją ce mo ty wy czar nych okien i sen -
nych zjaw, pro jek cje za wi kła nia, sy gno -
wa ne mo ty wa mi sie ci i wię zów,
ma te ria li za cje by tów nie ma te rial nych,
mi nia tu ry za cje i gro te sko we trans for ma -
cje świa ta oraz cha rak te ry stycz ny or na -
men ta cyj ny nad miar w lek tu rze ba dacz -
ki zy sku je po dwój ną wy kład nię.
Z jed nej stro ny to mi ster na opo wieść
o „po ko le nio wym cią głym by ciu na kra -
wę dzi”, z dru giej „waż ny głos Gaj ce -
go w dys ku sji o kształ cie no wej li te ra -
tu ry”.

Spo tka nie z twór czo ścią Le ona Zdzi -
sła wa Stro iń skie go or ga ni zu je lek tu ra
cy klu li ry ków pro zą Okno, kon cep tu al -
nie sy tu owa na na tle „ta na tycz ne go tryp -
ty ku”, roz pię te go po mię dzy twór czo ścią
Cze cho wi cza, Gaj ce go i Stro iń skie go.
Ta na tycz ne uwi kła nie łą czą ce wy mie -
nio nych po etów, am bi wa lent ny zwią zek
ich twór czo ści ze śmier cią, fa scy nu ją -
cą i prze ra ża ją cą za ra zem, skut ku je
głę bo kim po wi no wac twem wy obraź ni,
obec no ścią tych sa mych mo ty wów,

KSIĄŻKI JOANNA KISIEL

Poeci czasu wojny

kre acją sta nów przej ścio wych mię dzy
śmier cią a ży ciem, wi zja mi re jo nów gra -
nicz nych mię dzy świa tem i za świa tem.
Stu dium wy obraź ni Stro iń skie go, uka -
za ne na bo ga tym po rów naw czym tle li -
te rac kiej tra dy cji ta na to lo gicz nej i po -
ko le nio wej wspól no ty do świad czeń
i wraż li wo ści, eks po nu je cha rak te ry -
stycz ne mo ty wy czar nych okien, szcze -
lin w mu rze i stud ni ni co ści, wi zji
mia sta umar łych i ludz kich szcząt ków,
wie dzie w koń cu w stro nę nie po ko ją -
cych ob ra zów nisz czą ce go Bo ga. W in -
ter pre ta cji au tor ki ta „po etyc ka hi sto ria
sta je się hi sto rią do świad cze nia nu mi -
no tycz ne go” (s. 60), żar li wą opo wie ścią
o roz pa czy i prze ra że niu, o mil cze niu
Bo ga i głę bo kiej po trze bie je go obec -
no ści. 

Z ko lei szkic o Kon tra stach Ste fa na
An drze ja Bor su kie wi cza, jest przy po -
mnie niem po ety nie mal cał ko wi cie
nie zna ne go, któ re go wy obraź nia rów -
nież po dą ża wy raź nie szla kiem ka ta stro -
ficz nej tra dy cji, bu du jąc świat tra gicz -
nie roz dar ty mię dzy ak tu al no ścią
i pa mię cią, mię dzy bie gu na mi wo jen -
nej Apo ka lip sy i wspo mi na nej Ar ka dii.
Lek tu ra Szczę snej skie ro wa na na od kry -
wa nie in dy wi du al no ści po etyc kiej mło -
de go, tra gicz nie zmar łe go twór cy, pod -
kre śla miej sca, któ re prze kra cza ją ów
wy obraź nio wy sche mat. W in ter pre ta -
cyj nym uję ciu ba dacz ki twór czość Bor -
su kie wi cza oka zu je się bli ska po ezji pa -
sto ral nej w od mia nie ele gij nej, głów nym
ide owym ry sem je go wier szy jest tę sk -
no ta do świa ta ide al ne go. To tal ność do -
świad cze nia utra ty współ two rzy w tej
po ezji prze strzeń lę ku i sa mot no ści,
w niej otwie ra się per spek ty wa wiecz -
no ści i Bo ga, któ re go obec ność – jak
czy ta my – „roz pię ta jest mię dzy bie gu -
na mi ob ja wio nej bli sko ści i wiecz ne go
ukry cia” (s. 85). W świe cie ogar nię tym
przez zło mło dziut ki po eta tro pi zna ki
nie zmien ne go trwa nia sa crum z kon se -
kwen cją war tą pod kre śle nia na tle ogar -
nię tej re li gij nym zwąt pie niem po ezji
nur tu ka ta stro ficz ne go. 

Ko lej nym waż nym przy po mnie niem
twór czo ści po etyc kiej przed sta wi cie la
po ko le nia wo jen ne go jest roz dział o Ka -
ro lu Woj ty le, któ re go oczy wi sta ge ne -
ra cyj na przy na leż ność zo sta ła za tar ta
za spra wą póź niej szych bio gra ficz nych
kon tek stów, anek tu ją cych bez resz ty li -
te rac ką ak tyw ność pa pie ża -po ety.
Szczę sna przy po mi na związ ki Woj ty ły
z kon spi ra cyj nym ży ciem li te rac kim
Kra ko wa, jed no cze śnie ak cen tu jąc cał -
ko wi tą osob ność po etyc kich po szu ki -
wań au to ra Pie śni o Bo gu ukry tym.
Od ręb na ścież ka twór cza wy ni ka z in -
dy wi du al ne go prze war to ścio wa nia tra -
dy cji li te rac kiej, od rzu ce nia dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go na rzecz
„pol sko ści ła ciń skiej” i wiesz czej li te -
ra tu ry ro man tycz nej. Na pod sta wie
me ta li te rac kich re flek sji Woj ty ły z li -
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Ju sty na Szczę sna: Po etyc kie świa ty woj ‐
ny. Stu dia o po ezji pol skiej po ro ku 1939.
Wy daw nic two Na uko we SI LVA RE RUM,
Po znań 2015, s. 238.

stów do Mie czy sła wa Ko tlar czy ka,
Szczę sna za sad nie for mu łu je roz po zna -
nie za pi sa nych w nich po win no ści po -
ety, któ ry wi nien być „re zo na to rem
na dziei”, a nie „me dium ka ta stro fy”
(s. 109). W jej lek tu rze po ezja Woj ty -
ły jest „po szu ka niem spo so bu, aby Bo -
gu po wie dzieć: tak” (s. 111), a sto su nek
żar li wie re li gij ne go po ety do hi sto rii
opie ra się na he ro icz nym po dej mo wa -
niu tru du jej do war to ścio wa nia w per -
spek ty wie pa ru zji.

Dru ga część książ ki, za ty tu ło wa na
Udźwi gnąć woj nę, gro ma dzi po etyc kie
spo so by ra dze nia so bie z wo jen nym do -
świad cze niem po etów, któ rzy na róż ne
spo so by i w róż nym stop niu oca le li.
W sy me trycz nie po my śla nej kom po zy -
cji roz pra wy i tym ra zem od naj du je my
czte ry spo tka nia z bio gra fią i li rycz ny -
mi wy bo ra mi twór ców, z któ rych każ -
dy ina czej oswa ja cię żar trau my, ina czej
za pi su je pra cę pa mię ci. Wy bór bo ha te -
rów tej czę ści książ ki to bar dzo świa -
do my za mysł wska zy wa nia owej róż -
no rod no ści in dy wi du al nych ście żek
lo su i twór czo ści, któ ry za le d wie szki -
cu je za kres moż li wo ści li te ra tu ry, pró -
bu ją cej udźwi gnąć cię żar woj ny. W wy -
wo dzie przed sta wio ne przy pad ki
szczę śli wie nie za sty ga ją w mo de lo we
ze sta wie nie, lecz za cho wu ją w so bie
wy raź ny rys jed nost ko we go do świad -
cze nia i in dy wi du al ne go świa dec twa.

Pierw sze spo tka nie to po wrót do bo -
ha te ra wcze śniej szych prac Szczę snej,
Ta de usza Bo row skie go – po ety. Je go
tra gicz na po wo jen na bio gra fia jest dla
au tor ki książ ki po wo dem bio gra ficz -
nych ze sta wień z lo sa mi in nych „po zor -
nie oca lo nych” (okre śle nie He le ny Za -
wor skiej), któ rych po cza sie do się ga
fa tum ofiar woj ny (np. Pri mo Le vie go,
Pau la Ce la na, Je ana Améry’ego) oraz
re flek sji o „tru dzie prze ży cia” w kon -
tek ście au to bio gra ficz nej pro zy Im re
Kertésza. Po ezja mo na chij ska Bo row -
skie go i je go ob fi ta ko re spon den cja
to – jak pod kre śla Szczę sna – „pierw -
szy tak wy ra zi sty głos w kry sta li zu ją -
cym się do pie ro li te rac kim nur cie tzw.
ob ra chun ków di pi sow skich”, a wy da -
na po prze szło pół wie ku od cza su swe -
go po wsta nia książ ka po etyc ka Roz mo -
wa z przy ja cie lem, gorz ki, sar ka stycz ny
roz ra chu nek z wo jen ną bio gra fią, wpi -
su je się ty leż w kli mat ele gij nych po -
że gnań po ezji i po etów, co do bit nie za -
świad cza o kom plek sie po ko le nio wej
nie przy na leż no ści jej au to ra. Bo row ski
w świe tle wy wo du Szczę snej o je go po -
wo jen nej twór czo ści roz ra chun ko wej ja -
wi się za tem ja ko fi gu ra eg zy sten cji,
ofia ra po zor nej wol no ści, tra gicz ny
przy pa dek nie moż no ści od na le zie nia się
w po wo jen nym świe cie. Z dru giej jed -
nak stro ny przed sta wio ny zo sta je ja ko
sil na in dy wi du al ność twór cza, po szu -
ku ją ca wy ra zu dla in ten syw ne go po czu -
cia wła snej od ręb no ści, au tor jed nej

z pierw szych prób bez kom pro mi so -
we go za pi sa nia do świad cze nia woj ny,
przej mu ją co osob ny pod miot jed nost -
ko we go świa dec twa nie zby wal no ści
„wi ru sa śmier ci” w po wo jen nym świe -
cie. W uję ciu ba dacz ki zło żo ny por tret
świet nie roz po zna ne go przez nią Ta de -
usza Bo row skie go, uka za ny na tle tra -
gicz nej po wta rzal no ści lo sów i świa -
dectw „po zor nie oca lo nych”, nie tra ci
sil ne go ry su in dy wi du al ne go.

Z ko lei Ju lian Przy boś, przed wo jen -
ny ka ta stro fi sta w wer sji opty mi stycz -
nej, pod da ny zo sta je przez au tor kę
książ ki stra te gii po dej rzeń, tro pią cej
wy pa le nie twór czych pod niet i uni ki
po ety w sy tu acji, gdy woj na unie waż -
ni ła hi sto rio zo fię ka ta stro fi zmu ra do -
sne go. Szczę sna do strze ga jąc te sta -
men tal ny cha rak ter wo jen nych wier szy
Przy bo sia, bar dzo sil nie pod kre śla
brak ocze ki wa ne go przez nią zde rze nia
wcze śniej szych ka ta stro ficz nych prze -
czuć i wo jen nej rze czy wi sto ści w twór -
czo ści au to ra Pó ki my ży je my. W je go
utwo rach po wo jen nych dia gno zu je
ona wy par cie woj ny ja ko do świad -
cze nia gra nicz ne go i pró bę unie waż nie -
nia jej pięt na. Po ezja Przy bo sia, w po -
wszech nej świa do mo ści kry tycz nej
po strze ga na ja ko ma ni fe sta cja nie za leż -
no ści czło wie ka i ar ty sty wo bec ka ta -
kli zmu woj ny, w lek tu rze ba dacz ki
od sła nia swą ukry tą ciem ność (Szczę -
sna idzie tu za wska za niem Zbi gnie wa
Bień kow skie go). Z tej ciem no ści in te -
re su ją co wy do by wa ona wąt ki zgro zy
i wstrę tu, uciecz ki od cier pie nia i od -
da la nej trwo gi, ludz ką i twór czą bez -
rad ność nie przy sta ją cą do pro gra mo -
wej stra te gii ar cy po ety, po czu cie wi ny,
któ re po la tach, z dy stan su, ka że po wra -
cać mu do po na wia nia prób dźwi ga nia
cię ża ru woj ny.

Zu peł nie in ne do świad cze nie oca le -
nia od na leźć moż na w twór czo ści Wa -
cła wa Iwa niu ka, emi gra cyj ne go po -
ety, któ ry na sku tek wo jen ne go roz pa du
świa ta ka ta stro ficz ną dyk cję z de biu -
tanc kie go to mu po rzu cił na rzecz prób
no we go ję zy ka, wy raź nie sy tu ują ce go
się wo bec świa do mo ści oka le cze nia
mo wy i ho ry zon tu mil cze nia w wier szu.
Szkic o Iwa niu ku to istot ne przy po mnie -
nie po ezji, któ rej pro ble mo we cen trum
wy zna cza upo rczy we po dej mo wa nie
wy sił ku dźwi ga nia cię ża ru pa mię ci
i pięt na woj ny. Pro gra mo wa bez rad ność
w sy tu acji we wnętrz ne go przy mu su
opi sy wa nia wo jen nej trau my i ob se syj -
ne prak ty ko wa nie pa mię ci w twór czo -
ści Iwa niu ka po zwa la ją au tor ce szki cu
zo ba czyć ją w bli skim są siedz twie po -
ezji Ta de usza Ró że wi cza i Je rze go Fi -
cow skie go. W wier szach Iwa niu ka,
ze sta wia nych tak że z pro zą Irit Amiel,
au tor ka pod kre śla gorz ką re flek sję
o oca le niu, któ re jest tyl ko ilu zją, ak cen -
tu je wą tek bez pow rot nie utra co nej
prze szło ści i przy szło ści za ra zem, za -

sad nie mó wi o prze strze ni wy ob co wa -
nia, w któ rej moż li we jest je dy nie ska -
za nie na oca le nie, a wa run kiem prze -
trwa nia oka zu je się po na wia nie wy sił ku
od zy ski wa nia każ de go dnia, ko niecz -
ność od zy ski wa nia te raź niej szo ści. 

Bo ha ter ką ostat nie go roz dzia łu książ -
ki Szczę snej jest An na Świrsz czyń -
ska, po et ka, któ ra po dob nie jak Ju lian
Przy boś i Wa cław Iwa niuk po wo li doj -
rze wa do ob ra chun ku z woj ną. Jej wo -
jen na po ezja, bę dą ca kon tro wer syj ną
w oce nie kry ty ków pró bą wy so kie go
sty lu, dłu go szu ka ła asce tycz nej,
„prze zro czy stej” for my, zdol nej po la -
tach – w to mie Bu do wa łam ba ry ka -
dę – unieść do świad cze nie po wsta nia
war szaw skie go. Ta książ ka po etyc ka
o wstrzą sa ją cej wy mo wie i wiel kim
emo cjo nal nym ła dun ku łą czy w so bie
asce zę li rycz ne go re por ta żu z od kryw -
czo ścią i od wa gą na ru sza nia po etyc kie -
go de co rum. Po etyc ki świat woj ny,
któ ry wy ła nia się z to mu Świrsz czyń -
skiej, w in ter pre ta cyj nym uję ciu Szczę -
snej zor ga ni zo wa ny zo stał wo kół dwóch
ośrod ków pro ble mo wych. Pierw szy
z nich to do świad cze nia cia ła zde for mo -
wa ne go, po ka wał ko wa ne go, wal czą ce -
go o prze trwa nie, dru gi, idąc za wska -
za niem Mi ło sza, au tor ka roz pra wy
ogni sku je wo kół for mu ły „trak ta tu
o umie ra niu”. W kon tek ście książ ki, któ -
rej bo ha te ra mi są po eci -męż czyź ni,
istot ne jest do my ka ją ce ob szer ne stu -
dium o Świrsz czyń skiej py ta nie o ko -
bie cą spe cy fi kę do świad cze nia woj ny.
Ba dacz ka słusz nie pod kre śla ta kie jej ce -
chy, obec ne w to mie Bu do wa łam ba ry -
ka dę, jak hi sto ria wi dzia na w per spek -
ty wie jed nost ki, re zy gna cja z dy stan su,
spoj rze nie z do łu, no bi li ta cja pro ble ma -
ty ki co dzien no ści i cie le sno ści. 

Szki ce, któ re skła da ją się na książ kę
Po etyc kie świa ty woj ny to za mknię te ca -
ło ści, osob ne opo wie ści, któ re jed no czą
po dob ne py ta nia, po wra ca ją ce pro ble -
my i te ma tycz ne ob se sje, po nad
in dy wi du al no ścią po etyk i świa tów
pro jek tu ją wspól no tę do świad cze nia
wo jen ne go. 
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P
o wra ca ją cy lęk, trau ma, ból. Mie rzą sią
z ni mi świad ko wie wo jen nej apo ka lip sy.

Ży cie z bez u stan nym cię ża rem, wo kół ją -
trzą cej ra ny prze szło ści. Po wrót do nor mal -
nej eg zy sten cji czę sto jest nie moż li wy.
Wspo mnie nia ata ku ją, dla te go ży cie sta je się
nie do znie sie nia. Wie lu oca la łych po sta no -
wi ło po że gnać prze szłość, po peł nia jąc sa -
mo bój stwo; in ni przy rze kli so bie ni gdy
o tym nie mó wić. I choć są świad ko wie, któ -
rzy za prze cza ją do świad cze niu pie kła, dla
wie lu z nich prze ży cie woj ny jest ni czym
wyj ście z in fer na na zie mię. 

Jak wy glą da ży cie tych, któ rzy spo tka li się
z bia ły mi pla ma mi hi sto rii wła snej ro dzi ny?
Jak zro zu mieć i po zwo lić wy brzmieć zda -
rze niom bez gło su świad ków? W Fał szer -
zach pie przu Mo ni ka Sznaj der man py ta
o pa mięć i los. Jest to, jak pi sze au tor ka, opo -
wieść „o dwóch pa mię ciach, któ re się
w żad nym miej scu nie spo ty ka ją. I o lo sach,
któ re od stu le ci to czy ły się rów no le gle, ni -
gdy ra zem. Lo sach mo ich dwóch ro -
dzin – pol skiej i ży dow skiej”. Od kry wa niu
lo sów ro dzi ny pa tro nu je je den z na ka zów
ra bi nicz nych: za chor (pa mię taj). 

Od kry cie i tym sa mym zro zu mie nie lo -
sów nie by ło by moż li we bez ze wnętrz ne go,
a tak że fi zycz ne go im pul su, ja kim dla
Sznaj der man są fo to gra fie przod ków. Po la -
tach zo sta ły prze sła ne przez bli skich z Ame -
ry ki. Zdję cia – nie mi świad ko wie nie gdy -
siej szej rze czy wi sto ści – upo mi na ją się
o po now ne za uwa że nie. Od bit ki, jak pi sze
Sznaj der man, „mó wią gło sem: moc nym
i ra do snym. Ich fi zycz nej ma te rii nie na ru -
szy ły za gła da i czas”. To zdję cia, któ rych nie
mo że ogra ni czać ra ma, czy al bum. Sta ją się
je dy nym moż li wym kon tak tem ze zmar ły -
mi, for mą od czu wa nia fi zycz nej bli sko ści.
Fo to gra fia to świa dec two ist nie nia in ne go
świa ta, miejsc nie osią gal nych, osób nie spot -
ka nych. Sznaj der man ja ko de po zy ta riusz
ma te rial nych zna ków pa mię ci po sia da ja kąś
wła dzę nad prze szło ścią, po nie waż „każ de
zdję cie mó wi o śmier ci do ko na nej w cza -
sie przy szłym”. 

Dzię ki od bit kom – wbrew nie pa mię -
ci – przy wra ca syl wet ki bli skich. Do tknię -
cie, po zna nie prze szło ści od by wa się przez
wy pro wa dze nie fo to gra fii z owej „po cze kal -
ni pa mię ci”, jak au tor ka okre śla czas ich de -
po zy tu w Ame ry ce. Brak in nych źró deł spra -
wia, że kre acja świa ta mi nio ne go sta je się
moż li wa je dy nie po przez spoj rze nie. Fo to -
gra fie na kar tach hi sto rii ro dzin nej za czy -
na ją oży wać. Ten mo ment przy wra ca nia ży -
cia jest klu czo wy, po nie waż wy ni ka w du żej
mie rze z bra ku słów, z mil cze nia oj ca.
Opo wieść Sznaj der man do pew ne go stop -
nia zbu do wa na zo sta ła na swe go ro dza ju
iko no gra fii. Dzię ki ob ra zo wi sło wa znaj du -
ją swo je uj ście. To „głos uszko dzo nych
zdjęć”. Wsłu chu jąc się w nie go, au tor ka
kreu je swo ją hi sto rię. 

