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Czasopismo
„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. Kry stian Wę grzy nek ŚLĄ SCY BO GO WIE
8. Adam Wier ciń ski, Mi chał Lis, Har ry Du da JAN GO CZOŁ (1934-2018)

IN ME MO RIAM
11. Boh dan Łu ka sze wicz „KLIM CZOK” PIE LĘ GNU JE TOŻ SA MOŚĆ
12. Sta ni sław Gę ba la ROZ JĄ TRZA NIE PA MIĘ CI
16. Ma ria Ko ru sie wicz TOŻ SA MOŚĆ I NA ŚLA DOW NIC TWO W TEO RII KUL TU RY

RENÉ GI RAR DA
20. Ju sty na Ki jon ka KON FRON TA CJE TOŻ SA MO ŚCIO WE GÓR NO ŚLĄ ZA KÓW
26. Hen ryk Szcze pań ski KART KI Z DZIE JÓW SZA RO GRO DU CZ. II
31. An drzej Jar czew ski TOŻ SA MOŚĆ ATRAK TYW NA I RE PUL SYW NA
34. To masz Bie nek PRZE SZŁOŚĆ PA TRZY ZE ŚCIAN
40. Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW: PRO FE SOR EWA JA SKÓ ŁO WA
44. Ma rian Grze gorz Ger lich Li lian na Moll -Ger lich

SZA LO NEK – WOL NY NAJ MI TA SZTU KI
50. Wie sła wa Ko no pel ska RO MEO I JU LIA SPEK TA KLEM 2017 RO KU
52. Ju lia Mon tew ska ŚLĄ SKIE TA JEM NI CE: PA ŁAC NA WO DZIE
55. Hen ryk Szcze pań ski KRA KOW SKA PA TRY CJUSZ KA NA MY SŁO WIC KICH

WŁO ŚCIACH
56. Jo la Tre la ŚMIERĆ KAN TA, ESEJ O ME LAN CHO LII
60. BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK KWIA TÓW POL SKICH
66. Jo an na Wa roń ska CZE CHO WEM O TE ATRZE
73. Wie sła wa Ko no pel ska KS. DR JO HAN NES CHRZĄSZCZ – GÓR NO ŚLĄ SKI

KA PŁAN I HI STO RYK
74. Jan Ma lic ki ŚRE DNIO WIECZ NY POD RĘCZ NIK AL CHE MICZ NE GO

WTA JEM NI CZA NIA

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

32. Ma ria Ko ru sie wicz BOG DAN TO POR: WSZYST KO TO WĘ GIEL
– CAR BON IS ALL

68. Klau dia La ta AD RIAN ZERT
69. GA LE RIA: AD RIAN ZERT – MA LAR STWO
88. Ka ta rzy na Po pczyk FO TO GRA FIA

PO EZJA I PRO ZA

3. WIERSZ NA OTWAR CIE Je rzy Su cha nek MÓJ WIERSZ
14. Je rzy Su cha nek WIER SZE
42. Kon rad Zie lon ka CZŁO WIEK Z MGIEŁ
48. Kin ga Ko ściak WIER SZE

FE LIE TO NY

37. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek SPO ZIE RA JĄ CA SZWAR NA
DZIOŁ CHA!

38. MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek. KONKURS PATRI PATRIAE
– ROZSTRZYGNIĘTY. HEROINY!

39. ROK OLIM PIJ SKI. Ry szard Ja sno rzew ski DOGRYWKA LIRYCZNA

KSIĄŻ KI

62. Jan Mio dek OD WI LI MOW SKIE GO DO KU KUCZ KI
63. Pa weł Ma jer ski POR TRET WIE LO STRON NY
64. Mi ro sła wa Mi chal ska-Su cha nek NO WE KI NO RO SYJ SKIE
65. An drzej Juch nie wicz WSZYST KIE ZNA KI SPEŁ NIA JĄ SIĘ W SMU DZE

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 

82. Mar ta Ka sprow ska -Jar czyk PRO PO ZY CJE EDU KA CYJ NE BI BLIO TE KI ŚLĄ SKIEJ

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

81. ZA PRO SI LI NAS
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: Jo an na Am broz, Bo gna Skwa ra, Bog dan To por,
Maria Korusiewicz

Na okład ce: An na Lo renc „W stro nę cen trum”, fo to gra fia
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me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
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W
ie lu z nas ży ją cych we współ cze ‐
snym zglo ba li zo wa nym świe cie,

w to wa rzy stwie wszech obec ne go In ‐
ter ne tu, głod nych wra żeń wiecz nych

tu ry stów swo bod nie po dró żu ją cych

mię dzy róż ny mi kul tu ra mi mo gło by za ‐
pew ne za: Dio ge ne sem, So kra te sem,

Se ne ką i in ny mi sta ro żyt ny mi my śli cie ‐
la mi szcze rze po wie dzieć: Ca ły ten

świat jest mo ją oj czy zną. I ta cy tak że
bę dą wśród nas, któ rzy bez za kło po ta ‐
nia po wtó rzą fra zę z Tu sku la nek Cy ce ‐
ro na: Ubi be ne, ibi pa tria. Dla te go py ‐
ta nie o współ cze sną toż sa mość
kul tu ro wą mo że za brzmieć ja ko ar cha ‐
icz na lub wręcz nie istot na kwe stia, nie ‐
god na głęb szej re flek sji. Ale zjed no czo ‐
na Eu ro pa tar ga na jest wie lo ma

jaw ny mi lub skry ty mi nie bez piecz ny ‐
mi dla niej ko li zja mi kul tu ro wy mi,

któ rych skraj nym prze ja wem są m.in.

gło szo ne ha sła au to no mii, re gio na li za ‐
cji lub wręcz bu do wy no wych państw

na ro do wych (Ka ta lo nia?). Kon flik ty

mię dzy ten den cja mi glo ba li za cyj ny ‐
mi i glo ka li za cyj ny mi nie omi nę ły i Ślą ‐
ska. Z jed nej stro ny chce my być spo ‐
łe czeń stwem no wo cze sne go re gio nu

zjed no czo nej Eu ro py, z dru giej – kiedy

bu du jemy za le d wie na miast kę re gio ‐
nal nej in te gra cji czy li Gór no ślą sko‐
‐Za głę biow ską Me tro po lię bu dzą się
nie tyl ko tra dy cyj ne już spo ry (kom ‐
plek sy?) znad oby dwu stron Bry ni cy,

lecz w jej tle ro dzą się no we ko li zje mię ‐
dzy np. tzw. sub re gio na mi na sze go wo ‐
je wódz twa. Ja ka jest więc owa współ ‐
cze sna toż sa mość kul tu ro wa Gór ne go

Ślą ska lub spo łe czeń stwa za miesz ku ją ‐
ce go twór ad mi ni stra cyj ny zwa ny wo ‐
je wódz twem ślą skim. Teo re ty cy po li ‐
ty ki kul tu ral nej (np. prof. D. Il czuk)

sta wia ją przed jej re ali za to ra mi za da ‐

nie za cho wa nia toż sa mo ści kul tu ro wej

spo łe czeń stwa. Ale co dziś sta no wi isto ‐
tę toż sa mo ści kul tu ro wej Gór no ślą za ‐
ków, wszyst kich miesz kań ców wo je ‐
wódz twa ślą skie go? Po li ty cy róż nych

opcji z ła two ścią uru cha mia ją sil ne

emo cje spo łecz ne wska zu jąc na – re ‐
al ne lub do mnie ma ne – eko no micz ne

upo śle dze nie róż nych grup i ko niecz ‐
ność pro wa dze nia spra wie dli wej po li ‐
ty ki kul tu ral nej oraz spo łecz nej. Czy za ‐
tem żą da nie speł nie nia uza sad nio nych

po stu la tów za dość uczy nie nia za do zna ‐
ne w hi sto rii krzyw dy ma sta no wić
czyn nik in te gru ją cy na szą toż sa mość
re gio nal ną? Czy mo że wal ka o ję zyk re ‐

gio nal ny – przez jed ne go z au to rów

wy wie dzio ny z ję zy ka ne an der tal czy ‐
ków (B. Paź dzior, sic!) – sku tecz nie zin ‐
te gru je roz pro szo ne ten den cje in te gra ‐
cyj ne? A mo że jed no znacz nie wro gi

sto su nek do nie swo ich, stwo rzy pod ‐
sta wę do zin te gro wa nia roz pro szo nej

toż sa mo ści re gio nu? Tyl ko co wów czas

zro bić z ta ki mi po sta cia mi jak m.in.: Ki ‐
lar, Ha dy na, Z. Py zik, Busz ko i wie lu in ‐
nych „ob cych” moc no za ko rze nio ‐
nych i bez względ nie obec nych we

współ cze snej hi sto rii Ślą ska? A mo że
sa ma po li ty ka zin te gru je spo łe czeń ‐
stwo? Ka ta stro fa kie dyś sil ne go i nie ‐
mal że wszech moc ne go w wo je wódz ‐
twie Związ ku Gór no ślą skie go, obec na

mar gi na li za cja RAŚ ‐u, ra chi tycz ny

wzrost po pu lar no ści no wej Par tii Gór ‐
no ślą skiej nie uza sad nia opty mi stycz ‐
nych są dów i o tej ten den cji.

Toż sa mość kul tu ro wa ja kie go kol ‐
wiek re gio nu w tym i Ślą ska – nie jest

kon struk cją zło żo ną ze sta łych, bez ‐
względ nie trwa łych, lecz wy łącz nie hi ‐
sto rycz nych ele men tów. Ona pod le ‐
ga i ule ga zmia nom wy wo ła nym

ewo lu cją m.in. pro ce sów: cy wi li za cyj ‐
nych, de mo gra ficz nych, urba ni stycz ‐
nych, ko mu ni ka cyj nych, tech no lo ‐
gicz nych, mi gra cyj nych a w na szych

cza sach przede wszyst kim na sku tek

po wszech nej cy fry za cji i zglo ba li zo wa ‐
nej ko mu ni ka cji. Uza sad nio ne jest

więc usil ne, kon se kwent ne szu ka nie

źró deł toż sa mo ści w: hi sto rii, lo go sie

i mi to lo gii re gio nu, w folk lo rze i tra dy ‐
cji, li te ra tu rze i sztu ce. Edu ka cja,

ochro na i po pu la ry za cja tra dy cji, fi nan ‐
so wa nie przed się wzięć do ku men tu ją ‐
cych struk tu ry toż sa mo ści kul tu ro ‐
wej (wbrew po zo rom, w na szym

wo je wódz twie te ostat nie czyn ni ki

trak to wa ne są bar dzo mar gi nal nie,

czę sto in stru men tal nie – na po kaz) jest

fun da men tal nym za da niem każ dej

spo łecz no ści i jej re pre zen tan tów. 

Nie jest uza sad nio nym na to miast

kre owa nie współ cze snej toż sa mo ści

kul tu ro wej w opar ciu wy łącz nie o zja ‐
wi ska hi sto rycz ne, któ re sta ły się już
tyl ko ele men ta mi spor nych fa buł hi ‐
sto rycz nych. Ta ka re duk cja we pchnie

nie uchron nie każ de spo łe czeń stwo

pod da ne te mu pro ce so wi w ar cha icz ‐
ną, skost nia łą, bez bron ną i bez rad ną
wo bec wy zwań współ cze sno ści struk ‐
tu rę skan se no wą kul tu ry, folk lo ry ‐
stycz ną toż sa mość kul tu ro wą. Czyż nie

jest do wo dem tej smut nej ten den ‐
cji – mi mo ogrom nych wy sił ków władz

sa mo rzą do wych i uczel ni wyż ‐
szych – de po pu la cja wo je wódz twa

ślą skie go i ościen ne go opol skie go?

Kie dyś by li śmy re gio nem atrak cyj ‐
nym dla na szych ro da ków z róż nych

re gio nów Pol ski, a pro ce sy ich akul tu ‐
ra cji – szcze gól nie lu dzi mło dych

i twór ców, ar ty stów – by ły na tu ral nym

zja wi skiem na Ślą sku. Dziś za cho dzi do ‐
kład nie od wrot ny pro ces, mło dzi lu ‐
dzie, twór cy wy jeż dża ją ze Ślą ska – nie

tyl ko za gra ni cę, ale i do in nych re gio ‐
nów Pol ski: Wro cła wia, Kra ko wa, Ło ‐
dzi, War sza wy itp. Dla cze go? Czyż by

wy łącz nie „za chle bem”?

Ofer ta kul tu ro wa bu do wa na

na współ cze snych, atrak cyj nych, war ‐
to ścio wych eks pre sjach ar ty stycz nych

(po zy tyw nie wy róż nia się w tej kwe ‐
stii Mia sto Ka to wi ce), przy szło ścio wej,

per spek ty wicz nej kon cep cji spo łe ‐
czeń stwa, gwa ran cjach wol no ści twór ‐
czej i rów no wa gi spo łecz nej, zrów no ‐
wa żo ne go, usta bi li zo wa ne go roz wo ju,

hu ma ni stycz nej wi zji ro li oby wa te la,

te czyn ni ki kre ować bę dą swo istą,

od mien ną od in nych, opar tą na sza ‐
cun ku i zna jo mo ści bo ga tej tra dy cji re ‐
gio nu atrak cyj ną, no wo cze sną, toż sa ‐
mość re gio nal ną Ślą ska. Miej my ta ką
na dzie ję.

W nu me rze kwiet nio wym „Ślą ska”

za da je my py ta nie o współ cze sne kon ‐
fron ta cje i dia log róż nych od mian

toż sa mo ści re gio nal nej, o przy szłą jej

treść i funk cję na nie zwy kle zróż ni co ‐
wa nym ob sza rze wo je wódz twa ślą ‐
skie go.

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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JERZY SUCHANEK

MÓJ WIERSZ

Po ło ży łem przed so bą wiersz, wcze śniej
zmio tłem ze sto łu bro kat okrusz ków, 
sko ru pek, so li i pie przu, za trzy ma łem
w ście recz ce krę cą ce się kół ka ka wy
her ba ty, pi wa i wi na. Nie ma prze cią gu
i ko ta, któ ry się za szył w po szwie ci szy.
Wy pru ją go do pie ro ry bi ki, kłó cą ce się
w ła zien ce. Bu tel ka po wód ce, któ ra
prze sta ła po tul nie przy no dze, prze sta ła,
le d wie upa dła, to czyć po pod ło dze spór
pu sty o den ko i dno, na kręt kę i dy wan.
By ło tak, jak by wstrzy ma ło od dech.
Usły sze li śmy szum mo rza, wiersz zdjął
san da ły i grzę znąc w bia łym pia sku zszedł.
Ro ze brał się, ale nie mógł od wró cić się
do mnie ple ca mi. Mi mo to nie wiem, 
czy był ko bie tą, czy męż czy zną. Nie 
wi dzia łem jesz cze na gie go wier sza. Cze kał 
na mnie, jak każ dy wiersz. Ko go kol wiek.
By łem nim dla nie go, ale moż li we, że nią. 
Da le ko prze pły wał sta tek wy ciecz ko wy.
– Dla cze go tak głę bo ko we mnie za glą dasz?
Wiersz za py tał, a wła ści wie krop nął kro plą
krop ki, nie po trzeb nie gdzieś po sta wio nej.
– Czy to ty mnie na pi sa łeś? – To moż li we,
od par łem pa ra so lem par cie pa ra dok su, 
par sk nię cie pa ra le li i opar par ty ku la ry zmu.
– Nie któ re wy ra że nia nie pa su ją we mnie.
Wiersz strze lił z łu ku bio dra wy krzyk ni kiem
cel nie w mój ję zyk. Kop nę ło mnie i kap nę ło 
na ka pę, któ rą przy kry łem ka na pę pół ki
z książ ka mi. Prze pa li ło ją na wy lot sło wi ków
i słow ni ków. Za py ta łem, czy chce ka nap kę.
Mia łem u no sa kap kę i pap kę w gło wie.
On pusz czał za jącz ki i kacz ki oraz wzno sił
nad so bą wi no gro na my dla nych ba niek.
– Sko ro mnie na pi sa łeś, cze go ode mnie chcesz?
Idź so bie, usta laj się z in ny mi na tym sto le,
a naj le piej sta le sta raj się upust pust ki ust
tłu mić za wia sa mi za wi ja sów, ry bi ka mi uni ków,
bo tłu my tłu ma czy stłu mią i wy tło czą nas.
Od słoń ca kart ka wier sza zbrą zo wia ła, za sty gła
jak brąz w for mie. Usły sze li śmy dzwon na zgon.
Da le ko prze pły wał okręt pod ob cą ban de rą.
Ob ję li śmy się jak ko bie ta i męż czy zna, nadzy
na brze gu wszyst kie go co, łą cząc, roz dzie la
i roz dzie ra. Do tkną łem ję zy kiem ję zy ka wier sza.
Wiersz za śpie wał, a ja kasz la łem. Po tem
na pi li śmy się wód ki i wiersz kasz lał, a ja
pła ka łem. Płat ki róż pła ta ły sło wa, cia ła i fi gle.
Ock ną łem się z bia łym pia skiem w ustach
i sta dem kłó tli wych ry bi ków w pu łap ce ucha.
Na ka na pie roz kła da ły swo je kart ki wier sze,
któ rych nie na pi sa łem, ale któ re mnie chcia ły.
– Nie wszyst kie to dziw ki. Opi na ła mnie
opi nia wier sza, któ ry już mnie nie po trze bo wał.
O tak! Nie uda wa ły. Ko cha ły się ze mną. Ale…

Gli wi ce, w no cy z 7 na 8 lu te go 2018 r.
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Pra ca nad ślą skim mi tem

Prze ko na nie, iż opo wieść mi tycz -
na jest pod sta wą ży cia da nej spo łecz -
no ści po da wa ne jest nie rzad ko w wąt -
pli wość, któ ra z ko lei prze ra dza się
w po dej rze nie, iż mit wy ko rzy stu je się
do upra wo moc nie nia dok try ny. Trud -
no jed nak że obyć się bez tej ka te go rii
w opi sie ja kiej kol wiek spo łecz no ści,
a szcze gól nie tej pod da wa nej pro ce som
ide olo gicz ne go za własz cze nia. Szcze -
gól nie cen ne i po moc ne są tak że dla
mnie uwa gi Han sa Blu men ber ga na te -
mat pro ce su al no ści, dy na mi ki mi tu,
i „pra cy”, któ ra do ko nu je się za je go
spra wą w da nym et no sie. W za no to wa -
nych przez an tro po lo gów ust nych po -
da niach za uwa żyć moż na pró bę „prze -
zwy cię że nia trwo gi pra cza sów”
po przez po wta rza ne przez kil ka set lat
mi ty o Skarb ni ku, Mo rze czy Utop cu;
z ko lei w tek stach li te rac kich, prze twa -
rza ją cych te wąt ki (mi to lo ge my), pra -
ca nad mi tem zmie rza w kie run ku, któ -
ry po zwa la „wnik nąć w to tal ność
pew ne go ży cia, do star czyć mu pod staw
zro zu mie nia sie bie, opi su, a na wet
kształ to wa nia sa me go sie bie – ży cia
otwar te go i do stęp ne go nam, bez
owych li to ści wych kry jó wek, do któ -
rych wszy scy ro ści my so bie pra wo”.

Dla te go na sza pró ba od czy ta nia
pier wot nych prze ka zów, szcze gól nie
po przez mi to lo gi za cje li te rac kie, sku -
pio na bę dzie na aspek cie an tro po lo -
gicz nym. Bę dzie pró bą od po wie dzi
na py ta nie, w ja ki spo sób nasz ślą ski
przo dek od naj dy wał się w nie okieł zna -
nym świe cie przy ro dy, świe cie, w któ -
rym „mó wi li śmy pro stym ję zy kiem ży -
wio łów [gdzie] Wo da by ła wo dą,
ska ła ska łą, ogień ogniem”. Dzi siaj,
kie dy „zwier cia dło słów zo sta ło roz -
bi te”, ta pró ba re kon struk cji mo gła by
się wy da wać na iw no ścią, gdy by nie to,
że po wsta je no we lu stro ślą skiej li te -
ra tu ry i nie jest to li tyl ko „so wie zdrza -
dło”. Przyj rzyj my się wni kli wiej pod -
sta wom tej kon struk cji.

Roz mo wa z ży wio łem przy ro dy

Ślą ski mit lu do wy to ję zyk re li gii na -
tu ral nej, to roz mo wa czło wie ka z ży -
wio łem przy ro dy; jej an tro po mor fi za -
cja (Skarb nik, Uto piec) jest ogni wem
po śred nim po mię dzy nią sa mą a czło -
wie kiem. Li te ra tu ra to z ko lei miej sce
in ter tek stu al nej roz pra wy z mi tem:
de mi to lo gi za cji po łą czo nej z au tor ską
mi to lo gi za cją, splo tu pra sta rych wy -
obra żeń z póź niej szy mi an tycz ny mi
i chrze ści jań ski mi, obro ny „ar che”
wo bec na po ru ję zy ka hi sto rii – i tej mi -
li tar nej, i tej prze my sło wej. 

Ślą scy
bo go wie

KRYSTIAN WĘGRZYNEK

My dwa fan tó my z Hor ni Su che ňespi my

A we dňe a w no cy po Ślón sku błu dzi my.

Ón dra Ły so hor sky 

Ilu stra cja z okład ki książ ki Kry stia na Wę grzyn ka „Ję zy ki mi tu, hi sto rii, re li gii w li te ra tu rze na Gór -
nym Ślą sku. Ana li za wy bra nych dziełXX wie ku re gio nu po gra ni cza”, Wy daw nic two Na uko we Śląsk, 2018
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Dzie ło li te rac kie jest „prze kła dem”,
„trans for ma cją tre ści pier wot nych
w ja kieś tre ści wtór ne”, co ozna cza,
przy naj mniej po ten cjal nie, ist nie nie ja -
kie goś ory gi na łu; utwór na pi sa ny sta -
je się więc dla nas swo istym pa limp -
se stem, z któ re go być mo że nie da się
już od czy tać tek stu pier wot ne go, ale
opis je go wie lo war stwo wej struk tu ry
nie po zba wio ny bę dzie – mo im zda -
niem – wa lo rów po znaw czych.

Ta ki cha rak ter ma po cząt ko wy frag -
ment po wie ści Han sa No wa ka i Geo -
r ga Zi vie ra Zink wird Gold:

W nie jed nej gór ni czej izbie wi si
nad łóż kiem ob raz gwar ków w czar -
nych stro jach ga lo wych, oj ca al bo
sy na, dla któ rych pod ziem ny chod nik
stał się miej scem śmier ci. „Niech lu -
dzie prze by wa ją na po wierzch ni zie -
mi, gdzie Bo że słoń ce świe ci” – mru -
czy zmarsz czo na sta rusz ka – „dół jest
dla zmar łych”. Od stu lat lud (das Volk)
ten zjeż dża do ko palń i sta je przy hut -
ni czych pie cach, po zna je ta jem ni cę
dźwi gni włą cza ją cej i ko ła na pę do we -
go, a jed nak – jak przod ko wie – jest
zwią za ny z zie mią: mi mo iż po rzu ca
pra cę na ro li na rzecz gór ni cze go tru -
du, chce po faj ran cie zaj mo wać się
upra wą kar to fli, na pra wiać drzwi chle -
wi ka czy pie lę gno wać owo co we drze -
wa. Rol ni cze zmy sły po dat ne są za -
rów no na wpływ dia bła i je go świ ty,
jak i Bo ga oraz je go świę tych. W sta -
wach i pod mo sta mi miesz ka Uto piec
(Uto pletz), duch wod ny, zwo dzą cy
mło de słu żą ce, wra ca ją ce do do mu
z po tań ców ki i pro wa dzą cy je
do swych zie ją cych chło dem ko mór.
Z ko lei pod pod ziem ny mi skle pie nia -
mi miesz ka Skarb nik, któ ry ostrze gał
już nie jed ne go uczci we go go spo da rza
przed złą po go dą lub spa da ją cą ska łą,
po kle pu jąc go po po licz ku lub sztur -
cha jąc pod że bro – „gór ni ko wi nie
wol no gwiz dać lub szpet nie prze kli nać,
gdy idzie ko pal nia nym ko ry ta rzem,
w prze ciw nym ra zie Skarb nik sta je się
zło śli wy.

Pierw sze zda nie jest przy wo ła niem
tra dy cji ro dzin nej i bez po śred nim
zde rze niem czy tel ni ka z isto tą ślą skie -
go lo su – do ce lo we miej sce zło że nia
cia ła po śmier ci jest jed no cze śnie
miej scem ich pra cy – nie -Bo ski dół jest
sce ną tej nie -Bo skiej tra ge dii. Fo to gra -
fia wi szą ca nad łóż kiem jest nie ja ko
pre fi gu ra cją zło że nia w ka mien nej
trum nie. Ten epi ta fij ny ob ra zek jest
jed nak tyl ko wstę pem do cha rak te ry -
sty ki Ślą za ków, znie nac ka prze rzu co -
nych ze świa ta bu ko licz nej sie lan ki
do in du strial ne go od mę tu. Owo prze -
rzu ce nie ma jed nak tyl ko cha rak ter me -
cha nicz ny – Ślą zak nie prze sta jąc być
tra dy cyj nym rol ni kiem (kar to fle, chle -

wik, drzew ka), nie tyl ko sta je się wy -
kwa li fi ko wa nym ro bot ni kiem (ko ło
na pę do we, dźwi gnia włą cza ją ca), ale
rów nież za cho wu je tra dy cyj ne wie rze -
nia, obok ka to lic kich („Bóg i je go
świę ci”). Owe oso bo wo -prze strzen ne
fan ta zma ty do ty czą za rów no ko biet,
jak i męż czyzn:

– one z prze strze ni wiej skiej tanc bu -
dy mo gą za wę dro wać do wil got nych
ko mór Utop ca,

– oni ze swo ich gór ni czo -chłop -
skich za gród tra fia ją do pod ziem nych
la bi ryn tów Skarb ni ka.

Po zor na nie spój ność sty li stycz -
na frag men tu – ter mi no lo gia tech -
nicz na prze pla ta się z okre śle nia mi me -
ta fo rycz ny mi – jest tak na praw dę
kom ple men tar na wo bec za ło żo nej te -
zy: zmie nia ją cy się ślą ski ma kro ko -
smos znaj du je swo je od zwier cie dle nie
w jed nost ko wym mi kro ko smo sie.

Tak jak głę bo ko za ko rze nio ne na wy -
ki rol ni cze nie ustę pu ją miej sca no -
wym – ro bot ni czym, tak sa mo prze ko -
na nia po gań skie nie wy pie ra ją
chrze ści jań skich: „Gdzie nie gdzie prze -
zie ra przez róż ne struk tu ry Śląsk po -
gań ski, ze strzy ga mi i utop ca mi po -
błaż li wie trak to wa ny przez Śląsk
chrze ści jań ski, któ ry roz wi ja się, nie
pod da jąc się pro po zy cjom kul tu ro wym
Ślą ska na ro do we go”.

Mi tycz ną prze strzeń, w ja kiej to czy
się wiecz ny czas zda rzeń, da je się oglą -
dać z kil ku stron. Wy da wa ło by się, iż
są to miej sca osta tecz nie prze klę te, ko -
ja rzą ce się z miej scem wiecz ne go
spo czyn ku („dół jest dla zmar łych”)
lub z cze lu ścią In fer no, tym cza sem ro -
dzą się w nich rów nież szla chet ne po -
sta wy: nie ugię ta nie ustę pli wość, mię -
dzy ludz ka so li dar ność i wzor co wa
pra co wi tość.

Skarb nik w tek stach daw nych

W tym kon tek ście trud no tu ofi cjal -
nie nie przy wo łać pro to pla sty li te rac -
kiej wer sji ślą skiej mi to lo gii. Od wo -
łu je się on, w du chu re ne san so wej
po ety ki, do pan te onu bo gów an tycz -
nych. Ro do wód swo jej gru py za wo do -
wej wy wo dzi od „Wul ka na Lem neń -
skie go”, grec kie go „He fe stu sa”, jak
i „od po tom ków No ego, zwłasz cza
od Tu ba la”, a swo je mu śro do wi sku
przy pi su je pra daw ną nie za leż ność:

Bo jesz cze od Cy klo pów po cząw szy
w nie wo li

U żad ne go ty ran na nig dy śmy nie
by li.

Za rów no bo wiem w świe cie gór no -
ślą skich kuź nic, jak i w świe cie Bla -
ke’owskiej ima gi na cji „praw dzi wa
pra ca jest twór czym ak tem wol ne go

czło wie ka, gdzie kol wiek prze bie ga,
uczło wie cza spo łe czeń stwo i na tu -
rę”. Czło wiek, czy niąc so bie nie wy -
łącz nie zie mię pod da ną, ale i jej pod -
zie mie, sta je się już nie tyl ko
go spo da rzem świa ta, ale i je go ab so -
lut nym wład cą: „Jak ko wal ob ra bia
przed mio ty, tak on pod da je ob rób ce ca -
ły świat”.

Do te go świa ta utka ne go z ję zy ka
mi to lo gicz nych alu zji i tech no lo gicz -
nych uwag na te mat pro duk cji że la -
za z ca łą bez ce re mo nial no ścią przy wo -
ła ny zo sta je (z Wa lo nii?) straż nik
pod zie mi:

Wiel kie szczę ście przy krusz cach
przez dłu gi czas mie li,

Po ki go ry z nie ja kim Szar le jem
dzier że li,

Lecz gdy go być skarb ni ka a du cha
ziem ne go

Po zna li, wzbrzy dzi li sie to wa rzy -
stwem je go.

Więc by go ja ko kol wiek od sie bie
za gna li,

Roz ma ite mu przy kro ści za wż dy
wy rzą dza li;

Ka rak te ry pi sa li, krzy ży ki do te go
Czy ni li, a to kła dli więc na krusz ce

je go.
„Śmiał ko wie łod Pro me te ja”, któ rzy

wzbo ga ci li się na wy do by ciu bo gactw
na tu ral nych, dzię ki – rzecz ja -
sna – „Bo gu wszech moc ne mu”, ko rzy -
sta li z po mo cy istot z in ne go sys te mu
re li gij ne go. Choć mo że nie zu peł nie.
Jak przy pusz cza Jó zef Pier ni kar czyk,
okre śle nie Szar lej (Charl, Char les)
mo że od no sić się do przy by szów
z Flan drii lub Wa lo nii, któ rzy osie dla li
się w tych oko li cach w XIII wie ku
(By tom był lo ko wa ny na 140 ła nach
fla mandz kich).

Był ów Szar lej za pew ne fa chow cem
w dzie dzi nie po szu ki wa nia ko pa lin
i omi ja nia żył wod nych (ozna cza -
nych zna ka mi – „ka rak te ry”, „krzy ży -
ki”), któ ry za warł z miesz cza na mi
gro du nad Ko cza wą umo wę dla obu
stron, do cza su, ko rzyst ną. Po wy czer -
pa niu rud sre bra i zu bo że niu gwar ków,
nie prze pro wa dza ją cych od wod nie nia
wy ro bi ska, do szło do kry zy su w for -
mie mi tycz nej opi sa ne go przez hi sto -
ry ków, m.in. Ja na Dłu go sza i Mi ko ła -
ja Lie ben ta la. Po zna nie „owe go du cha”
(po zna nie się na nim, roz szy fro wa nie
je go cha rak te ru) mu sia ło być więc pró -
bą ze rwa nia kon trak tu, ode bra nia je -
go udzia łów („krzy ży ki do te go/ Czy -
ni li, a to kła dli więc na krusz ce je go”)
czy wręcz wy gna nia przy by sza z mia -
sta. Roź dzień ski sym pa ty zu je z Szar -
le jem („Roz ma ite mu przy kro ści za wż -
dy wy rzą dza li”), a ka ra, ja ka spo tka ła
chci wych miesz czan (za to pie nie ko pal -
ni), wy da ła mu się spra wie dli wa.
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Ro man Ad ler ze sta wia te wy da rze -
nia z fak ta mi opi sa ny mi w kro ni ce
klasz to ru św. Win cen te go we Wro cła -
wiu au tor stwa Mi ko ła ja Lie ben ta la,
któ ry prze by wał w By to miu ja ko pre -
po zyt ko ścio ła świę tej Mał go rza ty
w la tach 1506–1509. Spór Pia stów Ślą -
skich: Prze my sła wa to szec kie go i Kon -
ra da ole śnic kie go do pro wa dził do star -
cia ich zwo len ni ków, w wy ni ku
któ re go do szło do uto pie nia dwóch
księ ży, zwo len ni ków te go pierw sze go.
Lie ben tal opo wia da przy tej oka zji mi -
stycz ną hi sto rię wza jem nych sto sun -
ków księ ży ko ścio ła pod we zwa niem
Naj święt szej Ma rii Pan ny i by tom skich
miesz czan. Opis sym bio zy Dzie wi cy
i Szar le na (ko pal nie zo sta ły za la ne
za jej zgo dą) ma cha rak ter nie zwy kłej
hy bry dy apo ka lip tycz no -han dlo wej:
wi zji woj ny i po ko ju Nie wia sty i De -
mo na (wzo ro wa nej po tro sze na Ob -

ja wie niu św. Ja na, po tro sze na Księ -
dze Hio ba) z opi sem sys te mu po dat -
ko we go, obo wią zu ją ce go w XIV -
-wiecz nym By to miu. Fa tum wi szą ce
nad tym sta rym gro dem trwa – zda -
niem nie któ rych – do dziś, co ma tłu -
ma czyć stop nio we za pa da nie się mia -
sta i nisz cze nie je go za bu do wy.

„Skarb nik” w po wie ści S. Twar do cha

Bar dziej ma ni chej skie za bar wie nie
ma li te rac kie opra co wa nie pod ziem ne -
go mi tu przez Szcze pa na Twar do cha
w po wie ści Epi fa nia wi ka re go Trza ski.
Je go Skarb nik dzia ła w świe cie Hi sto -
rii. Po zna je my go po cząt ko wo z per -
spek ty wy cho re go psy chicz nie Teo fi -
la Ko ci ka. Wy da je się je śli nie po sta cią
cał ko wi cie fan ta stycz ną, to już na pew -
no pro jek cją je go cho rych uro jeń.

Na wet wy tłu ma cze nie, któ re sły szy my
z ust Jó ze fa Lom py -Po nie dział ka,
brzmi jak ła god na per swa zja kie ro wa -
na do cięż ko cho re go: „I za py ta łeś pa -
na Lom py, któ ry sie dział przy two im
łóż ku, gdzie by łeś, a on po wie dział, że
„buu żeś pod zymn jum, na gru bje,
i tam će Skar bek wy ly czył” (s. 24).

Ca łej praw dy o po sta ci do wia du je -
my się do pie ro wów czas, gdy głów ny
bo ha ter, do ko nu ją cy cu dów po prze ży -
ciu – jak się po tem oka że – rze ko mej
epi fa nii, tra fia do ko pal ni, gdzie ma
rów nież zo stać ule czo ny. W ukry tej ni -
szy nie czyn ne go chod ni ka spo ty ka
się z do mnie ma nym Skarb ni kiem.
Oka zu je się nim gór nik – nie miec ki je -
niec, ska za ny w 1945 ro ku na przy mu -
so wą pra cę w ślą skiej ko pal ni. Bo gi -
slav Fre iherr von Tschi witz, po mor ski
szlach cic, ofi cer i lu te ra nin, obar czo -
ny 14 go dzi na mi pra cy na do bę i po -
nie wie ra ny przez es bec kich urzęd ni -
ków, po sta na wia wy ko rzy stać awa rię
w ko pal ni i za szyć się w jed nym z za -
ka mar ków na za wsze. Ta de cy zja nie
wy ni ka jed nak z chę ci uni ka nia pra cy.
Chce on stać się – pod wpły wem roz -
mów z in nym ska za nym, księ dzem
Smol l ką – gór ni czym ere mi tą, któ ry bę -
dzie mógł od dać się po ku cie, pra cy (ca -
ły czas wy ku wa ki lo fem wę giel, by od -
pła cić się skry cie do kar mia ją cym go
gór ni kom) i me dy ta cji. „Sześć dzie siąt
lat re klu zji, sześć dzie siąt lat ży cia
spę dzo ne go w ciem no ściach, na mo dli -
twie i pra cy, na że bra czym chle bie.
Sześć dzie siąt ta kich lat przy bli ża czło -
wie ka do Bo ga tak bli sko, jak tyl ko
moż na zbli żyć się za ży cia”. Ta bli skość
spra wia, że Bo gi slav sta je się oso bo -
wo ścią ob da rzo ną nie zwy kłą mo -
cą – uzdra wia Ko ci ka czy ra czej
uśmie rza je go ból. Do zna ją cy rze ko me -
go ob ja wie nia Trza ska w ob li czu Bo -
gi sla va prze ży wa epi fa nię wła ści wą:

Ksiądz Ja ne czek zo ba czył czło wie -
ka. Tym ra zem jed nak to nie on wi dział
na wskroś – je go nad przy ro dzo ne spoj -
rze nie nie prze ni ka ło przez po kry tą wę -
glem skó rę. Pod ziem ny czło wiek sam
uka zał się w gło wie księ dza. Wi zja nie
by ła ak tem prze ni kli wo ści, lecz głę bo -
kie go in tym ne go otwar cia (115).

Dla wta jem ni czo nych zjeż dża ją -
cych na dół sta je się du cho wym „fa -
trem”, nie wta jem ni czo nym zaś ła two
wmó wić, że dłu go wło sy, kom plet nie
sczer nia ły od wę gla sta rzec, to „Skarb -
nik, straż nik pod zie mi” (126).

Berg ge ist w Wenn es Tag wird
G. Zi vie ra i H. No wa ka

Jesz cze ina czej przed sta wio ny zo sta -
je Skarb nik w po wie ści Geo r ga Zi vie -

O popularności mitu Skarbnika na Górnym Śląsku świadczy także urocza, niewielkich rozmiarów
figurka, która wzbudza zaciekawienie przechodniów na katowickim rynku.
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ra i Han sa No wa ka Wenn es Tag wird,
a w za sa dzie w jej frag men cie – hi sto -
rii Fe li xa. Nie jest to tym ra zem Mor -
cin ko wy ana cho re ta ani Anioł Stróż,
ale po stać bar dziej wie lo znacz na.
Skarb nik, oprócz sło wiań skie go mia -
na, no si jesz cze ty tuł der Berg ge ist
(Duch ko pal ni) i wy da je się do brym
kom pa nem mło de go adep ta sztu ki
gór ni czej. Głów ny bo ha ter tej hi sto rii
jest 16-let nim ka to li kiem, tak jak pro -
ta go ni sta ca łe go tek stu Franz Winc kler,
i sta je się dlań wzo rem do na śla do wa -
nia. Hi sto ria Fe li xa jest bar dzo krót ka.
Zgła sza chęć pra cy u szty ga ra, ten wy -
sy ła go na przo dek, „gdzie da lej iść się
już nie da” (wo’s nicht mehr we iter -
geht). Tam ma miej sce spo tka nie ze
Skarb ni kiem, któ ry wcze śniej po ja wia
się pod po sta cią my szy, szczu ra i psa;
dzię ki te mu, iż dzie li się z nim (-i) swo -
im śnia da niem, otrzy mu je od nie go kil -
ka wska zó wek, jak umo co wać ła dun -
ki w wę glo wej ska le, by ją skru szyć.
Kie dy gór ni cy przy cho dzą na ko lej ną
zmia nę, są zdu mie ni efek tem pra cy
mło dzień ca: „ta kiej wiel kiej ścia ny jak
Fe lix nikt jesz cze nie wy sa dził”. Mło -
dy gór nik po niósł jed nak śmierć
na miej scu, co upa mięt nia po mnik
w By to miu z in skryp cją „Tu le ży
dziel ny Fe lix. Umarł z po wo du do brej
in tu icji. Szczęść Bo że! (Hier ruht der
bra ve Fe lix […] er starb an der gu ten
Ge sin nung – Glück auf!). Przed ostat -
nie sło wo – klu czo we w tej hi sto -
rii – moż na tłu ma czyć ja ko uspo so bie -
nie, świa to po gląd, do bre na sta wie nie.
W tek ście jed nak prze ciw sta wio ne
zo sta je gór ni cze mu do świad cze niu
(Berg ba fah ren) i wie dzy (Ken nt nis se),
któ rej prze cież Fe lix nie po sia da.
Skarb nik śmie je się z wąt pli wo ści 16-
lat ka, któ ry nie tyl ko nie pra co wał
na przod ku, ale – co wy ni ka z tek stu
ca łej hi sto rii – w ogó le nie pra co wał
na ko pal ni. Zdu mie wa ją cy jest śmiech
Pa na Pod zie mi: „Wie dza? – śmie je się
Skarb nik, prze cież masz do brą in tu -
icję!” (Ken nt nis se!, lacht der Berg ge -
ist, du hast doch die gu te Ge sin -
nung!). Po dob nie re agu ją gór ni cy
przy słu chu ją cy się opo wie ści sta re go
gór ni ka Vos sa. Duch ko pal ni, so lid nie
na kar mio ny przez Fe li xa – sce na ja ko
ży wo przy po mi na ob raz Paw ła Wró -
bla Śnia da nie ze Skarb ni kiem – po ma -
ga mu wpraw dzie zre ali zo wać za da nie,
ale jed no cze śnie przy czy nia się do je -
go śmier ci. Wy da je się, jak by Skarb -
nik współ pra co wał ze szty ga rem – obaj
chcą wy ko rzy stać ową Ge sin nung Fe -
li xa, by do ko nać te go, cze go do świad -
cze ni gór ni cy do tej po ry nie pod ję li.
Obaj, sto ją cy po stro nie ra tio, ocze ku -
ją na ja kie goś pod ziem ne go ju ro di we -
go, któ ry „skru szy zim ny głaz”.

Dla te go (nie) szczę sny Fe lix zo sta -
je pod po wierzch nią – to on jest ce ną,
ja ką trze ba za pła cić Bó stwu Pod zie mi,
to on jest ha ra czem spła ca nym Wy drą -
żo nej Zie mi, to on jest sym bo licz ną
ofia rą, któ rej co ja kiś czas żą da roz -
draż nio ny Ży wioł. Zaś je go po mnik
jest hoł dem zło żo nym wszyst kim
dziel nym, któ rzy od wa ży li się skru szyć
ska łę, wstrzą snąć opo ką, otwo rzyć
prze strzeń, za któ rą już nic nie mia ło
być.

Mi to lo gicz na kre acja ko pal nia ne go
du cha wy ra sta za tem z dwóch dys kur -
sów: hi sto rycz ne go (wy pad ki by tom -
skie, mar gra bia bran den bur ski, Franz
Winc kler, ofi cer We hr mach tu) i me ta -
fi zycz ne go (do bry i zły duch ko pal ni,
obec ność Ma ryi), a za ra zem pró bu je
w pod ziem nej prze strze ni zde fi nio wać
miej sce czło wie ka.

___________

B. Ma li now ski: Mit, ma gia i re li gia.
Tłum. B. Leś, D. Pra sza ło wicz. War sza -
wa 1990; E. Ca sir rer: Esej o czło wie ku.
Wstęp do fi lo zo fii kul tu ry. Tłum. A. Sta niew -
ska. War sza wa 1998; M. Elia de: Trak tat
o hi sto rii re li gii. Tłum. J. Wie rusz -Ko wal -
ski. Łódź 1993; E. Mie le tin ski: Po ety ka mi -
tu. Tłum. J. Dan cy gier. War sza wa 1981; R.
Mar sza łek: My thos Re di vi vus. War sza -
wa 2010.

R. Bar thes: Mi to lo gie. Tłum. A. Dzia dek.
War sza wa 2000; J. Der ri da: Struk tu ra, znak
i gra w dys kur sie na uk hu ma ni stycz nych. W:
te goż: Pi smo i róż ni ca. Tłum. K. Kło siń ski.
War sza wa 2004, s. 483-504.

L. Ko ła kow ski: Obec ność mi tu. War sza -
wa 2003; W. J. Bursz ta: Czy ta nie kul tu ry.
Pięć szki ców. Łódź 1996.

H. Blu men berg: Pra ca nad mi tem. Tłum.
K. Naj dek, M. He rer, Z. Zwo liń ski. War sza -
wa 2009.

Zob. np. D. Si mo ni des, J. Li gę za: Gad -
ka za gad ką. 300 po dań, ba jek, i aneg dot
z Gór ne go Ślą ska. Ka to wi ce 2009; M. Ger -
lich: Stra chy w krę gu daw nych ślą skich wie -
rzeń. Ka to wi ce 1989.

H. Blu men berg: dz. cyt., s. 15.
Tam że, s. 375.
Z. Her bert: Mar twa na tu ra z wę dzi dłem.

Wro cław 1993, s. 110.
J. M. Co et zee: Eli sa beth Co stel lo. Tłum.

Z. Bat ko. Kra ków 2006, s. 28.
Zob. np. Dan te i in k si. Po ezy jŏ w tłu ma -

cze niach Mi ro sła wa Sy nia wy. Ko tórz Ma -
ły 2014; M. Kik: Fi lo zo fjo po ślōnsku.
Ko tórz Ma ły 2014; Aj schy los: Prōmy -
tojs przi bi ty. Tłum. Z. Ka dłu bek. Ko tórz Ma -
ły 2013.

R. Su li ma: Do ku ment i li te ra tu ra. War -
sza wa 1980, s. 10.

H. No wak, G. Zi vier: Zink wird Gold. Ein
Ro man des wir kli chen Le bens. Ber lin 1937,
s. 6. [Tłum. KW].

B. Li nek, J. Hau bold -Stol le: Wpro wa dze -
nie. W: Gór ny Śląsk wy obra żo ny. Wo kół mi -
tów, sym bo li i bo ha te rów dys kur sów na ro -
do wych. Red. J. Hau bold -Stol le, B. Li nek.
Opo le -Mar burg 2005, s. 9. Tę od ręb ność
wo bec „pro po zy cji kul tu ro wych Ślą ska na -
ro do we go” wi dać na przy kład w po ema cie
Of fi ci na fer ra ria po zba wio nym cho ciaż by
na ro do wych an ta go ni zmów. Zob. tak że:

Z. Zie lon ka: Śląsk – ogniwo tra dy cji: roz wa -
ża nia o hi sto rii i kul tu rze. Ka to wi ce 1981.

Przy kła do wy to pos ko pal ni -pie kła: „Moż -
na by przy pusz czać, że Dan te zszedł do tych
głę bin i zo ba czył tu taj pie kło w ca łej bez -
na dziej nej udrę ce w ca łej gro zie”. Zob.
E. T. A. Hof f mann: Ko pal nie w Fa lun.
W: Daw na no we la nie miec ko ję zycz na. Oprac.
G. Ko zie łek. War sza wa 1979, t. 1, s. 302.

Zob. np. M. Ja nion: Kuź nia Na tu ry.
W: tej że: Go rącz ka ro man tycz na. War sza -
wa 1975, s. 246-287; I. Kacz ma rzyk: Gó -
ry, kuź ni ce, ko pal nie. Li te rac ki ob raz ślą -
skie go gór nic twa. W: Śląsk – śmiet nik
kul tu ry. Za brze 2001, s. 31-46.

Por. R. Ocie czek: Głów ne kie run ki re cep -
cji „Of fi ci na fer ra ria” Wa len te go Roź -
dzień skie go. Ka to wi ce 1965, s. 65-66.
W swo im cza sie do cze kał się tak że Roź -
dzień ski mia na „pierw sze go pol skie go pi -
sa rza pro le ta riac kie go”. Por. G. Mor ci nek:
Gór ny Śląsk. War sza wa 1950, s. 7.

W. Roź dzień ski: Of fi ci na fer ra ria…,
s. 37.

Tam że, s. 45.
Tam że, s. 61.
Tam że, s. 181.
N. Frye: Bla ke i ar che ty py. W: Mi stycz -

ny świat…, s. 148.
G. Ba che lard: Wy obraź nia po etyc ka. Wy -

bór pism. Tłum. H. Chu dak, A. Ta tar kie wicz.
War sza wa 1975, s. 262.

W. Roź dzień ski: dz. cyt., s. 126.
Por. S. Li goń: Be ry i boj ki ślą skie. Ka to -

wi ce 1980, s. 29.
W. Roź dzień ski: dz. cyt., s. 97.
Za: G. Chma rzyń ski, M. Gła dysz, S.

Ziem ba: Re gion by tom sko -ka to wic ki. W:
Gór ny Śląsk. Red. K. Po pio łek, M. Su choc -
ki, S. Wy sło uch, S. Zaj chow ska. Po -
znań 1959, s. 83.

Tam że.
R. Ad ler: Szar ley czy li duch bun tu ślą skich

gór ni ków. http://ro ma qu il.blog.onet.pl [do -
stęp 3 lu te go 2015].

Zob np. Od czy nia cze klą twy.
http://2012.zy cie by tom skie.pl/ar ty -
kul.php?id=370&glow ny=0 [do stęp 3 lu te -
go 2015].

S. Twar doch: Epi fa nia wi ka re go Trza ski.
Wro cław 2007. Nu me ry cy to wa nych stro -
nic po da ję w tek ście głów nym.

H. No wak, G. Zi vier: Wenn es Tag wird.
Ro man. Ham burg -Ber lin 1950, s. 59-61.

Zob. G. Mor ci nek: Po da nie o Skarb ni ku.
W: te goż: Miód w ser cu i in ne no we le. Ka -
to wi ce 1966, s. 238; H. Go szyc: Skarb -
nik – do bry duch ko pal ni ja ko pa ra fra -
za Anio ła Stró ża w pi sar stwie Gu sta wa
Mor cin ka. W: Gu staw Mor ci nek – w 120-
le cie uro dzin. Red. K. He ska -Kwa śnie -
wicz, J. Lysz czy na. Ka to wi ce 2012, s. 64-
73.

Ta ki an tro po zo omor ficz ny kształt czę sto
po ja wia się w po da niach gór ni czych.
Zob. M. Ger lich: dz. cyt., s. 54-61.

W tym zna cze niu ja ko „uspo so bie nie”
u Blu men ber ga, s. 607.

■

Frag ment książ ki pió ra dr. Kry s#a na Wę ‐
grzyn ka za ty tu ło wa nej: Ję zy ki mi tu, hi ‐
sto rii, re li gii w li te ra tu rze na Gór nym Ślą ‐
sku. Ana li za wy bra nych dzieł XX wie ku
re gio nu po gra ni cza. Po sło wie Zbi gniew
Ka dłu bek. Ka to wi ce 2018. The sau rus Si le ‐
siae Skarb Ślą ski we współ pra cy z Wy ‐
daw nic twem Na uko wym „Śląsk”. s. 378.
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PRÓ BA POR TRE TU

Jan Go czoł – wia do mo, po eta przede
wszyst kim pu bli cy sta, au tor ty lu fe -

lie to nów pod szy tych po ezją, ukła da -
nych w cy kle (póź ny wnuk wy da je
w kil ku to mach), re dak tor, dzia łacz spo -
łecz ny, lu do znaw ca, try bun lu du mil -
czą ce go i ora tor. Za in te re so wa nia ję zy -
ko znaw cze i et no gra ficz ne. Tłu macz
po ezji o wy jąt ko wym słu chu ję zy ko -
wym, sły szy do brze ję zy ki sło wiań skie
(od ro syj skie go po ma ce doń ski) i ger -
mań skie. Nie mó wi za gło śno i za czę -
sto o po mo stach i zbli że niach, o wie -
lo kul tu ro wo ści i wie lo ję zycz no ści, ale
sta ra się – jak umie, jak ser ce pod po -
wia da – oswa jać i po zna wać to, co po -
zor nie da le kie i ob ce, a cza sem oka zu -
je się, że tyl ko tro chę in ne.

Z Roz mie rzy pod Strzel ca mi Opol -
ski mi ród swój wie dzie. Go czo ło wie
w Roz mie rzy by li, zda je się od za wsze.
Pa mięć dłu ga, prze ka zy wa na przez po -

ko le nia. Z tej Roz mie rzy, w któ rej uro -
dził się sław ny Piotr Ga szo wiec (Pe -
trus de Si le sia, Pe trus Strze lecz), astro -
nom, me dyk i uta len to wa ny mów ca
z XV wie ku. Był le ka rzem na dwor nym
kró la Ka zi mie rza Ja giel loń czy ka, kil -
ka ra zy dzie ka nem, a na wet i rek to rem
prze sław nej Aka de mii Kra kow skiej;
wte dy to jesz cze by ło bli sko znad
Od ry do Kra ko wa. Ze zna ko mi tym
kra ja nem łą czy Go czo ła za mi ło wa nie
do po dró ży (oby dwaj od wie dza li po -
łu dnie Eu ro py i Ko lo nię, cho dzi li pra -
wie ty mi sa my mi dro ga mi) cza sem ta -
lent ora tor ski i za in te re so wa nia
astro lo gicz ne. Ge nius lo ci nie opusz -
cza te go za kąt ka.

Przy wią za nie ser decz ne do Ślą ska,
do lu dzi tu tej szych i spraw Ślą ska do -
ty czą cych, wła ści wie opę ta nie Ślą -
skiem, szla chet na cho ro ba, cią gle po -
na wia ne pró by zro zu mie nia isto ty
ślą sko ści, ślą sko ści ja ko prze kleń -
stwa i bło go sła wień stwa, mi łość dwu -
skrzy dla ta, o któ rej daw no te mu pi sał
Cy prian Nor wid. Sta ry Ślą zak, po stać

li te rac ka, zło żo na z okru chów rze czy -
wi sto ści, cza sem wię cej ro zu mie i czu -
je niż au to rzy spi su ją cy gru be księ gi
hi sto rycz ne, so cjo lo gicz ne i lu do -
znaw cze. Mó wi ina czej. Ro zu mie,
czu je, ko cha, nie na wi dzi, dzi wi się,
zło ści, z cza sem tra ci cier pli wość, ce -
dzi przez zę by, przy cho dzi z za świa -
tów na wet, że by się upo mnieć o swo -
ją praw dę, mó wi szep tem, a cza sem już
tyl ko szep cze do sie bie. Gdy by tak ktoś
wy słu chał do koń ca Sta re go Ślą za ka
z wier szy Go czo ła (kto jesz cze pa mię -
ta, co mó wił Ja ro sław Iwasz kie wicz
o po etach, przy po mi nał, że czu ją oni
wię cej i prze czu wa ją niż wie dzą mą -
drzy). Al bo za sta no wił się dłu żej
nad je go mó wią cym mil cze niem. Po -
my ślał, co zna czy ta go rycz: 

Już za nie go daw no in ni wszyst ko
mó wią

Sam by nie po my ślał, że tak trze ba
mó wić.

Już mu do mil cze nia nie zo sta ło
dłu go.

W wier szach cią gle (ale nie tyl ko)
o Ślą sku, o lu dziach i spra wach, pra -
wie jak w pi sar stwie Er wi na Kru ka,
któ ry też mó wi za in nych, trud ną
praw dę ma zur ską pró bu je uchwy cić.
Do peł nie niem wier szy Go czo ła cy kle
gorz kich, ale jak że prze ni kli wych fe -
lie to nów: Duk ty ślą skie i sty li zo wa ne
li sty do Ja ni ny Ptak. Zwro ty li rycz ne
do św. Ja na Ne po mu ce na. Jan Ne po -
mu cen, tak się przy naj mniej zda je, po -
ma ga imien ni ko wi, jak mo że. Mi to -
lo gi za cja do mo wej oj czy zny, kie dy
in dziej – dla rów no wa gi – de mi to lo -
gi za cja. Ser cem gry zę – mógł by po -
wtó rzyć za mę dr ca mi. Pa mięć do bra
o lu dziach bli skich, któ rych już nie
ma wśród ży wych (Krzysz tof Buc ki,
Ma rek Jo dłow ski), dłu ga pa mięć
o po wi no wa tych z wy bo ru (o Ra fa -
le Urba nie, wiel kim ory gi na le z Gło -
gów ka, pisa rzu i ogrod ni ku, któ re go
Sta chu ra na zwał oj cem, o Ja nie
Ed mun dzie Osmań czy ku, któ ry tak
do brze ro zu miał spra wy ślą skie
i my śla ł o nich wszę dzie, nad Wi słą
i za Wiel ką Wo dą).