Przy wo łu je m.in. bab kę Ame lię z ży dow -
skiej czę ści ro dzi ny. Ja wi się ona ja ko po -
stać ener gicz na, ży wa, sa mo dziel na. Znacz -
nie bar dziej otwar ta i lu bią ca za ba wę niż
jej mąż Igna cy. En tu zjast ka ma ska rad
i prze bie ra nek. To wła śnie jej Sznaj der man
po świę ca du żo uwa gi. Wy raź nie za uwa żal -
na jest głę bo ka więź au tor ki z Ame lią. Ta
za ży łość wy ni kać mo że z fak tu, że bab ka
wy sy ła ła zdję cia do ku zyn ki w Ame ry ce
wraz z iro nicz ny mi opi sa mi. Fo to gra fie na -
bra ły tym sa mym ja kie goś głęb sze go zna -
cze nia. Słów moż na do tknąć, moż na wy -
czuć na cisk pió ra na pa pier, roz po znać
cha rak ter pi sma. 

Sznaj der man po dej mu je pró bę od two rze -
nia dro gi, któ rą prze szli zmar li bli scy. Istot -
ny dla wspo mnień sta je się Ra dom; naj więk -
szą wi ną ży ją cych jest brak pa mię ci. Au tor kę
ude rza wy łą cze nie, zni we lo wa nie, wręcz za -
grze ba nie fak tu, że Ży dzi sta no wi li część
tam tej spo łecz no ści. Mo tyw dro gi po sia da
i szer szy kon tekst. Da wid Ro zen berg mó -
wił: „ko rzy stam z każ dej oka zji, że by py -
tać o dro gę z Au schwitz, po nie waż każ da
dro ga z Au schwitz jest in dy wi du al nym cu -
dem sa ma w so bie, w od róż nie niu od dro -
gi do Au schwitz, któ ra jest ko lek tyw nym
pie kłem dla wszyst kich jed na ko wym”.

KSIĄŻKI MARTYNA DYMON

Przeciwko zapominaniu

Sznaj der man we frag men tach do ty czą cych
Ra do mia wy ko nu je krok da lej w pra cy pa -
mię ci. Chce być pa mię cią, Mne mo zy ną
mia sta. Pi sze: „W mo ich ży łach pły nie
krew wie lu ra dom skich Ży dów: Grun ber -
gów, Bla tów, Fla men bau mów, Sznaj der ma -
nów, Hu ber ma nów. Za miesz ki wa li to mia -
sto, ode szli nie zau wa żal nie, a nikt po nich
nie pła cze. Dla te go mu szę pa mię tać”.

Od ręb ny roz dział sta no wi hi sto ria pol skiej
czę ści ro dzi ny. By ła ona dla au tor ki książ -
ki opo ką, schro nie niem. To wła śnie dzię ki
niej Sznaj der man ni gdy nie do świad czy ła
bra ku. Nar ra cja mo men ta mi przyj mu je jed -
nak for mę oskar że nia. Nie cho dzi o wska -
za nie win nych, lecz po tę pie nie idei i ab sur -
dów co dzien no ści, kie dy wia ra kie ro wa ła
w stro nę nie wła ści wych de cy zji lub obo jęt -
no ści: „I nie o wi nię tu zresz tą cho dzi, lecz
o to, że bar dzo trud no po mie ścić w wy obraź -
ni tak skraj nie róż ne lo sy, tak skraj nie róż -
ne oku pa cyj ne sy tu acje”. Dla au tor ki waż -
niej sze jest zro zu mie nie tych sy tu acji niż ich
oce na. Przy wo łu jąc nie po rów ny wal nie spo -
koj niej sze ży cie pol skiej ro dzi ny pod czas
woj ny, nie mo że po zbyć się my śli, że „mo -
że ty dzień czy dwa wcze śniej wśród po dob -
nej zie le ni wcze sne go la ta dwie ście pięć dzie -
siąt ki lo me trów da lej zgi nę ła w po gro mie
na zło czow skim zam ku mo ja rów nie pięk -
na i rów nie peł na ży cia o trzy la ta młod sza
ży dow ska bab ka Ame lia”. Od kry cie lo -
sów ży dow skiej ro dzi ny, pró ba ich po zna -
nia spra wi ły, że au tor ka od czy tu je wspo -
mnie nia pol skich bli skich przez pry zmat
do ko na nej tra ge dii. Na opo wieść o zie miań -
skiej ro dzi nie, hoł du ją cej na wet pod czas
oku pa cji tra dy cjom przed wo jen nym (uczest -
ni cze niu w wy ści gach kon nych, po je dyn -
kach), zo sta ła na ło żo na hi sto ria ży dow ska,
któ rej tra gizm uwy pu kla z po ra ża ją cą si łą
ab sur dy świa ta.

Opis lo sów La cher tów słu ży zro zu mie niu
sprzecz nych dzia łań. Jak to moż li we, że by li
zwo len ni kiem an ty se mic kiej par tii, a mi mo
to utrzy my wa li przy ja zne sto sun ki z Ży da -
mi? Czy moż li we, że by li chlub nym wy jąt -
kiem? Sznaj der man ana li zu je, do cie ka,
pró bu je ich zro zu mieć, mi mo że wraz z od -
kry wa niem kart prze szło ści przod ków, ro -
śnie wy czu wal ny od po cząt ku nar ra cji za -
wód, że ich hi sto ria nie po to czy ła się
ina czej. 

Si ła Fał sze rzy pie przu opie ra się na dy -
cho to mii. Na za plo cie lo sów dwóch róż nych
ro dzin, kie dy w 1959 ro ku, „rów no sto lat
po na ro dzi nach mo ich ży dow skich pra -
dziad ków Faj gi Fla men baum i Izra ela
Mosz ka Sznaj der ma na, ja kaś hi sto ria do -
mknę ła się, za to czy ła ko ło i przy szłam
na świat”. Su ge styw na opo wieść Mo ni ki
Sznaj der man o bun cie prze ciw za po mi na -
niu nie rzad ko to nie we mgle nie do po wie -
dzeń i wy pie ra nia z pa mię ci chwil nie wy -
god nych czy bo le snych. Jest jed nak że pró bą
po szu ki wa nia wła snej księ gi. Szan sa na jej
od na le zie nie sta je się moż li wa dzię ki po wro -
to wi do po cząt ku, do za ku rzo nej prze strze -
ni dzie ciń stwa (nie) stra co ne go.

Mo ni ka Sznaj der man: Fał sze rze pie przu.
Hi sto ria ro dzin na. Wy daw nic two Czar ne,
Wo ło wiec 2016, s. 288.
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hołd nie zli czo nej licz bie ist nień, któ rych ży -
cie nie zo sta ło na le ży cie od no to wa ne przez
źró dła. Czę sto kroć ano ni mo we gru py zwie -
rząt w sy tu acjach gra nicz nych (ostrze li wa -
nia, woj na po zy cyj na) prze ży wa ły strach
i ból o na tę że niu zbli żo nym do ludz kie go.
To wła śnie so ma tycz ność i re cep tyw ność bó -
lu sta ją się wy znacz ni ka mi za ży łych re la cji
lu dzi i zwie rząt, umoż li wia ją ich zbli że nia
w sy tu acjach eks tre mal nych oraz zno szą gra -
ni ce mię dzy ga tun ko we. Re kon struk cja lo -
sów zwie rząt za pro po no wa na przez Ba ra -
taya uzmy sła wia za kres obo wiąz ków i za dań
wy peł nia nych skru pu lat nie przez psich
i go łę bich po słań ców, a tak że koń skich
i oślich tra ga rzy. God na po chwa ły oka zu je
się ich de ter mi na cja i wy trzy ma łość na du -
że ob cią że nia i zmie nia ją ce się wa run ki at -
mos fe rycz ne, jed nak wie lo krot ne nad uży -
cia wła dzy czę sto kroć do pro wa dza ły do ich
ka lec twa lub śmier ci.

Wy ko rzy sty wa nie zwie rząt po nad ich
si ły sta no wi dru gi, kom ple men tar ny bie gun
roz wa żań fran cu skie go hi sto ry ka. Świet nie
po my śla na kon cep cja ukła du tre ści i wy pra -
co wa na na pod sta wie rze tel nej ana li zy źró -
deł, be le try sty ki i za pi sów we te ry na rzy
me to do lo gia, hoł du ją ca za sa dzie mi kro lo -
gicz nej i de kon struk cyj nej (pod kre śla ją -
cych ro lę zwie rząt i ich re ak cje na zja wi ska
hi sto rycz ne oraz spraw czość w to ku dzie -
jów), świad czą o pa sji au to ra, wiel kiej eru -
dy cji i wraż li wo ści na los tych istot, któ re
w wy ni ku bra ku moż li wo ści ar ty ku la cji wła -
snych do świad czeń po le ga ją na do sko na łym
warsz ta cie pa sjo na tów, ama to rów, po tra fią -
cych od czy tać los po szcze gól nych zwie rząt
z do ku men tów zręcz nie de pre cjo nu ją cych
ich ro lę, za an ga żo wa nie, wier ność oraz
sku tecz ność w cza sie dzie jo wych ka ta kli -
zmów czy sy tu acji gra nicz nych. Hi sto rio gra -
fia (po ję ta ja ko pa smo suk ce sów i od kryć
czło wie ka) mu si do war to ścio wać obec -
ność zwie rząt i ich pra cę, dzię ki któ rym
ludz ka he ge mo nia by ła moż li wa do mo men -
tu re wi zji ro li ko nio wa tych, psów i go łę bi
w to ku dzia łań wo jen nych. 

Naj bar dziej wy mow nym przy kła dem
zmia ny pa ra dyg ma tu my śle nia jest me mo -
rial na ak tyw ność czło wie ka, któ ry
z wdzięcz no ści dla zwie rząt i za ich ofiar -
ność w cza sie walk fron to wych fun du je im
nie śmier tel ność w po sta ci po mni ków:
w 1996 ro ku po świę co ny pa mię ci osłów
z Ver dun (zlo ka li zo wa ny w Neu vil le -les -
-Vau co uleurs), zaś w 2004 ro ku – po le głym
na woj nie zwie rzę tom w Co uin nad Som mą.
God na uwa gi jest tak że okład ka książ ki,
na któ rej wid nie je sym bo licz ny wi ze ru nek
gło wy ko nia „Dia bła” stwo rzo ny przez 650
ofi ce rów i re kru tów z jed nost ki ka wa le rii
w Camp Co dy i sfo to gra fo wa ny w 1917 ro -
ku. Żoł nie rze ufor mo wa li ten szcze gól ny
por tret, aby od dać hołd ko niom, osłom
i mu łom – ofia rom trwa ją cej wów czas
Wiel kiej Woj ny.

Pra ca Ba ra taya jest więc przed się wzię -
ciem prze ło mo wym w ob li czu prze mian
świa do mo ści eko lo gicz nej. U pod ło ża je go
dzia łal no ści le gło prze ko na nie o nie zby wal -
nym pra wie zwie rząt do po sia da nia wła snej,
nie za fał szo wa nej hi sto rii, któ ra oka zu je
się współ bież na z lo sa mi czło wie ka.

D
ru ga uka zu ją ca się w ję zy ku pol skim
książ ka Éri ca Ba ra taya Zwie rzę ta w oko -

pach. Za po mnia ne hi sto rie sta no wi kon ty -
nu ację pro jek tu na kre śle nia hi sto rii nie an -
tro po cen trycz nej za po cząt ko wa ne go
pu bli ka cją wy da ną w 2014 ro ku: Zwie rzę -
cy punkt wi dze nia. In na wer sja hi sto rii. Ba -
ra tay w spo sób syn te tycz ny pró bu je, na pod -
sta wie ar chi wal nych kwe rend oraz
przy kła dów z li te ra tu ry in ty mi stycz nej,
zre kon stru ować wo jen ne do świad cze nia
zwie rząt, któ re ze wzglę du na an tro po cen -
trycz ny cha rak ter ba dań hi sto rio gra ficz -
nych nie zo sta ły do strze żo ne. To za nie dba -
nie, zda niem ba da cza, wy ni ka nie tyl ko ze
zwie rzę cej nie mo ty i bra ku moż li wo ści
nar ra ty wi za cji trau ma tycz nych prze żyć,
ale tak że sta no wi kon se kwen cję dys kre dy -
to wa nia hi sto rii opo wia da nej z per spek ty -
wy pod mio tów do te go nie upo waż nio nych
z ra cji ich ni skiej ran gi. Ba dacz do strze ga
rów nież do dat ko we za gro że nie dla upo -
wszech nia nia wo jen nych do świad czeń zwie -
rząt w po sta ci ry wa li za cji dwóch mar ty ro -
lo gii: ludz kiej i zwie rzę cej. Po stu lo wa ne
przez Ba ra taya roz sze rze nie po ję cia hi sto -
rii wią że się z od rzu ce niem przez fran cu skie -
go ba da cza jej an tro po cen trycz nej de fi ni cji,
któ ra, we dług Mar ca Blo cha, po win na
ogni sko wać się na ludz kich po czy na niach
roz cią gnię tych w cza sie, i moż li wo ścią
uzy ska nia wie lu punk tów wi dze nia, zno szą -
cych he ge mo nię czło wie ka, w tym (za spra -
wą kry zy su eko lo gicz ne go) za ini cjo wa nia
hi sto rii zwie rząt, ro ślin, drzew i eko sys te -
mów bez na ra ża nia spe cja li stów et no bo ta -
ni ki, eko lo gii na za rzu ty o brak zrów no wa -
że nia per spek ty wy ba daw czej i pod da nia się
ter ro ro wi spraw mniej szej wa gi, za któ ry -
mi kry ją się pro ble my etycz ne nie współ -
mier ne wo bec świa ta ludz kie go. 

Naj now sza pu bli ka cja oka zu je się świet -
na warsz ta to wo i przy wra ca pa mięć o zwie -
rzę tach bio rą cych udział w pierw szej woj -

nie świa to wej; przede wszyst kim ko niach,
mu łach, osłach, psach, go łę biach oraz „wo -
jen nych be ne fi cjen tach”: plu skwach,
wszach, gry zo niach, mu chach. Pod sta wo -
wym wa run kiem od kry cia po ten cja łu nie -
an tro po cen trycz ne go ludz kich świa dectw
jest lek tu ra re la cyj na sto wa rzy szo na z wie -
dzą eto lo gicz ną, któ ra umoż li wia uchwy ce -
nie spe cy ficz nych za cho wań zwie rząt po -
sia da ją cych okre ślo ny ła du nek se man tycz ny.
Ba dacz ujaw nia przede wszyst kim nie do -
god no ści zwią za ne z dłu go trwa łym prze by -
wa niem zwie rząt w oko pach oraz ich stop -
nio wym przy sto so wy wa niem do no wych
oko licz no ści w wa run kach wy klu cza ją -
cych pro fe sjo nal ne szko le nie. Z pu bli ka cji
Ba ra taya wy ła nia się ob raz re la cji ludz ko -
-zwie rzę cych, opar tych na po czu ciu wspól -
no ty lo su wa run ku ją cej okre ślo ne za cho wa -
nia oraz wza jem ne przy wią za nie. 

Z re je stru trau ma tycz nych prze żyć ka ta -
lo go wa nych przez hi sto ry ka na le ży pod kre -
ślić bez po śred nie ob co wa nie zwie rząt z mar -
twy mi współ to wa rzy sza mi w trak cie
ostrza łów ar ty le ryj skich, a tak że dłu go -
trwa łe po dró że ma ją ce na ce lu re kon wa le -
scen cję z da la od po la wal ki lub trans port
w miej sca prze zna czo ne do zbio ro wej kon -
cen tra cji. Osob na część po świę co na zo stał
do świad cze niom gra nicz nym, któ rych ska -
lę ujaw nia uży cie w jed nym z roz dzia łów
okre śle nia „mę czen ni cy” w sto sun ku do bio -
gra fii „czwo ro noż nych żoł nie rzy”. Ich
szcze gól ny sta tus wy ni ka z bra ku wy ra że -
nia zgo dy na udział w dzia ła niach wo jen -
nych i przy fron to wych; zwie rzę ta, co Ba ra -
tay nie ustan nie pod kre śla, nie mia ły wy bo ru,
zo sta ły zwer bo wa ne si łą, pod stę pem.

Au tor ska do cie kli wość, któ rej wy ni kiem
jest naj now sza pu bli ka cja sku pio na wo kół
gro ma dze nia za po mnia nych i wy par tych hi -
sto rii zwie rzę cych po sia da jesz cze je den atut:
ba dacz wspo mi na jąc o tru dzie i cier pie niach
zwie rząt skie ro wa nych na front, od da je

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Kres an tro po cen trycz nej

hi sto rio gra fii

Éric Ba ra tay: Zwie rzę ta w oko pach. Za ‐
po mnia ne hi sto rie. Przeł. Bar ba ra Brze ‐
zic ka. Wy daw nic two w po dwór ku,
Gdańsk 2017, s. 368.
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T
om Ar ka diu sza Krem zy zo stał prze -
wrot nie osa dzo ny w tra dy cji bi blij nej. Je -

go cen tral ną część sta no wią sta cje na wią -
zu ją ce do dro gi krzy żo wej Chry stu sa. Nie
opi su ją one jed nak mę ki sy na Bo ga ze sła -
ne go na świat, aby umrzeć za ludz kość, ale
bo ha te ra li rycz ne go jesz cze nie ist nie ją ce -
go, ba lan su ją ce go na gra ni cy, po mię dzy by -
ciem i nie -by ciem, a już cier pią ce go. Ma on
sze ro ki za sięg, wi dzi wie le. Z per spek ty wy
„po mię dzy” ob ser wu je ży cie czło wie ka
na zie mi oraz opi su je no wo cze sną rze czy -
wi stość.

Ta na to miast nie pre zen tu je się naj cie ka -
wiej, prze ra ża go. Bra ku je w niej wo dy, pa -
nu je su sza, wy peł nia ją ją brud, kurz i smród.
Nie wy go da ży cia, na rze ka nie na nią, sta ją
się waż niej sze od wszyst kich in nych spraw,
na wet od ska za nia na ból i śmierć czło wie -
ka: „Ja kieś ba ty. Ja kieś ra ny. Ja kieś śla dy.
/ Wer dykt mniej waż ny gdy su cho. Gdy
brud” (s. 15). Mo wa tu taj o nie czu ło ści, nie -
wraż li wo ści, obo jęt no ści na dru gie go. Ten
ludz ki dra mat roz po czy na się już z chwi lą
na ro dzin: „Oto czło wiek” (s. 16) – po wie
za św. Ja nem au tor Blo ków – ale też, odzie -
ra jąc ze wszel kich złu dzeń, za raz po tem uzu -
peł nia swój wy wód – „[…] czło wiek za czy -
na się w dzio bie pta ka. / W tej po łknię tej
przez nie go, a rzu co nej in ną rę ką kru szy nie.
Po kar mie / któ ry jest po pro duk cyj nym od -
pa dem pierw szych prób two rze nia świa ta”
(s. 5, podkr. K.N.). „Od pa dem”, za tem ni -
ko mu nie po trzeb ną reszt ką, śmie ciem, nie -
czy sto ścią, któ rej na le ży się po zbyć. Po je -
go na ro dzi nach trze ba zde zyn fe ko wać
prze strzeń, za trzeć śla dy je go przyj ścia
na świat: „Za szyć srom. Zdjąć sy li kon. /
Wpusz czać ste ryl nych. Przez pa rę dni.
[…]” (s. 16). To nie ludz ka in struk cja po stę -
po wa nia. Po tem jest już tyl ko go rzej. Pod -
miot prze strze ga: „prze my ca Cię nie chcia -
na mat ka”, „drzesz ry ja i do sta jesz nu mer
imie nia”, „sta jesz się go to wą po traw ką”
(s. 6). Chcia ło by się ra czej rzec, że „oto nie -
-czło wiek”. Czym że lub kim że za tem on
jest? Po eta po wtó rzy za sło wa mi „zna jo me -

go śpie wa ka”: „Je stem ro ba kiem nie czło -
wie kiem” (s. 22).