Spo łecz nik i ho mo po li ti cus. Sen su -
ali sta i my śli ciel. Czu ły na uro ki ży cia
i cią gle po szu ku ją cy praw dy. W ła wach
po sel skich ukła dał cza sem wier sze
i ma rzył o mie dzy zie lo nej, na któ rej
mógł by się wy cią gnąć i pa trzeć mię -
dzy dwie ma ścia na mi zbo ża („roz ma -
ite go” co oczy wi ste) w nie bo wy so kie,
chmu ry prze su wa ją ce się po wo li śle -
dzić, czuć to wszyst ko, co łą czy z zie -
mią. Wier sze o mi ło ści, wier sze in tym -
ne, wier sze za du ma ne, wier sze
o zbio ro wo ści. I cią gła pa mięć o kul -
tu rze i na tu rze, o roz dwo je niu w so bie,
jak pi sał kie dyś sław ny po eta. Pa mięć

Jan Go czoł
(1934‐2018)

In me mo riam
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cią gła. O nie gdy siej szych kom pro -
mi sach też. I o ce nie kom pro mi su. Pa -
mięć bez skre śleń i ła twych uspra wie -
dli wień. Ra czej bez ucie czek. Po trze ba
cią głe go spraw dza nia, cią głe go do ty -
ka nia skó rą. Wszę dzie pró bu je prze no -
sić z cza su w czas prze ży cia, mi ło ści,
fa scy na cje. Po wro ty i pró ba zno sze nia
gra nic. Nie chęć do świa ta bez pa mię -
ci; na wet odro bi nę wsi uda ło mu się
prze nieść na bruk miej ski. Przy zna wał
się kie dyś:

Ta kro wa nie wi dzial na, któ rą trzy -
mam u sie bie, 

Na trze cim pię trze, uli ca Dzier żo nia,
przy szła za mną

po dwu na stu la tach roz łą ki.

ADAM WIER CIŃ SKI 

PIEW CA ŚLĄ SKA

# ZIE MI I LU DZI

W
84. ro ku ży cia zmarł w Opo lu
22 lu te go Jan Go czoł. Piew ca

Ślą ska – zie mi i lu dzi. Po eta, fe lie to -
ni sta, re dak tor, tłu macz. Po seł na Sejm
w la tach 1985–1991. W at mos fe rze ju -
bi le uszu Sto wa rzy sze nia In sty tut Ślą -
ski, w 1994 ro ku wy bra ny pre ze sem
Ku ra to rium. 

Uro dził się 13 ma ja 1934 r. w Roz mie -
rzy pod Strzel ca mi Opol ski mi (wów czas
Ro smiers, a od 1936 r. – An ger bach)
w pru skiej pro win cji gór no ślą skiej.
Go czo ło wie, jak pi sze dr Adam Wier -
ciń ski, „w Roz mie rzy by li, zda je się,
od za wsze”. Pew nie nie tyl ko Roz mie -
rzy, bo na zwi sko zna leźć moż na w po -
bli skim Gro dzi sku, z któ re go np.
w 1888 ro ku go spo darz Jo zef Go czoł
skar żył się, iż zo stał ob ra żo ny przez Ja -
na Ciom per li ka, ale przed są dem roz -
jem czym po go dził się z są sia dem... 

Jan Go czoł roz po czął edu ka cję
w szko le nie miec kiej. Kon ty nu ował ją,
gdy przez pra wo brzeż ną część Opolsz -
czy zny zi mą po cząt ków 1945 ro ku
prze szedł front i wkrót ce zo sta ła przy -
łą czo na do pań stwa pol skie go. Et -
nicz nie i kul tu ro wo ro dzin na wieś
Go czo ła by ła pol ska, w 1910 ro ku
na 641 miesz kań ców – 625 mó wią -
cych ję zy kiem pol sku, 15 nie miec kim
i 1 oby dwo ma ję zy ka mi. W ple bi scy -
cie 20 mar ca 1921 r. 193 do ro słych
(58% upraw nio nych przy 98,5% fre -
kwen cji) gło so wa ło za przy łą cze niem
Gór ne go Ślą ska do Pol ski. Za po zo sta -
niem w Niem czech – 139 (42%). 

Pod kre ślał Jan Go czoł, iż był pierw -
szym po woj nie miesz kań cem, któ ry
zdo był ma tu rę (w 1953 w strze lec kim
Li ceum Ad mi ni stra cyj no –Han dlo -

wym), na stęp nie stu dia wyż sze. Do hi -
sto rii Pol ski wieś wpi sa na zo sta ła już
w XV wie ku, bo wiem, jak przy po mi -
na Wier ciń ski, w Roz mie rzy uro dził się
Piotr Ga szo wiec (ok. 1430–1474),
słyn ny uczo ny – stro nom i me dyk (na -
dwor ny le karz Ka zi mie rza Ja giel loń -
czy ka), pro fe sor i rek tor Aka de mii Kra -
kow skiej.

Po ma tu rze – nie mo gąc roz po cząć
stu diów dzien ni kar skich na Uni wer sy -
te cie War szaw skim, bo ja ko „ku łac kie”
dziec ko nie otrzy mał miej sca w aka -
de mi ku ani sty pen dium, pod jął pra -
cę – ko lej no w PGR, fa bry ce obu wia,
za rzą dzie po wia to wym ZMP. Od był
też obo wiąz ko wą służ bę woj sko wą.
Stu dia roz po czął osta tecz nie w 1960 ro -
ku w opol skiej Wyż szej Szko le Pe da -
go gicz nej, wy bie ra jąc – jak mu do ra -
dza li pi sa rze, z któ ry mi się ze tknął
– po lo ni sty kę. Tłu ma czył to póź niej na -
stę pu ją co: „Pra dzie je mo jej li te rac -
kiej świa do mo ści za czy na ją się
w stycz niu 1945 ro ku. Kie dy z nie dzie li
na nie dzie lę w spon ta nicz nych mo dli -
twach i śpie wach ko ściel nych po ja wił
się – tak wy raź nie i nie spo dzie wa nie
jak by na gle rze ka spod zie mi wy stą pi -
ła – zu peł nie in ny ję zyk. Ję zyk pol ski.
To by ło wstrzą sa ją ce oszo ło mie nie.
Zna ne mi do tych czas je dy nie z do mo -
wych przy ci szo nych szme rów i szu -
mów sło wa gwa ro we re zo no wa ły te -
raz tek sta mi mo dlitw i psal mów
o prze moż nej, pul su ją cej ener gii; by -
łem w tym cza sie mi ni stran tem – dzień
w dzień na pro mie nio wa ła ta, przej mu -
ją ca nie zna nym dresz czem ener gia”. 

Do daj my w tym miej scu, iż w
Re al –Hand buch des Bi stums Bre slau
z 1929 ro ku w pa ra fii Ro smiers w ko -
ście le ję zyk pol ski – po dob nie jak
11 in nych na le żą cych do de ka na tu
strze lec kie go – był wy mie nio ny ja ko
pierw szy, po nim nie miec ki. Tyl ko
w 2 pa ra fiach strze lec kich by ło od -
wrot nie. I na ko niec – wśród ha seł Lek -
sy ko nu Po lac twa w Niem czech, któ -
rych w 1939 ro ku w opol skich
„No wi nach Co dzien nych” nie zdą żo -
no wy dru ko wać, za la zła się Roz -
mierz, o tre ści (m.in): „W ko ście le pa -
ra fial nym 3 nab. pol skie w mies.,
je den raz w ko ście le fi lial nym.
Maj./owe/ i róż./ań co we/ 4 ra zy w tyg.
nie szpo ry i dro ga krzy żo wa po pol sku,
Dzie ci przy go to wu je się do sakr./amen -
tów/ św. po pol sku”. Przy po mnij -
my – gdy Lek sy kon dru ko wa no już tak
nie by ło, bo wiem w przeded niu na pa -
ści na Pol skę, kar dy nał Adolf Ber tram
za wie sił pol skie na bo żeń stwa, wcze -
śniej – w czerw cu 1939 r. nie miec kie
na bo żeń stwa w die ce zji ka to wic kiej
za wie sił bp. Sta ni sław Adam ski. 

W opol skiej uczel ni czas je go stu -
diów (1960–1965) to tak że spo tka nia
z kształ cą cy mi się – za po wia da ją cy mi

się już po eta mi – Wie sła wem Ka za nec -
kim, Ire ną Wy czół kow ską, Bo gu sła -
wem Żu ra kow skim czy świe ży mi
ab sol wen ta mi – Sta ni sła wem Sro -
kow skim, i Zbi gnie wem Ża kie wi -
czem, wów czas wy kła dow cą. Już pod -
czas stu diów Go czoł zo stał człon kiem
Związ ku Li te ra tów Pol skich (1963),
od 1971 – pre ze sem Od dzia łu Opol -
skie go, bo ja ko po eta za de biu to wał
w 1957 ro ku, opol skim „Al ma na chu
ar ty stycz nym”, a na stęp nie swo je
wier sze, frag men ty pro zy re cen zje li -
te rac kie i tłu ma cze nia wier szy
z li te ra tur ob cych pu bli ko wał m.in.
w „Od rze” (1958–1959), „Try bu nie
Opol skiej” (od 1958), „Ka len da rzu
Opol skim” (od 1962). 

Po stu diach – ja ko pu bli cy sta – zwią -
zał się z re dak cją ka to wic kich „Po glą -
dów”, a swo je utwo ry pu bli ko wał też
w „Ty go dni ku Kul tu ral nym”, „Ży ciu
Li te rac kim”, „Mie sięcz ni ku Li te rac -
kim” i „Fak tach i My ślach”. W 1970
ro ku roz po czął pra cę w mie sięcz ni ku
„Opo le”, w któ rym był ko lej no se kre -
ta rzem, za stęp cą re dak to ra na czel ne -
go i od 1975 ro ku re dak to rem na czel -
nym. Od 1986 ro ku był pre ze sem
Od dzia łu Opol skie go ZLP, a w 1989
zo stał człon kiem Za rzą du Głów ne go
ZLP. Był pre ze sem Opol skie go To wa -
rzy stwa Kul tu ral no -Oświa to we go
od 1995 ro ku do je go roz wią za nia. 

Pod czas pre ze so wa nia w In sty tu cie
Ślą skim włą czył się do ba dań
nad miej scem li te ra tu ry ślą skiej w re -
la cjach pol sko -nie miec kich.

Swo ją twór czo ścią po etyc ką, ese -
istycz ną, fe lie to no wą do ku men to wał
cza sy, w któ rych żył – uka zu jąc naj -
istot niej sze pro ble my tej czę ści Gór -
ne go Ślą ska, któ ra po ostat niej woj nie
włą czo na zo sta ła do Pol ski. Więc pro -
ble my, któ re zmia na gra nic i ustro ju
przy nio sła – ta kie jak – tra ge die ro dzin
któ re utra ci ły oj ców – je go oj ca poj -
ma li czer wo no ar miej cy i wy wieź li
w głąb ZSRR, gdzie zmarł na ty fus, co
od zwier cie dla ło się szcze gól nym miej -
scem mat ki w po ezji, nie zro zu mie nie
ży ją cych tu lu dzi (wier sze o Sta rym
Ślą za ku), mi gra cje do miast (fe lie to -
ny po etyc kie „Na brzo zo wej ko rze”),
w co ty go dnio wych fe lie to nach...

W ży cze niach z oka zji 70-le cia,
w imie niu spo łecz no ści In sty tu to wej
pi sa łem: „Dla nas – chlu bią cych się do -
wo da mi Two jej życz li wo ści i przy jaź -
ni – je steś nie tyl ko PIEW CĄ, SU MIE -
NIEM, ALE I SĘ DZIĄ. Je steś SO LĄ
SLĄ SKIEJ ZIE MI, jej naj zna ko mit -
szym re pre zen tan tem i do ku men ta li -
stą cza su XX i – oby jak naj dłu żej
– XXI wie ku. Ja ko in te lek tu ali sta je -
steś tak że straż ni kiem ślą skich war to -
ści, któ re ma ni fe stu jesz i któ rych bro -
nisz – za rów no wte dy, gdy pi szesz ale
tak że – gdy mil czysz”...
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Por tre tu jąc Go czo ła – ja ko jed ne go
z tych, któ rzy za ży cia prze kro czy li
tzw. próg prze cięt no ści i za pi sa li się już
pięk nie w kul tu rze, dr Wier ciń ski pi -
sał – „Spo łecz nik i ho mo po li ti cus.
Sen su ali sta i my śli ciel. Czu ły na uro -
ki ży cia i cią gle po szu ku ją cy praw dy”.
Ta kim Go za pa mię ta my. 

*

Z Jan kiem ze tkną łem się pod czas
stu diów, gdy or ga ni zo wa łem m.in.
spo tka nia z człon ka mi stu denc kiej
gru py po etyc kiej – Ire ną Wy czół kow -
ską, Wie sła wem Ka za nec kim, Bo gu -
sła wem Żu ra kow skim, czy za pro szo -
nym z Le gni cy, gdzie uczył
w tech ni kum – Sta ni sła wem Sro kow -
skim. Od te go cza su ob da ro wy wa ny
by łem Je go przy jaź nią. Utrwa la ła to
ak tyw ność w OTK -O, „WDJ”, „Ka -
len da rzu Opol skim” i róż nych ini cja -
ty wach kul tu ral nych. W bliż szych
kon tak tach cha rak te ry zo wał się z jed -
nej stro ny za gad ko wym opty mi zmem
ka ta stro ficz nym, z dru giej po god ną
(cza sem me lan cho lij ną) otwar to ścią
na lu dzi. Sta wał się du szą spo tkań to -
wa rzy skich – wy róż niał się bo gac twem
za pa mię ta nych pie śni i pio se nek oraz
dow ci pów (tak że sy tu acyj nych). Ja ko
eru dy tę ce cho wa ła Go re flek syj ność,
cen na zwłasz cza pod czas luź nych
spo tkań przy oka zji kon tak tów ofi cjal -
nych np. z gru pa mi za gra nicz ny mi.
Sprzy ja ło to zbli ża niu lu dzi i po głę bia -
niu współ pra cy. Czę sto wie le lat trwa -
ją cych przy jaź ni. Mi mo kło po tów
zdro wot nych w ostat nich la tach miał
wie le pla nów twór czych. Nie ste ty nie
wszyst kie zdą żył zre ali zo wać.

MI CHAŁ LIS

GLO RIA AR TIS

G
dy o Po ecie mo wa, po ecie, któ ry
wła śnie od szedł, wła ści wie tyl ko

wiersz do sta tecz nie unieść mo że prze -
sła nie je go ży cia i opo wieść o nim. Nic
tu nie wskó ra su chy ży cio rys, choć by
na wet pę ka ją cy od fak tów. Li te ra bo -
wiem al bo po zo sta je mar twa (zwłasz -
cza w ob li czu śmier ci), al bo ży wa, gdy
czło wiek po zo sta je ży wy w tym, co
czy nił i co pi sał. A na de wszyst ko po -
etą był Jan Go czoł, choć nie raz w spo -
łecz nej służ bie i w wy mia rze obec no -
ści po śród in nych lu dzi. Te śla dy Je go
ży cia są śla da mi czło wie ka idą ce go ku
pięk nu w sło wie, ku mi ło ści do zie mi,
któ ra Go wy da ła, a wo bec służ by i lu -
dzi – ku te mu, co pra we. Za ty mi wy -
so ko brzmią cy mi stru na mi, o któ re tu
trą cam, al bo przy nich – jak przy har -

fie – stał wiel ki ta lent ar ty sty i stał Je -
go sys tem war to ści, i sta ły – te po daw -
ne mu uj mo wa ne – cno ty. Wśród tych
cnót znaj dzie my tak że wier ną pa mięć
przod ków i ich ję zy ka, ma tecz ni ka,
z któ re go wy szedł ku pol sz czyź nie swej
po ezji i do ję zy ka tej Oj czy zny więk -
szej, szer szej niż uko cha na Roz mierz
i mi ło wa ny Śląsk; wier ność ro dzi nie;
cie ka wość świa ta i praw dy o nim;
wresz cie umie jęt ność mil cze nia i po -
wścią gli wość w są dach, zwłasz cza
o bliź nich. Ja ko in tro wer tyk, mo że na -
wet me lan cho lik, nie raz był bar dzo
„osob ny” w spo so bie by cia, a w przy -
pad ku cier pień, tak że cier pień du cha,
po mę sku „za mknię ty” wo bec świa ta.
A jed nak cho wał w so bie – jak kol wiek
rzad ko ujaw nia ne – po kła dy cie pła. 

A te raz pa rę słów „te le gra ficz nych”
w mo im kon tek ście oso bi stym. Zna li -
śmy się od 1964 r. Pierw sze w ży ciu
spo tka nie au tor skie od by łem w Je go to -
wa rzy stwie, po dob nie dru gie (rów nież
z udzia łem śp. śp. Wie sła wa Ka za nec -
kie go i Wie sła wa Ma lic kie go) w ro ku
bo daj 1965 lub 1966. Re ko men do wał
mnie na człon ka ZLP (1976), wie le kroć
ja ko se kre tarz za rzą du za stę po wa łem go
w po sie dze niach ZG ZLP, w jed nej ka -
den cji by łem Je go wi ce pre ze sem.
Współ pra co wa li śmy na ła mach mie -
sięcz ni ka „Opo le”, któ rym współ kie ro -
wał, a po tem kie ro wał. Był mi so jusz -
ni kiem tak w twór czo ści li te rac kiej, jak
pu bli cy stycz nej. Uczył mnie Ślą -

ska – ja ko je den z tych wy bit nych Ślą -
za ków, któ rych mia łem szczę ście spo -
tkać. Dzię ki nie mu po zna łem m.in.
śp. śp. Bo le sła wa Lu bo sza, Ed mun da
Osmań czy ka, Wil hel ma Szew czy ka.
Nie gdyś – w to wa rzy stwie śp. Zbi gnie -
wa Ża kie wi cza – mia łem za szczyt po -
znać Je go Pa nią Mat kę. Z po dró ży
na Sy be rię i doAł ta ju przy wiózł mi ka -
mień z je zio ra Baj kał (któ ry w 1974 r.
opi sa łem w wier szu) i pa rad ny ro żek ał -
taj ski do wi na. Dwu krot nie ra zem od -
wie dzi li śmy w skła dzie de le ga cji oświa -
to wej kraj Schl eswig -Hol ste in (RFN).
Z tych po dró ży nie tyl ko zna ko mi cie
prze tłu ma czył na nie miec ki mój wiersz
Dzwo ny w Lu be ce, lecz tak że w ro -
ku 2005 ze chciał go od czy tać po li ty kom
nie miec kim w ra tu szu w Lu be ce. Ja ko
jed ni z pierw szych prze kra cza li śmy ra -
zem gra ni cę z Pol ską 1 ma ja 2004 r. już
bez kon tro li, bo był to dzień przy ję cia
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.

Opo le i Opolsz czy zna po że gna ły po -
etę skrom nie, zbyt skrom nie. Na wet
nie spo czął w Alei Za słu żo nych (mo -
że nie chciał, mo że nie chcie li Bli scy).
Ta kie cza sy. Jed nak cza sy zmien ne są,
a pięk no i do bro trwa ją. Mak sy mę Glo -
ria Ar tis no sił tak że w przy zna nym Mu
me da lu, a nad to, prze cież – i na szczę -
ście: Ars lon ga, vi ta bre vis…
Że gnaj, Jan ku! Al bo: do wi dze -

nia…

HAR RY DU DA

HARRY DUDA

ŚLĄ ZAK MIL CZĄ CY

Pa mię ci Ja na Go czo ła

W ten lu ty mróz – mil cze nie, czas jak za siał ma kiem:

tak mil czy od cho dzą cy po eta Jan Go czoł;
z mo zo łu dni i no cy sam stał się Ślą za kiem

sta rym. I wiecz nym – z wier sza – pod mio tem li rycz nym.

Sło wa z ko ry brzo zo wej go skry ły, nim spo czął
w pa mię ci. Sta ry Ślą zak do pod zie mia scho dzi

jesz cze ży jąc, ile kroć w chwil spo rze chro nicz nym

nic mu się z je go du szą nie zga dza, więc gro dzi

sie bie od świa ta, by śnić. Ko cha łeś tę zie mię – 

od jej środ ka w Roz mie rzy. Tra ge die po my łek

Two ją ro lę zo ra ły, a z niej pol skie ple mię
plon go ry czy zbie ra ło. I nad to upar tym

wzwyż idąc sło wem, trwa łeś, aż wie lu prawd schy łek 

jak dnia schy łek przed wcze sny na stał. Lecz oca li

Cię pięk no, co ula ta nad cza sem roz dar tym

ja ko świa tła ptak wiecz ny. 

26 lu te go 2018
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C
zy ta nie ksią żek to dziś za ję cie eli tar -
ne. Nie oce niam zja wi ska. Stwier -

dzam fakt. W tym kon tek ście – by wa jąc
ostat nio w wie lu mia stach wo je wódz twa
ślą skie go – po sta no wi łem spraw dzić, jak
na ten fakt re agu ją na sze księ gar nie.
Ogól na od po wiedź brzmi ba nal nie: księ -
gar nie są zwy kły mi skle pa mi, w któ rych
sprze da je się to war, a im wię cej się sprze -
da, tym le piej. Kto nie spro sta kon ku ren -
cji, wy pa da z ryn ku. Trud no się więc dzi -
wić, że na wy sta wach kró lu ją po zy cje,
o któ rych wo lał bym nie wspo mi nać.

Za in te re so wa łem się jed nak do stęp no -
ścią po zy cji na praw dę eli tar nych, ta kich
któ re pro mu ją wie dzę o re gio nie. Spraw -
dza łem rów nież ofer tę li te ra tu ry lo kal -
nej: ka to wic kiej w Ka to wi cach, gli wic -
kiej w Gli wi cach, so sno wiec kiej
w So snow cu itd. Po za nie licz ny mi wy -
jąt ka mi nie są to książ ki, za pew nia ją ce
du ży ob rót. W su per mar ke tach nie znaj -
dziesz ich wca le, a w zwy kłych księ gar -
niach al bo są po cho wa ne gdzieś na nie -
do stęp nych pół kach, al bo – i to jest
nor mą – trze ba je za ma wiać (mu szę jed -
nak od no to wać, że ter mi ny re ali za cji są
za dzi wia ją co krót kie; książ kę za mó -
wio ną ra no moż na gdzie nie gdzie ode brać
te go sa me go dnia po po łu dniu). 

Od wie dzi łem też kil ka bi blio tek miej -
skich, któ re w swo ich sta tu tach po win ny
mieć pro mo wa nie wie dzy o wła snym
mie ście i o wła snych twór cach. Nie ste -
ty – bi blio te ki zwy kle nie wy od ręb nia ją
re ga łów z ta ki mi pu bli ka cja mi. A już bi -
blio tek i księ garń, za pew nia ją cych do stęp
do peł niej szej pa no ra my twór czo ści re -
gio nu bez prze dzie ra nia się przez ka ta lo -
gi, nie spo tka łem wca le. Oczy wi -
ście – w Bi blio te ce Ślą skiej jest wszyst ko,
a uczel nie i więk sze mu zea pro wa dzą wła -
sne skle pi ki fir mo we, ale znów: w żad -
nym mu zeum nie ku pisz ksią żek wy da -
wa nych na uni wer sy te cie, czy choć by
w in nym mu zeum. I ni gdzie nie na tkną -
łem się na pla ców kę, któ ra by pro mo wa -
ła się pod ha słem: „u nas znaj dziesz
wszyst ko, co opu bli ko wa no o na szym
mie ście”.

Ja kież więc by ło mo je zdzi wie nie,
gdy w koń cu ta ką księ gar nię zna la złem
w Biel sku -Bia łej. Już sa ma na zwa „Klim -
czok” nie ja ko su ge ru je, że mo gą tam być
pro mo wa ni au to rzy z Pod be ski dzia. I tak
wła śnie jest! W ła two do stęp nych miej -
scach umiesz czo no ga blo ty z twór czo ścią
na te mat sze ro ko ro zu mia ne go re gio nu
be skidz kie go. Do ty czy to za rów no wi try -
ny wy sta wo wej, jak też kil ku spe cjal nie
wy dzie lo nych miejsc we wnątrz księ -
gar ni. Na uwa gę za słu gu je po dział te ma -
tycz ny wy eks po no wa nych wy daw nictw.
Z jed nej stro ny są to pu bli ka cje ty po wo
hi sto rycz no -re gio nal ne i tu ry stycz ne,
z dru giej – po ezja, pro za i dzie ła na uko -
we sa mych bielsz czan.

Ta kie do świad cze nia w za kre sie upo -
wszech nia nia czy tel nic twa za słu gu ją
na po pu la ry za cję w ca łym wo je wódz twie
ślą skim. Oka zu je się, że moż na two rzyć
punk ty pro mo cji za rów no dla au to rów
lo kal nych, jak i dla twór ców wy wo dzą -
cych się z szer sze go re gio nu. Szcze gól -

nym za in te re so wa niem i pie ty zmem
(czy li pro mo cją) po win na być tak że
oto czo na twór cza mło dzież, sta wia ją ca
pierw sze kro ki na ni wie li te ra tu ry – przy -
szli ślą scy pro za icy i po eci. Na le ża ło by
też zwró cić uwa gę na do ro bek li te rac ki
au to rów spo za Ślą ska i z za gra ni cy,
o ile przed mio tem za in te re so wań jest
oczy wi ście nasz re gion.

Jest to nie sły cha nie waż ne zwłasz cza
w okre sie, gdy Śląsk kon fron tu je swo -
ją ak tu al ną toż sa mość hi sto rycz ną i kul -
tu ro wą z prze szło ścią, in ten syw nie po -
szu ku jąc naj wła ściw szych dla sie bie,
opty mal nych dróg roz wo ju nie tyl ko
w za kre sie go spo dar ki, lecz tak że kul tu -
ry w róż nych jej prze ja wach. Prze my śle -
nia i do świad cze nia za pi sa ne w to mi kach
po etyc kich, be le try sty ce i roz pra wach na -
uko wych po win ny sta no wić prio ry te to -
wą i ofen syw ną ofer tę, z któ rej ko rzy -
stać mógł by każ dy miesz ka niec
za in te re so wa ny kul tu rą swo je go re gio -
nu. Po za tym – wa run kiem oży wie nia
ży cia li te rac kie go jest to, by lo kal ni pi -
sa rze mie li w mia rę peł ny prze gląd
twór czo ści swo ich ko le gów po pió rze.
Je stem zda nia, że per so nel księ gar ni
„Klim czok” w Biel sku -Bia łej do sko na -
le to zro zu miał i w mia rę swo ich skrom -
nych moż li wo ści pod jął za da nia, któ re
de fac to na le żą do in nych.

Przy oka zji od no tu ję też ini cja ty wę
Ko lei Ślą skich, któ re na dwor cach, np.
w Ty chach, pro wa dzą wy po ży czal nie
ksią żek dla po dróż nych, ocze ku ją cych

na po łą cze nia. War to ścio we ini cja ty wy
po ja wia ją się w róż nych miej scach. Nie
two rzy to jesz cze żad ne go sys te mu, ale
już po win no być in spi ra cją dla władz sa -
mo rzą do wych. Co z te go, że do mi nu je
dziś kul tu ra smart fo no wa. Praw dzi wa
kul tu ra wy ma ga książ ki. Tam się za czy -
na i tam nas prze trwa.

Po otrzy ma niu ar ty ku łu od dra B. Łu ka ‐
sze wi cza, na wią za li śmy kon takt z kie row ‐
nicz ką księ gar ni „Klim czok” w Biel sku ‐Bia ‐
łej. Oto frag ment ma ila z do dat ko wy mi
in for ma cja mi:

Dzień do bry. Z przy jem no ścią in for mu -
je my re dak cję „Ślą ska”, iż księ gar nia
„Klim czok” współ pra cu je od daw na
z re gio nal ny mi wy daw nic twa mi oraz
wspie ra lo kal nych twór ców, zwłasz cza hi -
sto ry ków, zaj mu ją cych się te ma ty ką re gio -
nal ną, oraz au to rów po wie ści, któ rych ak -
cja roz gry wa się w Biel sku -Bia łej
i oko li cach. Utrzy mu je my sta ły kon takt
z Mu zeum Hi sto rycz nym w Biel sku -Bia -
łej, Wy dzia łem Kul tu ry Urzę du Mia sta,
Książ ni cą Be skidz ką, Aka de mią Tech nicz -
no -Hu ma ni stycz ną i in ny mi in sty tu cja mi
w re gio nie. Za opa tru je my rów nież Mu -
zeum Ślą skie i Mu zeum Cie szyń skie oraz
in ne pla ców ki na te re nie Pol ski. Za wsze
ak tyw nie za bie ga my o naj now sze pu bli -
ka cje i ma my na dzie ję, że je ste śmy naj -
le piej za opa trzo ną księ gar nią pod tym
wzglę dem w Biel sku -Bia łej.

Be ata To ma sik,
ksie gar nia klim czok.pl

„Klimczok”

kształtuje tożsamość

BOHDAN ŁUKASZEWICZ
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Co
się dzie je z na szą zbio ro wą pa mię-
cią? Kto i co w niej za pi su je, a co

z niej wy ma zu je? I czy pa mięć in dy wi du -
al na jest zu peł nie bez bron na wo bec in sty-
tu cjo nal nej ma ni pu la cji i pre sji? 

Dość… Prze cież te i tym po dob ne py-
ta nia za da wa łem (so bie i in nym) przez ca -
łe ży cie za wo do we na uczy cie la -po lo ni sty,
więc mo że wresz cie dać spo kój – pod ko-
niec ósme go ro ku eme ry tu ry? Rzecz
w tym, iż owe py ta nia do ty czą cią gle to-
czą ce go się pro ce su a nie sta tycz nej sy tu -
acji – za tem od po wie dzi, na wet naj traf niej-
sze w da nym mo men cie (hi sto rycz nym),
wy ma ga ją nie ustan nej ak tu ali za cji. 

Jak się ona do ko nu je? Roz ma icie: raz
szyb ciej, raz wol niej, rze tel niej lub mniej
rze tel nie – w za leż no ści od dy na mi ki
cza su, w któ rym przy szło nam żyć. Mo je
po ko le nie aku rat mo że na rze kać, że by ło
nud no, gdyż kil ka dzie siąt lat upły nę ło
nam w sza rzyź nie PRL -u. „Czar na 45-let-
nia dziu ra i ty le” – jak sar ka stycz nie pod-
su mo wał tę „ak tu ali za cję”, do ko na ną
na po cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku, Ta-
de usz Ró że wicz w Kar to te ce roz rzu co nej. 

Pa mię tam swój dość gwał tow ny od ruch
sprze ci wu, kie dy za miast ocze ki wa nych
prób rze tel ne go opi su tej – nie jed no li tej
prze cież – „sza rzy zny”, usły sza łem for muł-
kę, któ ra po pro stu prze kre śla ła za war tość
mo jej pa mię ci: „45 lat ko mu ni stycz ne go
ter ro ru”. No cóż, nie wszy scy ocze ki wa li
rze tel no ści, a bar dzo licz ni w ogó le nie do-
pusz cza li moż li wo ści ja kie go kol wiek
ocze ki wa nia, żą da jąc na tych miast for mu-
łek krót kich i ła two za pa da ją cych w pa-
mięć – a przede wszyst kim sku tecz nych
po li tycz nie, tzn. naj do tkli wiej ude rza ją cych
w prze ciw ni ka. 

A mo ja pa mięć upar cie pod su wa ła ja ko
re pli kę po wie dzon ko, któ re obi ja ło mi się
o uszy przy naj mniej od okre su stu diów
w pierw szej po ło wie lat 60.: „naj we sel szy
ba rak w obo zie”. Mo gło się ono po ja wić
w obie gu, rzecz ja sna, do pie ro po paź dzier-
ni ku ’56 – wcze śniej w żad nym obo zo wym
ba ra ku nie mo gło być we so ło. 

Kon cept opie ra się na mi go tli wo ści
zna cze nio wej po ję cia „obóz”, któ re prze-
de wszyst kim wią za ło się z po li tycz ną no-
wo mo wą tam te go cza su, dzie lą cą świat
na dwa obo zy – so cja li stycz ny oraz im pe-
ria li stycz ny. To wa rzy szą ce mu sło wo „ba-
rak” na rzu ca ło na to miast naj bar dziej zło -

wro gie sko ja rze nie obo zu so cja li stycz-
ne go z kon cen tra cyj nym. Tłem dla tej gry
wie lo znacz no ścią by ły re por ta że pra so we
i fil mo we z obo zów har cer skich i in nych
mło dzie żo wych, roz brzmie wa ją cych we-
so łym śpie wem i śmie chem. 

Oczy wi ście, wszyst ko to by ło ob fi cie
pod la ne so sem pro pa gan do wym, ale ne go-
wa nie „od wil ży” z po ło wy lat 50. przy po-
mo cy for mu ły „45 lat ko mu ni stycz ne go
ter ro ru” jest pry mi tyw nym fał szo wa niem
hi sto rii. 

*

Kil ka lat te mu re cen zo wa łem zbiór
szki ców po świę co nych twór czo ści Ta de -
usza Ró że wi cza. Pew nie od mło dej au to-
r ki dzie li mnie dy stans dwóch po ko leń, dla-

te go nie obu rza łem się szcze gól nie, że
w jed nym ze szki ców do ty czą cych paź-
dzier ni ka ’56 prze czy ta łem, że je go „sce-
na riusz” na pi sa li funk cjo na riu sze UB.
W re cen zji pró bo wa łem prze ko ny wać
do bar dziej re flek syj nej oce ny, uwzględ-
nia ją cej prze ło mo wy – przy naj mniej we
wszyst kich dzie dzi nach twór czo ści ar ty-
stycz nej – cha rak ter tam tych prze mian. Da-
rem nie. Au tor ka po wo ła ła się na naj now-
sze pu bli ka cje hi sto ry ków, któ re – jej
zda niem – roz strzy ga ją spra wę. 

*

Nie da się za prze czyć: przy szedł czas
jed no znacz nych i de fi ni tyw nych stwier-
dzeń – Ro ma lo cu ta cau sa fi ni ta. Alu zyj-
ność, iro nia i wie lo znacz ność, któ re przez
dzie się cio le cia pod wa ża ły je dy nie słusz-
ną „ogól ną teo rię wszyst kie go”, znów
prze gra ły z „oczy wi stą oczy wi sto ścią”
ra cji wła dzy. Szko da tyl ko, że z „oczy wi -
stej oczy wi sto ści” nie da się stwo rzyć no-
we go Bim -Bo mu czy STS -u; na tym fun-
da men cie moż na zbu do wać tyl ko
ama tor ski te atr ło pa to lo gicz ny i ta kiż
film. Czy rów nież li te ra tu rę? Pew nie tak,
ale wła ści wie po co nam li te ra tu ra – wy-
star czą „pa ski” w pro gra mach in for ma cyj-
nych (?) te le wi zji pu blicz nej (???). Zresz-
tą moż na za wsze „wy gu glo wać”
od po wied ni cy tat z wiel kiej li te ra tu ry. Ot
choć by ta ki, jak by wprost wspie ra ją cy „po-
li ty kę hi sto rycz ną” obec nej wła dzy: „Trze-
ba roz ry wać ra ny pol skie, że by się nie za-
bliź ni ły bło ną pod ło ści”. 

To z dra ma tu Suł kow ski Ste fa na Że rom-
skie go, ale z tym pi sa rzem na le ży po stę po-
wać szcze gól nie ostroż nie, gdyż nie był zbyt
kon se kwent nym chwal cą pol sko ści, któ rą
po strze gał w ca łym jej spo łecz no -hi sto rycz -
nym skom pli ko wa niu i na pew no – choć-
by ja ko au tor Po pio łów – nie po dzie lał prze-
ko na nia, że „ra ny pol skie” świad czą
wy łącz nie o na szej szla chet no ści. 

A po za tym czy w ogó le da się żyć nie -
ustan nie roz ry wa jąc ra ny? Każ dy ta ki bo-
le sny za bieg za kłó ca – nie zbęd ny do nor-
mal ne go ży cia – ozdro wień czy pro ces
za po mi na nia. Na szczę ście na sze za pew-
nie nia, skła da ne w do brych czy złych in-
ten cjach, że „ni gdy nie za po mni my”, „za-
wsze bę dzie my pa mię tać” są naj czę ściej
go ło słow ne. Wiem, ze wda ję się tu w dość
ry zy kow ne dy wa ga cje, po wo du ją ce groź-
ne zmarsz cze nie brwi mo ral nych fun da-
men ta li stów. Sło wa „ni gdy” i „za wsze” na-
le żą do ich ulu bio nych, ale mnie ko ja rzą
się przede wszyst kim ze sce ną te atral ną
(w wą skim, a nie roz sze rzo nym przez
Szek spi ra na ca ły świat, ro zu mie niu).

*

Rzecz ja sna, tę wia rę (że ni gdy… i za-
wsze…) za wdzię cza my głów nie ro man ty-
kom. A by ła to wia ra tak moc na, że – nie-
wzru szo na – prze trwa ła bli sko dwa wie ki,
za nim Wi sła wa Szym bor ska pod ko niec ze-
szłe go stu le cia od wa ży ła się ją za kwe stio-
no wać w za koń cze niu ty tu ło we go wier sza
to mi ku Ko niec i po czą tek: „Ci, co wie dzie-
li / o co tu taj szło, / mu szą ustą pić miej sca
tym, / co wie dzą ma ło. / I mniej niż ma -
ło. / I wresz cie ty le co nic. // W tra wie, któ-
ra po ro sła / przy czy ny i skut ki, / mu si ktoś

Roz ją trza nie
pa mię ci

STANISŁAW GĘBALA
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so bie le żeć / z kło sem w zę bach / i ga pić
się na chmu ry”.

Ja ko na uczy ciel mia łem moż ność ob ser-
wo wać przez kil ka dzie się cio le ci ten pro-
ces za po mi na nia „o co tu taj szło”, o któ-
rym tak cel nie i la pi dar nie trak tu je
cy to wa ny frag ment. Naj dłu żej i naj pow -
szech niej prze trwa ła – dzię ki ogrom nym
wy sił kom wie lu lu dzi na ca łym świe-
cie – pa mięć o za gła dzie Ży dów. I to ona
wła śnie jest nie ustan nie roz ją trza na róż ny-
mi pro wo ka cyj ny mi wy po wie dzia mi, go-
dzą cy mi w ten naj bo le śniej szy punkt
– bądź to po przez kwe stio no wa nie Ho lo-
kau stu, bądź przez oskar ża nie sa mych
Ży dów o współ udział w nim. 

Jest jesz cze je den spo sób, chy ba naj po -
dlej szy, roz ją trza nia pa mię ci: to we zwa nia
do do koń cze nia za gła dy, któ rych naj bar-
dziej zwię zła for ma spro wa dza się
do trzech słów – „Ży dzi do ga zu”. 

*

Szcze gól nie przej mu ją ca dla mnie by -
ła nie daw no lek tu ra au to bio gra ficz ne go
tek stu dzien ni ka rza Sta ni sła wa Skar żyń-
skie go Ja, mie sza niec pol sko -ży dow ski,
z pod ty tu łem Od stycz nia 2018 ro ku nie ca -
ły je stem już w Pol sce u sie bie („Ga ze ta
Wy bor cza” z 17-18 lu te go). Czy ta jąc go,
raz po raz sły sza łem jak by echa Pa mięt-
ni ka Ste fa na Czar niec kie go Wi tol da Gom-
bro wi cza, z je go de biu tanc kie go to mu
Ba ka kaj, któ ry uka zał się w ro ku zło wro-
gich za po wie dzi dla Eu ro py i świa-
ta – 1933. Bo ha te rem Pa mięt ni ka… był
rów nież „mie sza niec pol sko -ży dow ski”,
któ ry zresz tą okre ślał sie bie sło wa mi two-
rzą cy mi po dob ną do ty tu łu tek stu Skar żyń-
skie go kon struk cję skła dnio wą: „ja, szczur
bez barw ny, […] ani bia ły ani czar ny”. Obu
bo ha te rów zbli ża ją tak że do świad cze nia
szkol ne i nie świa do mość przy czyn nie chę-
ci ró wie śni ków, któ rą bo le śnie od czu wa-
li. Rzecz zna mien na: obaj za pa mię ta li an-
ty se mic kie wier szy ki co dzien nie
re cy to wa ne w szko le. Bo ha ter Gom bro wi-
cza za pa mię tał wy li czan kę z za baw
na szkol nym po dwór ku: „Raz, dwa, trzy,
wszyst kie Ży dy psy, a Po la cy zło te pta cy,
a wy cho dzisz ty”. 

Ta kie dzie cię ce ry mo wan ki sku tecz nie
od czło wie cza ły w wie lu mło dych umy-
słach na szych współ o by wa te li Ży dów.
Jak sku tecz nie, po ka za ły la ta woj ny
i pierw sze po wo jen ne. 

Sta ni sław Skar żyń ski, zu peł nie nie-
świa dom w dzie ciń stwie swe go „mie sza-
ne go” po cho dze nia, do szko ły po szedł już
wpraw dzie z tą świa do mo ścią, ale grun-
tow ną edu ka cję na te mat spo łecz nych
kon se kwen cji „by cia Ży dem” otrzy mał
do pie ro od szkol nych ko le gów, o czym
tak pi sze: „Z pod sta wów ki kie dyś przy-
tar ga łem sło wo ‘żyd ki’, ro dzi ce zmy li mi
wte dy gło wę. W ko lej nej szko le mia łem
ko le gę, któ ry wszę dzie upy chał sy la bę
‘żyd’. Nie tyl ko pa sja mi oskar żał wszyst-
kich o ‘ży dze nie’ (sam był ku twą), ale
jesz cze za miast wi del ca był nie odmien-
nie ‘ży de lec’. Wi dły – ‘ży dły’. Rzod kiew-
ka – ‘żyd kiew ka’. Szy der stwo – ‘ży der-
stwo‘”.

Wspo mnie nia wart jest tak że dru gi edu-
ka tor – już z li ceum: „Dziec ko ze spo łecz-

ne go mar gi ne su, okrut nie po ka le czo ne
przez ży cie. Fi zycz nie roz wi nię ty
nad wiek, ale edu ka cyj nie nie wy dol ny, in-
te lek tu al nie mier ny i psy chicz nie nie sta-
bil ny. Do wie dziaw szy się o mo ich ży dow-
skich ko rze niach, po sta no wił śpie wać mi
raz za ra zem pio sen kę: ‘Ja ki pięk ny dzień
masz / gdy Ży da do pie ca pchasz / a z ko-
mi na uno si się dym‘”.

Z przy to czo nych cy ta tów ła two moż na
wy cią gnąć wnio sek, że an ty se mi tyzm jest
cho ro bą, na któ rą za pa da ją głów nie lu dzie
ze spo łecz ne go mar gi ne su, w do dat ku
wy ka zu ją cy wy raź ne de fi cy ty in te lek tu al-
ne. Oczy wi ście, au tor ni cze go po dob ne go
nie su ge ru je, bo dla czy tel ni ka po win no
być rze czą aż na zbyt ja sną, że gdy by tak
by ło, to praw do po dob nie ni gdy nie do szło-
by do Ho lo kau stu, któ re go do ko na nie
wy ma ga ło po nad prze cięt nej spraw no ści

umy sło wej, a na wet ta len tów or ga ni za cyj-
nych. Ta cho ro ba po wo du je na to miast
głę bo kie spu sto sze nia w sfe rze emo cjo nal-
nej, w ludz kiej wraż li wo ści – mó wiąc naj-
pro ściej. I wie le wska zu je na to, że wła ś-
nie znów przy bie ra roz mia ry epi de mii. 

Jesz cze je den frag ment z ar ty ku łu Ska-
r żyń skie go: „Adam San dau er wy cho dzi
z pro gra mu TVP ‘Stu dio Pol ska’, pro wa-
dzą cy nie re agu ją na an ty se mic kie okrzy-
ki pu blicz no ści. Przez pra wi co we me dia
prze ta cza się fa la an ty se mic kich pu bli ka-
cji. Pod Pa ła cem Pre zy denc kim na ro-
dow cy wy stę pu ją z ha słem: ‘Zdej mij jar-
muł kę, pod pisz usta wę’, a ich ży cze nie
zo sta je szyb ko speł nio ne”.

Pięć dzie siąt lat te mu… 
Nie, te go te ma tu już nie bę dę tu po dej-

mo wał. 
■
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JERZY SUCHANEK

NA ŁAWECZCE

Na ławeczce w parku o poranku

przysiadają się do siebie, prawiąc
sobie grzeczności i poprawiając
samopoczucie, dwaj mężczyźni.

Jeden drugiego przypomina, co

niepokoi każdego nich. Robią więc
zdjęcie, by znaleźć różnice, które

są widoczne, niewidoczne oraz

oczywiste jak oczy i okulary, zęby

i uszy. Żeby tylko one! Przed nimi

sadza sadzi na spłachetku śniegu

swoje kwiatuszki i literki, kaczki

z sadzawki kwaczą na taczki, które

ogrodnik zaparkował przy brzegu

i poszedł, poczciwina, na pocztę.
Kim są ci dwaj? W obrazek wbija

szpilkę pytania maszyna do szycia,

unosząc igłę w oczekiwaniu na

lepszy materiał. Nożyczki też życzą
prawdy, jak w szkolnej czytance.

Rzeźnicy i rzecznicy ich nie znają.
Nauczycielki oglądają seriale, ser,

senniki i dotykają się przed snem.

Murarz wierci się u dentysty, aż 
ten dowierci się węglowodorów.

Tapicer i zegarmistrz jąkają się,
przeżywają się górnik i hutnik,

a prawnik i specjalista od sprzedaży
pojechali na wakacje. Kto tutaj ma

rację? Inne zawody robią zwody,

pływacy wyskakują z wody, od

odymiania uli więdną ogrody. Czyżby?

Nieprawda i prawda wyprawiają się
do wprawy w mimetyzmie i w upraniu.

Nie zapominać o mężczyznach w parku

o poranku uprasza się tak, jak o nie

plucie na posadzkę i średnią posadę.
Co się tam dzieje? Jakie nadzieje ma,

lub już tylko miał ogrodnik na poczcie?

Poczciwina stał się poczmistrzów łupem.

A jeden z mężczyzn na ławeczce, ten

który zbierał znaczki, popija z piersiówki.

Drugi je kanapkę z serem i selerem.

Z końców ławeczki przysuwają się do

środka. Słodka scena a cena tak niska!

Między nimi przeciska się wątpliwość.
Czy widzą tak samo kobietę kołyszącą
wózkiem i nieposłusznymi piersiami?

Wie pan, mówi ten, który uważa się
za pierwszego, jednego i jedynego,

zaszczuli mnie zaszczytami, szczelnie.

To było jak foliowy worek zamiast

kapelusza, dusiłem się. Coś podobnego,

coś podobnego, drugi mężczyzna, nie

przestając gryźć i żuć, wyraża niepokój.

Mnie pocą się dłonie, dodaje. Lubię 
jeść bez popijania i bez ograniczeń.
Brzuch mam to wklęsły, to wydęty.

I co do mnie, to mnie zaszczycili

zaszczuciem. Zupełnie najzimniej,

bez uczucia. Marzyłem o nienawiści,

wstręcie lub chociaż plwocinie. Nic.

Ogląda pan telewizję? W prawym 

dolnym rogu ekranu na większości

kanałów pełga szara plamka, ślad

po mnie. Ach, pan ogląda od środka,

dlatego wydał mi się pan starym

znajomym, znaki kiedyś dawał mi 

pan przez szybę, szybkie jak drgawki

anioła, którego powiesili nad panem.

Co się stało, że pan tu przysiadł?
Bez tej szyby oplutej w mieszkaniach?

Jedyny mężczyzna stawia kołnierz

i wciska głowę w kapelusz. Dusi się.
Drugi mężczyzna brzytwą paznokcia 

rozcina mu folię między siniejącymi

wargami. Wtedy przechodzi przed

nimi rzeźnik z tasakiem, z którego

kapie. Aż kaczki podfruwają. Piersi

kobiety pchającej kamień wózka

uspokajają się jak zamarznięte myszy.

Szewc klnie w poniedziałek, bo

fryzjerka nie chciała się umówić.
Młodzież maszeruje z transparentem.

Jedyny mężczyzna charczy jak

dwusuw. Ich weiss nicht, ja nie

ponimaju. Ogrodnik wraca z poczty,

poczty sztandarowe czekają na salwę.
Straż pożarna pożera mgłę ciszy,

snującą się nad naszymi głowami.

A mogłem go zabić. Zastrzelić, 
zadźgać. Kaczki wystawiają kupry

do nieba, jak ci co lubią mordować.
Drugi mężczyzna przeciska się między

ciasnym kolumnami kalumnii i przez

czas. Jak mróz maluje kwiaty na szybie,

za którą się kotłują. Ogrodnik przysiada

na  ławeczce. Między nimi, ale ich

już nie ma, choć nie poszli. Kaczki kwaczą.
Kobieta wraca się po rękawiczkę przez

dziecko wyrzuconą z wózka. Ta leży 

bezradna bez paluszków. Taki poranek

w parku na ławeczce przy stawie.

Mikołów, w nocy z 17 na 18

i w nocy z 18 na 19 lutego 2018 r.
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Jerzy Suchanek ur. 1953 r. w Bytomiu – poeta, prozaik i publicysta. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca
(2007). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał zbiory poetyckie: Proszę rozejść się do domów (1974), 49 wierszy
(1981), Jestem nie tylko słowem (1983), Czytaj szeptem (1991), Bębny (2007), Pusto (2007), Widzimisię (2008), Ku (2009),
Jutro przeczytaj jeszcze raz. Wiersze wybrane (2010), Folklor polski (2011), Fe (2012) oraz cykl przypowieści Ośle ziółka
(2008) i powieść Płakula (2009). W 2011 r. ukazała się książka Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje pod redakcją
Mariana Kisiela (2011).

SPACER

Idziemy przez mróz i las. Zwykły

dzień, trochę słońca, trochę wiatru

wierzbowych rózg na policzki. Mało

śniegu, w którym splątane bezładnie

ślady butów, zwierząt i rowerów.

Niedaleko przebiega wiewiórka.

Chyba nie istniejemy dla niej, jest

przyzwyczajona do chrzęstu śniegu

i głośnych oddechów. Robimy zdjęcia

drzewom umarłym nad ciepłym 

i leniwym kanałem. Woda wierci się,

bo jest pusta w środku siebie. I kpi

z mrozu, jak herbata z termosu.

Pijemy ostrożnie, ale też łapczywie.

Wracamy i spotykamy kobietę, chyba

taką jak my, obrzucamy się nawzajem

cichym „dzień dobry”, a dłuższą

chwilę później lis i sarna znikają

przed nami, jakby nas nie było.

Później wyprzedza nas wysoki biegacz.

W koronie drzewa w głębi dzięcioł

też nas nie zauważał. Wszędzie

obojętność. Jakbyśmy pukali w lód

na kałużach, jakbyśmy nie nieśli

woreczka orzechów laskowych dla

wiewiórki, kurczaka dla lisa, snopka

owsa dla sarny, listu dla kobiety

i medalu dla biegacza. No tak, nie

mieliśmy nic dla dzięcioła, ale on

był za wysoko. Nie słyszeliśmy, aby

myszy się z nas śmiały. Może dlatego,

że myszy nie potrafią się śmiać, albo

dlatego, że też ich nie obchodziliśmy.

Chcieliśmy się przytulić, chcieliśmy

pobyć z prawdziwym życiem. W lesie,

w mrozie, w bólu. Wróciliśmy do 

domu. do gorącego rosołu, do firanek

i szklaneczki alkoholu. Dotknęło nas.

Jutro pójdziemy na obiad do knajpy

i kelner będzie nas widział, w sklepie

sprzedawczyni nie schowa się za

ladą, a w banku będą wiwatować.

Ale przecież my nie chcemy jeść,

kupować, liczyć złotych sztabek, my,

jeśli tak możemy o sobie mówić,

chcemy się przytulić, poczuć się

wami, a wy nami, przejść się przez

siebie nawzajem na wskroś. No i co?

W bławatnym sklepie kobieta z lasu

kupuje zasłony zadrukowane Wenecją.

Mikołów, 2 marca 2018, wieczorem
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„Po Gi rar dzie nie moż na już o cy wi li -
za cji za chod niej my śleć tak, jak

do tych czas” pi sał w ro ku 1992 Guy Sor man.
To dość pom pa tycz ne stwier dze nie nie sie
jed nak z so bą ziar no praw dy. René Gi rard
(1923-2015), fran cu ski uczo ny, któ ry swo -
je pra ce pi sał w za ci szu bo ga tych ame ry kań -
skich uni wer sy te tów, wpro wa dził w ob ręb
my śli za chod niej te ma ty, któ rych ist nie nie
z re gu ły po mi ja no mil cze niem, trak tu jąc je
al bo ja ko nie zbyt istot ne dla współ cze sne -
go świa ta, al bo – daw no prze ba da ne i zło -
żo ne do na uko we go la mu sa. A jed nak
na prze strze ni lat, ja kie upły nę ły od pu bli -
ka cji naj gło śniej szej książ ki Gi rar da, Ko zła
ofiar ne go (1982), je go kon cep cje, mi mo ich
kon tro wer syj no ści i za rzu tów re duk cjo ni -
zmu, za do mo wi ły się w świa to wym do rob -
ku hu ma ni sty ki.

Czło wiek na śla du ją cy 

Owe wy zna cza ją ce na uko wą bio gra fię
Gi rar da te ma ty moż na ująć w trzech głów -
nych punk tach. Pierw szy to tzw. teo ria mi -
me tycz na wska zu ją ca na na śla dow czą na -
tu rę ludz kich pra gnień i po żą dań. Te za, że
w na szych pra gnie niach i wy ni ka ją cych
z nich dzia ła niach ma my ten den cję na śla -
do wać pra gnie nia in nych oka za ła się osta -
tecz nie fun da men tal na dla ca ło ści do rob -
ku Gi rar da, dla wszyst kich na stęp nych
kwe stii, któ re po ru szał. Wpi su jąc się
w głów ny nurt my śli za chod niej, w du żym
stop niu czer pał in spi ra cję z prac fi lo zo ficz -
nych He gla, z psy cho ana li zy Freu da, eg zy -
sten cja li zmu Sar tre’a, czy też z nie mal za -
po mnia nych prze my śleń De ni sa de
Ro gu emon ta, po szu ku ją ce go mi me tycz nej
na tu ry wzor ców mi ło ści w kul tu rze fran -
cu skiej i an glo ję zycz nej. 

Zgod nie z teo rią mi me tycz ną, czło wiek,
z na tu ry swej „próż ny” (franc. va ni teux),
nie wy peł nio ny szczel nie swo im „ja”, nie -
pew ny go, za wsze otwar ty na to, co przy -
cho dzi z ze wnątrz, za po ży cza swo je pra -
gnie nia od tych, któ rych on lub je go
wspól no ta uwa ża za swo ich mo de li. Ta kie
za cho wa nia mo że my ob ser wo wać nie mal
w każ dej dzie dzi nie ży cia, dzi siaj chy ba naj -
bar dziej bez po śred nio użyt ku je je re kla ma,
do nich od wo łu je się każ de kre owa nie no -
wych po trzeb – chce my te go, co ma ją in -
ni. Pra gnie nia mi me tycz ne kształ tu ją tak -
że znacz nie po waż niej sze spra wy: to one
or ga ni zu ją for mo wa nie się wspól no ty i jej
kul tu ry, do ty ka jąc na wet rze czy po zor nie
tak in dy wi du al nych jak mi łość. Gi rard
chęt nie cy tu je tu wiel kie go znaw cę psy chi -
ki ludz kiej, Wil lia ma Szek spi ra. Wy star czy
przy po mnieć so net 42 w tłu ma cze niu Ma -
cie ja Słom czyń skie go: „Ko chasz ją, bo -
wiem wiesz, że ją mi łu ję” (ang. Thou
dost lo ve her be cau se thou know’st I lo ve
her). Szek spir mó wi tu ję zy kiem Gi rar da,
al bo ra czej Gi rard uczy – sie bie i swo ich
czy tel ni ków – jak mó wić ję zy kiem Szek -
spi ra.