W rze czy wi sto ści, któ rą opi su je Krem za
wszyst ko dzie je się au to ma tycz nie, me cha -
nicz nie, bez za sta no wie nia. No wo na ro dzo -
ny nie świa do mie do sto so wu je się do ta kie -
go świa ta i na wet nie my śli, że mo że po stą pić
ina czej. Idzie w za par te za tym, co ro bią
wszy scy, po do ba mu się to, czym za chwy -
ce ni są in ni, nie ma wła sne go zda nia: „Wie -
le sta je ci się mi łym. Roz bie gi pla nów. Pod -
cho dy w stro nę za pa chu za ka zu. // Za czy nasz
uwiel biać tę gra fo ma nię. Te stę ka ją ce jak trzo -
no we ka my ki, strzał ki / wy ce lo wa nych pa -
lusz ków” (s. 6). In dy wi du ali stów czy re wo -
lu cjo ni stów, któ rzy pró bu ją zmie nić
rze czy wi stość, pod miot wier szy Krem zy
trak tu je ra czej prze śmiew czo. Nie mo że za -
ufać za pro po no wa nym przez nich zmia -
nom, są one dla nie go nie do rzecz ne i bez sen -
sow ne: „Za uwa żysz set ki si lą cych się
na od no wie nie tej zie mi. Stry chy / prze bu -
do wa ne na piw ni ce. Bun kry na po ro do we sa -
le. Ko bie ty na męż czyzn. Itd.” (s. 6).

Dla au to ra Blo ków cza sy Chry stu sa, sta -
ją się od nie sie niem do współ cze sno ści.
Ukrzy żo wa nie – daw niej do słow ne – dzi -
siaj do ko nu je się w do my śle, kie dy umie -
ra się za ży cia: „I w ostat nim mo men cie zo -
sta jesz przy ła pa ny przez wła sną krew / że
jesz cze od dy chasz. War to ści jesz cze się nie
pod my ły i cuch ną. / Ro bisz wię cej wy de -
chów niż wde chów. W gę bę wpy cha ją ci
śpiew” (s. 11). Pod nio słe li ta nij ne epi te ty
okre śla ją ce Mat kę Bo ską, zo sta ły za stą pio -
ne in ny mi, bar dziej przy ziem ny mi: Ma ry -
ja jest „Kró lo wą bla chy i drew na. Śnie gu
i bry kie tu. Sek su i pro chu. / Przy ja ciół ką
kur wy” (s. 18). Ma szy na kse ro sta je się no -
wo cze snym za mien ni kiem chu s ty św. We -
ro ni ki, na któ rej od bi ła się skrwa wio na twarz
Chry stu sa. Obie dzia ła ją po dob nie: „Naj -
pierw po za. Na stęp nie od bit ka” (s. 21). Spo -
tka ne na Via Do lo ro sa pła czą ce nie wia sty
zo sta ją z ko lei na zwa ne „kur wa mi” ze
„świerz bem na so li dar nych jaj ni kach”
i „bur de lem w ro dzi nie” (s. 23). Le piej

KSIĄŻKI KATARZYNA NIESPOREK

Pasja męki i słowa

od nich stro nić, odejść, uwol nić się na za -
wsze: „Wszyst ko co mi po to bie zo sta ło to
szczę ście, że mo gę mó wić, że wszyst ko / co
mi po to bie zo sta ło” (s. 8). Skie ro wa na przez
Chry stu sa proś ba do Bo ga: „Oj cze, prze bacz
im, bo nie wie dzą, co czy nią” nie ma dzi -
siaj już żad ne go zna cze nia: „Ni ko mu nie
wy ba czaj – uczy „ja” li rycz ne – Po to tu je -
steś. By nie” (s. 26). 

Bo ha ter wier szy Krem zy prze strze ga,
ta kie by ty jak on – jesz cze nie na ro dzo ne, ist -
nie ją ce po ło wicz nie, prze by wa ją ce dro gę,
jak traf nie ujął to na ostat niej stro nie okład -
ki Kon rad Woj ty ła, „od śmier ci po cząt ku
do koń ca ży cia”, „ska za ne na wy zu wa nie się
z sie bie i po pa da nie w sie bie in ne go”
– przed za ist nie niem w peł ni, przed „nor mal -
nym” „by ciem -w -świe cie”. W nim wszyst -
ko jest nie tak, jak po win no być. Za wo dzą
rze czy, a to, co trwa łe i nie do ru sze nia kru -
szy się, roz pa da, umie ra. I tak wo do cią gi są
pu ste, kom pre sor nie dzia ła (s. 15), „To pi się
ska ła” (s. 27), ga łąź jest spróch nia ła, pę ka -
ją dźwię ki (s. 28). Nie za chwy ca rów nież
cia ło: roz chy lo ne war gi sro mo we, uzy sku -
ją cy róż ny ko lor pę pek (s. 5), uda ko biet,
któ re „śmier dzą stra chem i bra kiem snu”
(s. 6), obo la łe lę dź wie (s. 22), „ob ca skó ra”
(s. 23). 

Tom Ar ka diu sza Krem zy zo stał po my sło -
wo skon stru owa ny. Co dru gi utwór z cen -
tral ne go roz dzia łu Sta cje łą czy się z wier -
szem z pierw szej czę ści zbio ru, na co
na pro wa dza ją ty tu ły li ry ków: Ślad czło wie -
ka – Sta cja dru ga. Czło wiek; Pod cię cie
rod ni – Sta cja czwar ta. Rod nia; Bierz kse ro
– Sta cja szó sta. Kse ro; Ro bak ko bie ty – Sta -
cja ósma. Ko bie ty; Błot ny roz pad – Sta cja
dzie sią ta. Roz pad; Kuź nia be lek – Sta cja
dwu na sta. Bel ka; Dra bi na nad mia ru – Sta -
cja czter na sta. Nad miar. Cykl sied miu
wier szy po ety, umiesz czo nych przed czter -
na sto ma sta cja mi, nie ma nic wspól ne go
z mę ką Chry stu sa na krzy żu. Utwo ry te in -
ter pre to wa ne osob no two rzą hi sto rię o po -
cząt kach ży cia, na ro dzi nach, do ra sta niu,
wcho dze niu w re la cje z ko bie tą, z naj bliż -
szy mi, zry wa niu tych wię zi: „Do mek, któ -
ry wy świe tla li śmy na ekra nie wspól ne go pla -
nu / za czął kru szyć się za nim na ry so wa li śmy
szkie let ogród ka” (s. 9), ale też o nie ustan -
nym roz po czy na niu wszyst kie go od no wa:
„Ka mie nie two jej roz gryw ki wpa da ją na po -
wrót do czap ki / i sie rot ka lo su je cię zno wu.
Wy cho dzisz na świat in nym szy frem”
(s. 11). 

Ję zyk qu asi bi blij ny czy kryp tore li gij ny,
nie raz ostry, któ rym Krem za po słu gu je się
w swo im to mie, zwo dzi czy tel ni ka w róż -
ne stro ny. Opar ty – jak mó wi sam po eta
– na pa sji sło wa, krzy żo wa niu go, tym sa -
mym na wy ko rzy sty wa niu wie lu je go zna -
czeń, ce lo wo ucie ka od mó wie nia czy wy -
ra ża nia wszyst kie go wprost. Au tor Blo ków
chce przy po szcze gól nych sta cjach za trzy -
mać uwa gę czy tel ni ka, za chę cić go do za -
sta no wie nia się nad do ko nu ją cym się roz -
pa dem (krzy żo wa niem?) czło wie ka i świa ta.
Sta cje Ar ka diu sza Krem zy ma ją ce być
przy stan kiem, chwi lą wy tchnie nia w dro dze
krzy żo wej nie przy no szą jed nak upra gnio -
ne go od po czyn ku. Wy ma ga ją wie lo krot nej
i mo men ta mi mę czą cej lek tu ry. 

Ar ka diusz Krem za: Sta cje. In sty tut Mi ko ‐
łow ski, Mi ko łów 2017, s. 38. 
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K
o laż po żół kłych i bia łych kar tek to naj -
now szy tom po etyc ki Sta ni sła wy Ka lus.

Sta no wi on li rycz ny por tret po et ki, któ ra jest
głów ną bo ha ter ką li rycz ną ca łe go zbio ru.
Tom po prze dza krót ka, lecz waż na dla zro -
zu mie nia ca ło ści zbio ru dwu stro ni co wa
przed mo wa skie ro wa na bez po śred nio
do czy tel ni ka. Po et ka pi sze w niej, że jest
„ko bie tą, mat ką, bab cią i pra bab cią”, na -
uczy ciel ką aka de mic ką, któ ra „wy kształ ci -
ła dwa po ko le nia wspa nia łych ślą skich
praw ni ków”. Pod kre śla jak waż ny w jej roz -
wo ju ar ty stycz nym był oj ciec roz wi ja ją cy
w mło dej dziew czy nie za mi ło wa nie do sztu -
ki. Ja ko swo ich men to rów po etyc kich wska -
zu je Wil hel ma Szew czy ka, Ta de usza Ki jon -
kę i Fe lik sa Net za, pod któ rych „opie ką
li te rac ką” znaj do wa ła się na po cząt ku dro -
gi po etyc kiej. Mój ślą ski świat, Śląsk to wier -
sze, w któ rych po et ka bez po śred nio na wią -
zu je do wska za nej przez sie bie li rycz nej
spu ści zny. 

Czy tel nik do wia du je się ze wstę pu, że
„utwo ry za war te w […] to mi ku są od na le -
zio ny mi po la tach wier sza mi z 50-let nim ro -
do wo dem i ty mi ostat ni mi, w któ rych za -
war te są prze ży cia zwią za ne ze sta ro ścią
i jej „uro ka mi”. Ob ra zu ją one, jak bar dzo
spoj rze nie i prze ży cia mło do ści są róż ne
od tych obec nych”. I choć wy pa da zgo dzić
się z au tor ką, że w mia rę upły wu lat czło -
wiek się zmie nia, na by wa do świad czeń, to
jed nak za rów no wcze sne utwo ry Ka lus, jak
i pi sa ne po la tach wier sze za miesz czo ne
w Ko la żu po żół kłych i bia łych kar tek, ce -
chu je spój ność i jed no rod ność wy ra ża ją ca
się w afir ma tyw nym po dej ściu po et ki
do świa ta. 

W skie ro wa nych do czy tel ni ka sło wach
Sta ni sła wa Ka lus przed sta wia się ja ko po -
et ka zwra ca ją ca uwa gę na pięk no ży cia
i moc no je od czu wa ją ca: ucznio wie i oj ciec
są „wspa nia li”, wy ko ny wa nym przez au tor -
kę za wo dem jest „uko cha na dys cy pli na”,
a po ezja to „pa sja”. Dzię ki tej pa sji po et -
ka – jak wiecz ny tu łacz – „po dzi wia zmien -
ność te go świa ta / je go prze dziw ne pięk no

/ w każ dym je go frag men cie, / w każ dej
chwi li”. Ka lus za rów no we wcze snych,
jak i w pi sa nych po la tach utwo rach przy -
glą da się świa tu z mi ło ścią i uczu ciem. Ko -
laż po żół kłych i bia łych kar tek to zbiór,
w któ rym do mi nu je bez po śred niość wy ra -
że nia uczuć i sen su alizm o ro man tycz nym
ro do wo dzie. 

Te ma tem, któ re mu wie le miej sca po -
świę ca au tor ka jest mi łość. W wie lu utwo -
rach, mię dzy in ny mi w Dla cze go, Te raz, Po -
szu ki wa niu wio sny, Świecz ni kach, Zi mo wej
no cy, Wła ści wie…, wy ra ża się ona ja ko tę -
sk no ta do uko cha ne go męż czy zny. „Pięk -
ne my śli i sło wa / ro dzą się jak tę czo we mo -
ty le / w gło wie, któ rą ota cza ko kon
sa mot no ści / mi łość jak wspa nia ły kwiat /
ura sta w ci szy, / w któ rej roz brzmie wa tyl -
ko / je go głos” – pi sze po et ka w utwo rze
On. Mi łość w li rycz nym ob ra zo wa niu Ka -
lus nie ro ze rwa nie zwią za na jest z prze ży -
wa niem świa ta; „bio rę do rę ki musz lę / i za -
miast szep tu mo rza / sły szę w niej twój
głos” – no tu je au tor ka. 

Sen su alizm i hi per bo li za cja od czu wa nia
szczę ścia i cier pie nia, ra do ści i smut ku
sta no wią źró dło po etyc kie go ob ra zo wa -
nia, od wo łu ją ce go się do przy ro dy. Opis
drze wa, pta ka, słoń ca, po wie wu wia tru czy
kro pli wo dy na cie le, a na wet ko ma ra sta -
ją się dla au tor ki im pul sem i jed no cze śnie
spo so bem na wy ra że nie uczu cia mi ło ści.
W Ra do ści po et ka pi sze, że jest „to fur man
/ po ga nia ją cy ko nie cza su / i roz ta cza ją cy
w sza lo nym tem pie / przed tym, kto na wo -
zie / ba jecz nie ko lo ro we / co raz in ne pej za -
że // Cier pie nie zaś / jest ta mą / wstrzy mu -
ją cą / spie nio ną rze kę cza su / jest dia men tem
/ bo le śnie szli fu ją cym / pięk no prze żyć /
i cza ro dzie jem, któ ry / kru che wra że nia za -
kli na w nie śmier tel ność”. 

Sta ni sła wa Ka lus za pi su je w swoich
wier szach za rów no „pej za że”, jak i „wra -
że nia”, aby za po śred nic twem po ezji po -
ka zać „pięk no prze żyć”. Nie są dla niej in -
te re su ją ce „mod ne pro ble my i po kręt ne
roz wią za nia”. Po et ka wy bie ra „pro sto tę /

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Smakowanie życia

sta rych prawd / pięk no ugrun to wa nych za -
sad. / […] od wiecz ną mi łość / od nie by tu
przez ży cie / do trwa nia w nie skoń czo no -
ści / we wraż li wość na pięk no”. Jest im
wier na za rów no we wcze snych utwo rach,
jak i w tych pi sa nych po la tach. Po zor ną od -
ręb ność tek stów, ak cen to wa ną przy po mo -
cy prze dru ko wa nych w to mie rę ko pi sów,
unie waż nia nie zmien nie afir ma tyw ny sto -
su nek po et ki do świa ta, a tak że brak da to -
wa nia utwo rów. Wier sze funk cjo nu ją jak -
by po za cza sem, a wiek au tor ki
w kon tek ście wy ra ża nej przez nią fi lo zo -
fii prze sta je mieć zna cze nie. 

Wra że nie po tę gu ją za miesz czo ne w to -
mie fo to gra fie. Dwie z nich to por tre ty mło -
dziut kiej dziew czy ny i ele ganc kiej star szej
pa ni. Na obu ko bie ta ma ten sam uśmiech.
Fran cu ski cza sow nik „col ler” zna czy: skle -
jać, zle piać, na le piać. Od nie go wy wo dzi się
sło wo „ko laż”, ozna cza ją ce tech ni kę ar ty -
stycz ną, po le ga ją cą na łą cze niu róż nych ma -
te ria łów. Sta ni sła wa Ka lus nie bez przy czy -
ny uży ła sło wa „ko laż” w ty tu le
naj now sze go to mu. Jest on „skle je niem”
i „zle pie niem” daw nych i no wych utwo rów,
au to an to lo gią two rzą cą spój ną ca łość. Naj -
waż niej sze jest w niej ży cie i je go pięk no.
W Mię dzy… po et ka two rzy wy li cze nie:
„mię dzy mło do ścią a sta ro ścią, / mię dzy ra -
do ścią a bez den nym smut kiem, / mię dzy
przej ściem a odej ściem // jest trwa nie, / jest
ty le do bra i zła, / jest pięk no i brzy do ta, /
jest mi łość i nie na wiść, / jest praw da i bez -
wstyd ny fałsz, // jest ży cie”. Naj waż niej szy -
mi ele men ta mi, na któ re wska zu je po et ka,
są trwa nie i ży cie. 

W Ko la żu po żół kłych i bia łych kar tek au -
tor ka nie epa tu je nad mier nym in te lek tu ali -
zmem, nie eks pe ry men tu je z for mą, ani nie
wpro wa dza wy ra fi no wa nych na wią zań in -
ter tek sto wych. Jest to zbiór li ry ków dla czy -
tel ni ka po szu ku ją ce go w po ezji ob ra zów
pięk na, kon tem pla cji uczu cia. Po et ka od -
da je czy tel ni ko wi swój au to por tret, na któ -
ry nie skła da ją się wier sze mło dzień cze i pi -
sa ne po la tach, lecz ich ko laż. To an to lo gia
okru chów ży cia: „Sma ku ję po wo li / każ -
dą mi nu tę dnia. // Wy plu wam kwa śne
my śli / po li tycz nych dys put / obrzy dza ją -
cych ży cie. // Cie szę się sło dy czą / ro zu -
mo wań lo gicz nych / roz świe tla ją cych
świat. // Od kry wam w nich / ro dzyn ki zda -
rzeń mi łych / a nie ocze ki wa nych / po ma -
rań czo wą skór kę / ra do ści i po ko ju. // Bio -
rę w rę ce swo je ży cie / ugnia tam je si łą wo li
/ for mu ję je wier szem / cie szę się, że oto
je stem”. 

Sta ni sła wa Ka lus ufa w moc ży cio pi sa -
nia, prze ka zu je czy tel ni kom za rów no swo -
ją ra dość, wy ni ka ją cą z na ro dzin wnu ka, jak
i słod ko -gorz ki stan mi ło ści, za trzy mu je się
nad prze mi ja ją cy mi chwi la mi ze swo je go
ży cia i cie szy się z wła snej eg zy sten cji.
W post mo der ni stycz nym świe cie zwąt pie -
nia w war to ści za pi sa na w po ezji ra dość wy -
da je się czymś pro stym i jed no cze śnie
świe żym. Przy po mi na ją cym o tym, że war -
to sma ko wać ży cie.

Sta ni sła wa Ka lus: Ko laż po żół kłych i bia ‐
łych kar tek. Wy daw nic two Astrum, Wro ‐
cław 2017, s. 80.
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K
aż dy z nas jest ob ser wa to rem ży cia. Po czę ści tak że fi -
lo zo fem, teo lo giem czy ar ty stą. Jed nak je śli się już jest

lub chce się być ar ty stą, to ta ki stan „ob ser wa to ra” sta je się
im pe ra ty wem. Cza sem na ty le moc nym, że de ter mi nu je on
wszel kie na sze ży cio we wy bo ry i de cy zje. Z jed nej stro ny,
czer pa nie my śli z ob ser wa cji rze czy wi sto ści mo że być sta -
nem na tu ral ne go wy su bli mo wa nia, z dru giej jed nak, je śli
nie zo sta nie ona wy ar ty ku ło wa na w po sta ci my śli – sło wa
lub ob ra zu, to mo że oka zać się pu łap ką i dro gą doni kąd. Za -
tem by cie ar ty stą łą czy w so bie wiel ki ele ment ry zy ka, bo -
wiem ni gdy nie wie my, czy na sza twór czość bę dzie ko muś
po trzeb na. Ob ser wu jąc twór czość Bar ba ry Wój cik, je stem
prze ko na ny, że na le ży ona do ga tun ku tych po trzeb nych. Że
jej pra ce opo wia da ją o czymś waż nym. O czymś, co ma wy -
miar uni wer sal ny, co do ty czy re flek sji nad eg zy sten cją. Cykl
fo to gra fii do ku men tal nej, nad któ rym bar dzo in ten syw nie
pra cu je, jest fo to gra ficz ną re la cją z miejsc od osob nień, nie -
do stęp nych dla lu dzi z ze wnątrz. Miejsc izo lo wa nych
od resz ty spo łe czeń stwa. Na po cząt ku by ły to zdję cia ro -
bio ne w klasz to rach, póź niej w do mach opie ki i schro ni skach
dla bez dom nych, a to wła ści wie do pie ro po czą tek te go pro -
jek tu. Zdję cia po sia da ją je den z naj istot niej szych wa lo rów,
ja kie po win na po sia dać fo to gra fia do ku men tal na – da ją po -
czu cie obiek tyw ne go prze ka zu. Choć w za sa dzie ta ko wy
„obiek tyw ny” prze kaz z de fi ni cji nie ist nie je, to pod świa -
do mie wy czu wa my go ja ko in ten cję au to ra. Co tak że waż -
ne, zdję cia ob da rzo ne są uni kal ną au rą ma lar sko ści. Aso -
cja cje z ma lar stwem fla mandz kim są tu jak naj bar dziej
upraw nio ne. Pew nie dla te go, że au tor ka stu diu je ma lar stwo
na ka to wic kiej ASP, więc te go ty pu wraż li wość jest dla niej
na tu ral nym śro do wi skiem. Fo to gra fie, mi mo że po wsta ły
nie daw no, zo sta ły do ce nio ne już na kil ku pre sti żo wych kon -
kur sach. Zdo by ła Gran Prix na XVI Kra jo wym Sa lo nie Fo -
to gra fii Ar ty stycz nej, w Ża rach. Wy róż nie nie na Bien na le
fo to gra fii Ko chać Czło wie ka w Oświę ci miu, wy róż nie nie
na Otwar tych Mi strzo stwach Fo to gra fii w Olsz ty nie oraz
do sta ła się do fi na łu 16. edy cji kon kur su Ar ty stycz na Po -
dróż Er go He stii.

PIOTR MUSCHALIK

Z
dję cia zo sta ły wy ko na ne we wnę trzach klasz tor nych
Zgro ma dze nia Có rek Ma ryi Wspo mo że nia Wier nych

w Dzier żo nio wie pod Wro cła wiem. Ar tyst ka na kil ku
fo to gra fiach uchwy ci ła dzień z ży cia sióstr sa le zja nek
oraz kan dy da tek do za ko nu, tzw. po stu lan tek. Spor tre -
to wa ne za kon ni ce są po chło nię te zwy kłymi czyn no ścia -
mi – go to wa niem, ha fto wa niem, czu wa niem na mo dli -
twie. Zda ją się nie za uwa żać fo to gra fii, dys kret nie
wkra cza ją cej w ich sfe rę za mknię te go świa ta. Tak in -
ne go i nie do stęp ne go, a przez to tak bar dzo in try gu ją -
ce go. Sio stry na zdję ciach przy po mi na ją mieszcz ki z ob -
ra zów Ja na Ver me era van Delft. Ar tyst ka zna ko mi cie
wy ko rzy sta ła do ro bek te go ho len der skie go ma la rza.
Za po mo cą har mo nij nej gry świa tła i cie nia wy do by ła
na sy co ne bar wy po ły sku ją ce sre brzy stą świe tli sto ścią.
Od da ła tak że spo kój i na strój sku pie nia te go ta jem ni cze -
go świa ta. To, co przed tem by ło za mknię te za mu ra mi
klasz tor ny mi, te raz zo sta je wy do by te dzię ki so czew ce
apa ra tu. Oglą da ją cy mo że nie tyl ko za chwy cić się for -
mą, ale tak że do świad czyć bo gac twa prze żyć du cho -
wych.

AN NA MA KAR CZYK

Bar ba ra Wój cik, In ny świat, 2015‐2016. Fo to gra fie pre ‐
zen to wa ne by ły na wy sta wie fi na li stów 16. edy cji kon kur ‐
su „Ar ty stycz na Po dróż He stii” w Mu zeum nad Wi słą,
War sza wa 2017 r.

In ny świat

Bar ba ry

Wój cik

Cykl
fo to gra fii

do ku men ‐
tal nej 

PIOTR MUSCHALIK
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LU DWIK JE RZY KERN I OGDEN NASH

Gdy już bez sen ność ma do cie bie przy stęp
No cą roz la ną w oce an spo ko ju,
Jed na z prawd zie wa w wie dzy przed po ko ju –
Są po wią za nia moc ne, oczy wi ste:
Fan ta sty ka – Sta ni sław Lem i Ju les Ver ne, 
Zder zacz ha dro nów – pod Ge ne wą CERN,
Ostat nia stro na „Prze kro ju” –
Po eta Lu dwik Je rzy Kern.

Czy pa łac wzno sisz, czy cha tyn kę
Wie dzy, pa mię ci zdrap chi tyn kę.
I tak wy si łek twój wy prze dzę;
W ryt mie re gla men ta cji wi dzeń
„Prze krój” na wie dzał dom co ty dzień, 
Niósł – we dle po trzeb – grzę dę, mie dzę…

To war to wie dzieć, nie trze ba wie rzyć,
U stóp Kul tu ry peł nił straż
Pan Lu dwik Je rzy.
Na ucztę u Apol la spra szał,
(A miał pa to ki peł ne ule!),
Do naj tre ściw szych ze słow nych pasz
Do da wał cza sem w pod ty tu le –
Ten wiersz: „Z Ogde na Na sha”.

Wiem od sa me go Stasz ka Ba rań cza ka:
Ogden – per so na nie by le ja ka
Jak na ame ry kań skie po etyc kie pre rie, 
Dla nas to jed nak pe ry fe rie
Po Mic kie wi czach i Sło wac kich…
Gest to za iste sa mo trac ki – 
Kern wier szom z USA pol ską da wał twarz.

Mó wię bez żad nej więc mo de stii,
Bo ca ły słow nik w mo jej ge stii,
Za so by w sło jach po sam strych,
(Choć na zwa Na sh wil le na cześć je go przod ka,
Ła twiej Ogde na ślad w Bal ti mo re spo tkać),
Że Ogden Nash jest ich,
A Lu dwik Je rzy – nasz!

Pta ki cie ka we cu dzych gniazd
Lgną do po etyc kie go ce chu,
A ja mam dy le mat:
Nie wiem, któ re mu po la tach
Ni żej kła niać się echu,
Nim los prze kształ ci go w ope rę,
Bo Ogden ma swój em ble mat 
W Hol ly wo odz kiej Alei Gwiazd,
A Lu dwik Je rzy jest Ka wa le rem 
Or de ru Uśmie chu.

Ze zdu mie niem spo strze głem nie daw no w ha śle „Ogden Nash” w nie oce nio nej na szej Wi ki pe dii, że ja ko je dy ny tłu macz
je go wier szy na ję zyk pol ski jest tam po da wa ny wy łącz nie Sta ni sław Ba rań czak... A prze cież pa mię tam sprzed pół wie cza
nie mal prze kła dy i pa ra fra zy Lu dwi ka Je rze go Ker na, za miesz cza ne na ostat niej stro nie „Prze kro ju”. Jak kie dyś za pi sał
w Li ście do Pi zo nów Ho ra cy, in di gna tio fe rit ver sum – „obu rze nie ro dzi wiersz” (wiem, że to wy ra że nie po prze dza ła kon -
sta ta cja si na tu ra ne gat, prze cież są ja kieś gra ni ce pod da wa nia się kon wen cji uda nej skrom no ści), stąd ma rze nie, aby hu -
ma ni sta mógł wier szem przy wró cić ele men tar ną spra wie dli wość. Rzecz to na ty le in ter tek stu al na, iż po win na, jak mnie mam,
za in te re so wać po no wo cze snych czy tel ni ków „Ślą ska”.

MAREK PIECHOTA Z cyklu: Duety poetów
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31
sierp nia 1945 ro ku „Dzien nik
Za chod ni” ar ty ku łem Ar ty ści

lwow scy przy by li do Ka to wic ser decz-
nie wi tał Pań stwo wy Pol ski Te atr Dra-
ma tycz ny, któ ry po dwu dzie sto go dzin-
nej po dró ży przy je chał na Śląsk. Kil ka
dni póź niej „Try bu na Ro bot ni cza”
przed sta wia ła ze spół lwow ski, ja ko
„te atr lu do wy, prze zna czo ny nie dla
pew nej gru py wy bra nych, ale dla ca łe-
go spo łe czeń stwa” oraz za pew nia ła, że
„cie szył się wiel ką fre kwen cją” i „przy-
ja znym usto sun ko wa niem pu blicz no ści
ra dziec kiej”, a te raz „zo stał życz li wie
przy ję ty przez wo je wo dę gen. Za wadz-
kie go i przez pre zy den ta mia sta inż. We-
so łow skie go”. Czy tel ni cy ka to wic kie -
go dzien ni ka do wia dy wa li się tak że, że
te atr ist nie je od ro ku 1939, że za cza-
sów oku pa cji nie miec kiej „mu siał prze-
rwać swo je pra ce” i do pie ro „po uwol-
nie niu Lwo wa przez Ar mię Czer wo ną
wzno wił swo ją dzia łal ność”. 

Pro pa gan do wy ar ty kuł „Try bu ny Ro-
bot ni czej” za ty tu ło wa ny Te atr dla sze-
ro kich mas nie wspo mi nał oczy wi ście
o pra wie 150-let niej hi sto rii pol skie go
te atru we Lwo wie, ani na wet o zna ko-
mi tym przed wo jen nym do rob ku Te at-
rów Miej skich z cza sów dy rek cji Le ona
Schil le ra i Wi la ma Ho rzy cy. Przy wo ły-
wa no tyl ko ostat ni se zon trwa ją cy od 1
wrze śnia 1944 do 12 sierp nia 1945 ro -
ku oraz dzie sięć pre mier wte dy wy sta-
wio nych. Ar ty kuł wart jest jed nak od-
no to wa nia, bo zna la zła się w nim

in for ma cja o nie zwy kłej ko lek cji, któ-
ra wraz z te atrem lwow skim tra fi ła
na Śląsk, oczy wi ście (jak pi sa no) dzię-
ki „pre mie ro wi Re pu bli ki Ukra iń skiej
Chrusz czo wo wi”. Dzien nik do no sił:
„Te atr przy wiózł na zie mie ślą skie ca -
ły ma ją tek w po sta ci de ko ra cji, ko stiu-
mów, me bli, for te pia nów, ma szyn do pi-
sa nia itp. Naj więk szym je go skar bem
jest bi blio te ka te atral na, skła da ją ca się
z sze ściu ty się cy to mów, któ ra za si li
obec nie te atr ka to wic ki”. 

Sfor mu ło wa nie „naj więk szy skarb”
w od nie sie niu do lwow skiej bi blio te ki
te atral nej nie by ło wca le prze sa dzo ne.
W chwi li wy bu chu II woj ny świa to wej
by ła to naj więk sza (po zbio rze war szaw-
skim) ko lek cja eg zem pla rzy te atral-
nych, czy li tek stów dra ma tycz nych,
li brett ope ro wych i ope ret ko wych oraz
par ty tur. Do ku men to wa ła dzie je i re per-
tu ar sce ny pol skiej we Lwo wie od koń-
ca XVIII wie ku i by ła ogrom nym za so-
bem ni gdy nie dru ko wa nych utwo rów
li te rac kich. Dla te go w ob li czu za gła dy
bi blio te ki te atrów war szaw skich (któ-
ra spło nę ła w 1944 ro ku), a tak że do tkli-
wych strat w in nych pol skich zbio rach,
oca lo na lwow ska ko lek cja by ła rze czy-
wi ście skar bem bez cen nym. Od ra zu też
wzbu dzi ła spo re za in te re so wa nie. Już
w stycz niu i mar cu 1946 ro ku o ka to-
wic kim zbio rze pi sa ło kra kow skie „Od-
ro dze nie”. Ty go dnik spo łecz no -kul tu-
ral ny opu bli ko wał naj pierw ar ty kuł
pod zna mien nym ty tu łem Naj więk sza

te atral na bi blio te ka pol ska, na pi sa ny
przez Je rze go Kol le ra, ostat nie go kie-
row ni ka li te rac kie go Pań stwo we go Pol-
skie go Te atru Dra ma tycz ne go we Lwo-
wie. Sam au tor już w pierw szym zda niu
za da wał so bie i czy tel ni kom py ta nie:
„czyż by na praw dę naj więk sza te atral-
na bi blio te ka pol ska?” i od ra zu od po-
wia dał: „A jed nak – nie ste ty – jest to
smut na, ale nie za prze czal na praw da. Bi -
blio te ka Te atru Ślą skie go im. Sta ni sła-
wa Wy spiań skie go jest w tej chwi li
naj bo gat szą i za ra zem naj star szą bi blio-
te ką te atral ną w Pol sce”. Po ar ty ku le
Kol le ra w „Od ro dze niu” jesz cze dwu-
krot nie pi sa no o pol skich zbio rach te -
atral nych. Wik tor Hahn i Je rzy Krecz-
mar po twier dza li ogrom ne zna cze nie
hi sto rycz ne oca lo nej lwow skiej ko lek-
cji i po stu lo wa li, „aby bi blio te ka te at-
ral na w Ka to wi cach ze chcia ła ogło sić
na uko wo opra co wa ny ka ta log znaj du-
ją cych się w niej rze czy”.

W Te atrze Ślą skim oczy wi ście nie by -
ło na to ani cza su, ani miej sca, dla te go
w 1951 ro ku spra wą lwow sko -ka to-
wic kiej bi blio te ki te atral nej za jął się
na wet sejm. Wy bit ny re ży ser i po seł Le -
on Schil ler na po sie dze niu Ko mi sji Kul-
tu ry i Sztu ki 29 paź dzier ni ka 1951 ro ku
zwra cał uwa gę, że zbio ry lwow skie nie
są na le ży cie nad zo ro wa ne, bi blio te ka
znaj du je się w nie fa cho wych rę kach, wy-
po ży cza się bar dzo cen ne rę ko pi sy. Pro-
po no wał prze ka za nie uni ka to we go za so-
bu do któ rejś z bi blio tek, co uła twi ło by
ko rzy sta nie i umoż li wi ło przy go to wa nie
na uko wo opra co wa ne go, szcze gó ło we -
go ka ta lo gu. Po stu la ty te speł nio no do-
pie ro w ro ku 1978. Na mo cy de cy zji Dy-
rek to ra Wy dzia łu Kul tu ry i Sztu ki Urzę du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach oraz
umo wy mię dzy Te atrem Ślą skim im. Sta-
ni sła wa Wy spiań skie go i Bi blio te ką Ślą -
ską (z 20 lu te go 1978 ro ku) zbiór prze-

ka za no do naj więk szej na uko wej
bi blio te ki re gio nu, któ ra „do ce nia jąc
war tość prze ję te go księ go zbio ru dla
kul tu ry pol skiej zo bo wią za ła się do je -
go szcze gól nie sta ran ne go prze cho wy-
wa nia i udo stęp nia nia”.

Obec nie Bi blio te ka Te atru Lwow skie-
go jest jed ną z naj cen niej szych ko lek-
cji Bi blio te ki Ślą skiej. W 2017 ro ku,
roz po rzą dze niem Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, zbiór zo stał
wpi sa ny do Na ro do we go Za so bu Bi b-
lio tecz ne go. Ze spół li czy obec nie 5407
jed no stek, z cze go 3827 to rę ko pi sy
i ma szy no pi sy, a 1580 to dru ki, czę sto
z licz ny mi wpi sa mi rę ko pi śmien ny mi.
Te atra lia lwow skie prze cho wy wa ne
i udo stęp nia ne są w Dzia le Zbio rów

Oca lo na
ko lek cja

BARBARA MARESZ

Przy wie zio na w 1945 ro ku ze Lwo wa do Ka to wic ko lek cja eg zem pla rzy te ‐
atral nych do dziś jest źró dłem wie lu od kryć i nie spo dzia nek. Au to gra fy Ja na
Ne po mu ce na Ka miń skie go, Lu cja na Ry dla, Ja na Ka spro wi cza, eg zem pla rze z od‐
ręcz ny mi po praw ka mi Ga brie li Za pol skiej, Le opol da Staf fa czy Le ona Schil le‐
ra i wresz cie nie dru ko wa ne sztu ki Jó ze fa Igna ce go Kra szew skie go oraz Mi cha‐
ła Ba łuc kie go, to tyl ko nie któ re ci me lia z ogrom nej (li czą cej po nad 5000
eg zem pla rzy), szczę śli wie oca lo nej Bi blio te ki Te atru Lwow skie go, jed ne go z naj‐
cen niej szych zbio rów Bi blio te ki Ślą skiej.

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej
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Spe cjal nych, a już po nad 1000 eg zem-
pla rzy moż na oglą dać on li ne w Ślą skiej
Bi blio te ce Cy fro wej. Pra wie ca ły ze spół
jest już do kład nie zba da ny, wy da no dwa
dru ko wa ne in wen ta rze za so bu, a trze-
ci (ostat ni) jest w przy go to wa niu.
W 2015 ro ku uda ło się uzy skać trzy let-
ni grant z Na ro do we go Pro gra mu Roz-
wo ju Hu ma ni sty ki, któ ry po zwo lił do-
koń czyć pra ce ba daw cze nad tym
uni ka to wym zbio rem i wy dać ko lej ne
pu bli ka cje, na przy kład edy cje nie dru-
ko wa nych ko me dii pol skich (m.in. Jó-
ze fa Igna ce go Kra szew skie go i Mi cha-
ła Ba łuc kie go). Z lwow skiej bi blio te ki
te atral nej ko rzy sta ją przede wszyst-
kim pra cow ni cy na uko wi (te atro lo dzy
i li te ra tu ro znaw cy), a tak że stu den ci fi-
lo lo gii pol skiej, kul tu ro znaw stwa, bi b-
lio te ko znaw stwa i te atro lo gii. Co ro ku
do Dzia łu Zbio rów Spe cjal nych tra fia
sze reg kwe rend z py ta nia mi do ty czą cy-
mi lwow skich eg zem pla rzy. Wresz cie
zda rza się na wet, że ta hi sto rycz na ko-
lek cja wy ko rzy sty wa na jest przez
współ cze sne te atry, któ re cza sa mi zwra-
ca ją się do ka to wic kiej książ ni cy z pro-
ś bą o udo stęp nie nie niedru ko wa nych
tek stów sztuk.

Dla cze go Bi blio te ka Te atru Lwow-
skie go jest tak cen na i co de cy du je o jej
uni ka to wej war to ści? Od po wie dzią
na to py ta nie jest każ dy za cho wa ny eg-
zem plarz, któ ry bie rze my do rę ki. Mo -
że to być au to graf Ja na Ne po mu ce -
na Ka miń skie go, twór cy pol skie go
te atru we Lwo wie i au to ra słyn ne go Za-
bo bo nu czy li Kra ko wia ków i Gó ra li.
Mo że to być je den z kil ku za cho wa nych
prze kła dów pi sa nych rę ką Ja na Ka spro-
wi cza, nie tyl ko wy bit ne go po ety, ale
tak że tłu ma cza sztuk Ib se na, Ma eter lin-
c ka i Ro stan da. Mo że to być wresz cie
je den z bar dzo wie lu eg zem pla rzy te -
atral nych, w któ rych znaj du je my ad no-
ta cje lwow skiej cen zu ry oraz wpi sy su f-
le rów, in spi cjen tów, ak to rów
i re ży se rów, a tak że ry sun ki i szki ce sce-
no gra ficz ne, wkle jo ne afi sze te atral ne,
a na wet ko re spon den cję dra ma tur gów
nad sy ła ną do te atru.

Otwórz my kar ty kil ku do wol nie wy-
bra nych ma nu skryp tów opa trzo nych
licz ny mi wła sno ścio wy mi pie czę cia mi
lwow ski mi, ta ki mi jak: „Dy rek cya Te -
atru Hr. Skarb ka we Lwo wie”, „Bi bl -
jo te ka Te atru Wiel kie go Za rzą du Miej-
skie go w król. stoł. m. Lwo wie” al bo
„Bi blio te ka Te atral na. Wła sność Gmi-
ny m. Lwo wa”. Znaj dzie my tu na przy-
kład ad no ta cję au striac kiej cen zu ry,
któ ra ze zwo li ła na przed sta wie nie Opo-
wie ści zi mo wej Szek spi ra pod wa run-
kiem opusz cze nia słów „cu dzo łoż ni ca
i nie rząd nik”, a na wet za kaz dla sztu-
ki Sza lo ma Asza Me sja szo we cza sy, któ-
rą za bro nio no grać „a to z te go po wo-
du, że ob raz sprzecz nych po glą dów
i prze ko nań, ście ra ją cych się z so bą

w ło nie spo łe czeń stwa ży dow skie go,
mógł by wy wo łać gwał tow ne pro te sty
i de mon stra cje wśród wi dzów”. W in-
nym eg zem pla rzu spo tka my od ręcz ną
uwa gę po pu lar ne go ko me dio pi sa rza
Mi cha ła Ba łuc kie go, któ ry ostro pro te -
sto wał prze ciw ko zmia nom w swo jej
sztu ce Dom otwar ty „po ro bio nych
ołów kiem, nie wia do mo przez ko go
i z ja kiej ra cji”, a w ko lej nym no tat kę
zna ko mi te go ak to ra i re ży se ra Lu dwi-
ka Sol skie go, in for mu ją cą, że „okre śle-
nia I ak tu, waż ne by ły tyl ko na ga lo we
przed sta wie nie, któ re się od by ło
w dniu 14/VI 1905 na cześć obec ne go
w te atrze Sza cha per skie go”. Co praw-
da szach per ski 14 i 15 czerw ca 1905
ro ku był we Lwo wie, ale do te atru „nie
ra czył przyjść”, o czym do wia du je my
się z do pi sku su fle ra umiesz czo ne go
pod uwa gą re ży ser ską. 