Ogrom ne zna cze nie za cho wań mi me -
tycz nych po par te zo sta ło do wo da mi z za -
kre su bio lo gii od wo łu ją cej się do funk cji
tak zwa nych neu ro nów lu strza nych, ale tak -
że psy cho lo gii i so cjo lo gii, co bar dzo cie -
szy ło fran cu skie go my śli cie la. Ma te ria łem
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Toż sa mość

i na śla dow nic two

w teo rii kul tu ry

René Gi rar da 

Ener gią jest prze moc, me cha ni zmem Sa crum,
a spo łe czeń stwo to sys tem świę tej prze mo cy.

Ro bert Ham mer ton -Kel ly

MARIA KORUSIEWICZ
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ba daw czym Gi rar da nie by ła jed nak bio -
lo gia, lecz przede wszyst kim tek sty kul tu -
ry, mi ty po cho dzą ce z róż nych tra dy cji
i epok, dzie ła li te rac kie, mię dzy in ny mi
wiel ka po wieść fran cu ska, twór czość Ce -
rvan te sa i Szek spi ra. W ostat nim okre sie ży -
cia co raz bar dziej jed nak po chła nia ły go mi -
me tycz ne aspek ty wy da rzeń i zja wisk
za rów no hi sto rycz nych, jak i tych, któ re sta -
no wią pa lą ce dy le ma ty współ cze sno ści,
od nisz czą cej mło dych lu dzi ano rek sji,
po za gro że nia ter ro ry zmu is lam skie go
i spu sto sze nie, ja kie po wo du je on w chrze -
ści jań skich kul tu rach Za cho du. Ta ostat nia
fa za roz wo ju je go ba dań, przez wie lu kry -
ty ków okre śla na jest mia nem „apo ka lip -
tycz nej”.

Ko zioł ofiar ny

Punkt dru gi to sze ro ko za kro jo na ana -
li za tzw. me cha ni zmu ko zła ofiar ne go, któ -
ra przy nio sła jej au to ro wi ogrom ną po pu -
lar ność, się ga ją cą da le ko po za ba stio ny
my śli ści śle na uko wej. Spo łecz ne zja wi -
sko ko zła ofiar ne go słu ży po now ne mu
skon so li do wa niu człon ków wspól no ty
w jed ną ca łość w sy tu acji kry zy su. Słu ży
za ha mo wa niu spo łecz ne go roz przę że nia
i cha osu oraz przy wró ce niu spo ko ju po -
przez spo la ry zo wa nie wza jem nej prze mo -
cy i skie ro wa nie jej w bez piecz ny
„nurt” – prze ciw ko jed nej oso bie lub gru -
pie osób, wi dzia nej ja ko za gra ża ją cy
wspól no cie Wróg. Jed no myśl ny akt prze -
mo cy jest więc za ra zem ak tem oczysz cze -
nia. Ofia ra, win na rze ko mo wszyst kich nie -
szczęść, ska za na przez nie bo i zie mię, gi nie
lub od cho dzi, a ra zem z nią koń czy się nie -
na wiść. Lu dzie są w sta nie roz po cząć
od no wa, wie rzą, że „zło” mi nę ło.

Nie mal że au to ma tycz ne po ja wia nie się
te go ty pu se kwen cji zda rzeń, ich po wta rzal -
ność, nie zmien ność głów nych za ło żeń po -
twier dza ją, że ma my tu do czy nie nia ze
spraw nym me cha ni zmem psy cho lo gicz nym
i spo łecz nym, któ ry uru cha mia ny jest
w mo men tach za chwia nia po rząd ku spo -
łecz ne go, w cza sach nie po ko ju, ka ta strof lub
nie do stat ku. Co wię cej, w ko lek tyw nym jed -
no myśl nym ak cie, w któ rym wy da ją się
uczest ni czyć si ły ko smicz ne i któ ry na ka -
zu ją wy ro ki bo skie, prze moc wcho dzi
w sfe rę ar cha icz ne go sa crum. Sta je się świę -
tą prze mo cą, a prze śla dow cy za czy na ją wi -
dzieć sie bie ja ko ra mię bó stwa; w kon se -
kwen cji prze moc sta je się ko niecz no ścią,
ry tu ałem, cza sem wręcz mi sją.

Pi smo Świę te
i ar cha icz na świę ta prze moc

Trze cim klu czo wym ele men tem teo rii
René Gi rar da jest skon fron to wa nie po wyż -
szych idei z prze sła niem świę tych tek stów
chrze ści jań stwa, przede wszyst kim Ewan -
ge lii i Sta re go Te sta men tu. Gi rard, nie rzad -
ko na ra ża jąc się na gło sy kry ty ki ze stro -
ny au to ry te tów Ko ścio ła, w swo jej
an tro po lo gii teo lo gicz nej ob ja śnia no wa -
tor stwo ju de ochrze ści jań skie go mo no te -
izmu w za kre sie po dej ścia do ofiar i ry tu -
ałów ofiar ni czych wspól nych więk szo ści

re li gii ple mien nych. Po tęż nym środ kiem
kon tro lo wa nia prze mo cy w spo łecz no -
ściach, któ re nie roz po zna ły me cha ni zmu
ko zła ofiar ne go, a jed no cze śnie ob cy jest
im sys tem pra wa, jest wła śnie sfe ra re li gij -
na – ar cha icz ne sa crum, któ re go nad ludz -
ka moc i ta jem ni ca na da je prze mo cy rys
obiek tyw no ści, ce chy ry tu al ne. Na to miast
w Pi smach Bi blii, Bóg oskar ża ją cy Ka ina
o za bój stwo Abla („krew bra ta twe go wo -
ła do mnie z zie mi”), Bóg na ka zu ją cy prze -
rwa nie błęd ne go ko ła ze msty przez na kaz
prze ba cza nia, sta je się przede wszyst kim
Gło sem ofiar. We dług Gi rar da Bi blia, nie -
ustan nie po twier dza jąc nie win ność za bi ja -
nych, nie win ność Ba ran ka bez ska zy,
po raz pierw szy w peł ni od sła nia dzia ła nie
me cha ni zmu ko zła ofiar ne go. „Le piej jest
dla was, że by je den czło wiek umarł za lud,
niż miał by zgi nąć ca ły na ród”. Tak Kaj fasz
przy pie czę to wu je śmierć Je zu sa w ob li czu
tłu mu wo ła ją ce go, by Go ukrzy żo wać. 

Ewan ge lie, ujaw nia jąc ukry te try by me -
cha ni zmu ko zła ofiar ne go, tym sa mym po -
zba wia ją go mo cy jed no cze nia wspól no ty
po przez jed no myśl ność „świę tej” prze -
mo cy, koń czą epo kę wia ry w je go sku tecz -
ność. Z dru giej stro ny, trze ba tu do dać, że
ta wie dza po zo sta wia czło wie ka sam
na sam z wol no ścią – wol no ścią od oczysz -
cza ją cych wspól no to wych ry tu -
ałów – i w pew nym sen sie wy zwa la go
rów nież od po trze by re li gii. Wszyst kie
ścież ki są więc otwar te; tak że te wio dą ce
ku sa mo znisz cze niu, co raz bar dziej praw -
do po dob ne mu w ob li czu za gro żeń współ -
cze sne go świa ta od kry zy su eko lo gicz ne -
go po czy na jąc, a na ter ro ry zmie koń cząc. 

Ak cep to wa na prze moc
ja ko źró dło kul tu ry? 

Pod sta wą opi sa nych po wy żej kon cep -
cji – i jest to bez sprzecz nie naj więk szy
wkład Gi rar da w myśl ze szłe go stu le -
cia – jest po ję cie prze mo cy ja ko głów nej
ener gii na pę dza ją cej sys te my spo łecz no -
-kul tu ro we nie za leż nie od ich zło żo no ści,
czy też za awan so wa nia cy wi li za cyj ne go.
Do ty czy to więc za rów no nie wiel kich
spo łecz no ści ple mien nych, jak i wiel kich
de mo kra cji za chod nich, za rów no nie for -
mal nych i for mal nych grup ró wie śni -
czych, któ re two rzą się cho ciaż by w kla -
sach szkol nych, jak i spo łecz no ści firm
i in sty tu cji, or ga ni za cji par tyj nych i wie lu
in nych. Prze moc, jak już pi sa łam, szcze -
gól nie prze moc ko lek tyw ną w jej mon stru -
al no ści i po nad jed nost ko wym wy mia rze,
zwy kli śmy jed nak za wsze łą czyć z ar cha -
icz nym wy mia rem re li gij no ści; tej wie lo -
wy mia ro wej, otwar tej na do bro, ale tak że
na naj wyż sze zło. To, co w krwa wych ry -
tu ałach prze szło ści prze ra ża i fa scy nu je dzi -
siej sze go miesz kań ca chrze ści jań skich
i post -chrze ści jań skich kra jów Za cho du, to
wła śnie owa po wszech na ak cep ta cja prze -
mo cy sa kral nej. A prze cież jej prze ra ża ją -
ce echo cią gle jesz cze po brzmie wa w na -
szej współ cze sno ści, bo pry mi tyw ny ży wioł
prze mo cy – przy po mi na Gi rard – za wsze
drze mie w spo łecz no ściach ludz kich. 

Gi rard bu du je w ten spo sób teo rię sa kral -
nej prze mo cy, któ rej pod sta wą są pra wi dło -

wo ści ludz kiej psy cho lo gii prze ja wia ją ce
się w for mach i prak ty kach kul tu ry. Moż -
na to jed nak wy ra zić jesz cze pro ściej. Je -
den z kry ty ków teo rii mi me tycz nej, An drew
McKen na pi sze wprost: „Sa crum jest ni -
czym in nym jak imie niem, któ re na da je my
ludz kiej prze mo cy, by ukryć jej ludz ką na -
tu rę i prze sło nić jej dzia ła nia. Sa kra li zu je -
my ją, by wy gnać ją spo mię dzy nas. Nie
roz po zna je my jej imie nia, po nie waż prze -
sło ni li śmy ją imio na mi Bo ga, na tu ry, hi sto -
rii, pra wa lub praw dy”.
Ścież ki owej prze mo cy, któ rą au tor na -

zy wa kul tu ro twór czą, są zło żo ne, nie -
odmien nie jed nak wio dą przez sa mo ser -
ce tych re la cji mię dzy ludz kich, któ re
na zna czo ne są pra gnie niem mi me tycz -
nym. Szcze gól nie kon flik to gen ne są prze -
ja wy mi me tycz no ści przy własz cza nia,
czy li – mó wiąc ję zy kiem De ka lo gu – po -
żą da nia wszel kiej rze czy, któ rą po sia da nasz
bliź ni, nie tyl ko je go żo ny, sa mo cho du, do -
mu czy je go po zy cji spo łecz nej, ale wręcz
te go, kim po pro stu jest. Mi mo jej po -
wszech no ści, mi me sis przy własz cza nia
po zo sta je, jak mó wi Gi rard, po śród „rze -
czy ukry tych od za ło że nia świa ta”, po ru -
sza się tuż pod po wierzch nią na szej świa -
do mo ści, nie roz po zna wa na i tym bar dziej
nie bez piecz na.

Do bra i „zła” prze moc

Spójrz my więc na ry wa li za cję mi me tycz -
ną w kil ku jej pod sta wo wych od sło nach:
po zy tyw ną, czy li struk tu ro twór czą i kon -
flik to gen ną, roz wią zy wa ną al bo za po mo -
cą me cha ni zmu ko zła ofiar ne go, al bo nie -
roz wią zy wal ną, two rzą cą dłu go trwa łe
na pię cia spo łecz ne.

Ry wa li za cja mi me tycz na z re gu ły ma po -
zy tyw ne kon se kwen cje: wy ko rzy stu je my
ją w edu ka cji, to ona mo ty wu je am bi cje za -
wo do we, za chę ca my do niej tak że w ży ciu
du cho wym mó wiąc o imi ta tio Chri sti, na -
śla do wa niu Chry stu sa. Jed nak ten po zy tyw -
ny cha rak ter pra gnień mi me tycz nych wy -
ma ga okre ślo ne go kon tek stu, ja kim jest
sta bil ny i ak cep to wa ny ład spo łecz ny gwa -
ran to wa ny przez do brze funk cjo nu ją ce
in sty tu cje, ale tak że przez za bez pie cze nie
pod sta wo wych po trzeb człon ków spo -
łecz no ści. Je śli któ re goś z tych czyn ni ków
za brak nie, spo łecz ność nie uchron nie wkra -
cza w sta dium kry zy su, któ ry pro wa dzi
do za tar cia róż nic, ja kie jej człon ko wie wy -
pra co wa li bu du jąc wspo mnia ny ład. Do -
cho dzi do pod wa że nia ist nie ją cych w spo -
łe czeń stwie hie rar chii, któ re umoż li wia ły
uni ka nie otwar tych kon flik tów po mię dzy
gru pa mi i jed nost ka mi. Moż na po wie -
dzieć, że cha os, ja ki nie sie z so bą każ dy
kry zys sta je się punk tem wyj ścio wym dla
„no wej nor my”, któ ra umoż li wia ry wa li -
za cji mi me tycz nej wkro cze nie w fa zę
mniej lub bar dziej otwar tej prze mo cy,
któ ra nie uzna je już żad nych au to ry te tów.
W tej sy tu acji prze moc zrów nu je się z wła -
dzą, a sa ma wła dza sta je się, jak za wsze,
na rzę dziem le gi ty mi za cji wła snej prze -
mo cy.

Z dru giej stro ny, zde gra do wa nie in sty -
tu cji i pod wa że nie obiek tyw no ści prawd
sprzy ja spon ta nicz nej sy me try za cji prze mo -
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cy na ra sta ją cej po mię dzy jed nost ka mi
i frak cja mi we wnątrz do tknię tej kry zy sem
spo łecz no ści. Kie dy po rzą dek upa da, gu -
bią się też re gu ły dzia ła nia i po ja wia się
„zła” wza jem ność, któ ra, jak śmier tel -
na cho ro ba, „za ra ża” co raz szer sze krę gi
osób. To po wszech ne skłó ce nie wszyst kich
ze wszyst ki mi za gra ża by to wi spo łecz no -
ści i ta kie przy pad ki od no to wu je za rów no
hi sto ria jak i so cjo lo gia. Eska la cja wza jem -
nych oskar żeń, po mó wień i ak tów prze mo -
cy – je śli nic jej nie po wstrzy ma – pro wa -
dzi do „śmier ci” wspól no ty ja ko ta kiej. 

Naj prost sze wyj ście z tej sy tu acji wy da -
je się pa ra dok sem. Ten po stę pu ją cy roz pad
struk tur spo łecz nych – wo bec upad ku au -
to ry te tu pra wa – okieł znać mo że je dy nie
prze moc i to prze moc ści śle ukie run ko wa -
na, któ ra po chło nie nie licz ne ofia ry, resz -
cie przy wra ca jąc szan se na od two rze nie
wspól no to wych wię zi. I w tym mo men cie
mó wi my już o wy ci sze niu „złej” wza jem -
no ści po przez za anon so wa ny po wy żej me -
cha nizm ko zła ofiar ne go. Ta „szan sa”
na jed no myśl ną prze moc skie ro wa ną prze -
ciw ko wy ty po wa nej ofie rze jest znów wy -
ni kiem na śla dow nic twa po staw, po glą dów
i dzia łań – jest ma ni fe sta cją mi me tycz no -
ści. Dzię ki niej moż li we jest przej ście
od sta nu woj ny wszyst kich ze wszyst ki mi
do sta nu „wszy scy prze ciw ko jed ne mu”. To
ona po zwa la się zjed no czyć, a na wet od two -
rzyć struk tu rę spo łecz ną do tknię tej kry zy -
sem gru py – po przez ko lek tyw ne ak ty
nie na wi ści. To sce na riusz do brze wszyst kim
zna ny, obec ny w każ dej epo ce i miej scu
i naj bar dziej zro zu mia ły. Przy na le żą tu
po lo wa nia na cza row ni ce, śre dnio wiecz ne
po gro my Ży dów od po wie dzial nych, w po -
ję ciu im współ cze snych, za epi de mie i nie -
uro dza je, współ cze sne zbrod nie ho lo kau -
stu, prze śla do wa nia ma ją ce miej sce pod czas
re wo lu cji i za mie szek, ak ty gwał tu lub lin -
cze po peł nio ne przez roz wście czo ne ma sy,
ale tak że prze moc sym bo licz na, któ rą zna -
my z ję zy ka po gar dy, ję zy ka od rzu ce nia,
sym bo licz ne go usu wa nia po za na wias.
Naj bar dziej oczy wi stym przy kła dem jest
jed nak sy tu acja, kie dy lu dzie po szu ku jąc
„ko złów ofiar nych” spon ta nicz nie gro ma -
dzą się w tłum.

Psy cho lo gia tłu mu

Psy cho lo gia tłu mu róż ni się od psy cho -
lo gii jed nost ki, a tak że od psy cho lo gii
zor ga ni zo wa nej, ina czej mó wiąc zhie rar -
chi zo wa nej gru py ludz kiej. Tłum, w po tocz -
nym ro zu mie niu od bie ra ny jest
ja ko  je den or ga nizm, po nie waż jed nost ki,
któ re go two rzą, w sy tu acji kry zy so wej re -
zy gnu ją ze swo jej in dy wi du al nej sa mo świa -
do mo ści, kie ru jąc swo ją uwa gę ku czyn -
ni kom ze wnętrz nym i ule ga jąc ich
wpły wo wi. Po ja wia się prze moż ny pęd
do imi to wa nia za cho wa nia gru py „do mi -
nu ją cej” w tłu mie, któ ra szyb ko na rzu ca
swój kie ru nek resz cie. Toż sa mość jed -
nost ko wa za sta je za stą pio na przez toż sa -
mość gru po wą. Nie jest to by naj mniej utra -
ta toż sa mo ści, ale jej zmia na, co ozna cza,
że dzia ła nia tłu mu bę dą w dal szym cią gu
od zna cza ły się ce lo wo ścią i pla no wo ścią,
mi mo iż póź niej, kie dy wy ty po wa ne ofia -

ry już spo tka ich los, a emo cje opad ną, po -
szcze gól ne oso by mo gą uznać swo je wła -
sne czy ny za nie zro zu mia łe, ir ra cjo nal ne.

Co jed nak sta nie się, je śli to pro ste roz -
wią za nie nie jest ła two do stęp ne, po nie waż
ry wa li za cja mi me tycz na roz gry wa się po -
mię dzy dwo ma więk szy mi gru pa mi, z któ -
rych żad na nie ma wy raź nej prze wa gi?

Pat sił prze mo cy. Kry zy so wa toż sa mość
gru py spo łecz nej

W po szu ki wa niu od po wie dzi war to
przyj rzeć się kwe stiom mniej lub bar dziej
świa do me go kon stru owa nia toż sa mo ści,
w tym wy pad ku toż sa mo ści zbio ro wej, ad -
op to wa nej na za sa dzie mi me tycz no ści
przez człon ków gru py. Kwe stia toż sa mo -
ści, choć nie wspo mi na na przez Gi rar da, le -
ży nie mal u pod staw me cha ni zmów spo -
łecz nych, któ re opi su je fran cu ski my śli ciel.
Do ty czy za rów no za cho wań na śla dow -
czych, któ re po zwa la ją bu do wać zbio ro wą
toż sa mość wspól no ty, jak i spo so bu funk -
cjo no wa nia me cha ni zmu ko zła ofiar ne go,
któ ry jest pro stą kon se kwen cją usta no -
wie nia róż ni cy po mię dzy wspól no tą, a ty -
mi, któ rych wy bie rze ona do tej ro li. Tak
zwa ne „zna ki ofiar ni cze” de fi nio wa ne
przez Gi rar da ja ko ce chy pre de sty nu ją ce da -
ną oso bę lub gru pę spo łecz ną do ro li ofia -
ry, wy ni ka ją przede wszyst kim z ne ga tyw -
nej oce ny jej toż sa mo ści.

Po ję cie toż sa mo ści zro bi ło w ostat nich
de ka dach ogrom ną ka rie rę. Mó wi my o toż -
sa mo ściach tra dy cyj nych, no wo cze snych
i po no wo cze snych, szu ka my wy znacz ni -
ków współ cze sne go no ma dy zmu, czy też
toż sa mo ści hy bry do wych, roz wa ża my
moż li wo ści toż sa mo ści glo bal nej, otwar -
tej sze ro ko na świat. Mi mo to, w sy tu acjach
kry zy su po li tycz ne go lub spo łecz ne go,
w sy tu acjach opi sy wa nej po wy żej nie roz -
wią zy wal nej ry wa li za cji mi me tycz nej lu -
dzie zwra ca ją się ku wy ra zi stej wi zji toż -
sa mo ści pa ra -tra dy cyj nej, utwar dzo nej,
któ rą kie dyś Zbysz ko Me lo sik i To masz
Szku dla rek okre śli li mia nem „brzy twy”.
Jest to toż sa mość skon so li do wa na, od rzu -
ca ją ca wszel kie miej sca nie do mknię te,
nie do okre ślo ne we wła snym ob ra zie i na -
sta wio na ne ga tyw nie do swe go ze wnę trza;
w kon se kwen cji jej pod sta wo wym na rzę -
dziem jest prze moc we wszyst kich do stęp -
nych w da nym cza sie for mach.

Te go ty pu toż sa mość cza su kry zy su jest
za wsze po chod ną Róż ni cy, któ ra po zwa la
na wy zna cza nie trud no prze kra czal nych
gra nic po mię dzy na mi, a tym, co In ne. To
wła śnie róż ni ca, wy pro wa dza na z ele -
men tów naj prost szych – mo że to być ko -
lor skó ry, re li gia, pre fe ren cje oby cza jo we
lub po li tycz ne, ję zyk, czy na wet miej sce
za miesz ka nia – jest kul ty wo wa na, pro pa -
go wa na i utwar dza na na wszyst kich moż -
li wych fron tach. W ten spo sób od ręb -
na toż sa mość sta je się „zbro ją i orę żem”
gru py. Słu ży nie tyl ko ata kom na ze -
wnętrz ny świat jej prze ciw ni ków, ale tak -
że obro nie jej in te re sów, po zwa la na szyb -
kie i spraw ne iden ty fi ko wa nie „swo ich”
i „in nych”. Jej kon struk to rzy chęt nie się -
ga ją do zbio ro wej pa mię ci, uwy dat nia ją lub
za własz cza ją tra dy cje i sym bo le, wcho dzą

w sze ro ko ro zu mia ną dzie dzi nę wia ry, co
po zwa la na for mu ło wa nie prawd nie pod -
wa żal nych, do któ rych „in ni” nie ma ją do -
stę pu.

Przy kła dy, znów, moż na mno żyć, więc
przy po mnę przy naj mniej je den. Chy ba
naj daw niej szym, klu czo wym dla póź niej -
szej tra dy cji ju de ochrze ści jań skiej mo -
men tem za sto so wa nia obron nych wła ści -
wo ści te go ty pu toż sa mo ści by ły re for my
ży dow skie go ka pła na i uczo ne go w Pi śmie,
Ez dra sza, okres nie wo li ba bi loń skiej po
586 p.n.e. Na uczy ciel wy gna ne go na ro du
mu siał mieć świa do mość fak tu, iż hi sto ria
nie od no to wu je przy pad ków prze trwa nia
ja kiej kol wiek gru py mniej szo ścio wej
niewy od ręb nio nej te ry to rial nie lub nie -
chro nio nej przez żar li wą wia rę, kreu ją cą
od ręb ny spo sób ży cia i do sko na le za uwa -
żal ną, od ręb ną toż sa mość jej człon ków. Mi -
mo za dzi wia ją cej sku tecz no ści ta kie go
„ogni ste go mu ru”, któ ry po tra fił chro nić
okre ślo ną toż sa mość – jak w przy pad ku na -
ro du ży dow skie go – przez ty siąc le cia,
kosz ty ta kie go sa mo na zna cze nia in no ścią
by ły i na dal są wy so kie i to naj czę ściej
po obu stro nach usta na wia ją cej Róż ni cy.

Wy ścig prze mo cy
w spo łecz no ściach ko ali cyj nych

Wróć my jed nak do opi sy wa nej po wy żej
sy tu acji nie roz wią zy wal nej ry wa li za cji
mi me tycz nej. Skon flik to wa ne gru py wy -
po sa żo ne w sy me trycz ne, choć od ręb ne,
„twar de” toż sa mo ści sta ją się ko ali cja mi,
na za sa dzie lu stra imi tu ją cy mi swo je za cho -
wa nia, co jesz cze bar dziej na si la ich kon -
so li da cję. Pro ce s ten opi su je szyb ko roz -
wi ja ją ca się psy cho lo gia ko ali cji, któ rej
czo ło wym przed sta wi cie lem jest Pas cal
Boy er. We dług nie go za cho wa nia ko ali cyj -
ne, ma ją ce na ce lu wy pra co wa nie me cha -
ni zmów wspo ma ga ją cych i or ga ni zu ją -
cych wię zi we wnątrz gru py ob li czo ne są
tak że na zwięk sze nie szans ko ali cji w roz -
gryw kach z gru pą ry wa li zu ją cą: mo że to
być par tia po li tycz na, kli ka w kor po ra cji,
gang ulicz ny, nie for mal na gru pa przy ja ciół,
ale tak że gru pa et nicz na, wy zna nio wa,
czy też le gi ty mu ją ca się em ble ma ta mi na -
cjo na li stycz ny mi. Po śród tych me cha ni -
zmów istot ne są za cho wa nia dys kry mi nu -
ją ce, przede wszyst kim kre owa nie
i pro pa go wa nie ne ga tyw nych ste reo ty -
pów okre śla ją cych prze ciw ni ka, któ re z re -
gu ły są od wró co nym ob ra zem cech przy -
pi sy wa nych wła snej ko ali cji. Osta tecz nie,
efek tem dzia łań kon so li du ją cych sta je się
wy pra co wa nie wła snej mi to lo gii, wła snej
nar ra cji, któ ra nie tyl ko le gi ty mi zu je toż -
sa mość i wy pły wa ją ce z niej rosz cze nia, ale
tak że uza sad nia pro pa go wa ną nie rów ność
po mię dzy ry wa li zu ją cy mi ko ali cja mi.

W re zul ta cie, obie stro ny ob wa ro wu ją się
mu rem uprze dzeń i wro go ści. Po obu
stro nach mo gą się po ja wiać ten den cje
do de mo ni zo wa nia, od czło wie cza nia prze -
ciw ni ka, a we wnętrz ne lę ki rzu to wa ne są
na je go ob raz. Lęk – o czym mó wi istot -
na dla ko ali cji teo ria wy kry wa nia za gro -
żeń – wy ni ka tak że z trud no ści iden ty fi ko -
wa nia „swo ich” i „ob cych”, co wy mu sza
ko lej ne kro ki. Po pierw sze – roz sze rze nie
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i uści śle nie wła snej sym bo li ki przy na leż -
no ści, stąd ha sła, ta tu aże, fla gi, obo wią zu -
ją cy wy gląd i spo so by dzia ła nia. Aby po -
czuć się bez piecz nie mu si my być wszy scy
„ta cy sa mi”. Po dru gie – nie sły cha nie
waż na jest ryt mi za cja cza su zry tu ali zo wa -
ne go ko niecz ne go do utrwa le nia za rów no
toż sa mo ści, jak przy ję tej mi to lo gii ko ali -
cji. Rytm to na rzę dzie ry tu ali za cji, z po wo -
dze niem za stę pu je więc wszel kie in ne
uza sad nie nia. Po wta rzal ność ta kich sa -
mych wy da rzeń, spo tkań, ma ni fe sta cji,
a na wet po wta rzal ność słów i ge stów bu -
du je most mię dzy pa mię cią i przy szło ścią.
Ko ali cja czu je się sil na si łą po ko leń, a pro -
ste za sa dy mi me ty zmu za bez pie cza ją po -
czu cie przy na leż no ści u jej człon ków.