Su fler skie wpi sy, zna ki, kre śle nia,
uzu peł nie nia i szki ce na nie sio ne na eg-
zem pla rze to nie zwy kle cie ka wy do ku-
ment pra cy w te atrze XIX i po cząt-
ku XX wie ku. W cza sach, gdy pre mie ry
od by wa ły się co ty dzień su fle ra nie mo-
gło za brak nąć. Nic więc dziw ne go, że
w jed nym z lwow skich ma nu skryp tów
za do wo lo ny na pi sał: „Uwa ga su fle-
rze!!! Za do bre su flo wa nie by ła do bra
ko la cyj ka od ar ty sty gra ją ce go Szaj lo-
ka”. Au to rem no tat ki był Igna cy Ber ski,
jed na z barw niej szych po sta ci wśród
lwow skich su fle rów, a ak to rem, któ ry
go ura czył „ko la cyj ką” był ulu bie niec
pu blicz no ści te atru skarb kow skie go
Gu staw Fi szer. W tam tych cza sach
pra ca su fle ra nie by ła ła twa, oprócz pod-
po wia da nia ak to rom mu siał in for mo wać
ma szy ni stę kie dy opu ścić kur ty nę, da-
wał tak że sy gna ły or kie strze, a cza sa-
mi na wet pusz czał ze swo jej bud ki
„ognie ben gal skie”. Stąd w eg zem pla-
rzach su fler skich znaj du je my mnó-
stwo ta jem ni czych dzwon ków, mło tecz-
ków i in nych zna ków, któ re po ma ga ły
w tej trud nej i czę sto nie wdzięcz nej pra-
cy. Nie raz na kar tach eg zem pla rzy su f-
le rzy ża li li się na swo ją cięż ką do lę.
W 1863 ro ku Le on Mi chał Knap czyń-
ski na pi sał: „su flo wa łem raz ostat ni 15
kwiet nia 1863 r. Bądź zdrów Lwow ski
Te atrze – przez Cie bie Nę dzę zno si łem
skrzyw dzo ny”, a wspo mnia ny Ber ski
w eg zem pla rzu Gru bych ryb Ba łuc kie-
go w 1892 ro ku umie ścił ta ką oto no-
tat kę: „De spo tycz ne, mo skiew skie rzą-

dy lwow skie go te atru zmu si ły mnie
do ustą pie nia ze sce ny lwow skiej, a kto
wte dy rzą dził, ja ki sa tra pa – patrz w ar-
chi wach te atral nych”. Owym „sa tra pą”
był ów cze sny dy rek tor te atru skarb kow-
skie go Mie czy sław Schmitt, któ ry za-
pew ne nie przy pusz czał, że wy rzu co ny
su fler po wie lu la tach po wró ci do Lwo-
wa już ja ko ak tor i w 1933 ro ku bę dzie
ob cho dził ju bi le usz 40-le cia pra cy ar-
ty stycz nej.

Eg zem pla rze su fler skie są naj lep szy-
mi do ku men ta mi sło wa, po zwa la ją
usta lić tekst ja ki pa dał ze sce ny, zi den-
ty fi ko wać wszyst kie skró ty in sce ni za-
cyj ne lub in ge ren cje cen zor skie. Na to-
miast naj cie kaw szy mi do ku men ta mi
ob ra zu sce nicz ne go są eg zem pla rze re-
ży ser skie oraz in spi cjenc kie. Swo je
uwa gi wpi sy wa li do nich lwow scy re-
ży se rzy: Adolf Wa lew ski, Ka zi mierz
Okor nic ki, Wa cław Ra dul ski, a tak że
naj słyn niej szy z pol skich in sce ni za to-
rów – Le on Schil ler, czy wresz cie Ed-
ward Ży tec ki, naj pierw lwow ski, a po-
tem przez wie le lat ka to wic ki re ży ser
i pe da gog. Szcze gól nie in te re su ją ce dla
hi sto ry ka te atru są eg zem pla rze z uwa-
ga mi, zna ka mi i ry sun ka mi in spi cjen-
tów. Przy no szą cen ne in for ma cje o de-
ko ra cjach, re kwi zy tach, ko stiu mach,
oświe tle niu i ru chu sce nicz nym oraz
o dzie więt na sto wiecz nej tech ni ce te at-
ral nej. Już w 1970 ro ku pro fe sor Zbi -
gniew Ra szew ski prze glą dał (jesz cze
w Bi blio te ce Te atru Ślą skie go) in spi-
cjenc ki eg zem plarz ope ret ki Ca glio stro
i do te go przy kła du od wo ły wał się po-
tem w swo im ka no nicz nym tek ście Do-
ku men ta cja przed sta wie nia te atral ne-
go. Uni ka to wy eg zem plarz Ca glio stra
jest je dy nym za cho wa nym w pol skich
zbio rach ma nu skryp tem przed sta wia-
ją cym szcze gó ło wo zmia nę sce no gra-
fii bez spusz cza nia kur ty ny. In spi cjent
lwow ski opi sał wła śnie ta ką (po pu lar-
ną w XIX wie ku) zmia nę otwar tą „de-
ko ra cji i Ver sen ków”, wy pi sał wszyst-
kie re kwi zy ty, a tak że po le ce nia dla
służ by te atral nej, np. „Aloj za z bla sma-
szy ną i lam pą olej ną wy słać pod pra-
wy Ver senk” co ozna cza ło wy sła nie
jed ne go z ma szy ni stów z wen ty la to rem
i oświe tle niem pod pra wą za pad nię. 

I wresz cie na kar tach lwow skich eg-
zem pla rzy te atral nych znaj du je my na-
zwi ska ak to rów, śpie wa ków, tan ce rzy
i chó rzy stów, a na wet woź nych te atral-
nych. Na ko niec przy wo łaj my tyl ko kil-
ka naj słyn niej szych po sta ci: Bo gu mił
Da wi son (wy bit ny ar ty sta scen pol skich
i nie miec kich), Anie la Asz per ge ro wa
(gwiaz da te atru lwow skie go i pra bab-
ka słyn ne go an giel skie go ak to ra Joh-
na Giel gu da) i oczy wi ście He le na Mo-
drze jew ska, któ ra wie lo krot nie
przy jeż dża ła do sto li cy Ga li cji na wy-
stę py go ścin ne.

■
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Apetyt na bibliotekę

P
o my sły Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Gli wi cach prze kła da ją się

w wi docz ny spo sób na pro wa dzo ne
przez nią sta ty sty ki. W 2017 r., po raz
pierw szy w jej sie dem dzie się cio let niej
hi sto rii, od no to wa no aż 46 801 za re je -
stro wa nych czy tel ni ków, 445 244 od wie -
dzi ny oraz 46 515 uczest ni ków wy da -
rzeń, przy licz bie miesz kań ców
wy no szą cej 174 431.

Prze pis na re kord? Bi blio te ka kie ru -
je się przede wszyst kim dwo ma ha sła -
mi: Bi blio te ka łą czy i Bi blio te ka sze ro -
ko otwar ta. Dzię ki te mu suk ce syw nie
sta je się co raz bar dziej po pu lar nym
miej scem.

Za cznij my za tem od za ku pów. Czy tel -
ni cy ma ją zna czą cy wpływ na po li ty kę
gro ma dze nia zbio rów. Tyl ko w 2017 r.
w for mie elek tro nicz nej na de sła li 1329
pro po zy cji ty tu łów ksią żek do za ku pu.
Po łą cze nie tej ini cja ty wy z efek tyw nym
wy dat ko wa niem środ ków fi nan so wych,
pod wzglę dem ilo ści ty tu łów, a nie tyl -
ko licz by eg zem pla rzy, da je zna ko mi te
efek ty – wpły wa na róż no rod ność księ -
go zbio ru ade kwat ne go do po trzeb i ocze -
ki wań miesz kań ców. Po nad to do stęp
do zbio rów uła twia ją: jed na kar ta bi blio -
tecz na dla ca łej sie ci MBP, ka ta log

elek tro nicz ny oraz usłu ga „Książ ka
na te le fon”, cie szą ca się co raz więk szym
za in te re so wa niem.

Na im pre zę? Do bi blio te ki! W 2017
r. zor ga ni zo wa no łącz nie 2249 im prez,
czy li śred nio 6 w każ dym z 365 dni w ro -
ku ka len da rzo wym. Pra cow ni cy bi blio -
te ki sta ra ją się, by każ de spo tka -
nie – warsz ta ty, wy sta wa itp. – by ło
na praw dę atrak cyj ne, od po wia da ło ocze -
ki wa niom po szcze gól nych grup wie ko -
wych od bior ców o róż nych gu stach. Tra -
dy cyj nie or ga ni zo wa ne są spo tka nia
au tor skie. W ubie głym ro ku Gli wi ce od -
wie dzi li m. in.: Ewa Błasz czyk, Szcze -
pan Twar doch, Ma riusz Szczy gieł czy
Mi chał Ru si nek.

Ubie gło rocz ną ofer tę uatrak cyj ni ło 15
ca ło rocz nych pro jek tów. Na sześć z nich
bi blio te ka po zy ska ła do fi nan so wa nie
z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go („Con rad po trzy kroć!”,
„Li te rac ka Miar ka Wzro stu”, „Prak ty ka
czy ni mi strza”, „Roz gryw ki z lek tu rą”,
„Świa tu da jesz kształt – w 110. rocz ni -
cę śmier ci Sta ni sła wa Wy spiań skie go”,
„Znajdź wspól ny ję zyk”), dwa – zre ali -
zo wa no z Gli wic kie go Bu dże tu Oby wa -
tel skie go, ko lej ny – dzię ki współ pra cy
z Cen trum Han dlo wym Fo rum. 

Gli wi cza nie uczest ni czy li tak że w:
warsz ta tach psy cho lo gicz nych dla se nio -
rów „Cze go mo że my na uczyć się od Ma -
łe go Księ cia?”; cy klu spo tkań li te rac ko -
-ku li nar nych „Przy wspól nym sto le”,
współ or ga ni zo wa nych z Ze spo łem Szkół
Za wo do wych Spe cjal nych im. J. Kor cza -
ka i Gli wic kim Za kła dem Ak tyw no ści
Za wo do wej; warsz ta tach dla ro dzi ców
„Sztu ka lep sze go ży cia – czy ta jąc sie -
bie”, pro wa dzo nych przez spe cja li stów
z Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nej. Uczniom szkół gim na zjal nych we
współ pra cy z Ze spo łem Do rad ców Za -
wo do wych za pro po no wa no cykl „Wy -
kieł kuj na ryn ku pra cy”. Nie za bra kło ko -
lej nych edy cji ta kich wy da rzeń, jak:
Ty dzień Bi blio tek, Noc Bi blio tek, Na ro -
do we Czy ta nie, In ter na tio nal Ga mes
Day @ Your Li bra ry, Ślą ski Ty dzień.
Suk ce sem oka za ły się wy da rze nia o uni -
ka to wym cha rak te rze: „Oko w oko z di -
no zau rem”, „Geo kla mo ty” – przy go to -
wa ne wspól nie z geo ca che ra mi oraz
ak cja hap pe nin go wa „Bi ke Bo ok” z oka -
zji Świa to we go Dnia Książ ki i Praw Au -
tor skich. Ory gi nal nym przed się wzię -
ciem by ły tar gi „Me dia Tent – no we
tech no lo gie od uro dze nia”, zor ga ni zo wa -
ne we współ pra cy ze Ślą ską Sie cią Me -
tro po li tal ną. Z ini cja ty wy MBP w miej -
skich żłob kach, przed szko lach i szko łach
umiesz czo no li te rac kie miar ki wzro stu
z li stą po le ca nych ksią żek dla dzie ci
w każ dym wie ku. 

Bi blio te ka by ła bli sko czy tel ni ka pod -
czas im prez miej skich or ga ni zo wa nych
w ple ne rze, ta kich jak: Gli wic ki Dzień
Ro dzin, Pik nik Lot ni czy, Gli wic ka Aka -
de mia Zdro wia Dzie ci, 7 Kul tu ral ny Ka -
czy niec, Wo je wódz kie Se nio ra lia. 

O gli wic kiej bi blio te ce mó wi ło się
tak że po za gra ni ca mi kra ju. Re ali za cja
pro jek tu po świę co ne go Sta ni sła wo wi
Wy spiań skie mu stwo rzy ła oka zję do wy -
mia ny do świad czeń po mię dzy pol ski mi
i ukra iń ski mi in sty tu cja mi pod czas wi zyt
stu dyj nych we Lwo wie i Gli wi cach. 

Po wyż sze przy kła dy to nie groch
z ka pu stą. To zróż ni co wa na, ce lo wo
opra co wa na ofer ta. Dla pod opiecz nych
żłob ków i ich ro dzi ców, przed szko la ków,
uczniów, do ro słych, w tym: se nio rów;
ofer ta dla po szu ku ją cych kon tak tów
z kul tu rą wy so ką i przy dat nych warsz -
ta tów, dla dba ją cych o zdro wie i szu ka -
ją cych no wych po my słów na spę dze nie
cza su.

Gdzie ku cha rek sześć… tam lep sze
efek ty. Róż no rod ność or ga ni zo wa nych
przez bi blio te kę wy da rzeń, ich ilość
oraz atrak cyj ność moż na za pew nić tyl -
ko we współ pra cy ze śro do wi skiem.
Wśród part ne rów bi blio te ki są m.in.:
uczel nie wyż sze, szko ły, przed szko la, in -
sty tu cje kul tu ry, sto wa rzy sze nia, ar ty ści,
wo lon ta riu sze. Licz ba za in te re so wa -
nych współ dzia ła niem z MBP z ro ku
na rok ro śnie. Do bra mar ka bi blio te ki,
licz ba czy tel ni ków, otwar tość na in no -
wa cyj ne po my sły i nie stan dar do we dzia -
ła nia przy cią ga ją no wych part ne rów
i oso by chęt ne do po dej mo wa nia cie ka -
wych wy zwań. To jest ko lej na wy mier -

Warsz ta ty in tro li ga tor skie
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na ko rzyść dla miesz kań ców – in te gra -
cja oraz atrak cyj na ofer ta kul tu ral na.

Ape tyt ro śnie w es te tycz nym, do brze
wy po sa żo nym wnę trzu. Od kil ku lat
MBP in ten syw nie się mo der ni zu je.
W 2015 r. re mont prze szła Bi blio te ka
Cen tral na, no wą sie dzi bę zy ska ła Fi lia
nr 22 oraz po wsta ło Bi blio fo rum
– pierw sza wy po ży czal nia na Ślą sku
w wiel ko po wierzch nio wym cen trum
han dlo wym. W mi nio nym ro ku Fi lia
nr 13 oraz Fi lia nr 16 zmie ni ły lo ka li za -
cje, za dba no o ich wy po sa że nie, ory gi -
nal ną aran ża cję wnętrz, z ko lo ry sty ką bli -
ską pie przu i wa ni lii, z ele men ta mi
so czy stej zie le ni bądź żół ci. Z ko lei Fi -
lia nr 1 zo sta ła od ma lo wa na, a prze me -
blo wa nie zwięk szy ło funk cjo nal ność
jej po miesz czeń. Przy ja zne, ja sne wnę -
trza dzie więt na stu wy po ży czal ni za -
chę ca ją do uczest nic twa w wy da rze niach
kul tu ral nych oraz do się ga nia po książ -
ki, cza so pi sma, au dio bo oki, gry plan szo -
we. Wszyst kie pla ców ki wy po sa żo ne są
w no wo cze sny sprzęt: kom pu te ry, ta ble -
ty, cy fro we apa ra ty fo to gra ficz ne, czyt -
ni ki e -bo oków, kon so le do gier, ro bo ty,
za baw ki in te rak tyw ne. Udo stęp nia jąc no -
we tech no lo gie, bi blio te ka edu ku je,
prze ciw dzia ła wy klu cze niu cy fro we -
mu. Po łą cze nie es te tycz nej prze strze ni,
róż no rod nych zbio rów i tech no lo gii de -
cy du je o suk ce sie bi blio te ki – ro sną cej
licz bie usa tys fak cjo no wa nych użyt kow -
ni ków. Po zy tyw ne zmia ny wi ze run ku
pla có wek na le żą cych do sie ci MBP fi -
nan so wa ne są z bu dże tu Mia sta Gli wi -
ce – or ga ni za to ra bi blio te ki.

Bo ga ta dzia łal ność bi blio te ki po wo du -
je, że każ dy ama tor jej usług znaj dzie tu
swój ka wa łek tor tu. Ko niecz ne jest
jed nak, by me nu by ło co ro ku skom po -
no wa ne od no wa, po dług gu stów kon -
su men tów, tak, by ni gdy nie na stą pił
prze syt du cho wą stra wą. 

BO GNA DO BRA KOW SKA

IZA BE LA KO CHAŃ CZYK
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Li te rac ka miar ka wzro stu, przy go to wa na w ra mach pro jek tu pro mu ją ce go czy tel nic two wśród dzie ci

„Oko w oko z di no zau rem” – spo tka nie po pu lar no nau ko we

Spo tka nie ze zna nym ślą skim ku cha rzem Re mi giu szem Rącz ką
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■ Wy sta wa Ja na Szma tlo cha

Je go Ma gni fi cen cja prof. An to ni Cy gan, rek tor
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach oraz ar-
ty sta, za pro sił nas na wy sta wę gra fik Ja -
na Szma tlo cha pt. „Gra fo te ka” w Ga le rii ASP
Ron do Sztu ki w Ka to wi cach. Wer ni saż wy sta-
wy od był się 9 mar ca. Pra ce oglą dać bę dzie moż-
na do 4 kwiet nia. Wy sta wa ob ję ta zo sta ła pa -
tro na tem ho no ro wym Pre zy den ta Mia sta
Cho rzo wa An drze ja Ko ta li.

■ Olim pij skie ma skot ki

Dy rek cja Mu zeum Miej skie go w Ty chach za pro-
si ła nas na wy sta wę „Dro biazg pe łen mo cy”.
Eks po zy cja obej mu je ma skot ki olim pij skie
z lat 1972 – 2018 z pry wat nej ko lek cji Hen ry-
ka Grzon ki, ce nio ne go dzien ni ka rza ra dio we go
i wie lo krot ne go spra woz daw cy z aren igrzysk.
Ma skot ki od dzie się cio le ci są peł no praw nym
sym bo lem olim pij skim, peł niąc ro lę nie kon-
wen cjo nal ne go pro mo to ra kul tu ry mia sta i kra-
ju – or ga ni za to ra igrzysk. Po raz pierw szy ofi cjal-
na ma skot ka po ja wi ła się z oka zji Let nich
Igrzysk Olim pij skich w Mo na chium w 1972 ro -
ku. Wy sta wa czyn na jest w Sta rym Ma gi stra-
cie, przy pl. Wol no ści 1, i moż na ją zwie dzać do 5
ma ja 2018.

■ Mar twa na tu ra w Biel sku

Ga le ria Biel ska BWA za pro si ła nas na wy sta wę
pt. „Po wie trze i in ne rze czy po trzeb ne nam do ży-

cia”. Jest to wy sta wa zbio ro wa z udzia łem kil-
ku na stu ar ty stów, we dług kon cep cji ku ra tor ki Jo-
lan ty Cie siel skiej, dla któ rej pre tek stem do za-
pre zen to wa nia wy sta wy jest ewo lu cja
wy bra ne go ga tun ku ma lar stwa, ja kim jest mar -
twa na tu ra, a tak że re la cja ar ty sty do zło żo nej
struk tu ry świa ta ma te rial ne go, do stęp nych
nam war to ści i rze czy, któ re sta ją się śla dem
owej re la cji. 

■ Wiel ka Kro ni ka

Ga le ria Biel ska BWA za pro si ła nas tak że
na wy sta wę pre zen tu ją cą naj now sze ob ra zy
Mar ci na Za wic kie go, ar ty sty zwią za ne go
z Gdań skiem i tam tej szą Aka de mią Sztuk Pięk-
nych. W „Wiel kiej Kro ni ce” zo ba czy my ko lej-
ne mar twe na tu ry two rzo ne w cha rak te ry stycz -
ny dla ar ty sty spo sób. Zda niem au to ra prac
„Wiel ka Kro ni ka” to opo wieść o ma te rii i ru-
chu, sta wa niu się i en tro pii. To hi sto ria pew-
ne go za mknię te go ukła du, nie wiel kie go uni-
wer sum rzą dzą ce go się nie do koń ca ja sny mi
za sa da mi, któ rych lo gi ka – czy tel na w ob ra-
zach – przy spa rza spo re trud no ści przy pró-
bie zwer ba li zo wa nia. 

■ Bal w ope rze

Miej ski Dom Kul tu ry „Szo pie ni ce -Gi szo wiec”
w Ka to wi cach przy ul. Gen. J. Hal le ra 28 za pro-
sił nas na spek takl w re ży se rii Je rze go Stuh ra
pod ty tu łem „Bal w ope rze”. Sztu kę wy sta wio-
no 25 mar ca.

– Po emat Tu wi ma to dys ku sja o Pol sce – mó -
wi prof. Je rzy Stuhr – Pi sa ny w cza sie ro dzą ce-
go się w Pol sce na cjo na li zmu w dru giej po ło wie
lat 30. z fa szy stow skim od cie niem, stał się do-
brym ma te ria łem do dys ku sji ze stu den ta mi
na te mat obec nej sy tu acji w na szym kra ju.
To po ezja peł na ryt mu, któ ra prze nie sio na na sce-
nę wy zna czy ła cho re ogra fię na szych ru chów.
W tym zbio ro wym ćwi cze niu wy ko rzy sta li śmy
pe łen tekst, dzię ki któ re mu stu den ci mo gą
spraw dzić się w sce nach ze spo ło wych, jak i za-
da niach in dy wi du al nych.

Ze brał: To masz Bie nek

Z A P R O S I L I  N A S

K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E

Dzię ki uprzej mo ści re dak cji dwu-

mie sięcz ni ka li te rac kie go „To pos”

otrzy ma li śmy zbiór po ezji Ja na Po l-

kow skie go Po chód du chów. Jan Ka-

zi mierz Po lkow ski – ur. 10 stycz-

nia 1953 w Bie ru to wie – pol ski

po eta, dzien ni karz, dzia łacz NSZZ

So li dar ność, w 1992 rzecz nik pra so-

wy rzą du Ja na Ol szew skie go. Jest au-

to rem to mów po etyc kich „To nie

jest po ezja” (1980), „Od dy chaj głę bo-

ko” (1981), „Ogień” (1983), „Wier-

sze 1977-1984” (1986), „Drze wa”

(1987), „Ele gie z Ty mow skich Gór i in -

ne wier sze” (1990), „Ele gie z Ty mow-

skich Gór 1987-1989” (2008), „Can-

tus” (2009), „Cień” (2010), „Gło sy” (2012, wyd. II 2013), „Gorz ka

go dzi na” (2015), „Gdy Bóg się wa ha. Po ezje 1977-2017” (2017) oraz po-

wie ści „Śla dy krwi” (2013). Lau re at wie lu pre sti żo wych na gród. 

(TB)

Dzię ki uprzej mo ści re dak cji dwu mie-

sięcz ni ka li te rac kie go „To pos”

otrzy ma li śmy zbiór po ezji Woj cie cha

Gaw łow skie go Mu zeum Dusz Czyść-

co wych. Woj ciech Gaw łow ski

– ur. w 1953 r. w Ostro wie Wiel ko pol-

skim, gdzie na dal miesz ka i pra cu je. Po-

eta, kry tyk li te rac ki, pu bli cy sta, czło nek

Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich. Au-

tor zbio rów wier szy Błęd nik rów no wa-

gi (1977, 1979), Przy pi sy do prze po-

wied ni (1985), Zmien na lo so wa (1985),

Pro win cja zi mo we go zmierz chu (1993),

Za pach ga sną cej świe cy (2000), Po da-

nia, ży cio ry sy, le gen dy i ba śnie (2000),

Gło sy, ob ra zy i sny (2003), Pro win cja

ostrów mia sta (2008), Lu na park nie śmier tel no ści (2011). Lau re at m.in. Me-

da lu im. Sta ni sła wa Gro cho wia ka (1978), Na gro dy Pe le ry ny (1985) oraz Kon-

kur su Po etyc kie go im. R. M. Ril ke go (1999). Pu bli ko wał m.in. w „No wym Wy-

ra zie”, „Nur cie”, „Od gło sach”, „Ży ciu Li te rac kim”, „In te gra cjach”, „Ga ze cie

Ma la rzy i Po etów”, „To po sie”, „W dro dze”, „Ar ku szu”. Prze kła dy je go po ezji

uka za ły się w cza so pi smach i an to lo giach w Au strii, Cze chach, Fran cji i Nie-

m czech. (TB)
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Czyż wol no czło wie ko wi skar żyć się
na lo sy swo je? 

– Jo hann Wol fgang Go ethe

(1749‒1832)

O
pusz cza jąc mu zeum mi nio ne go cza su
‒ by ły na zi stow ski obóz kon cen tra cyj -

my Bu chen wald ‒ uwa gę zwra ca umiesz -
czo ny nad wej ściem na pis, wi docz ny do -
pie ro po wyj ściu z obo zu: Je dem das Se ine
‒ Każ de mu swo je. To sta ro ła ciń skie: Su -
um cu ique ‒ Każ de mu to, co się na le ży, sta -
no wi pod sta wę fe no me nu spra wie dli we -
go świa ta, ja ki od krył i opi sał uzna ny
psy cho log spo łecz ny Me lvin J. Ler ner
(1980), któ ry w swej kon cep cji stwier dza,
że „lu dzie prze ja wia ją po trze bę wia ry, że
ży ją w świe cie, gdzie na ogół otrzy mu je
się to, na co się za słu gu je”. Sty ka jąc się ze
zja wi ska mi nie zgod ny mi z za sa dą spra wie -
dli wo ści, lu dzie dą żą do jej przy wró ce nia.
Od by wa się to bądź w for mie re kom pen -
sa ty za po nie sio ne szko dy, bądź przez prze -
ko na nie sie bie, że czło wiek za słu gu je
na swój los, ze wzglę du na swo je ujem ne
ce chy lub po peł nia ne błę dy. W pro ce sie so -
cja li za cji jed nost ka na bie ra prze ko na nia,
że sa ma jest spra wie dli wa i dą ży do utrzy -
ma nia te go, co jej się na le ży. W ten spo -
sób po wsta je me cha nizm psy cho lo gicz ny
re gu lu ją cy za cho wa nia ce lo we i we wnętrz -
ną sta bil ność czło wie ka (Za bo row -
ski, 1980). A za tem, czy słusz na jest sen -
ten cja przy pi sy wa na rzym skie mu
po li ty ko wi Ap piu szo wi Klau diu szo wi
(340-273 p.n.e.), że każ dy jest ko wa lem
wła sne go lo su?, a mo że ra cja jest po stro -
nie Ju liu sza Kle ine ra (1886-1957), któ ry
po strze ga jąc tra gizm ludz kie go lo su, pi sał:
„Przy zde rze niu czło wie ka i Lo su si ły nie
są roz ło żo ne rów no, wo bec Lo su jed -
nost ka nie ma szans na zwy cię stwo”,
a mo że słusz ność ma Al bert Ca mus (1913-
1960), któ ry uwa żał, że czło wiek jest Sy -
zy fem „po nad swo im lo sem”, i ten wła śnie
czło wie czy los „sta je się spra wą ludz ką
i okre śla ną przez lu dzi”, a być mo że na -
dzie ja w tym, że czło wiek to ho mo con stru -
ens ‒ „czło wiek bu du ją cy”, czy li oso ba od -
po wie dzial na za swój los, afir mu ją ca
i ak cep tu ją ca go, po go dzo na z nim, a tak -
że z tym, co los przy nie sie…

Tuż obok Bu chen wal du ‒ w We ima rze,
osiadł w 1775 ro ku wspo mnia ny Go ethe,
i tu wła śnie spę dził dwie trze cie ży cia, pi -
sząc opus ma gnum, w po sta ci dra ma tu
Faust, któ re go bo ha ter sta jąc nad otwar -

tym gro bem po wia da: „Wstrzy maj się
[chwi lo] ‒ je steś tak pięk ną, tak cud ną”.
Trud ność po le ga jed nak na tym, że ten do -
bry mo ment czy zła oka mgnie nie, nie zwy -
kle trud no jest uchwy cić i za trzy mać, od -
wró cić i zmie nić, mo że je dy nie we
wspo mnie niach, w bło go sła wio nej bądź
prze kli na nej pa mię ci…

Ka te go ria lo su jest po ję ciem nie jed no -
znacz nym, po tocz nym, nie ostrym, utoż sa -
mia na by wa z nie ubła ga ną ko niecz no -
ścią, przy mu sem, nie uchron no ścią, gro mem
z ja sne go nie ba, jed nym sło wem z anan -
ke, ale by wa też iden ty fi ko wa na z for tu ną,
po wo dze niem bądź nie po wo dze niem, prze -
zna cze niem, przy pad kiem, splo tem szczę -
śli wych lub nie szczę śli wych oko licz no ści.
Po dob nie jest z mą dro ścią, któ ra bli ska jest
eru dy cji, in te li gen cji, głę bo kiej wie dzy, lo -
gicz ne mu my śle niu, roz trop no ści, sen -
sow no ści i/lub znaw stwu. Pro ble ma ty ka lo -
su ludz kie go i mą dro ści ży cio wej by ła
przed mio tem wie lu ana liz, roz wa żań i re -
flek sji za rów no fi lo zo fów, jak i re for ma to -
rów spo łecz nych, pe da go gów i psy cho lo -
gów, w każ dej nie mal epo ce hi sto rycz nej.
Już w ro ku 1924 Zyg munt Freud do strze -
gał ‒ roz gry wa ją cy się mię dzy wol no ścią
a ko niecz no ścią ‒ dra mat lo su czło wie ka,
pi sząc „jest to ciem na si ła lo su, któ rą tyl -
ko nie licz ni spo śród nas po tra fią znieść”.
Na zwod ni czość by tu ludz kie go ja ko
pierw si wska za li eg zy sten cja li ści, roz pa tru -
ją cy los czło wie ka w ka te go riach przy pad -
ku i przy god no ści. Post mo der ni ści idą
krok da lej, twier dząc, że czło wiek ‒ sam
na sam ze swym lo sem ‒ ma co raz mniej
szans na zro zu mie nie, nie mó wiąc o kon -
tro li ota cza ją ce go go świa ta, stąd nie znaj -
du je opar cia ani w Bo gu, ani w so bie, ani
w świe cie, ani w spo łe czeń stwie. Głę bo kie
za gu bie nie czło wie ka współ cze sne go wią -
że się z re la ty wi za cją war to ści ‒ to, co ce -
ni my jest względ ne, a to z ko lei unie moż -
li wia do ko ny wa nie ja kich kol wiek wy bo rów
mo ral nych. Klę ską fi lo zo fii koń ca XX stu -
le cia, ja ką jest post mo der nizm, za pew ne bę -
dzie utra ta wia ry w czło wie ka, post mo der -
ni stycz ny kry zys pod mio to wo ści oso by
ludz kiej i głę bo kie zwąt pe nie w to, co ra -
cjo nal ne i obiek tyw nie praw dzi we. Za ra -
zem fi lo zo fia ta jest pró bą okre śle nia po -
no wo cze sne go spo łe czeń stwa i świa ta:
czy bę dzie to spo łe czeń stwo ry zy ka, wy -
bo ru, ale i nie do bo ru, czy też spo łecz ność
ob fi to ści, a mo że też spo łe czeń stwo prze -
ży cia, by do znać i użyć jak naj wię cej, jak
naj szyb ciej, jak naj moc niej, do wy pa le nia

swej isto ty, w tym krót kim prze cież ży ciu,
a być mo że bę dzie to spo łe czeń stwo lo su?
Je śli tak, to za da niem two rzą cej się współ -
cze śnie ge ra go gi ki lo su bę dzie nie tyl ko
wspie ra nie roz wo ju czło wie ka, bu do wa nie
po praw nych re la cji i do brej ko mu ni ka cji
mię dzy ludz kiej, po moc w zro zu mie niu
jed no ści świa ta przy ro dy, tech ni ki, spo łe -
czeń stwa, na uki, kul tu ry i sztu ki, ale też
‒ je śli nie przede wszyst kim ‒ po moc czło -
wie ko wi prze kra cza ją ce mu smu gę cie nia
w kon fron ta cji z nie zmier nie waż ny mi
dla nie go pro ble ma mi ży cia, w ukła da niu
się ze świa tem przy ro dy i śro do wi skiem
spo łecz nym, po pu lar nie na zy wa nym do -
brym przy sto so wa niem, ale tak że w „ukła -
da niu się z wła snym lo sem”, z je go ko -
niecz no ścią bądź nie uchron no ścią, oraz
z je go przy pad ko wo ścią, przy god no ścią,
gdyż „in cy dent jest czmś nor mal nym,
[…] czymś, co nam się nie ustan nie przy -
da rza i co two rzy istot ny aspekt na szej eg -
zy sten cji” (Kra jew ski, 2017). Słusz nie za -
tem Ma ria Straś -Ro ma now ska (1992)
uwa ża, że „los to ko niecz ność ży cio wa wy -
ni ka ją ca z bio lo gicz ne go wy po sa że nia
jed nost ki, okre śla ją ca jej skłon no ści, po trze -
by, ce chy i sta no wią ca o przy mu sie wy bo -
rów ży cio wych”, pa mię taj my jed nak, że
czło wiek jest „by tem cza su”, jak to okre -
ślił fran cu ski psy cho ana li tyk Hen ri Bian -
chi, by tem roz prze strze nio nym mię dzy
dwie ma gra ni ca mi: na ro dzi na mi a śmier -
cią, po mię dzy two rze niem a de struk cją. 

W tym miej scu do cho dzi my do sta rze -
nia się, któ re w sen sie do słow nym jest „na -
by wa niem wie ku” (ang. age ing), a za ra zem
bu do wa niem no wej ścież ki ży cia. Wy bie -
ra jąc się do Wa ty ka nu, na kon kla we je sie -
nią 1978 ro ku, 58-let ni kar dy nał Ka rol
Woj ty ła (1920-2005) po wie dział: „Ta ka
jest na sza ludz ka eg zy sten cja, że nie wie -
my, co nas cze ka…”, a ocze ki wa ła go nie -
ła twa, no wa ścież ka ży cia, tj. pon ty fi kat
trwa ją cy pra wie 27 lat, a w per spek ty wie
be aty fi ka cja i ka no ni za cja. 

Wspa nia ła pol ska pe da gog, Te re sa Bo -
row ska (1945-2009), ana li zu jąc ludz ki
los w wy mia rze cza so wym, do ty czą cym
lo su prze szłe go, te raź niej sze go i przy szłe -
go, słusz nie do strze gła, że „czło wiek de -
cy du je czę sto o lo sie dru gie go czło wie ka”,
co na su wa py ta nie: „Jak wy edu ko wać
czło wie ka, aby po dej mu jąc de cy zje stra -
te gicz ne wzglę dem dru gie go, kie ro wał
się nie tyl ko nor mą, ale i wy obraź nią?”.
Cho dzi o to, że urzą dza nie in nym
prze strze ni ży cia mo że być nie zgod ne

„Wstrzy maj się chwi lo”
– ge ra go gi ka lo su
i mą dro ści ży cio wej*

ADAM A. ZYCH
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z ocze ki wa nia mi pod mio tu na szych od -
dzia ły wań. I jesz cze jed na, nie mniej waż -
na kwe stia, to dra ma tycz na czę sto sy tu acja
współ cze sne go czło wie ka w świe cie in -
nych lu dzi, w któ rym czu je się on nie [z]ro -
zu mia ny, za gu bio ny, za po mnia ny, opusz -
czo ny i osa mot nio ny. „Ta dra ma tycz ność
je go ist nie nia wzra sta szcze gól nie w mo -
men tach wy stą pie nia w je go ży ciu zda rzeń
nie prze wi dzia nych, na głych i przy pad ko -
wych – utrud nia ją cych i unie moż li wia ją -
cych mu czę sto je go dal szą eg zy sten cję”
(Bo row ska, 2001). Po ja wia ją się zu peł nie
no we zda nia dla ge ra go gi ki lo su, o czym
pi sa łem już wcze śniej, „jak żyć mą drze
w sta nach […] nie po myśl nych – w sy tu -
acjach nie po wo dzeń, po ra żek i nie prze wi -
dzia nych wy da rzeń?” i ja kie mo de le
emo cjo nal ne go wspie ra nia czło wie ka sta -
rze ją ce go się, bę dą ce go w ta kich sy tu -
acjach (bie dy, cho ro by, nie peł no spraw no -
ści, utra ty), po win ny być przez ge ra go gi kę
lo su two rzo ne i upo wszech nia ne?

„Los sam w so bie” ‒ jak pi sał Vik tor
Emil Frankl (1905-1997) ‒ „nie wie le zna -
czy; tym, co los zrzą dził, czło wiek mu si
do pie ro roz po rzą dzić”. Nie przy pad ko wo
przy po mi nam tę po stać, gdyż wła śnie
Frankl wpro wa dził oztrop ność, czy li for -
mę psy cho te ra pii, któ rej pod sta wą jest ak -
cep ta cja swe go lo su, któ ry czę sto pi sze nie -
prze wi dy wal ne sce na riu sze, a jej isto tą jest
nada wa nie i/lub po szu ki wa niu sen su swo -
je go ist nie nia. Jest to me to da ana li zy eg -
zy sten cjal nej, wy ko rzy stu ją ca le cze nie
sło wem, a za ra zem szko ła te ra pii eg zy sten -
cjal nej, któ rej zwo len ni cy kon cen tru ją
się na po trze bie do strze ga nia sen su we wła -
snym ży ciu, zwra ca jąc uwa gę na war to ści
du cho we i etycz ne oraz od wo łu jąc się
do po jęć wy kra cza ją cych po za ma te rial ne
aspek ty śro do wi ska ży cio we go. Pod sta wo -
wy mi za da nia mi oztrop ność są: wal ka
o sens ży cia i o god ność oso by ludz kiej ja -
ko war to ści sa mych w so bie, ale rów nież
za chę ta do głęb szej re flek sji nad pro ble -
mem ist nie nia czło wie ka w świe cie,
nad kwe stią bu do wa nia w nim wła sne go
lo su, nad za gad nie niem po ko ny wa nia je -
go prze ci wieństw, nad wła sną pod mio to -
wo ścią, by dojść do my śli: Oto los czło wie -
ka! Oto mój los, w mo ich rę kach....

Przejdź my obec nie do ko lej ne go te ma tu
te go ese ju, ja kim jest mą drość, uzna wa -
na za „fi nal ne sta dium roz wo ju oso bo wo ści
czło wie ka, prze ja wia ją ce się in te gra cją
i nada wa niem ży ciu sen su” (Ka łuż na -Wie -
lo bób, 2014). Mą drość ży cio wa to for ma
znaw stwa w dzie dzi nie prag ma ty ki ży cia, je -
go pla no wa nia i za rzą dza nia nim, któ re go
pod sta wą jest – ugrun to wa ny wie lo let nim do -
świad cze niem – sys tem wie dzy, a za ra zem
bie głość w pod sta wo wych, prak tycz nych
umie jęt no ściach ży cio wych, czę sto osią ga -
na w póź nym wie ku doj rza łym, oraz zdol -
ność do for mu ło wa nia i wy da wa nia traf nych
są dów na te mat waż nych, lecz nie ja snych
i trud nych pro ble mów ży cio wych, po łą czo -
na z umie jęt no ścią ich roz wią zy wa nia
na pod sta wie wie dzy ży cio wej i do świad cze -
nia, a tak że re flek syj ny dy stans do ży cia i po -
god na afir ma cja wła sne go lo su. 

Zda niem So kra te sa (ok. 470-399 p.n.e.)
mą drość to umie jęt ność ro ze zna nia, co
do do bra i zła, z ko lei Pla ton (427-347
p.n.e.) za li czył mą drość ‒ wraz z mę stwem,
pa no wa niem nad so bą i spra wie dli wo ścią

‒ do cnót kar dy nal nych. We dług czło wie -
ka re ne san su, hisz pań skie go pi sa rza i hu -
ma ni sty, Ju ana Lu isa Vi ve sa (1492-1540):
„mą drość to uwa żać to, co do bre jest,
za do bre, a to, co jest praw dzi we, za praw -
dzi we” (Kar piń ski, 2015), tak więc mą -
drość to ro zum i kie ro wa nie się w ży ciu
war to ścia mi, jed nak sys te my war to ści są
hi sto rycz nie zmien ne, dzie je świa ta ule ga -
ją prze mia nom i wraz z ni mi czło wiek też
się zmie nia, za ra zem czło wiek sam so bie
stwa rza war to ści, nie kie dy tyl ko ilu zje te -
go, co ce ni naj bar dziej, a kul tu ra i cy wi -
li za cja po ma ga ją mu w zdo by wa niu orien -
ta cji w świe cie war to ści. 