Jed nak że, mi mo tych wszyst kich za bez -
pie czeń, ry wa li za cja mi me tycz na po mię -
dzy dwo ma du ży mi gru pa mi, ze wzglę du
na ich wza jem nie blo ku ją ce się si ły, oka -
zu je się trud na do roz wią za nia stan dar do -
wy mi me to da mi od wo łu ją cy mi się
do otwar tej prze mo cy, czy też me cha ni zmu
ko zła ofiar ne go. Po zo sta je więc na pię cie,
pro wa dzą ce do ob ni że nia po czu cia bez pie -
czeń stwa w oby dwóch gru pach, po ja wia
się tak zwa ny „ko ali cyj ny stres”, wpły wa -
jąc na sa mo po czu cie człon ków ko ali cji.
W mo men cie, kie dy nie pew ność i zwią za -
ny z nią dys kom fort prze wyż szy po zy tyw -
ne skut ki przy na leż no ści do ko ali cji, lu dzie
za czy na ją po dej mo wać in dy wi du al ne de -
cy zje. Jed ną z nich jest z re gu ły po rzu ce -
nie ko ali cyj nej toż sa mo ści „brzy twy”,
mi mo za cho wa nia wie lu z jej ele men tów
na uży tek pry wat ny. In ną jest prze gru po -
wa nie, wej ście w no we związ ki, no we ko -
ali cje.

Sys te my po li tycz ne
w sy tu acji woj ny „do koń ca”

Na za koń cze nie, war to jesz cze wspo -
mnieć o po nadna ro do wym spo so bie funk -
cjo no wa nia ry wa li za cji mi me tycz nej.
Na prze strze ni ostat nich dwóch ty się cy lat
wy pra co wa li śmy w ra mach kul tu ry chrze -
ści jań skiej spraw ne sys te my praw ne, jed -
nak że ich funk cja koń czy się tam, gdzie
za czy na się stre fa li mi nal na – nie sko dy fi -
ko wa na prze strzeń po mię dzy na ro da mi,
kul tu ra mi, czy wresz cie cy wi li za cja mi.
W tej prze strze ni, tam, gdzie po li ty ka
bez po śred nio prze cho dzi w for my woj ny,
po ja wia się re al ne za gro że nie wal ki
„do koń ca”. Gi rard po dej mu je ten trud ny
te mat w jed nej ze swo ich ostat nich prac, za -
ty tu ło wa nej Ache ver Clau se witz (Czy ta jąc
Clau se wit za), któ rej an giel ski ty tuł to wła -
śnie Bat tling to the End (Wal cząc do koń -
ca). Od wo ła nie się do Car la von Clau se -
wit za nie jest przy pad ko we. Pru ski teo re tyk
woj ny i woj sko wo ści, uczest nik bi twy
pod Wa ter loo, dy rek tor Aka de mii Woj sko -
wej w Ber li nie, au tor trak ta tu O woj nie,
przed sta wił teo rię geo me trii woj ny, a kon -
kret nie „cu dow ne go” trój ką ta, któ ry woj -
nę or ga ni zu je. Je go pierw sze ra mię to
spon ta nicz ny ży wioł prze mo cy i nie na wi -
ści, dru gie – to lo so wa gra moż li wo ści
i praw do po do bień stwa, wresz cie trze cie, to
ogra ni cza ją cy pier wot ną prze moc ele ment
sub or dy na cji i po słu szeń stwa, in stru ment

po li tycz ny, któ ry dzia ła wy łącz nie w opar -
ciu o lo gi kę i ra cjo nal ność. 

Gdy by jed nak ele ment pierw szy, czy li
„pry mi tyw na” prze moc, nie by ła kon tro lo -
wa na przez si ły i in te re sy po li ty ki i eko no -
mii, eska lo wa ła by do mo men tu cał ko wi tej
de struk cji wszyst kich stron kon flik tu. Przy -
kła dy ta kie go bie gu wy da rzeń są licz ne,
od ma ło zna nych lo kal nych wa śni we wnątrz
ple mion dżun gli ama zoń skiej, po przez
sław ne ze msty ro do we w ame ry kań skich
Ap pa la chach, ofiar ni cze, nie mal że ry tu al -
ne wy nisz cza nie wro ga pod czas I woj ny
świa to wej, czy też w trak cie ame ry kań skiej
Woj ny Se ce syj nej, aż po nie tak daw ne kon -
flik ty et nicz no -re li gij ne w Bo śni i Ser bii
oraz krwa we żni wa w Rwan dzie.

Epo ki von Clau se wit za?

Claus von Clau se witz, obiek tyw nie i lo -
gicz nie my ślą cy świa dek prze ło mo we go
mo men tu w hi sto rii woj sko wo ści, a kon -
kret nie, na ro dzin no we go ty pu woj ny,
któ rą na zwał woj ną ab so lut ną, pod po wia -
da Gi rar do wi to, cze go on sam, ja ko hu ma -
ni sta nie był by w sta nie rze czo wo uza sad -
nić. Jest więc dla nie go „świec kim
teo re ty kiem apo ka lip sy” de mi sty fi ku ją -
cym za sa dy woj ny no wo cze snej, tej, któ -
rą w wie lu prze ja wach ob ser wu je my w dzi -

siej szych re aliach po li tycz nych. Ta de mi -
sty fi ka cja, za ska ku ją co zbież na z ob se sją
Gi rar da na punk cie na śla dow nic twa,
ja ko punkt wyj ścio wy wska zu je mi me tycz -
ne wa ha dło prze mo cy, któ re woj na – wi -
dzia na ja ko „po je dy nek” po tęż nych
sił – nie ubła ga nie pusz cza w ruch.

Je śli spoj rzeć ca ło ścio wo na roz le gły do -
ro bek Gi rar da nie spo sób nie do strzec je -
go dy dak tycz ne go wy dźwię ku, głę bo kie -
go za tro ska nia kie run ka mi roz wo ju na szych
spo łecz no ści. Au tor Wal cząc do koń ca
po trze bę ta kie go spoj rze nia na współ cze -
sność mo ty wu je tym, iż ani chrze ści jań skie
ob ja wie nie, ani od sło nię cie me cha ni zmów
prze mo cy nie zmie ni ło na szych dzia łań, po -
dob nie jak nie po słu cha li śmy ostrze żeń hi -
sto rii wie ku XX, gło su mi lio nów ofiar, jak
nie prze ciw dzia ła my de wa sta cji na szej
pla ne ty. W tym apo ka lip tycz nym kon tek -
ście wcze śniej sze kon cep cje Gi rar da, mi -
mo ich kon tro wer syj ne go cha rak te ru, uzy -
sku ją do dat ko wy wy miar: po par tą fak ta mi
ak tu al ność.
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Dr hab. Ma ria Ko ru sie wicz, Dy rek tor In sty ‐
tu tu Neo fi lo lo gii Aka de mii Tech nicz no ‐
‐Hu ma ni stycz nej (Biel sko ‐Bia ła) jest teo re ‐
ty kiem kul tu ry, li te ra tu ro znaw cą, po et ką,
gra ficz ką, an glist ką oraz na uczy cie lem
aka de mic kim. 
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Toż sa mość Gór no ślą za ków ja ko
pro blem (nie tyl ko) so cjo lo gicz ny

To,
co czy ni z za gad nień zwią za -
nych z iden ty fi ka cją na ro do wą

i et nicz ną miesz kań ców Gór ne go Ślą -
ska te mat wciąż ży wy, bu dzą cy wie le
emo cji, tym sa mym in spi ru ją cy dla ko -
lej nych po ko leń ba da czy zaj mu ją cych
się tą te ma ty ką wy ni ka przede wszyst -
kim z po ło że nia geo gra ficz ne go re gio -
nu. Te za z po zo ru oczy wi sta. Ale ten
„na roż ni ko wy” cha rak ter re gio nu – by
od nieść się do kla sycz nej roz pra wy
Emi la Szram ka – spra wia, że kon -
fron ta cje toż sa mo ścio we są wręcz nie -
unik nio ne. Bo wiem jak pi sał au tor
Ślą ska ja ko pro ble mu so cjo lo gicz ne go
owe „geo gra ficz ne na roż ni ki” ska za ne
są na to, że się „o nie za wa dza i w nie
ude rza”, co zaś po wo du je bądź to
zmia nę po ło że nia w sen sie do słow -
nym – po li tycz nym i pań stwo wym,
bądź wy two rze nie ener gii, czy ru chu
mo gą ce go mieć dzia ła nie tak że we -
wnętrz ne i to za rów no bu du ją ce jak i de -
struk cyj ne. Kon se kwen cje tych wie lo -
wie ko wych ude rzeń w Ślą ski na roż nik
spra wia ją, że re gion ten jest fa scy nu ją -
cy pod wzglę dem kul tu ro wym, ale
przede wszyst kim z po wo du zmien nej
przy na leż no ści pań stwo wej, któ re wi -
docz ne są zwłasz cza w sfe rze toż sa mo -
ści Gór no ślą za ków. Tym sa mym po dej -
mu jąc pro blem współ cze snych
gór no ślą skich toż sa mo ści trze ba przy -
jąć per spek ty wę dłu gie go trwa nia, osa -
dzić te za gad nie nia w szer szym kon tek -
ście hi sto rycz nym i spo łecz nym. Nie
spo sób bo wiem mó wić o współ cze -
snych kon fron ta cjach toż sa mo ścio -
wych Gór no ślą za ków po mi ja jąc w tym
przy pad ku prze szłość, któ ra ode gra ła
isto tą ro lę w kształ to wa niu się iden ty -
fi ka cji na ro do wej i et nicz nej miesz kań -
ców te go re gio nu. W tym kon tek ście
war to się gnąć do kla sycz nych już, so -

cjo lo gicz nych stu diów choć by z okre -
su mię dzy woj nia, by zo ba czyć jak
owe kon fron ta cje prze bie ga ły w cza sie
jed nych z naj bar dziej dra ma tycz nych
„ude rzeń” wiel kiej po li ty ki i hi sto rii
w „gór no ślą ski na roż nik” w mi nio nym
wie ku. Ob raz spo łe czeń stwa, sto sun -
ków spo łecz nych, któ ry wy ła nia się
z prac, ta kich jak An ta go nizm pol sko -
-nie miec ki w osa dzie fa brycz nej
„Ko pal nia” na Gór nym Ślą sku Jó ze fa
Cha ła siń skie go czy O ba da niu so cjo -
lo gicz nym Ślą ska Paw ła Ry bic kie go,
a tak że z ko men ta rza Ja na Szcze pań -
skie go do ba dań nad ży cio ry sa mi Ślą -
za ków (ma te riał prze sła ny na kon kurs
nie ste ty za gi nął w cza sie II woj ny
świa to wej) po ka zu je skom pli ko wa ne
re la cje spo łecz ne i kon fron ta cje toż sa -
mo ścio we na kła da ją ce się na pro ble my
na tu ry eko no micz nej oraz tej zwią za -
nej z kla sa mi spo łecz ny mi. Da le kie echa
tych kon fron ta cji po brzmie wa ją i dzi -
siaj, choć Gór ny Śląsk po 1945 ro ku
prze szedł ogrom ne prze obra że nia spo -
łecz ne, a licz ne gru py ule gły mar gi na -
li za cji lub znik nę ły na za wsze z gór no -
ślą skie go pej za żu spo łecz ne go.

Kwe stie zwią za ne z wy bo ra mi na -
ro do wo ścio wy mi miesz kań ców Gór -
ne go Ślą ska i ich po czu cie przy na leż -
no ści et nicz nej na bra ły no we go
zna cze nia po prze ło mie 1989 ro ku,
któ ry wy zna cza czas prze mian nie
tyl ko po li tycz nych czy go spo dar -
czych, ale przede wszyst kim tych
o cha rak te rze toż sa mo ścio wym. To
tak że mo ment po wsta nia or ga ni za cji
re gio nal nych – ta kich jak Zwią zek
Gór no ślą ski, Ruch Au to no mii Ślą -
ska, or ga ni za cji mniej szo ści nie miec -
kiej, któ re ode gra ją nie ba ga tel ną ro lę
w re wi ta li za cji ślą skiej toż sa mo ści.
Do te go do cho dzi sze reg ini cja tyw
o cha rak te rze kul tu ral nym i ar ty stycz -
nym ma ją cych na ce lu pro mo cję kul -
tu ry re gio nal nej i ślą skiej mo wy.

To mo ment prze ło mo wy, mo ment,
w któ rym do cho dzi przede wszyst kim
do kon fron ta cji – nie raz bar dzo
ostrych – róż nych sta no wisk, od mien -
nych wi zji Gór ne go Ślą ska, spo so bów
od czy ty wa nia je go tra dy cji kul tu ro wej,
po li tycz nej, nie jed no rod nej oce nie
wy da rzeń i po sta ci hi sto rycz nych.
Ście ra ją się tak że róż ne wspól no ty pa -
mię ci. To rów nież czas, gdy na stę pu -
je swo isty „wy buch” wszel kich ini cja -
tyw o cha rak te rze toż sa mo ścio wej
ma ni fe sta cji, tak że tych po li tycz nych.
Wy da rze nia lat 90. ze szcze gól nym
uwzględ nie niem sta rań o re je stra cję
Związ ku Lud no ści Na ro do wo ści Ślą -
skiej znaj dą swo je od zwier cie dle nie
w wy ni kach spi su po wszech ne go
z 2002 ro ku, kie dy to po nad 173 000
osób za de kla ro wa ło na ro do wość ślą -
ską i w 2011, gdy na ro do wość ślą ską
za de kla ro wa ło 846 700 w tym ja ko
pierw szą 435 800, ja ko dru gą 411 000
i 375 600 ja ko je dy ną. Wy ni ki zwłasz -
cza pierw sze go ze spi sów spo wo do wa -
ły swo isty „szok” me dial ny, mi mo iż
na le ża ło się spo dzie wać znacz nej licz -
by osób de kla ru ją cych przede wszyst -
kim „ślą skość”, sko ro w ba da niach so -
cjo lo gicz nych z lat 90. po ja wia ła się
gru pa raz więk sza raz mniej sza okre -
śla ją ca się ja ko „Ślą za cy” lub „Ślą za -
cy -Po la cy”, czy „Ślą za cy -Niem cy”.

W roz wa ża niach – nie tyl ko o cha -
rak te rze na uko wym – nad Gór nym Ślą -
skiem i je go pro ble ma mi spo łecz ny mi,
kwe stia mi kul tu ro wy mi i po li tycz ny -
mi ter min toż sa mość po ja wia się na -
der czę sto. Obec nie nie wy ma ga on
prak tycz nie de fi nio wa nia, bo wiem
na brał zna mion oczy wi sto ści za rów no
dla tych, któ rzy nim się po słu gu ją, jak
i dla tych, do któ rych da ne prze ka zy są
ad re so wa ne. Na gro ma dzo ny ma te riał
re flek sji na uko wej i pu bli ka cji pra so -
wych po świę co nych toż sa mo ści na ro -
do wej i et nicz nej Gór no ślą za ków jest
nie zwy kle in te re su ją cy po przez swą in -
ter dy scy pli nar ność i wie lo wąt ko wość.
Po la tach, wciąż jest to te mat ży wy, bu -
dzą cy nie rzad ko ogrom ne emo cje,
o czym świad czą pro wa dzo ne na ła -
mach pra sy re gio nal nej i na fo rach in -
ter ne to wych oraz w me diach spo łecz -
no ścio wych po le mi ki, tak że z li te ra tu rą
na uko wą i pro wa dzo ny mi ba da nia mi.
To praw dzi wy fe no men te go wła śnie
re gio nu. I mi mo upły wu lat czę sto
w re flek sji nad gór no ślą sko ścią przy -
wo ły wa nych jest kil ka waż nych stwier -
dzeń, któ re pa dły we wspo mnia nej już
roz pra wie Emi la Szram ka, bo choć
od wy da nia tej pra cy mi nę ło już po nad
osiem dzie siąt lat, uży ta przez Szram -
ka me ta fo ra opi su ją ca nie jed no rod ną
pod wzglę dem na ro do wym i et nicz -
nym ślą ską toż sa mość na dal nie stra -
ci ła na ak tu al no ści, ale – o czym na -
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le ży pa mię tać – nie co zmie ni ła swój
cha rak ter. To me ta fo rycz ne przed sta -
wie nie przez Szram ka ob li cza na ro do -
we go Gór no ślą za ków – ja ko ka mie ni
gra nicz nych, czy gru szy ro sną cych
przy mie dzy i ro dzą cych owo ce
na obie stro ny jest wciąż no śne i in spi -
ru je do ba dań nad pro ble ma ty ką toż -
sa mo ścio wą re gio nu ko lej ne ge ne ra -
cje so cjo lo gów, a tak że przed sta wi cie li
in nych na uk. Me ta fo ra gru szy jest
tak że szcze gól nie wy ra zi sta, gdy wziąć
pod uwa gę Gór no ślą za ków miesz ka -
ją cych w swo im ma cie rzy stym re gio -
nie oraz tych wszyst kich, któ rzy w róż -
nych fa lach wy jaz dów – zwłasz cza
po 1945 ro ku – zna leź li się w Niem -
czech. Nie moż na w tym miej scu nie
wspo mnieć o dra ma tycz nych sy tu -
acjach, gdy po dzia ły na ro do wo ścio we
zwłasz cza w trak cie ple bi scy tu w 1920
ro ku, trwa le po dzie li ły ro dzi ny. Tym
sa mym me ta fo ra gru szy uży ta przez
Emi la Szram ka sta je się jesz cze wy ra -
zist sza po ka zu ją ca ca łą zło żo ność
gór no ślą skiej toż sa mo ści. 

Gór no ślą skie exo du sy

P
y ta nie do ty czą ce wła snej toż sa -
mo ści za da wa li i za da ją so bie za -

rów no ci, któ rzy po zo sta li na Ślą sku,
jak i ci spo śród Gór no ślą za ków, któ -
rzy zde cy do wa li się na wy jazd do Nie -
miec. Zma ga nia z wła sną toż sa mo ścią
i po cho dze niem zwłasz cza tej dru giej
gru py są szcze gól nie in te re su ją ce dla
so cjo lo ga. To gru pa Gór no ślą za ków,
któ ra na dal nie do cze ka ła się pol skiej
mo no gra fii. Tak że sa mo prze pro wa -
dze nie ba dań nie jest ła twe – na wet mi -
mo dłuż sze go po by tu na nie miec kiej
uczel ni w ra mach gran tu – co wiem
z wła sne go do świad cze nia. Ale wy si -
łek re kom pen so wa ny jest przez ze bra -
ny ma te riał, bo prze cież od ro ku 1970,
a więc po pod pi sa niu ukła du nor ma -
li za cyj ne go mię dzy PRL a RFN
do 1989 ro ku i tyl ko do Nie miec
na pod sta wie do ku men tów stwier -
dza ją cych nie miec kie po cho dze nie
wy je cha ło bli sko mi lion oby wa te li
pol skich, głów nie z Gór ne go Ślą ska.
W la tach 1970-1979 wy je cha ło z Pol -
ski do Nie miec Za chod nich 202 711
osób, zaś mię dzy 1980 a 1989 ro -
kiem 632 800. Rok 1989 był pod tym
wzglę dem re kor do wy – 250 340 osób.
W 1990 licz ba ta spa dła do 133 872
osób. To ogrom ny od pływ lud no ści,
a prze cież na le ży wziąć pod uwa gę in -
ne kie run ki emi gra cji, w tym za mor -
skie, a tak że in ne spo so by le ga li za cji

po by tu w Niem czech. Pa mię tać na le -
ży tak że o tych wszyst kich, któ rzy zna -
leź li się w Niem czech mię dzy 1945
a 1970 ro kiem. W tym sa mym cza sie
na te te re ny przy by li za rów no re pa -
trian ci jak i wie lu miesz kań ców in nych
re gio nów za chę co nych moż li wo ścią
pra cy w prze my śle. Te pro ce sy zmie -
ni ły ob li cze de mo gra ficz ne i kul tu ro -
we Gór ne go Ślą ska. 

O ska li wy jaz dów świad czą nie tyl -
ko sta ty sty ki, bo sa me licz by, choć wy -
mow ne nie od da ją w peł ni kon se kwen -
cji tych fal emi gra cyj nych dla ży cia
ro dzin ne go Gór no ślą za ków i ich po -
czu cia toż sa mo ści. Ba da nia sprzed
pra wie de ka dy w ra mach pro jek tu
„Śląsk w Eu ro pie – ja Ślą zak, ja Po -
lak, ja Eu ro pej czyk” (w któ rym wraz
z Ada mem Bar tosz kiem i To ma szem
Na wroc kim mia łam za szczyt brać
udział) na re pre zen ta tyw nej pró bie
mło dzie ży szkół gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych wo je wódz twa ślą -
skie go uświa do mi ły, że 12,8% mło -
dzie ży ma w Niem czech człon ków
naj bliż szej ro dzi ny. Dal szych krew -
nych – 56,7% ba da nych. Aż 40,7% ba -
da nej mło dzie ży ma tam zna jo mych,
z któ ry mi utrzy mu je kon tak ty. Spo ra
część z tych osób wy je cha ła do Nie -
miec za pew ne po 1970 ro ku wy ko rzy -
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stu jąc odzie dzi czo ne po przod kach
„nie miec kie po cho dze nie”. Zna mien -
nym jest, że więk szość tych od po wie -
dzi po cho dzi ła ze szkół znaj du ją cych
się w po wia tach gór no ślą skich wo je -
wódz twa. Po nad to pra wie po ło wa
(46,6%) ba da nych okre śla ją cych się ja -
ko „Po la cy” ma dal szą ro dzi nę
w Niem czech, na to miast w przy pad -
ku de kla ru ją cych się ja ko „Po la -
cy – Ślą za cy” jest to już 63,1%, z de -
kla ru ją cych się ja ko „Ślą za cy”
po nad 80% ma dal szych krew nych
w Niem czech. W przy pad ku okre śla -
ją cych się ja ko „Niem cy – Ślą za cy”
oraz „Niem cy” jest to już po nad 90%.
Te da ne mó wią sa me za sie bie. A więc
kon fron ta cje toż sa mo ścio we wy stę pu -
ją i dziś w ob rę bie ro dzin gór no ślą -
skich, bo wiem mło dzi lu dzie kon -
fron tu ją się pod czas spo tkań
ro dzin nych ze swo imi ró wie śni ka mi,
na le żą cy mi do dru giej, a na wet trze -
ciej ge ne ra cji mi gran tów w Niem -
czech. 

W tym kon tek ście wy jaz dy Gór no -
ślą za ków do Nie miec, zwłasz cza
po 1970 ro ku są nie wąt pli wie waż nym
i god nym głęb szej re flek sji zja wi -
skiem spo łecz nym z wie lu po wo dów.
Mie sza ją się tu bo wiem przede wszyst -
kim wąt ki praw ne, hi sto rycz ne oraz
zwią za ne ze sto sun ka mi pol sko -nie -
miec ki mi. Do te go do cho dzi ma so -
wość sa mych wy jaz dów zwłasz cza
w la tach 80. i na po cząt ku 90. Owa ma -
so wość z ko lei po wo do wa ła ko lej ne
wy jaz dy, bo wiem jak za uwa ża li moi
roz mów cy w owym cza sie, a zwłasz -
cza pod ko niec la to 80. pa no wa ło
prze ko na nie, że prak tycz nie wszy scy
wy jeż dża ją. Tak że sa me po wo dy wy -
jaz dów by ły róż ne i nie moż na po wie -
dzieć, że de cy do wał o nich tyl ko je den
czyn nik. To ra czej na gro ma dze nie
kil ku mo ty wów jed no cze śnie po wo do -
wa ło, że de cy do wa no się na wy jazd.
Po nad to wy jaz dy te mia ły cha rak ter
mi gra cji łań cu cho wej – kie dy emi gra -
cja jed nej oso by po cią ga ła za so bą wy -
jaz dy ko lej nych osób. Tak że człon ko -
wie ro dzin, któ rzy tuż po woj nie
zna leź li się w Niem czech by li swo -
istym „punk tem za cze pie nia”. 

Wy jaz dy na sta łe do Nie miec od by -
wa ły się za rów no w spo sób „le gal ny”
jak i na pod sta wie wiz tu ry stycz nych,
tran zy to wych, wy jaz dów na za pro sze -
nie zna jo mych i ro dzi ny. Spo sób „le -
gal ny”, na pod sta wie wnio sku wy jaz -
do we go da wał szan sę na wy jazd ca łej
ro dzi nie. Jed nak bar dzo czę sto od by -
wał się on po wie lo let nich sta ra niach.
Jak za uwa ży ła jed na z mo ich roz mów -
czyń jej dzie ciń stwo prze bie ga ło
pod zna kiem dwóch słów – wnio sek
i od mo wa. In ny spo sób „nie le gal ny”
od by wał się zwy kle w ści słej ta jem ni -

cy na wet przed bli ski mi. Niósł on ze
so bą niemniej po waż ne kon se kwen cje
dla ży cia ro dzin ne go – czę sto tyl ko
jed na oso ba otrzy my wa ła pasz port,
a dru ga zo sta wa ła w kra ju ja ko swo -
ista kau cja. Zda rza ło się też, że wy jeż -
dża li ro dzi ce, zaś ową „kau cją” by ły
dzie ci. Wy jaz dy do Nie miec nierzad -
ko obar czo ne by ły nad szarp nię tym za -
ufa niem w ro dzi nie, kłam stwem wo -
bec współ mał żon ków i dzie ci. Ten
spo sób wy jaz du roz bi jał czę sto ro dzi -
ny, bo wiem, gdy współ mał żo nek po -
zo sta ły w kra ju mógł w koń cu do łą -
czyć do oso by, któ ra wy je cha ła
wcze śniej oka zy wa ło się, że obie stro -
ny uło ży ły już so bie ży cie pry wat ne.
Do dra ma tycz nych na le żą świadectwa,
wów czas dzie ci, a dziś już osób do ro -
słych, któ rych ro dzi ce wy je cha li
i po ro ku, czy na wet pa ru la tach spro -
wa dzi li je do Nie miec. Gdy roz łą ka by -
ła kil ku let nia – tak jak w przy pad ku
jed nej z mo ich nar ra to rek – wy jazd był
wy jaz dem do ob cych już osób, wy rwa -
niem z bez piecz ne go świa ta, z do mu
ko cha ją cej bab ci. Zresz tą na wet je śli
dziec ko wy jeż dża ło z ro dzi ca mi ze -
tknię cie się z no wą szko łą, kur sa mi in -
te gra cyj ny mi nie na le ża ło do do świad -
czeń ła twych. A to nie po zo sta wa ło bez
zna cze nia dla toż sa mo ści mło de go
czło wie ka, bo wiem ro dzi ce sta ra jąc się
jak naj szyb ciej wto pić w nie miec kie
spo łe czeń stwo prze cho dzi li tak że
w do mu na ję zyk nie miec ki, któ re go
uczy li się czę sto do pie ro po przy jeź -
dzie. Sy gna ły by ły sprzecz ne – ofi cjal -
nie trak to wa no „wy sie dleń ców” ja ko
Niem ców, w kon tak tach pry wat nych
da wa no im do zro zu mie nia, że nie są
Niem ca mi. 