Mą drość jest prze ja wem prze my śla ne -
go do świad cze nia, zdol no ścią prze wi dy -
wa nia te go, co bę dzie, a tak że uze wnętrz -
nie niem umie jęt no ści, a za ra zem od wa gi
pa trze nia w przy szłość oraz my śle nia in -
no wa cyj ne go, twór cze go i al ter na tyw ne -
go. Wy ra zem mą dro ści, prak tycz nej mą -
dro ści, jest tak że od po wie dzial ność,
w sze ro kim te go sło wa zna cze niu, za wła -
sną dro gę ży cio wą, za kształt psy chicz ny
dru gie go czło wie ka, za los wła sny i przy -
szłość na ro du.

Cha rak te ry stycz ną ce chą roz wo ju lu dzi
sta rych jest tzw. mą drość trans cen dent na,
któ rej to wa rzy szy od wró ce nie się od świa -
ta ma te rial ne go i spo łecz ne go, a zwró ce -
nie ku spra wom osta tecz nym, co da je
czło wie ko wi sta re mu spo kój we wnętrz ny
i po czu cie sen su ży cia nie za leż nie od oko -
licz no ści ży cio wych. Bry tyj ska psy cho ana -
li tycz ka Ca ro li ne Gar land zwró ci ła uwa -
gę na zna cze nie trans cen den cji w go dze niu
się z wła snym prze mi ja niem, śmier tel no -
ścią, za uwa ży ła bo wiem, że „prze ka zy wa -
nie przez oso by star sze mą dro ści i do -
świad cze nia oso bom młod szym, ła go dzi
lę ki zwią za ne ze sta rze niem się i przy no -
si do świad cze nie trwa nia w umy słach in -
nych lu dzi”. Z ko lei pa pież Fran ci szek I,
na wią zu jąc do słów Psal mu 90,12: „Li czyć
dni na sze na ucz nas, aby śmy przy wie dli
ser ce do mą dro ści”, przy wo łał ka te go rię
mą dro ści ser ca (łac. sa pien tia cor dis),
któ ra po le ga na służ bie bliź nie mu, na wyj -
ściu po za sie bie ku bliź nie mu i so li dar no -
ści z bliź nim bez osą dza nia go. 

A czym jest mą drość ży cio wa? ‒ Ar tur
Scho pen hau er (1788-1860) poj mo wał ją,
„ja ko sztu kę moż li wie przy jem ne go i szczę -
śli we go spę dze nia ży cia”, zaś Zbi gniew Za -
bo row ski (1926-2006), tak oto pi sał
przed la ty na ten te mat (Za bo row ski, 1997):
„Nie cho dzi tu o mą drość w ogó le, ale
o mą drość w od nie sie niu do wła sne go ży -
cia. Czło wiek ży je raz, nie po wta rza się
swe go ży cia, za je go prze bieg jest on sam
od po wie dzial ny; cho dzi więc o to, by
prze żyć ży cie w spo sób uda ny, by nie po -
peł niać wie le ra zy tych sa mych błę dów, by
szyb ko uczyć się ży cia war to ścio we go, ko -
rzyst ne go dla jed nost ki i oto cze nia”. Zbi -
gniew Woź niak (2016) ak cen tu je na sto -
miast ta kie ce chy mą dro ści ży cio wej, jak:
„oztrop ność, za sób in for ma cji nie zbęd ny
dla czy nie nia po stę pów ży cio wych, prag -
ma ty ka ży cio wa bę dą ca su mą do świad cze -
nia, we idza słu żą ca prak tycz nym roz strzy -
gnię ciom, umie jęt ność zna le zie nia
rów no wa gi wśród wza jem nie zno szą cych
się prze ci wieństw oraz sztu ka da wa nia rad
ży cio wych, wie dza zdro wo roz sąd ko wa
na te mat sen su i ce lu ży cia”. Mą drość ży -

cio wa mo że prze ja wiać się za tem w umie -
jęt nej, sku tecz nej re ali za cji ce lów i za dań
ży cio wych, w sa mo re ali za cji i roz wo ju wła -
snych ta len tów lub zdol no ści, w umie jęt -
no ści wy ko rzy sta nia moż li wo ści i „sil nych
stron” wła snej oso bo wo ści, w re ali zo wa -
niu ak cep to wa nych przez sie bie war to ści
i ży cia zgod ne go z ni mi, wresz cie w pod -
trzy my wa niu kon struk tyw nych re la cji
z oto cze niem spo łecz nym. Mą drość ży cia
w koń cu łą czy się z doj rza łym opty mi -
zmem, pod trzy my wa niem na dziei w trud -
nych wa run kach lo so wych czy ży cio -
wych, co nie jest ani ła twe, ani pro ste.

Kon klu du jąc, te go ro dza ju mą drość to
swe go ro dza ju sztu ka: ży cia wie lo wy mia -
ro we go, sze ro kie go, am bit ne go, trud -
na umie jęt ność na wią zy wa nia kon tak tów
i przy jaź ni, wy ko rzy sta nia ta len tów i zdol -
no ści, ja kim ob da rzył nas Bóg bądź na tu -
ra, jak też pod ję cie pró by re ali zo wa nia sie -
bie w nie ła twej co dzien no ści. Jed nak ‒
mi mo hi sto rycz nych prze mian i upły wu
cza su ‒ na dal otwar tym po zo sta je dra ma -
tycz ne py ta nie Go ethe go: Kto by mnie po -
uczył, jak żyć na le ży?

* Esej ten jest frag men tem książ ki
pt. Mło dość utra co na, od kry wa na sta rość,
Ese je i szki ce z ge ron to lo gii, któ ra wkrót -
ce zo sta nie ogło szo na dru kiem na kła dem
Wy daw nic twa Na uko we go „Sląsk” w Ka -
to wi cach.

■
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zwa nie. Po znań 2016.

Za bo row ski Z.: Teo rie spra wie dli wo ści
i rów no ści w psy cho lo gii spo łecz nej. „Kul -
tu ra i Spo łe czeń stwo” 1983, nr 3.

Za bo row ski Z.: Pro ble my psy cho lo gii ży -
cia. War sza wa 1997.

Prof. dr hab. Adam A. Zych
psy cho log i pe da gog, pro fe sor zwy czaj ny
Dol no ślą skiej Szko ły Wyż szej. Zaj mu je się
m.in. ge ron to lo gią spo łecz ną, pe da go gi ką
sta rze nia się i sta ro ści oraz psy cho lo gią re ‐
li gii. Od zna czo ny m.in. Krzy żem Ka wa ler ‐
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me da lem
Mia sta Oświę ci mia i wy róż nio ny
ho no ro wym ty tu łem „Przy ja ciel Se nio ‐
ra”. Po my sło daw ca i re dak tor na uko wy
En cy klo pe dii sta ro ści, sta rze nia się i nie peł ‐
no spraw no ści, któ ra uka że się w tym ro ‐
ku na kła dem Sto wa rzy sze nia The sau rus
Si le siae – Skarb Ślą ski w Ka to wi cach.
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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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DĄ BRO WA GÓR NI CZA. Pa łac Kul tu ry Za głę bia, któ -
ry z oka zji wa len ty nek przy go to wał czte ry kon cer ty, każ -
dy w in nym kli ma cie ar ty stycz nym i na in nej sce nie. 
Świę to za ko cha nych w PKZ mia ło cha rak ter wie lo wy -

mia ro wy. Głów nym wy da rze niem wa len ty nek w dą brow -
skim pa ła cu był kon cert gru py Sor ry Boys 14 lu te go w Sa li
Te atral nej. Pol ską pu blicz ność roz ko cha li w so bie utwo -
rem „Wra cam”, pod czas kon cer tu słu cha cze usły sze li mu -
zy kę in spi ro wa ną tra dy cją Go spel, śpie wem kur piow skim,
a na wet twór czo ścią Fry de ry ka Cho pi na i Ewy De mar -
czyk, wszyst ko to w al ter na tyw nej, współ cze snej od sło -
nie. 

Na ma łej sce nie Sa li Ka me ral nej oraz sce nie Piw ni cy
Te atral nej PKZ od by ły się kon cer ty z po gra ni cza mu zy -
ki kla sycz nej oraz mu zy ki al ter na tyw nej in spi ro wa nej la -
ta mi 80. i 90. Na ka me ral nej sce nie Sa li im. Mi cha ła Spi -
sa ka wy stą pi ła pa ra za ko cha nych pia ni stów – mąż
z żo ną – Ja kub Si ko ra oraz Mar ta Wój cik -Si ko ra,
czy li Si ko ra Pia no Duo. Du et, któ ry ukoń czył Aka de mię
Mu zycz ną im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach.
Na sce nie PKZ za pre zen to wa li ar cy dzie ła mi strzów, ta -
kich jak: Fe renc Liszt, Wol fgang Ama de usz Mo zart czy
An to nin Dvo řak, gra ne na czte ry rę ce. W pod zie miach
pa ła cu, w ra mach wa len tyn ko wych po pra win za pre zen -
to wał się ze spół Ro man tic Fel las! Pię ciu ar ty stów, któ -
rzy two rzą mu zy kę po kry tą pa ty ną dzie ciń stwa, któ re przy -
pa da ło w cza sach PRL.

KA TO WI CE. Po li cjan ci z Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Ka to wi cach wraz z Wy dzia łem Edu ka cji i Spor tu, Wy -
dzia łem Za rzą dza nia Kry zy so we go Urzę du Mia sta Ka -
to wi ce oraz Pa ła cem Mło dzie ży w Ka to wi cach ogło si li
kon kurs dla uczniów ka to wic kich szkół pod sta wo wych
„Mą dry uczeń nie ba zgrze po mu rach”, po le ga ją cy
na przed sta wie niu w for mie ry sun ku jak na le ży dbać o wy -
bra ny obiekt w prze strze ni pu blicz nej lub pry wat nej. Każ -
da pra ca mo że za wie rać wi ze ru nek Sznup ka, któ ry
ostrze ga wan da li lub ra dzi, jak pra wi dło wo na le ży się za -
cho wać. Kon kurs ma na ce lu pod nie sie nie świa do mo ści
dzie ci i mło dzie ży w za kre sie dba nia o prze strzeń pu blicz -
ną i pry wat ną, pro mo wa nie god nych na śla do wa nia po -
staw oraz pod kre śle nie, jak waż ne jest re ago wa nie w sy -
tu acji nisz cze nia mie nia.

BY TOM. W gma chu głów nym Mu zeum Gór no ślą skie -
go, w By to miu od by ło się otwar cie wy sta wy Wi ta my
w na no świe cie.  Wi ta my w na no świe cie to wy sta wa nie -

NOTATNIK
KULTURALNY
Redagują: 

Anna Gaitoer

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Ireneusz Wójcik
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zwy kła. Przy bli ża za gad nie nia zwią za ne z na no tech no -
lo gia mi i od kry wa świat ato mów i czą ste czek. Po dru gie,
wie dzę o no wych tech no lo giach i ba da niach na uko wych
pre zen tu je dzię ki za ba wie na in te rak tyw nych sta no wi skach
wy ko na nych przez mło dzież uczest ni czą cą w mię dzy na -
ro do wym pro gra mie Ir re si sti ble. Wy sta wa za chę ca
do zro zu mie nia ro li na uki we współ cze snym ży ciu, pro -
mu je od po wie dzial ne ba da nia na uko we i po zwa la po jąć
świat wo kół nas. 

W pro jek cie bra ła udział mło dzież z ca łej Pol ski,
a za kształ ce nie uczniów i or ga ni za cję wy sta wy od po wia -
da ły Mu zeum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie
i Wy dział Che mii UJ. Na wy sta wie pre zen to wa nych
jest 46 eks po na tów wy bra nych spo śród 294 prac. 

KA TO WI CE. Au tor wy sta wy Fi lip Du jar din w ga le rii
Sztu ki Współ cze snej BWA w Ka to wi cach z za wo du jest
fo to gra fem ar chi tek tu ry, któ ry re ali zu je swo ją fa scy na -
cję ar ty stycz ną for mą, po przez two rze nie fik cyj nych bu -
dyn ków. Fo to mon ta że Du jar di na są ko lek cją struk tur nie -
moż li wych, stwo rzo nych przy po mo cy tech ni ki cy fro we go
ko la żu rze czy wi stych bu dyn ków zlo ka li zo wa nych w Gan -
da wie oraz na jej pe ry fe riach. Dzię ki spe cja li za cji i cha -
rak te ry stycz ne mu sty lo wi jest iko ną ar ty stycz nej fo to gra -
fii ar chi tek tu ry. Fo to gra fie zda ją się być zu peł nie
zwy czaj ne lecz uważ ne mu ob ser wa to ro wi ujaw nia ją
swą ab sur dal ność po przez bra ku ją ce lub oso bli we ele men -
ty. Dzie ła Du jar di na de li kat nie wpla ta ją sur re alizm
w bo ga ty ję zyk miej ski. 

KA TO WI CE. 23 lu te go od by ła się cie ka wa dys ku sja,
de ba ta do ty czą ca PLA NO WA NEJ IN WE STY CJI
MIESZ KA NIO WEJ NA TE RE NIE SĄ SIA DU JĄ CYM
OD PÓŁ NO CY Z KA TO WIC KĄ STRE FĄ KUL TU RY.
W SPO TKA NIU WZIĘ LI UDZIAŁ: RO MAN OL -
SZEW SKI, na czel nik Wy dzia łu Bu dow nic twa i Pla no -
wa nia Prze strzen ne go Urzę du Mia sta Ka to wi ce, STA -
NI SŁAW POD KAŃ SKI, ar chi tekt, ALI CJA KNAST,
dy rek tor Mu zeum Ślą skie go, PRZE MO ŁU KA SIK,
ar chi tekt, współ wła ści ciel pra cow ni Me du sa gro up. Te -
mat za bu do wy te re nu w po bli zu Mu zeum Ślą skie go
w Ka to wi cach jest sze ro ko dys ku to wa ny w krę gach lu -
dzi kul tu ry.

KA TO WI CE. W Ka to wi cach re ali zo wa ny jest pro jekt
„Kul TU ral nie”, or ga ni zo wa ny w ra mach Olim pia dy
„Zwol nie ni z teo rii”. Naj waż niej sze ce le i za ło że nia „kul -
TU ral nych” to „chęć po ka za nia mło dym lu dziom, że każ -
dy mo że być za rów no od bior cą jak i twór cą kul tu ry”.
W ra mach pro jek tu we współ pra cy z ka to wic ki mi in sty -
tu cja mi kul tu ry od by wa się sze reg spo tkań z oso ba mi, któ -
re z kul tu rą ma ją do czy nie nia na co dzień. 

Uczest ni cy wy da rzeń mie li oka zję go ścić w Mię dzy -
na ro do wym Cen trum Kon gre so wym, Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej, m.in. Wik to ra Nie dzic kie go, Ja ro sła wa
Jusz kie wi cza, Ja ku ba Jan kow skie go, Krzysz to fa Pie czyń -
skie go. Za każ dym ra zem sa le by ły peł ne, a w pro jek cie
uczest ni czy ło już po nad 350 osób. 

KA TO WI CE. Ca me ra ta Si le sia Ze spół Śpie wa ków
Mia sta Ka to wi ce kon cer to wał w sa li Fil har mo nii Na ro -
do wej w War sza wie da jąc bar dzo cie ka wy kon cert
z oka zji stu le cia od ro dze nia Pań stwa Li tew skie go.

KA TO WI CE. W Mu zeum Hi sto rii Ka to wic pre zen to -
wa no po zy ska ne z Mu zeum Gór no ślą skie go w By to miu,

Mu zeum w Gli wi cach, Mu zeum Miej skie go im. Mak -
sy mi lia na Chro bo ka w Ru dzie Ślą skiej, Mu zeum Miej -
skie go w Ty chach oraz Mu zeum Za głę bia w Bę dzi -
nie – eks po na ty, w ra mach wy sta wy za ty tu ło wa nej:
Szko ła cier pli wo ści, czy li o haf cie w ślą skim do -
mu – re pre zen tu ją ce ślą ską sztu kę ha ftu Na prze ło mie
wie ków XIX i XX na Gór nym Ślą sku wnę trza do mów
oprócz peł nie nia swo ich oczy wi stych funk cji mia ły być
też ład ne i es te tycz nie urzą dzo ne. Po ja wi ła się mo da
na ozda bia nie ha ftem tka nin de ko ru ją cych miesz ka nia.
Naj po pu lar niej sze z nich, ha fto wa ne ma kat ki, wy ko ny -
wa ne przez go spo dy nię lub jej cór ki, mia ły nie tyl ko przy -
stra jać ścia ny, ale by ły świa dec twem schlud no ści i gu -
stu da nej ro dzi ny. Z po ko le nia na po ko le nie
prze ka zy wa no so bie nie tyl ko taj ni ki sztu ki haf ciar skiej,
ale i war to ści, za sa dy mo ral ne, swo iste in for ma cje
o obo wiąz kach ko bie ty wo bec do mu, ro dzi ny i Bo ga.
Szy cie, ha fto wa nie i na pra wia nie odzie ży ro dzi ny na le -
ża ło do oczy wi stych obo wiąz ków ko bie ty. Ma szy -
na do szy cia, bez wzglę du na mar kę po tocz nie zwa na sin -
ger ką, sta ła w każ dym do mu. Na wy sta wie zo sta ła
uka za na ty po wa ha fto wa na gar ni tu ra ku chen na, ale
tak że przed mio ty co dzien ne go użyt ku nie za wsze z ha -
ftem ko ja rzo ne np.: wy szy wa ny pa ra sol nik, osłon ka
na de skę do pra so wa nia, uchwyt na ga ze ty oraz na rzę -
dzia uży wa ne pod czas ha fto wa nia.

Ar ty stycz ne fa scy na cje

CZĘ STO CHO WA. W OPK Gau de Ma ter od 20 lu te go
moż na oglą dać pra ce Ewe li ny Dzie woń skiej -Chu dy
oraz Jo an ny Bo cha czek -Trąb skiej. Wy sta wa Orien tal ny
ka lej do skop uwo dzi ko lo ra mi w Ga le rii Sło necz nej.
Au tor ki dzia ła ją na róż nych po lach, a w dzie dzi nie sztu -
ki eks pe ry men tu ją w za kre sie tech nik i two rzyw. Łą czy
je pa sja po dró żo wa nia, po szu ki wa nia ko lo ry stycz nych po -
łą czeń, a w za kre sie for my umi ło wa nie geo me trycz nych
kształ tów – kół i kwa dra tów. To kształ ty, w któ re wpi -
su ją swo je nie zwy kle oso bi ste świa ty.

Jo an na Bo cha czek -Trąb ska jest au tor ką ksią żek, re ali -
zu je się na uko wo, a ja ko ab sol went ka li ceum pla stycz -
ne go na dal chęt nie się ga po pę dzel i płót no. Wcze śniej
pre zen to wa ła man da le w Kon duk to row ni oraz pej za że. 85

Wy sta wa prac Eweliny Dziewońskiej-Chudy
„Orien tal ny ka lej do skop”
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Tym ra zem o fa scy na cji Orien tem przy po mi na ją cha rak -
te ry stycz ne mo ty wy i ko lo ry. Ży we i nie zwy kle ener ge -
tycz ne.

Ewe li na Dzie woń ska -Chu dy pręż nie dzia ła w to wa rzy -
stwach na uko wych, jest Pre ze ską Od dzia łu w Czę sto cho -
wie To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go im. Szem be ków, przy -
go to wu jąc sze reg wy da rzeń o za się gu lo kal nym
i ogól no pol skim. Wy po czy wa z apa ra tem w rę ku. In te -
re su je ją przede wszyst kim fo to gra fia cy fro wa, po zwa -
la ją ca prze kształ cić za sta ną rze czy wi stość.