W kon tek ście zróż ni co wa nych po -
wo dów wy jaz du moż na ana li zo wać
zja wi sko mi gra cji z Gór ne go Ślą ska
do Nie miec w ka te go riach ta kich,
jak ana li zo wał kwe stię ról spo łecz nych
wy bit ny so cjo log Pe ter Ber ger od no -
sząc się do po ję cia „zła wia ra” Je an -
-Paul’a Sar tre’a. Owa „zła wia ra”
jak pi sze Ber ger „po le ga na stwa rza -
niu po zo rów, że coś jest ko niecz ne,
gdy w rze czy wi sto ści jest do bro wol -
ne”. Moż na ją od na leźć w ele men tach
nar ra cji, gdy roz mów ca okre śla jąc
swo ją ów cze sną sy tu ację stwier dza, że
wła ści wie nie miał wy bo ru, bądź że
wów czas miał po czu cie, że w tam tej
Pol sce nie da ło się żyć. Tak że z te go
po wo du, że w Pol sce uwa ża ny był
za Niem ca. „Zła wia ra”, a więc prze -
ko na nie, że nie ma się wy bo ru po ja -
wia ło się tak że w sy tu acji bez ro bo cia
lat 90. Pol ska hi sto ryk Kry sty na
Ker sten w od nie sie niu do mi gra cji wo -
jen nych i po wo jen nych uży wa sfor -
mu ło wa nia „przy mu su sy tu acyj ne -
go”. I z ta ki mi nar ra cja mi pod czas

ba dań tak że się spo tka łam. To sy tu acje
na przy kład swo iste go „wy py cha nia”
ca łej ro dzi ny w ce lu prze ję cia do brze
funk cjo nu ją ce go za kła du. Wszyst kie
ele men ty, któ re de cy do wa ły o wy jeź -
dzie, ta kie jak kwe stie toż sa mo ścio -
we, kie dy bliż sza by ła nie miec ka
kul tu ra i ję zyk, po czu cie by cia oby wa -
te lem dru giej ka te go rii, trud na sy tu -
acja miesz ka nio wa lud no ści ro dzi mej,
kry zys eko no micz ny, at mos fe ra po li -
tycz na – da wa ło po czu cie, że je dy nym
spo so bem na lep sze ży cie dla sie bie,
a zwłasz cza dla dzie ci jest wy jazd
na Za chód. Tym bar dziej że in for ma -
cje, któ re do cie ra ły od człon ków ro -
dzin bę dą cych już w Niem czech za -
chę ca ły do emi gra cji, a do ku men ty,
w tym te odzie dzi czo ne po przod kach,
da wa ły moż li wość wy jaz du i szyb kie -
go za le ga li zo wa nia po by tu. 

Za gad nie niem nie zwy kle in te re su ją -
cym, jest fakt tych wy jaz dów od stro -
ny ad mi ni stra cyj no -praw nej. Ter min
„Aus sie dler”, tłu ma czo ny ja ko „wy sie -
dle niec” wy wo dzi się bo wiem z usta -
wo daw stwa o wy pę dzo nych. Uży te zo -
sta je po raz pierw szy w 1957 ro ku
na okre śle nie nie co od mien nej gru py,
któ ra za czę ła się w Niem czech po ja -
wiać, a nie przy sta wa ła do do tych czas
okre śla nych ja ko „wy pę dze ni”. Jak za -
uwa ża ją ba da cze nie miec cy „wy sie -
dleń cy” są od stro ny praw nej „wy pę -
dzo ny mi”. Jed nak we współ cze snych
opra co wa niach zwra ca się uwa gę, że
mi mo iż „wy sie dleń cy” od stro ny
praw nej by li Niem ca mi, de fac to by li
ob co kra jow ca mi. To stwier dze nie pa -
da w mo nu men tal nej mo no gra fii po -
świę co nej „wy sie dleń com” z Ru mu -
nii. Z ko lei nie miec ki hi sto ryk Pe ter
Oli ver Lo ew pi sząc o Po la kach
w Niem czech wspo mi na tak że o „wy -
sie dleń cach”. 

Sam spo sób wy jaz du bu dził kon tro -
wer sje za rów no w Niem czech jak
i w Pol sce. Wi dać to do bit nie w opra -
co wa niach na uko wych i pu bli cy sty ce
tam te go okre su. Mi mo upły wu lat
i ofi cjal nych de kla ra cji, że obec nie nie
ma więk sze go zna cze nia jak kto wy -
je chał, na dal echo daw nych kon tro wer -
sji po brzmie wa na przy kład w wy wia -
dach z oso ba mi, któ re w Niem czech
pra co wa ły z „wy sie dleń ca mi” ja ko
pra cow ni cy so cjal ni al bo pro wa dzą cy
kur sy in te gra cyj ne. Tak że urzęd ni cy
nie miec cy do sko na le zda wa li so bie
spra wę, że nie wszy scy wy jeż dża ją cy
by li Niem ca mi. Mó wią dzi siaj o tym
pod czas wy wia dów. 

Kon fron ta cje toż sa mo ścio we
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stach Gór ne go Ślą ska za da wa łam py -
ta nie o mo ty wy de kla ro wa nia na ro do -
wo ści ślą skiej pod czas spi su z 2002
ro ku, to roz mów cy od po wia da li zwra -
ca jąc uwa gę na ko rze nie ro dzin ne,
na to że jest się Ślą za kiem, na to, że
Ślą za ka mi by li przod ko wie. Z te go
punk tu wi dze nia, by ła to dla nich de -
kla ra cja oczy wi sta, wol na od po li tycz -
nych kon tek stów. I nie mia ło w tych
au to de fi ni cjach zna cze nia, czy jest się
zwo len ni kiem au to no mii, czy na ro do -
wo ści ślą skiej. Nie jed no krot nie ci
sa mi lu dzie, któ rzy de kla ro wa li na ro -
do wość ślą ską uwa ża li, że ta kie go na -
ro du nie ma. Roz mów cy wska zy wa -
li w tym przy pad ku po pro stu
na naj waż niej szą dla nich kwe stię
ja ką by ło ślą skie po cho dze nie. Mo ty -
wy spi so wych de kla ra cji traf nie zresz -
tą sko men to wał Ma rek S. Szcze pań -
ski po da jąc przy czy ny ta kich wów czas
de kla ra cji. A z ko lei Lech Ni ja kow ski
słusz nie za uwa żył, że py ta nie spi so -
we zo sta ło zro zu mia ne i zin ter pre to -
wa ne ja ko py ta nie o tę naj waż niej szą
gru pę od nie sie nia. Je śli z ko lei po ru -
sza my pro blem wię zów ro dzin nych,
to do ty ka my kwe stii o nie ba ga tel nym
zna cze niu dla toż sa mo ści ja ką jest pa -
mięć zbio ro wa, a tak że za po mnie nie.
Z ko lei, je śli mo wa o młod szych ge -
ne ra cjach ma my do czy nie nia ra czej
z tym, co Ma rian ne Hirsch na zwa ła

„post pa mię cią”, więc pa mię cią prze -
ka za ną przez star sze rocz ni ki. Jest ona
jed nak w przy pad ku Gór ne go Ślą ska
peł na bia łych plam i prze mil cza nych
dra ma tów ro dzin nych zwią za nych
ści śle z ude rze nia mi hi sto rii w „ślą ski
na roż nik”. 

Waż ną ka te go rię w roz wa ża niach
o gór no ślą skiej toż sa mo ści sta no wi
prze ciw sta wie nie „swo ich” „ob cym”.
Ale i owi „ob cy” za czy na ją po wo li
roz my wać się w gór no ślą skim pej za -
żu. Bo wiem na wet je śli re gio nal ny ro -
do wód jest nie -ślą ski, je śli jest się po -
tom kiem tych, któ rzy przy by li
na Gór ny Śląsk w la tach po wo jen nych
moż na sil nie utoż sa miać się z tym re -
gio nem – i czę sto tak się dzie je. Re -
gion ten jest więc od dzie się cio le ci
miej scem kon fron ta cji toż sa mo ścio -
wych. Jed nak te gór no ślą skie kon fron -
ta cje nie do ty czą tyl ko Gór no ślą za -
ków, któ rzy sty ka ją się z „in ny mi”,
„przy by sza mi”. One do ty czą rów -
nież tych, któ rzy w fa lach po wo jen -
nych wy jaz dów zna leź li się w Niem -
czech. To tak że Gór no ślą za cy, ale
już nie co in ni, cza sem na wet tro chę
ob cy, zwłasz cza pod wzglę dem kul tu -
ro wym i oby cza jo wym. I to po mi mo,
że od le głość mię dzy Gór nym Ślą -
skiem a Niem ca mi nie jest du ża
i sprzy ja czę stym kon tak tom, na co
w swo im opra co wa niu po świę co nym

mi gra cjom wa ha dło wym zwró ci ła
uwa gę so cjo log Ewa Pa len ga -Möllen -
beck. Dla tych, któ rzy wy emi gro wa -
li Gór ny Śląsk jest re gio nem, któ ry
prze szedł ogrom ne prze obra że nia
spo łecz ne, ale zmie nił się tak że w war -
stwie urba ni stycz nej. To jest już in ny
re gion, z któ re go wy jeż dża li. To gór -
no ślą skie kon fron to wa nie się z sze ro -
ko ro zu mia ną toż sa mo ścią, od by wa
się na kil ku płasz czy znach. Jed ną
z nich jest kon fron ta cja gór no ślą -
skich emi gran tów z re gio nem, z któ -
re go bądź to wy je cha li, bądź z któ re -
go po cho dzą ich przod ko wie. 

Ana li zu jąc ma te riał em pi rycz ny ze -
bra ny pod czas ba dań w Pol sce
i w Niem czech, a skła da ją cy się
przede wszyst kim z wy wia dów swo -
bod nych moż na za uwa żyć pew ne ce -
chy wspól ne Gór no ślą za ków miesz -
ka ją cych w obu kra jach. Moż na tak że
po ku sić się o pró bę ich ka te go ry za cji
w kon tek ście toż sa mo ścio wym. I ta -
ką wstęp ną, au tor ską pró bę ka te go ry -
za cji chcia ła bym za pro po no wać. Od -
no szę się – co pra gnę za zna czyć
głów nie do swo ich naj now szych ba -
dań po świę co nych Gór no ślą skim „wy -
sie dleń com”, któ re pro wa dzi łam
w Niem czech w la tach 2014-2015.
Wy wia dy i ba da nia pro wa dzo ne
w Pol sce, są tu taj tłem i wy łącz nie
punk tem od nie sie nia. 
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W przy pad ku toż sa mo ści Gór no -
ślą za ków po obu stro nach gra ni cy
moż na mó wić o swo istym kon ti nu um
toż sa mo ścio wym od toż sa mo ści okre -
śla nej ja ko ho mo ge nicz na po ka te go -
rie trans na ro do we. W przy pad ku kon -
fron ta cji toż sa mo ścio wych dzia ła
pra wo tła, o któ rym wspo mi nał Sta ni -
sław Ossow ski w od nie sie niu do lud -
no ści ro dzi mej Gór ne go Ślą ska – stąd
ka te go rie toż sa mo ści wzmac nia nej
i od wró co nej. Ossow ski pi sał na pod -
sta wie swo ich ba dań pro wa dzo nych tuż
po II woj nie świa to wej o mo men cie,
w któ rym Niem cy sta li się Ślą za kom
bliż si kul tu ro wo w prze ci wień stwie
do re pa trian tów ze wscho du. Jest rów -
nież ca łe spek trum sto sun ku do Pol ski
i pol sko ści – od an ty pol sko ści do pro ‐
pol sko ści. Oczy wi ście pro pol skość
i an ty pol skość na le ży ro zu mieć me ta -
fo rycz nie.

Je śli mo wa o ho mo ge nicz no ści,
mam tu na my śli przede wszyst kim ja -
sną de fi ni cję sa me go sie bie. Mniej pro -
ble mów bę dą mie li z sa mo okre śle niem
Gór no ślą za cy miesz ka ją cy w Pol sce.
Oni czę ściej po wie dzą, że są Ślą za ka -
mi, Po la ka mi, Niem ca mi. Na wet je śli
bę dą od wo ły wać się do ka te go rii mie -
sza nych – za zwy czaj z dwóch kom po -
nen tów – na ro do we go i et nicz ne -

go/re gio nal ne go, to ta po dwój na toż -
sa mość bę dzie ja sno za kre ślo na. Nie
bę dzie wąt pli wo ści kim się jest. Bę dzie
się po pro stu Ślą za ka mi i Po la ka mi lub
Ślą za ka mi i Niem ca mi jed no cze śnie.
Nie bę dzie w tych au to iden ty fi ka -
cjach za wa ha nia, wąt pli wo ści, czy
kon flik tu toż sa mo ści. Oczy wi ście wy -
bie ra nie ka te go rii mie sza nych mo że
być po wo do wa ne ich roz my -
ciem – jed nak czę ściej by ło ono spo -
ty ka ne w Niem czech. To bę dą ka te go -
rie ta kie, jak pol ski Nie miec czy
nie miec ki Po lak. Po ma ga ją one wyjść
z pew nej toż sa mo ścio wej pu łap ki
i wy bie ra ne są przez oso by, któ re
na Ślą sku uro dzi ły się na przy kład
w nie miec kich ro dzi nach lub też przez
oso by, któ re w Niem czech czu ją się
Po la ka mi, ale kon fron tu jąc się z bli ski -
mi i zna jo my mi w Pol sce wi dzą pew -
ne róż ni ce, do strze ga ją swo ją od ręb -
ność. 

Wy bór po dwój nych ka te go rii toż sa -
mo ścio wych po dyk to wa ny mo że być
chę cią pod kre śle nia splą ta nych ko rze -
ni swo jej ro dzi ny. Ale i w tym przy pad -
ku mo że wy stę po wać pew ne go ro dza -
ju kon flikt, po szu ki wa nie sie bie
sa me go, pró ba od po wie dzi na py ta nie
o to kim się jest. Jak za uwa żo no pod -
czas jed ne go z wy wia dów w Niem -

czech – trud no być Niem cem, je śli po -
ło wę ży cia spę dzi ło się w Pol sce. Nie
jest się w tym przy pad ku do koń ca ani
Po la kiem, ani Niem cem. Ko rze nie
ma się wpraw dzie nie miec kie, ale
wy cho wa nie, ję zyk są pol skie. Cią że -
nie ku re gio no wi po cho dze nia bę dzie
wi docz ne w bio gra ficz nych nar ra -
cjach. To te wszyst kie sy tu acje kie dy
dla Po la ków nie jest się dość pol skim,
dla Niem ców nie dość nie miec kim.
Po la tach spę dzo nych w Niem czech
zni ka ją ele men ty wię zi z kra jem po -
cho dze nia. Nie jest się ani tu, ani tam. 

Z ko lei roz mów cy bez au to iden ty -
fi ka cji spo ty ka ni w Niem czech to
oso by o splą ta nych ko rze niach ro dzin -
nych i bo le snej pa mię ci. Oni czę sto
mó wią o so bie, że są „Eu ro pej czy ka -
mi”. Tak by ło w przy pad ku jed ne go
z roz mów ców, któ ry uro dził się na nie -
miec kim Gór nym Ślą sku i ja ko na sto -
la tek uczył się po woj nie ję zy ka pol -
skie go. Przez oto cze nie w Pol sce
uwa ża ny był za Niem ca. Po wy jeź dzie
do Nie miec od bie ra ny był ja ko Po lak.
Je go cór ka nie miec kie go uczy ła się
do pie ro w Niem czech już ja ko na sto -
lat ka i prze cho dzi ła po dob ny pro ces
jak jej oj ciec kil ka dzie siąt lat wcze -
śniej. Moż na okre ślić ich mia nem
trans na ro do wych. Ale trans na ro do -

Transgression-3 intaglio
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wy mi są tak że czę sto przed sta wi cie -
le dru giej ge ne ra cji mi gran tów, oso -
by, któ re swo bod nie prze ska ku ją mię -
dzy ko dem kul tu ro wym pol skim
i nie miec kim, ale nie tyl ko. Mo gą za -
li czać się do tej gru py roz mów cy, któ -
rzy ma ją wpraw dzie ja sno okre ślo ną
toż sa mość, ale w ich przy pad ku kraj
za miesz ka nia nie ma więk sze go zna -
cze nia. To, że wy emi gro wa li do Nie -
miec jest dzie łem przy pad ku. Ta ka -
te go ria czę ściej spo ty ka na by ła
pod czas ba dań w Niem czech, choć
i w Pol sce tak że moż na zna leźć oso -
by za li cza ją ce się do jej przed sta wi -
cie li. Jed nak w ich przy pad ku ów ko -
smo po li tyzm, czy trans na ro do wość
ma ją nie co in ny cha rak ter. 

Tu do cho dzi my tym sa mym do toż -
sa mo ści wzmac nia nej i od wró co nej.
To ka te go rie wi docz ne w ana li zie ma -
te ria łu ze bra ne go za rów no w Pol sce
jak i w Niem czech. Wzmac nia nie
toż sa mo ści ma miej sce pod czas spo -
tka nia z „in ny mi”, któ re uświa da mia
jed no st ce jesz cze sil niej swe po cho dze -
nie. W przy pad ku ba dań w Pol sce
roz mów cy opo wia da li o spo tka -
niach – naj czę ściej w okre sie wa ka cyj -
nym – z miesz kań ca mi in nych re gio -
nów Pol ski. Do strze ga li oni wte dy
jesz cze sil niej swą kul tu ro wą od ręb -
ność. Te spo tka nia uświa da mia ły im
do bit nie, że są Ślą za ka mi. Mia ły one
róż ny cha rak ter i prze bieg, by ły spo -
tka nia mi mi ły mi ale tak że ta ki mi,
zwłasz cza w okre sie PRL -u, któ re by -
ły przy czy ną nie przy jem no ści. Wzmac -
nia nie toż sa mo ści ślą skiej mia ło miej -
sce tak że w szko le, gdzie obo wią zy wał
za kaz po słu gi wa nia się gwa rą ślą ską.
Wzmoc nie nie ślą sko ści na stę po wa ło
rów nież w Niem czech na przy kład
pod czas spo tkań z emi gran ta mi z in -
nych re gio nów Pol ski w prze strze ni
ko ścio ła w Pol skiej Mi sji Ka to lic -
kiej. Po la cy po cho dzą cy z in nych re -
gio nów czę sto za uwa ża ją, że Gór no -
ślą za cy są „tro chę in ni”, ma ją swo je
zwy cza je, kul tu rę. Z ko lei Ślą za cy tak -
że wi dzą swo ją od ręb ność w ze tknię -
ciu się z emi gran ta mi z in nych czę ści
Pol ski, na wet je śli wy emi gro wa li
w tym sa mym cza sie. W przy pad ku
Gór no ślą za ków w Niem czech wzmac -
nia nie toż sa mo ści za cho dzi ło wła -
śnie, gdy roz mów ca uwa żał się za Po -
la ka lub Gór no ślą za ka i po przez
kon takt z Niem ca mi, a tak że in ny mi
emi gran ta mi z Gór ne go Ślą ska czy
z in nych czę ści kra ju, po twier dzał
swą au to iden ty fi ka cję. Od biór je go
oso by był zgod ny z tym, jak on sam
sie bie po strze gał. 

Ina czej rzecz ma się z emi gran ta mi,
któ rzy miesz ka jąc w Pol sce uwa ża li
się za Niem ców lub nie miec kich Ślą -
za ków. Ze tknię cie się z pań stwem nie -

miec kim i sa my mi Niem ca mi po -
wo do wa ło, że przed sta wi cie le star -
szych ge ne ra cji czu li się w no wym
kra ju ob co – Niem cy po prze mia -
nach 1968 ro ku by ły in nym kra jem
niż mie li oni w pa mię ci. Gór no ślą za -
cy by li do te go bar dziej tra dy cjo na li -
stycz ni i kon ser wa tyw ni, co za uwa ża
w swo ich ana li zach po li to log We ro ni -
ka Gra be. W pew nym sen sie nie pa -
so wa li do te go no we go nie miec kie go
spo łe czeń stwa. „Wy sie dleń cy” ze
star szych rocz ni ków, dla któ rych nie -
miec ki był ję zy kiem oj czy stym mó -
wi li nie rzad ko nie co in nym nie miec -
kim, choć w tym przy pad ku ma to
mniej sze zna cze nie, bo wiem z za sa -
dy Niem cy uży wa ją dia lek tów i po -
wszech nie sły szy się róż ne ak cen ty.
Od wró ce nie toż sa mo ści po le ga ło
na tym, że w ze tknię ciu z Niem ca mi
za czę li od czu wać więk szą więź z Pol -
ską mi mo wcze śniej szej nie miec kiej
iden ty fi ka cji. Je den z mo ich roz -
mów ców, któ re go ro dzi ce po wy jeź -
dzie do Nie miec za ko mu ni ko wa li
mu, że „od dzi siaj są Niem ca mi”
w ze tknię ciu z ró wie śni ka mi w szko -
le sil niej od czuł swo ją nie -nie miec ką
toż sa mość i uznał, że sko ro nie jest
ak cep to wa ny ja ko Nie miec, to bę dzie
jesz cze bar dziej pol ski. 

Od wró co na toż sa mość w Pol sce
z ko lei jest wi docz na, gdy mo wa
o Gór no ślą za kach w Pol sce po szu ku -
ją cych swej toż sa mo ści. Tak by ło
w przy pad ku mło dych Gór no ślą za -
ków, któ rzy bra li udział w spo tka -
niach or ga ni za cji mniej szo ści nie -
miec kiej. Or ga ni za cje te nie da ły
im te go, cze go szu ka li, nie po twier -
dzi ły ich toż sa mo ści i dla te go wy bra -
li Mło dzież Gór no ślą ską lub RAŚ,
gdzie ich ślą skość zna la zła po twier -
dze nie.

Istot ną ro lę od gry wa tak że kwe stia
na sta wie nia do pol sko ści – pro pol ska
lub an ty pol ska. Moż na więc być
„Niem cem z na sta wie niem pro pol skim
wy biór czym, jak to okre ślił je den
z roz mów ców, uwa ża ny w swo im
śro do wi sku po wszech nie za Po la ka.
W przy pad ku roz mów ców po obu
stro nach gra ni cy an ty pol skość wy ni -
ka z roz cza ro wa nia pań stwem pol skim,
wią że się z po czu ciem krzyw dy – tak -
że zmi to lo gi zo wa nej ślą skiej krzyw -
dy” – za do zna ną nie spra wie dli wość,
bądź po czu ciem po no sze nia ka ry
za nie swo je wi ny – gdy mo wa o oso -
bach o sil nej nie miec kiej toż sa mo ści
ze star szych rocz ni ków. To za wsze bar -
dzo su biek tyw ne opi nie, wią żą ce się
nie rzad ko z ro dzin ny mi tra ge dia mi. To
czę sto po sta wa osób, któ re po zo sta ły
w Pol sce po nie waż cze ka ły na swo ich
bli skich. Dra ma tycz na jest opo wieść
star sze go już męż czy zny, któ re go oj -

ciec zo stał wy wie zio ny w cza sie ma -
so wych wy wó zek Ślą za ków po woj -
nie na Wschód. Ostat ni raz wi dzie li się,
gdy od pro wa dzał go na dwo rzec. Ta
an ty pol skość wy ni ka z nie za bliź nio -
nych ni gdy ran.

Pro pol skość z ko lei mo że prze ja wiać
się w dzia łal no ści w or ga ni za cjach po -
lo nij nych, w na ucza niu ję zy ka pol skie -
go i w wal ce o je go cer ty fi ka cję,
wresz cie w dą że niu do przy zna nia
Po la kom sta tu su mniej szo ści. Obie po -
sta wy moż na oczy wi ście za ob ser wo -
wać tak że w Pol sce wśród dzia ła czy
or ga ni za cji re gio nal nych. Po sta wę an -
ty pol ską, ro zu mia ną ja ko pew ne go
ro dza ju me ta fo rę moż na rów nież od -
na leźć we wszel kie go ro dza ju po sta -
wach kry tycz nych wo bec po li ty ki
pań stwa pol skie go w sto sun ku
do mniej szo ści et nicz nych. Do ty czy to
za rów no prze szło ści jak i obec ne go
cza su. Po sta wa ta da je o so bie znać
na po zio mie in dy wi du al nym – kon -
kret nych krzywd, któ re do zna ła jed -
nost ka, lub zbio ro wym – trak to wa niu
Gór no ślą za ków przez pań stwo pol skie
ja ko oby wa te li dru giej ka te go rii ze
wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi dla
lud no ści ro dzi mej.

Kon fron to wa nie z wła sną toż sa mo -
ścią mo że tak że wią zać się z uni ka -
niem tej kon fron ta cji – jed na z roz -
mów czyń, któ ra wy je cha ła do Nie miec
ja ko dziec ko opo wia da ła o po dró ży
do Pol ski, w któ rą wy bra ła się ra zem
ze swo im chło pa kiem. By ła prze jaz -
dem w swo jej ro dzin nej miej sco wo ści
i gdy zna la zła się w po bli żu swo je go
daw ne go do mu, w któ rym na dal
miesz ka jej bab cia nie od wa ży ła się jej
zło żyć wi zy ty. Sta ła i z od da li wraz ze
swo im to wa rzy szem ob ser wo wa li bab -
cię jak krzą ta ła się w ogro dzie. Na mo -
je py ta nie, cze mu nie od wie dzi ła Bab -
ci, od po wie dzia ła – te świa ty do sie bie
nie pa su ją. To tak jak by po stać z kre -
sków ki zna la zła się w ani ma cji 3D. 

Toż sa mość gór no ślą ska jest pro -
ble mem zło żo nym, ale wła śnie ta zło -
żo ność spra wia, że jest to te ma ty ka za -
ra zem waż na i fa scy nu ją ca. Przede
wszyst kim do ty ka te go, co oso bi ste,
a więc do ty czy nie mal że każ de go
z gór no ślą skim ro do wo dem a tak że
tych, któ rzy okre śla ją się Gór no ślą za -
ka mi z wy bo ru, bo wią że się z od po -
wie dzią na py ta nie o to kim się jest.
A je śli do te go ro dzi na po dzie lo na jest
mię dzy Pol skę i Niem cy, to py ta nie
o wła sną toż sa mość na bie ra in ne go
zna cze nia i wy kra cza po za gra ni ce re -
gio nu i pań stwa ocie ra jąc się tym sa -
mym o mod ne w ostat nich la tach
mię dzy in ny mi w ba da niach nad mi -
gra cja mi i toż sa mo ścią kon cep cje
trans na ro do wo ści. 

■
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hel ma II, psy cho pa tycz ne go wład cy
im pe rium przez ziom ków utoż sa mia -
ne go z Ka li gu lą a przez Fran cu zów
i An gli ków z At ty lą, wo dzem bar ba -
rzyń skich Hu nów. W po dob nym tem -
pie i po pło chu po tom ko wie Winc kle -
ra sprze da wa li ka to wic kie hu ty,
cyn kow nie i ko pal nie, wraz z for tu ną
chro niąc się w po nu rych za mczy -
skach pra sta rej Szwa bii i Ger ma nii. 

Na sta no wi sku soł ty sa Ka zi mierz
Ski ba do trwał do 1856 ro ku. Po mię -
dzy nim a sa ni tar ra tem Holt ze, na każ -
dym ze bra niu gmi ny i za rzą du do cho -
dzi ło do spo rów. But ny an ta go ni sta
żą dał ad mi ni stra cyj ne go po dzia łu
gmi ny i wy od ręb nie nia z niej Ka to wic.
Z po dob nym de zy de ra tem w od nie sie -
niu do wspól no ty ka to lic kiej wy stę po -
wał He in rich Knap pe, księ go wy w za -
rzą dzie ka to wic kich dóbr Winc kle ra.
For so wał po stu lat wy łą cze nia Ka to wic
i Bry no wa z pa ra fii Bo gu ci ce. Ski ba,
nie po zba wio ny in stynk tu po li tycz ne -
go, tak jak więk szość tu tej szych wło -
ścian, pro te sto wał i nie da wał na to
przy zwo le nia.

W mię dzy cza sie rex Bo rus so rum,
z wy ra cho wa ną prze bie gło ścią cha rak -
te ry stycz ną dla Ho hen zol ler nów, swo -
je za pa try wa nia na kwe stie spo łecz ne
zmie nił o 180 stop ni. Skoń czy ły się la -
ta de mo kra tycz nej ko kie te rii a po wró -
ci ły po nu re dni biu ro kra cji i de spo ty -
zmu. 

Sta now czy ale roz trop ny Ka zi mierz
nie zwykł ustę po wać. Tym ra zem, mu -
siał się jed nak ugiąć pod na po rem ka -
pi ta li stycz nych i bur żu azyj nych ata -
ków pru skiej ad mi ni stra cji. Bez
osło nek dą ży ła do sko lo ni zo wa nia
i sko sza ro wa nia wło ścian w mniej -
szych en kla wach kon tro lo wa nych
przez za ufa nych ple ni po ten tów. Chło -
pom opa da ły rę ce – zrzu ca li ły ko we
kap cie i chcąc nie chcąc wcho dzi li
w drew nia ne cho da ki ro bot ni ków.
Na prze ło mie wie ków, ko lej ną lek cję
no wo cze snej pańsz czy zny i be stial -
skie go lu do bój stwa nie miec cy kon -
kwi sta do rzy prze ćwi czy li na te ry to -
riach anek to wa nych w Azji i Afry ce.