Wa ka cyj ne wspo mnie nia

CZĘ STO CHO WA. Zi mą mi ło po oglą dać sło necz ne wi -
do ki. Od 9 do 28 lu te go w Re gio nal nym Ośrod ku Kul -
tu ry przy go to wa no wy sta wę fo to gra fii z Lef ka dy. Jej ko -
mi sarz, Sła wo mir Jo dłow ski, pod kre śla, że by ła to
przy go da po dróż ni czo -wi zu al na. W ty go dnio wym wy -
jeź dzie wzię ło udział osiem osób z Czę sto cho wy i oko -
lic. Wy bra ne pra ce ujaw nia ją moż li wo ści warsz ta to we
uczest ni ków, ale przede wszyst kim ich wraż li wość
i upodo ba nia. Są tu prze pięk ne wi do ki, na tu ra, za bu do -
wa, a tak że miesz kań cy, po ka za ne per spek ty wy tu ry stów.
To praw dzi wa re kla ma Lef ka dy. Szczę śli wi lu dzie
na wy jeź dzie w prze pięk nym miej scu. Ale w pra cach po -
szcze gól nych au to rów ujaw nia się tak że re flek sja
nad świa tem. Ży we ko lo ry, gra świa teł, wo da mie nią ca
się róż ny mi od cie nia mi, a przede wszyst kim ra dość wzbu -
dza ją w zwie dza ją cych ma rze nia o wy jeź dzie. W ta kie
miej sce po je cha li by prze cież nie tyl ko mi ło śni cy fo to -
gra fii.

Nie co wcze śniej, od 23 stycz nia do 7 lu te go, tak że
w ROK -u moż na by ło oglą dać pra ce po wsta łe pod czas
ple ne ru Sto wa rzy sze niu Pla sty ków im. Je rze go Du dy -Gra -
cza. Mię dzy 17 a 26 lip ca w Eger na Wę grzech wzię ło
udział 26 osób.

Dziew czyn ka z get ta

CZĘ STO CHO WA. 27 stycz nia Te atr im. Ada ma Mic kie -
wi cza oraz Te atr from Po land za pro si ły na spo tka nie
z twór czo ścią Irit Amiel, pi sar ką uro dzo ną w Czę sto cho -
wie, dwu krot nie no mi no wa ną do Na gro dy Li te rac kiej „Ni -
ke”. Wy bór miej sca przy pla cu Da szyń skie go nie był przy -
pad ko wy. Tu w cza sie II woj ny świa to wej znaj do wa ło się
get to ży dow skie. Dla or ga ni za to rów by ło to miej sce bar -
dziej praw dzi we niż te atr miej ski.

W Sa lo nie Po ezji Irit Amiel – Dziew czyn ka z get ta wy -
ko rzy sta no frag men ty książ ki Ży cie – ty tuł tym cza so -
wy oraz wier sze z to mu Spóź nio na. Utwo ry pre zen to -
wa li Te re sa Dziel ska, Agniesz ka Ło pac ka i Piotr
Ma cha li ca, któ ry wy ko nał tak że pio sen ki z lat mło do -
ści au tor ki. O mu zy kę za dba li Ro bert Jar mu żek (pia -
no) oraz Łu kasz Klucz niak (sak so fon), a pre zen ta cjom
to wa rzy szy ły zdję cia Pio tra Dłu ba ka Czę sto cho wa
Irit Amiel. 

Spo tka nie roz po czę ło się fil mem do ku men tal nym
To jed nak ja zwy cię ży łam Mag da le ny Fi jo łek, ze zdję -
cia mi Ro ber ta Na wro ta i Mi chała Ada mu sa, re je stru ją -
cymi po byt bo ha ter ki spo tka nia w Czę sto cho wie w 2014
ro ku w ra mach cy klu Ale je – tu się dzie je! Ko lej nym
punk tem by ła roz mo wa Mag dy Fi jo łek i Alek san dry

Mie czyń skej. Na za koń cze nie od by ło się after par ty z tan -
ga mi wy bra ny mi przez Amiel.

Za po wie dzi i opa ko wa nia sztu ki

CZĘ STO CHO WA. W Sa li Ślą skiej MGS -u do 18 lu te -
go moż na by ło oglą dać pra ce Ro sła wa Szay bo. By ły tu
m.in. pły ty z se rii „Po lish Jazz” Pol skich Na grań, mu -
zy ka za gra nicz na, m.in. Le onard Co hen, El ton John, Ja -
nis Jo plin, Bob Mar ley, i mu zy ka kla sycz na – Piotr Czaj -
kow ski czy Aram Cha cza tu rian. Wśród pla ka tów
po ka za no za po wie dzi spek ta kli te atral nych (Nie na sy ce -
nie Wit ka ce go), oper (Po ła wia cze pe reł Bi ze ta) i fil mów
(Rejs Pi wow skie go, Brze zi na Waj dy czy Dziec ko Ro se -
ma ry Po lań skie go), a tak że za po wie dzi naj waż niej szych
pol skich mu zycz nych wy da rzeń. By ły to m.in. ko lej ne
spo tka nia cy klów Jazz Jam bo ree, Jazz nad Od rą czy Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry -
ka Cho pi na (1995).

Po my sło daw cą, ini cja to rem i kon sul tan tem wy sta wy
był Piotr Metz, współ pra cu ją cy z czę sto chow ską ga le rią
przy wy sta wach An dy War hol 33 i 1/3 rpm, The Be atles
ja kich nie zna cie oraz cy klu Nie śmier tel ni. Na wer ni sa -
żu był obec ny za rów no Ro sław Szay bo, jak i dzien ni karz
mu zycz ny. Wy sta wie to wa rzy szy ła mu zy ka z płyt,
do któ rych bo ha ter wy sta wy pro jek to wał okład ki.

Fo to graf w świe cie mu zy ki

CZĘ STO CHO WA. W Sa li Po ple ne ro wej MGS -u w Czę -
sto cho wie od 18 stycz nia pre zen to wa no zdję cia Mar ka
Ka re wi cza, któ ry ucho dził za „naj po pu lar niej sze go fo -
to gra fa big bi tu”. Był on tak że pre zen te rem dys ko te ko -
wym, ani ma to rem jaz zu, dzien ni ka rzem mu zycz nym oraz
pro jek tan tem okła dek. Pry wat nie naj bar dziej lu bił jazz.
Dwu krot nie zdo był Na gro dę „Oscar Jaz zo wy”.

Wśród prac zna la zły się kla sycz ne por tre ty (Ady Ru -
so wicz, Ka ta rzy ny Sob czak, Ha li ny Frąc ko wiak, Cze sła -
wa Nie me na), zdję cia zna ne z okła dek płyt, np. Ta de usz
Na le pa z sy nem Pio trem na Bre ako ut Blu es (1971), oraz
zdję cia wo ka li stów i mu zy ków uchwy co nych w cza sie
kon cer tów. Cze go tu nie ma: sak so fo ny, kon tra ba sy,
skrzyp ce, for te pia ny…, a przede wszyst kim daw ne pol -
skie i za gra nicz ne gwiaz dy, m.in. Lo ra Sza fran, Krzysz -
tof Her dzin, Zbi gniew Le wan dow ski, Han na Ba na szak,
Le szek Moż dżer, Cot tie Wil liams, Jan Gar ba rek, Ma rek
Ba ła ta.

Wer ni saż po pro wa dził An drzej Ma rian Śmi giel ski, zna -
ny dzien ni karz mu zycz ny i ani ma tor kul tu ry. Dru gim go -
ściem był kul tu ro znaw ca, Ma te usz To rzec ki z Mu zeum
Pol skiej Pio sen ki w Opo lu, au tor książ ki o zna cze niu okła -
dek płyt mu zycz nych.

KRÓT KO

CZĘ STO CHO WA

■ Za gra li: Miej ski Dom Kul tu ry – Re zer wat; Fil har -
mo nia Czę sto chow ska – Ma ciej Ma leń czuk, Sta re Do -
bre Mał żeń stwo; klub Fi ve O’Clock – Sier giej Wow ko -
trub Gyp sy Swing Qu ar tet; klub Ru ra – Po ka hon taz;86
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Sce na TfP – Ja nek Sa mo łyk z Su gar Free; Pub Sta cher -
czak – Am pe rA;
■ Wy sta wia li: Mu zeum Mo net i Me da li Ja na Paw -

ła II – ko lek cja or łów woj sko wych Ire ne usza Ba nasz kie -
wi cza Orzeł Bia ły w dro dze do Nie pod le głej; Ga le ria Zwia -
stun – fo to gra fie Klau dii Ol czyk oraz Pau li ny Tom czyk;
■ 26 stycz nia w Mu zeum Mo net i Me da li Ja na Paw -

ła II od był się kon cert Po łącz my si ły de dy ko wa ny Ry szar -
do wi Stroj co wi. Wy stą pi li m.in. Ja nusz Yani na Iwań ski
z ze spo łem Re ver be re tor, Pa weł Ło wic ki, Krzysz tof Dryn -
da, Edu ar do Bor to lot ti, Iga Ko zac ka;
■ 2 lu te go w Pu bie Spor to wym Sta cher czak OPK Gau -

de Ma ter za pro si ło na Friends – Mu sic of Ja rek Śmie ta -
na, kon cert w ra mach Fe sti wa lu JAZ Z to cho wa;
■ 31 stycz nia świę to wa li śmy ju bi le usz 40-le cia pra -

cy ar ty stycz nej Mi cha ła Ku li oraz 20-le cia ko me dii May -
day na czę sto chow skiej sce nie.

Legendy Sportu Śląskiego

OPOLE. Komplet pu blicz no ści wy peł nił sa lę od czy to -
wą Mu zeum Ślą ska Opol skie go pod czas spo tka nia z re -
dak to rem Ja nem Co fał ką z oka zji uka za nia się je go no -
wej książ ki Le gen dy Spor tu Ślą skie go. Wśród
zna ko mi tych go ści obec ni by li opol scy spor tow cy,
na cze le z le gen dar nym żuż low cem Je rzym Szcza kie -
lem – pierw szym pol skim in dy wi du al nym mi strzem świa -
ta (Sta dion Ślą ski, Cho rzów, 2 wrze śnia 1973 r.). Za nim
au tor za czął mó wić o ge ne zie po wsta nia tej pu bli ka cji
już na wstę pie otrzy mał go rą ce bra wa z oka zji przy zna -
nia od zna ki ho no ro wej „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa
Opol skie go”, któ rą wrę czył lau re ato wi Sta ni sław Ra ko -
czy, wi ce mar sza łek wo je wódz twa opol skie go. Na stęp -
nie prof. Sta ni sław Sła wo mir Ni cie ja przed sta wił syl wet -
kę Ja na Co fał ki i je go za słu gi dla re gio nu, przy wo łu jąc
do ro bek pu bli cy stycz ny au to ra, sta no wią cy po kło sie
wszech stron nej wie dzy na te mat Ślą ska Opol skie go, a tak -
że owoc przy jaź ni z je go wy bit ny mi po sta cia mi ży cia spo -
łecz no -kul tu ral ne go. Ko lej ne roz dzia ły książ ki po świę -
co ne spor tow com (m.in. Ge rar do wi Cie śli ko wi, Je rze mu
Szcza kie lo wi, In dze Ma rii Kra wiec), czy tał Janusz Ire -
ne usz Wój cik (re dak cja „Ślą ska”), po czym au tor wy -
gła szał do nich ko men tarz od sła nia jąc ku li sy po wsta wa -
nia opo wie ści o ko lej nych bo ha te rach spor to wych aren.

War to pod kre ślić, że za le tą książ ki Co fał ki jest to, że
stwo rzył wła sną ory gi nal ną i la pi dar ną opo wieść o bo -
ha te rach aren spor to wych, ucie ka jąc z pu łap ki po wie la -
nia dłu gich i nu żą cych bio gra fii. Prof. Ni cie ja pod kre -
ślił w swo im wy stą pie niu, że  – „Co fał ka po tra fi
za cie ka wić czy tel ni ka”. Wa lo ry książ ki do strzegł rów -
nież prof. Jan Mio dek – „Po le cam go rą co tę książ kę nie
tyl ko mi ło śni kom spor tu, ale wszyst kim, któ rym le żą
na ser cu spra wy Ślą ska. Zo ba czą je Pań stwo w nie zwy -
kle cie ka wej per spek ty wie. Star si czy tel ni cy bę dą z roz -
czu le niem wra cać do wspo mnień z dzie ciń stwa, a młod -
si przez pry zmat spor tu zo ba czą zie mię ślą ską na sze ro kim
tle hi sto rycz no -spo łecz nym”. Głów nym po my sło daw cą
i or ga ni za to rem spo tka nia z Ja nem Co fał ką (au tor
miesz ka od dzie się cio le ci w War sza wie) był Eu ge -
niusz Brud kie wicz, pre zes opol skie go od dzia łu Sto wa -
rzy sze nia Współ pra cy Pol ska -Wschód, przy wspar ciu
Mu zeum Ślą ska Opol skie go i Urzę du Mar szał kow -
skie go Wo je wódz twa Opol skie go.

Zdobywali berło Heroda 

LEWIN BRZESKI. Pod czas XXXIII Wo je wódz kie go
Prze glą du Ze spo łów Ko lęd ni czych „He ro dy” na sce nie
Do mu Kul tu ry w Le wi nie Brze skim wy stą pi ło kil ka na -
ście ze spo łów ko lęd ni czych, któ re ry wa li zo wa ły o głów -
ną na gro dę im pre zy – Ber ło He ro da. Pre zen ta cje kon kur -
so we ze spo łów oce nia ło ju ry w skła dzie: prof. Te re sa
Smo liń ska, ka te dra folk lo ry sty ki Uni wer sy te tu Opol skie -
go, prof. Re mi giusz Po śpiech, ka te dra mu zy ki ko ściel -
nej UO, ku stosz Elż bie ta Ofi cjal ska, Mu zeum Wsi
Opol skiej. Licz ne gro no pu blicz no ści oglą da ło pre zen -
ta cje w ka te go rii ze spo łów dzie cię cych i do ro słych, któ -
re wy róż nia ły się wy so kim po zio mem ar ty stycz nym (cie -
ka we sce na riu sze, barw ne stro je, ory gi nal ne re kwi zy ty)
przez co ze spo ły wzbu dzi ły ży we za in te re so wa nie wy -
ma ga ją cej pu blicz no ści, od wie lu lat to wa rzy szą cej
„He ro dom”. W do tych cza so wych edy cjach Prze glą du Ze -
spo łów Ko lęd ni czych wzię ło udział po nad 11 ty się cy
uczest ni ków z 580 ze spo łów wy wo dzą cych się z róż nych
miej sco wo ści Opolsz czy zny. Pierw sze miej sce w ka te -
go rii dzie cię cej – Ber ło He ro da, zdo był ze spół z Kał ko -
wa, dru gie gru pa Dia bel skie Anioł ki z Mą ko szyc, a trze -
cie miej sce ex aequo ze spół dzie cię cy Fa ska i ze spół ze 87

XXXIII Wo je wódz ki Prze glą d Ze spo łów Ko lęd ni czych „He ro dy
na sce nie Do mu Kul tu ry w Le wi nie Brze skim

Spo tka nie z re dak to rem Ja nem Co fał ką z oka zji uka za nia się
je go no wej książ ki „Le gen dy Spor tu Ślą skie go”
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Szko ły Pod sta wo wej w Ło sio wie. W ka te go rii wy ko naw -
ców do ro słych głów ną na gro dę – Ber ło He ro da, zdo był
Ze spół Te atral ny Fa ska z Pio trów ki, dru gą ze spół Urba -
nia ko wie i Przy ja cie le, a wy róż nie nie Gru pa Te atral ną Ma -
gno lia. Na za koń cze nie im pre zy Ta de usz Ta dla, dy rek -
tor Do mu Kul tu ry w Le wi nie Brze skim po dzię ko wał
wszyst kim uczest ni kom i spon so rom „He ro dów”, dzię -
ki któ rym lau re aci otrzy ma li wie le na gród fi nan so wych
i rze czo wych, ufun do wa nych przez oso by pry wat ne
i przed sta wi cie li sa mo rzą du: mar szał ka wo je wódz twa
opol skie go, bur mi strza Le wi na Brze skie go i sta ro stę po -
wia tu brze skie go. 

Do ku men tu ją po byt Beetho we na

GŁOGÓWEK. Mu zeum Re gio nal ne w Gło gów ku czy -
ni sta ra nia o po zy ska nie do swo ich zbio rów ko lej nych do -
ku men tów i eks po na tów zwią za nych z po by tem słyn ne -
go kom po zy to ra. Dzia ła nia te zmie rza ją do utwo rze nia
sta łej wy sta wy po świę co nej au to ro wi V Sym fo nii c -moll,
nad któ rą Lu dwig van Beetho ven pra co wał w miej sco -
wym zam ku, gdzie go ścin ny udzie lił mu hra bia Fran ci -
szek Wa cław Op pers dorff, wy pła ca jąc jed no cze śnie
150 gul de nów za licz ki na po czet skom po no wa nia słyn -
ne go dzie ła. Alek san der De vos ges-Cu ber, dy rek tor Mu -
zeum Re gio nal ne go w Gło gów ku od na lazł w jed nym
z nie miec kich ar chi wów kwit za licz ko wy pod pi sa ny wów -
czas przez Beetho ve na. Jed nak kie dy kom po zy tor po wró -
cił do Wied nia za pew ne po trze bo wał pil nie do dat ko wych
pie nię dzy i sprze dał par ty tu ręV Sym fo nii in nym na byw -
com, nie do cho wu jąc przy ję te go zo bo wią za nia wo bec hra -
bie go Op pers dorf fa. Zde ter mi no wa ny me ce nas z Gło gów -
ka po mi mo pro ble mów wciąż za bie gał o uzy ska nie
de dy ka cji na wspo mnia nym dzie le. W 1807 ro ku pod czas
ich spo tka nia w Wied niu Beetho ven tłu ma czył się i prze -
pra szał za po peł nio ny nie takt. Hra bia po za pła ce niu ca -
łej kwo ty za dzie ło otrzy mał de dy ka cję ale nie na wła -
ści wej par ty tu rze V Sym fo nii tyl ko na eg zem pla rzu
par ty tu ry IV Sym fo nii (sic!). Dy rek tor Mu zeum Re gio -
nal ne go od na lazł rów nież za gra ni cą in ny cen ny eks po -
nat zwią za ny z po by tem kom po zy to ra w ślą skim mie -
ście – por tret Lu dwi ga van Beetho ve na na ma lo wa ny przez
gło gó wec kie go ma la rza, naj praw do po dob niej na zle ce -
nie hra bie go Fran cisz ka. War to przy po mnieć, że Lu dwig
van Beetho ven przy był do Gło gów ka w 1806 ro ku. Je -
go po byt roz sła wił pięk ne ba ro ko we mia stecz ko i do dziś
jest ma gne sem przy cią ga ją cym doń wie lu ar ty stów i or -
ga ni za to rów kon cer to wych oraz fe sti wa li mu zycz nych.
Po re mon cie Zam ku Oper s dorf fów w Gło gów ku wy sta -
wa po świę co na Beetho ve no wi za pew ne znaj dzie lo cum
w hi sto rycz nej sa li zwią za nej z po by tem słyn ne go kom -
po zy to ra.

Fo to graf, re ży ser fil mów do ku men tal nych i e#ud

fa bu lar nych, fil mo wych na gra dza nych na fe s# wa ‐
lach fil mo wych w kra ju i za gra ni cą. Asy sto wał
przy fil mach re ży se rów t.j.: Je rzy Sko li mow ski,

Mad ga Ła zar kie wicz, Wal de mar Krzy stek. Ukoń czył
re ży se rię na Wy dzia le Ra dia i Te le wi zji na Uni wer ‐
sy te cie Ślą skim. Obec nie pra cu je nad peł no me tra ‐
żo wym fil mem do ku men tal nym pt.: „FU RIA”, oraz

fa bu lar nym se ria lem te le wi zyj nym. Przy go to wu je

tak że peł no me tra żo wy de biut fa bu lar ny. Za pa lo ny

sko czek spa do chro no wy. 

LU NIK IX (Ko szy ce) Sło wa cja 
Osie dle sta no wią ce naj więk sze sło wac kie sku pi ‐
sko lud no ści rom skiej i praw do po dob nie naj więk ‐
szą te go ro dza ju dziel ni cę w Eu ro pie. W 2005 roku

na osie dlu w kil ku znisz czo nych blo kach, wśród

śmie ci, ży ło oko ło 5300 osób (z cze go 4400 ofi ‐
cjal nie). 2200 z nich to dzie ci. Ro dzi się tam 150‐
170 dzie ci rocz nie, a śmier tel ność no wo rod ków

wy no si 5%. Dzie ci nie cho dzą do szko ły a bez ro bo ‐
cie to nie mal 100%. 

KRZYSZ TOF

KA SIOR PA SI KOW SKI

(rocz nik 1980)
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