Kro wi róg – atry but przy wód cy
wiej skiej gro ma dy prze szedł w rę ce
dwor skie go pu pi la i po plecz ni ka Win -
kle rów, ja kim był ob rot ny i usłuż ny
Lo uis Troll, któ ry po dob no po tra fił
„spraw nie czy tać i pi sać” a jesz cze le -
piej ra cho wać. Z po li tycz ne go punk -
tu wi dze nia był jed nak sku tecz nym
me dia to rem po mię dzy gro ma dą rol ni -
ków ze Sta ro wiej skiej, a spad ko bier -
ca mi Win kle ra i co raz licz niej szą gru -
pą ob co kra jow ców za trud nia nych
na do brze płat nych po sa dach. Po 10 la -
tach soł ty so wa nia Troll prze ka zał in -
sy gnia wła dzy o wie le bie glej sze mu
rach mi strzo wi, ja kim był pierw szy

Po
10 la tach rze ko me go cu du go -
spo dar cze go Win kle ra i ko lej -

nych 40 ra bun ko wej go spo dar ki je go
zię cia sie lan ko wa Roz dzian ka zo sta -
ła tak za pa sku dzo na, że w peł ni za słu -
ży ła na mia no Ra wy, co w ję zy ku an -
tycz nych Sar ma tów ozna cza ło zwy kły
przy droż ny rów. Już po śmier ci wiel -
kie go sa ni ta riu sza Holt ze go oka za ło
się, że w Ra wie wszyst kie ry by po zdy -
cha ły i za mie ra w niej ży cie bio lo gicz -
ne. Wo kół me ta lur gicz no -ko pal nia ne -

go szam ba jak wul ka ny wy pię trza ły
się żuż lo we wy nisz cze li ska zwa ne
hał da mi. Daw niej zie lo ną i kwit ną cą
wio skę przy sy py wa ły sa dze i po pio -
ły. Za mie nia ła się w przy gnę bia ją cy fa -
brycz ny Sza ro gród. Nad je go da cha -
mi wi sia ły oło wia ne chmu ry – wid ma
zwia stu ny zmierz chu wy na tu rzo ne go
czło wie czeń stwa Über men schów,
de ka denc kie go schył ku stu le cia a fi -
nal nie – ża ło sne go upad ku rze szy za -
koń czo ne go ha nieb ną uciecz ką Wil -

HENRYK SZCZEPAŃSKI

Kart ki z dzie jów Sza ro gro du

Ka zi mierz Ski ba
i je go ro da cy

(cz. 2)

Dy my nad hu tą cyn ku „Fan ny”. Frag ment li to gra fii E.W. Kmp pla
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bur mistrz Lo uis Die bel, re ko men do -
wa ny przez me ga lo ma na Holt ze go,
par tyj ne go wo dza dwor skiej ka ma ry -
li. Ko lej ne go po spo li te go oszu sta nie
za do wa la ły ma gi strac kie ga że. Za gar -
nął ca łą miej ską ka sę z wło ściań ski -
mi po dat ka mi i uciekł do Ame ry ki.

W pru skiej kro ni ce mia sta szum nie
na zy wa nej „Hi sto rią Ka to wic”, jej au -
tor nie ja ki dr Hof f mann, wo dzi rej
miej sco wych ha ka ty stów – o ko -
złach ofiar nych drob no miesz czań -
skiej kon kwi sty, wy au to wa nych po -
za na wias pro win cjo nal ne go graj do ła,
pi sze z py szał ko wa tym za dę ciem
god nym hej na li sty ogła sza ją ce go za -
koń cze nie wiel kich ło wów na bez -
bron ne sza ra ki:

„Jak czer wo no skó rzy Ame ry ki przez
bia łych osad ni ków spy cha ni by li krok
po kro ku na za chód, bro niąc w krwa -
wym roz pacz li wym bo ju każ de go kę -
sa zie mi, tak gór no ślą scy czer wo no -
skó rzy opie ra li się przed na po rem
świa ta miesz czań skie go, tra cąc po klę -
sce swo ją sta rą oj czy znę. Gdzie daw -
niej sta ły cha ty pol skich chło pów,
obec nie wzno szą się wiel ko miej skie
ka mie ni ce”.

A jak się ży ło w mu rach tych „wiel -
ko miej skich ka mie nic”?. Za cy tuj my
po etę:

„Strasz ne miesz ka nia.
W strasz nych miesz ka niach 
Strasz nie miesz ka ją strasz ni
miesz cza nie.
Ple śnią i kop ciem peł znie
po ścia nach
Zgro za zi mo wa, ciem ne ko na nie”.

Upew nia w tym re la cja sa me go
dr Hof f man na, któ ry nie co da lej
w swo jej kro ni ce na pi sa nej u schył -
ku XIX stu le cia przy zna je, że Ka to wi -
ce gnę bi ły: „na stę pu ją ce cho ro by za -
kaź ne: 1873 rok – cho le ra, kil ka krot nie
ty fus, od ra, bło ni ca i szkar la ty na.
Epi de mia ospy prze do sta ła się z za bo -
ru ro syj skie go w ro ku 1875, a głów -
nym po wo dem ty fu su by ło złe
od ży wia nie i zły stan za ple cza miesz -
kal ne go dla lud no ści”.

W la tach stycz nio wej in su rek cji

Ski bo wie oraz ich są sie dzi swe go
przy wią za nia do pol sko ści do wie dli
tak w prze ło mo wych la tach Wio sny
Lu dów jak i po ko lej nych dwu dzie -
się cio le ciach – cza sach po wsta nia
stycz nio we go. Ze Sta ro wiej skiej
i oko li cy do je go sze re gów po szli: ka -
to wi cza nin Ju liusz Hen ryk Gärtler
z za wo du tech nik, Jó zef Grzon dziel
i Jó zef Wie czo rek dwaj hut ni cy z Szo -

pie nic, Fe liks Ko peć z Dą brów ki
Ma łej. W Ka to wi cach po czu cie bez -
pie czeń stwa mo gli mieć tyl ko ci,
któ rzy le gi ty mo wa li się nie miec kim
ro do wo dem, wy rze ka li się pol skiej
na ro do wo ści a po nad to po słusz nie sta -
wa li na bacz ność przed każ dym pru -
skim urzęd ni kiem i żan dar mem. Ci
naj bar dziej wy tre so wa ni w po sta wie
za sad ni czej sta wa li, na wet na wi dok
wła sne go cie nia. Swo ich sło wiań -
skich pod da nych pru sac two nie roz -
piesz cza ło.

Ze Sta ni sła wem Ma cie jew skim,
ofi cjal nie wła ści cie lem fi lii wro cław -
skie go „Skła du cy gar im por to wa nych
oraz kan to ru in for ma cyj ne go i ko mi -
so we go – Bro ni sław Ostrzyc ki”,
a w kon spi ra cji agen tem Cen tral ne go
Ko mi te tu Na ro do we go w War sza -
wie, sym pa ty zo wa li ka to wic cy Niem -
cy. Dwaj z nich: po sadz karz Carl
Leh mann i pie karz Fer dy nand Zips,
udo stęp nia li swo je ad re sy dla ko re -
spon den cji eks pe dio wa nej i od bie ra -
nej przez Ma cie jew skie go. Do sta wą
bro ni trud nił się Stre mer.

„ – Z te go, co ja wiem, co wy ni ka
przede wszyst kim z no ta tek Ja na
Ski by, sy na Ka zi mie rza, to Ski bo wie
z Po la ka mi utrzy my wa li kon tak ty
już w ro ku 1848 a więc w cza sie Wio -
sny Lu dów, a szcze gól nie w ro ku po -
przed nim, 1847, kie dy trwa ła klę ska
gło do wa. Jest ślad, że Ka zi mierz
Ski ba w cza sie po wsta nia stycz nio we -
go do tarł aż do Ol ku sza, skąd przy -
wiózł broń w oko li ce dzi siej sze go So -
snow ca. Kie dy po wsta nie upa da,
Ka zi mierz Ski ba ukry wa u swo jej cór -
ki (póź niej żo ny Lej ma no wi cza) ran -
ne go po wstań ca” – za pew nia mgr Jan
Ja cek Schre iber, pra wnuk Ka zi mie rza
Ski by, wy pro mo wa ny przez kra kow -
skie go no wo żyt ni ka, prof. Ja na Pa -
choń skie go, sza no wa ne go znaw cę
hi sto rii pol skich po wstań na ro do -
wych. Pra ca ma gi ster ska w 1967 ro -
ku na pi sa na pod je go kie run kiem
no si ty tuł „Ka zi mierz Ski ba i je go ro -
dzi na ja ko dzia ła cze pol scy na Gór -
nym Ślą sku”. 

Ze Ski ba mi so li da ry zo wał się wte -
dy Jan Ku charz, któ ry miał dom
i rzeź nię tam gdzie dzi siaj uli ca Sta -
ro miej ska łą czy się ze św. Ja na. W ra -
to wa niu ro da ków z Za głę bia i Ma ło -
pol ski to wa rzy szył im Win cen ty
Ku charz, młod szy brat Ja na Ku cha rza,
są siad Ski bów ze Sta ro wiej skiej.
W stycz niu 1851 ro ku ja ko świad ko -
wie na ślu bie Ja na Ku cha rza w drew -
nia nym ko ściół ku „na gór ce” w Bo -
gu ci cach wy stą pi li Mi chał Ski ba
(młod szy brat Ka zi mie rza) oraz ich są -
siad Fra nek Wy piór. 

Wan da Mal czew ska, pre kur sor ka
świec kich ka te che tów, ciot ka Jac ka

Mal czew skie go (ar ty sty ma la rza)
i krew niacz ka Sie mień skich, wte dy
z nad gra nicz ne go Za gó rza (obec nie:
osie dle So snow ca), dziś pa pie skim de -
kre tem o he ro icz no ści cnót za li czo na
do gro na Czci god nych Słu żeb nic Bo -
żych ko ścio ła ka to lic kie go, Sta ni sła -
wa Ma cie jew skie go z Ka to wic wspie -
ra ła w prze rzu tach przez zie lo ną
gra ni cę i or ga ni zo wa ła piel grzym ki
Za głę bia ków do pie kar skie go sank tu -
arium ks. Aloj ze go Fic ka. Ape lo wa -
ła: „Z serc pol skich win ni śmy zbu do -
wać przez gra ni cę po most do na szych
bra ci Ślą za ków, aby ich ser ca po wią -
zać z na szy mi”. W ostat niej ćwier -
ci XIX wie ku, Po la cy z trzech za bo -
rów po wta rza li sło wa jej ob ja wie nia
ja kie mia ła w dniu Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny: 

„Uro czy stość dzi siej sza nie za dłu go
sta nie się świę tem na ro do wym was
Po la ków, bo w tym dniu od nie sie cie
świet ne zwy cię stwo nad wro giem,
dą żą cym do za gła dy wa szej. To świę -
to po win ni ście ob cho dzić ze szcze gól -
ną oka za ło ścią”. 

O ży wych wię ziach Ka to wi czan
z ro da ka mi zza roz bio ro we go kor do -
nu oraz pol sko ję zycz ną książ ką i ga -
ze tą świad czy ły księ gar skie stra ga ny
na tar go wi sku przed karcz mą Fröli -
chów. W cza sach po wsta nia stycz nio -
we go, przy księ gar skich ła wach ka to -
wi cza nie roz py ty wa li o ele men tarz
Da nie la Ra ko wi cza, pod ty tu łem:
Na uka czy ta nia i pi sa nia, je den z lep -
szych, „w set kach ty siąc ów wy dru ko -
wa ny i po le ca ny przez czci god ne go
Ewa ry sta Est kow skie go oraz Pol skie
To wa rzy stwo Pe da go gicz ne w Po -
zna niu”. Z War sza wy przy wo żo no
dru ko wa ny u Ge be th ne ra Po da rek
dla lu du wiej skie go czy li wie czor ne
opo wia da nie sta re go Bar tło mie ja pió -
ra ks. Jó ze fa Osiec kie go, Ksią żecz kę
w przy kła dach na ukę mo ral ną za -
wie ra ją cą.

W spra wie pol skiej a jesz cze bar -
dziej w pro te ście na dra koń skie re pre -
sje wład ców Eu ro py, co raz szer sze
krę gi pro stych i bied nych lu dzi łą czy -
ła so li dar ność, za po wia da ją ca za wią -
za nie I Mię dzy na ro dów ki. Szep ta li
o niej gór ni cy z Fer dy nan da i gi se rzy
z hu ty „Ja kub”. O po wsta niu mó wi ły
do nie sie nia ga zet, ulot ki i bro szu ry
pro le ta riac kich li de rów. Ka rol Marks
pięt no wał „Pru sa ków -ka na lie”, wy słu -
gu ją ce się de spo tom z Pe ters bur ga,
a w in nej wzy wał Niem ców do skła -
dek na rzecz po wsta nia. Życz li wą
Po la kom ode zwę opu bli ko wał
przy wspar ciu Nie miec kie go Oświa -
to we go Związ ku Ro bot ni cze go.

W 1865 r., po po wro cie z wło -
ściań skie go kier ma szu w Ka to wi -
cach, po wszech nie lu bia ny wy daw ca
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Ka rol Miar ka za no to wał: „Nie ma ło
ucie szy łem się, przy pa tru jąc się życz -
li we mu ru cho wi oko ło sto łów księ gar -
skich, któ re wie śnia cy ota cza li. Księ -
ga rze mnie wi ta li i dzię ko wa li
ser decz nie, że im przed dwo ma la ty
pierw sze ka len da rze chełm skie [...]
prze ka za łem, [...] a dzi siaj mi oświad -
czy li, że już każ dy po kil ka set sprze -
dał mię dzy wie śnia ka mi. Pro si li mnie,
abym im po ra dził o po dob nych książ -
kach lu do wych”.

Za in te re so wa nie ka to wi czan zry -
wem wol no ścio wym ro da ków zza
Bry ni cy da wa ło się za uwa żyć na miej -
sco wym jar mar ku. Kra my z książ ka -
mi ofe ro wa ły po do bi zny ge ne ra ła
Lan gie wi cza w asy ście ad iu tan ta – fa -
scy nu ją cej su fra żyst ki An ny Pu sto wój -
tów nej. Epa to wa ły bro szu ra mi ilu stru -
ją cy mi krwa we szar że pol skich
ko sy nie rów. Przy po mi na ły, że stu -
dio wał we Wro cła wiu a po tem był ofi -
ce rem pru skiej ar ty le rii w Ber li nie. Le -
gen da od waż nej pan ny po bu dza ła
wy obraź nię mło dzie ży. Pra sa in for mo -
wa ła, że mło da Niem ka z Wro cła wia
po rzu ci ła dom ro dzin ny a w li ście po -
że gnal nym na pi sa ła, że idzie do „pol -
skie go po wsta nia”. Opo wiast ki na le -
ża ły do sen sa cyj nych. Przy po mi na ły
związ ki Lan gie wi cza z Ga ri bal dim
i szko łą pol skich spi skow ców w Pie -
mon cie. 

Z wy da wa nia ga ze ty „Zwia stun
Gór nosz lą ski” i pu bli ko wa nia dru ków
ulot nych w la tach pol skiej in su rek -

cji 1863 r., za sły nął Teo dor He ne czek
z Pie kar. Współ pra co wał z po wstań -
czym emi sa riu szem Sta ni sła wem Ma -
cie jew skim – ofi cjal nie wła ści cie -
lem ka to wic kiej tra fi ki z cy ga ra mi
a po ta jem nie or ga ni za to rem prze rzu -
tu agen tów, ma te ria łów pro pa gan -
do wych a na wet ma szyn po li gra ficz -
nych do Kró le stwa Pol skie go.
W ro dzin nej le gen dzie Ski bów prze -
trwa ły wspo mnie nia mó wią ce
o wspo ma ga niu pol skich po wstań ców
przez Ka zi mie rza Ski bę, je go sy na,
cór ki i zię ciów.

Tym cza sem nie miec ka pra sa lan so -
wa ła syl wet kę lo jal ne go Ślą za ka – pru -
skie go na cjo na li sty, pod kor cem ma -
ku ukry wa jąc „nie pa trio tycz ne
wy stęp ki” pod da nych Wil hel ma I,
któ rzy spi sko wa li al bo za cią ga li się
w sze re gi pol skiej in su rek cji. Nie
roz po wszech nia ła wie ści mo gą cych
przy nieść uj mę pań stwu Ho hen zol ler -
nów. Tak dla przy kła du, o pro ce sie wy -
to czo nym Ślą za kom z No we go Bie -
ru nia, przez dłu gie la ta wie dzie li
tyl ko ska za ni. Na szczę ście hi sto ry ków
i na sro mo tę kró lew skich in sty ga to rów
w ar chi wach są du pru skie go oca la ły
pro to ko ły tej spra wy sta no wią ce cor -
pus de lic ti dla nie ry chli we go ale spra -
wie dli we go try bu na łu dzie jów. Dzię -
ki nim z po żół kłych kart ak tu
oskar że nia do wia du je my się, że dla pe -
cho wych mi ło śni ków pol skiej pie śni
pro ku ra tor żą dał ka ry wię zie nia bo
pod śpie wy wa li:

„Mat ko Bo ska pol ska, do po móż
Po la kom,

A tych Niem ców Szwa bów po cie -
paj do krza ków”.

Wbrew ta kim fak tom eta to wy ger -
ma ni za tor Hu go Sol ger, lan drat by -
tom ski, w stycz niu 1863 r., nie kry jąc
swo ich szo wi ni stycz nych uprze dzeń,
ra por to wał: 

„nie ma naj mniej szej oba wy
przed wkro cze niem pol skich band
– zwłasz cza, że tu tej sza lud ność ro -
bot ni cza bar dziej by ła by skłon na
ban dy si łą prze pę dzić niż udzie lić im
po mo cy”.

Od no si się wra że nie, że ten po gląd
jesz cze dziś po ku tu je wśród re wi zo rów
dzie jów Mia sta nad Ra wą, po wąt pie -
wa ją cych w so li dar ność miesz kań -
ców Ka to wic z ro da ka mi za an ga żo wa -
ny mi w po wsta niu stycz nio wym.

Księ dza Ski by „grzech wo ła ją cy
o po mstę” 

Od 1869 r. ks. Ru dolf Lu bec ki,
„bo ży bo jow nik” i „praw dzi wy Po -
lak”, w sza chul co wym ko ściół ku
u wy lo tu obec nej uli cy So kol skiej, or -
ga ni zo wał spo tka nia Kół ka Ka to lic kie -
go, jed ne go z naj star szych na Ślą sku.
Uczest ni czy ły w nich pa ra fian ki ze
Sto wa rzy sze nia Ko biet i Pa nien oraz
rze mieśl ni cy z Kół ka Cze lad ni cze go,
kil ka lat wcze śniej za wią za ne go przez
ku ra tu sa ks. Teo do ra Krem skie go.
Wzo ro wa ło się na przy ko ściel nym ka -
sy nie, za in au gu ro wa nym, w Kró lew -
skiej Hu cie przez Ka ro la Miar kę. By -
ły to naj star sze sto wa rzy sze nia
pro wa dzą ce dzia łal ność na rzecz za -
cho wa nia pol sko ści. 

W kół ku ka to wic kim rej wo dził
cze lad nik in tro li ga tor ski Ju liusz Ban -
ja. Wspól nie z przy ja ciół mi przy go to -
wy wał wi do wi ska te atral ne, i wy stę -
py chó ru ko ściel ne go. Dys ku to wa li
nad tek sta mi pu bli ko wa ny mi na ła -
mach „Ka to li ka”. Po ro ku 1870, spo -
tka nia oświa to we przy tej świą ty ni or -
ga ni zo wał sta ro ka to lic ki pro boszcz ks.
Pa weł Ka miń ski, wy daw ca i re dak tor
pierw szej, pol sko ję zycz nej ga ze ty
w Ka to wi cach.

Fran ci szek Ski ba, wnuk i ulu bie niec
dziad ka Ka zi mie rza był pu pi lem ks.
Lu bec kie go, wi ka re go pa ra fii Ma -
riac kiej, któ ry ma wiał: „Ję zyk oj czy -
sty jest zło tym klu czem do ser ca lu -
du i dla te go trze ba się go do brze
wy uczyć, aby ziar no ewan ge licz ne po -
da wać lu dziom w srebr nych ko szy -
kach”. Naj pierw za chę cił Fran ka
do pod ję cia na uki w ka to wic kim gim -
na zjum a po tem do stu diów teo lo gicz -
nych na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Za rów no ja ko kle ryk jak i po wy świę -
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ks Fran ci szek Ski ba z ro dzi ca mi i ro dzeń stwem, 1897 rok 
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ce niu, Fran ci szek za sły nął z pie lę gno -
wa nia pol skich tra dy cji a wraz z ni mi
obro ny ję zy ka oj czy ste go w Niem -
czech i na pru skim Ślą sku. 

W mię dzy wy dzia ło wym To wa rzy -
stwie Aka de mi ków Gór no ślą za ków
(TAG) kul ty wu ją cym tra dy cje wi leń -
skich fi la re tów kle ryk Ski ba peł nił
ko lej no funk cje bi blio te ka rza, se -
kre ta rza i pre ze sa. Był jed nym z je -
go za ło ży cie li. Pol scy kor po ran ci
wy stę po wa li w bar wach bia ło -czer -
wo no -żół tych a przy de wiz kach no -
si li go dło z bia łym or łem. Naj waż -
niej sze by ły dla nich za ję cia
sa mo kształ ce nio we w za kre sie do sko -
na le nia ję zy ka oj czy ste go. Roz ma -
wia li i dys ku to wa li o ro dzi mej li te -
ra tu rze i wy gła sza li re fe ra ty. Fra nek
Ski ba wy stą pił z od czy tem: „Mic kie -
wicz w Pa nu Ta de uszu pod wzglę -
dem mi ło ści oj czy zny”. Nie rad tej na -
cji po zo sta wał bi skup wro cław ski
kar dy nał Kopp. W 1899 na je go po -
le ce nie stu den ci mu sie li roz wią zać
swo ją or ga ni za cję. Fra nek Ski ba nie
dał za wy gra ną. Na tych miast zwo łał
ze bra nie ro da ków stu diu ją cych teo -
lo gię i miesz ka ją cych w bur sie
przy ku rii bi sku piej. Na ze bra nie
za ło ży ciel skie przy szło 34 kle ry -
ków. Fran cisz ka Ski bę wy bra li
na pre ze sa. Te raz ich to wa rzy stwo no -
si ło na zwę: „kon wikt teo lo gicz ny
w Wro cła wiu – Kół ko Pol skie”.

Po stu diach i świę ce niach bi skup
skie ro wał ks. Fran cisz ka do pra cy
dusz pa ster skiej w jed nej z ro bot ni -
czych dziel nic Ber li na. Nad Spre wą
mło dy ka płan od na lazł ro da ków
z po lo nii i spor tow ców zrze szo -
nych w To wa rzy stwie Gim na stycz -
nym „So kół”. Na uni wer sy te cie słu -
chał wy kła dów zna ko mi te go
sło wia no znaw cy prof. Alek san dra
Brückne ra, au to ra po pu lar nej en -
cy klo pe dii sta ro pol skiej. Ich zna jo -
mość za mie ni ła się w trwa łą sym pa -
tię i przy jaźń.

Kar dy nał Kopp nie był rad pro pol -
skiej ak tyw no ści mło de go księ dza.
Na je go po le ce nie ks. Ski ba był prze -
no szo ny z miej sca na miej sce. W 1911
roku ja ko wi ka ry zo stał skie ro wa ny
do zniem czo nej pa ra fii we wsi Wi ry
u stóp pra sło wiań skiej Ślę ży.

Okru chy zwy kłych, ro dzin nych zda -
rzeń tam te go ro ku opi su je kart ka
pocz to wa za cho wa na w zbio rach Mu -
zeum Ślą skie go. Jej nadaw cą jest
pier wo rod ny syn Ka zi mie rza – Jan
Ski ba a jej ad re sa tem „Prze wie leb ny
Pan Ksiądz” Fran ci szek Ski ba, pier -
wo rod ny syn Ja na. 

Jan uro dzo ny w 1841 ro ku oraz
Fran ci szek rocz nik 1871 na le żą do ko -
lej nych zmian w po ko le nio wej szta -
fe cie ro du Ski bów. Kil ka zdań wzru -

sza ją cej oj cow skiej re la cji jest pięk -
nym, wręcz po etyc kim za pi sem mo -
wy po tocz nej. Nie po zwa la ją wąt pić,
że lu dzie, któ rzy w cza sach dys kry mi -
na cji ję zy ka oj czy ste go, ta kim spo so -
bem ko mu ni ku jący się ze so bą,
od wie lu po ko leń ro dzi li się w pol skim
śro do wi sku i wy cho wy wa li w pol skich
tra dy cjach.

„Sr. Ho chwur di gen Herrn Pfar rer
F Ski ba Gr. Wie rau p. Gr. Merz dorf
Kr. Schwe id nitz

Kat to witz d. 20.11.11. Ko cha ny
Fran ku! Igna co wi po wiem że by się
nie spie szył. Or ga ni sta Rudz ki od -
szedł ale do wiecz no ści, w prze szłym
ty go dniu od był się po grzeb. Ciot ka
Wró bli no w Bo gu ci cach też umar ła
po grzeb od był się prze szły pią tek ani
cór ce za kon ni cy nie pu ści li na po grzeb
cho ciasz pi sa ła do Wro cła wia proś ba.
Pa ku ła miesz ka na uli cy Grund ma na.

Oj ciec 
Zo stań z bo giem”

W 1913 ro ku re dak to rzy ka to wic kie -
go „Gór no ślą za ka” za bra li głos
w spra wie ks. Fran cisz ka Ski by:

„Ksiądz wzo ro wy, bez ska zy
i zma zy, gor li wy w pi śmie i mo wie,
ka płan i krze wi ciel oświa ty i wia -
ry – któż by go nie znał na Gór nym
Ślą sku! – by wa już przez 16 lat
swe go ka płań stwa po nie wie ra ny.
Prze sa dza ją go z miej sca na miej sce
dla je go uspo so bie nia pol skie go [...]
Pol skie uspo so bie nie jest bo wiem
grze chem wo ła ją cym o po mstę do...
Opo la i Wro cła wia”.

Ks. Fran ci szek z po ko rą zno sił szy -
ka ny i nie tra cąc cza su pi sał pol skie
wier sze, mo dli twy i pie śni. W to mi ku
wy da nym w 1907 r. zwie rza się:

„Ko cham dro gą mą oj czy znę,
ko cham przod ków mych spu ści znę:
Wia rę świę tą, pol ską mo wę,

Na sze ży cie na ro do we”.
a kil ka stron da lej:
„Pięk na na sza pol ska mo wa,
Peł na Bo żych słów,
Nią do bra ta, nią do Bo ga,
do każ de go mów!”
Fran ci szek miał ku zy nów i ku zyn -

ki, któ re tak że po świę ci ły się służ bie
bo żej i spo łecz nej. Do dziś są chlu bą
pa ra fii św. Szcze pa na w Bo gu ci cach.
Wszy scy zło ty mi zgło ska mi zo sta li za -
pi sa ni w kro ni ce tej świą ty ni i osie dla:

„ks. Jan Wró bel z Bo gu cic mi sjo -
narz ze Zgro ma dze nia Księ ży Mi sjo -
na rzy w Kra ko wie, wy świę co ny
na ka pła na 3 ma ja 1908 ro ku, pra co -
wał w pla ców kach mi syj nych Bra zy -
lii, przez wie le lat był pro bosz czem
i dzie ka nem w Gu ara ni i w Por to
Ale gre, ostat nie la ta ży cia spę dził
w Ku ry ty bie, w cen tra li mi syj nej,
gdzie zmarł w 1967 ro ku, wnuk
ostat nie go pol skie go soł ty sa wsi Ka -
to wi ce K. Ski by; 

sio stra Eli gia Wró bel – za kon ni ca
(imię za kon ne Eli gia) ze Zgro ma -
dze nia Sióstr Ja dwi ża nek, przez wie -
le lat pra co wa ła w Oden see w Da nii,
zmar ła we Wro cła wiu w 1946 ro ku,
wnucz ka soł ty sa wsi Ka to wi ce Ka zi -
mie rza Ski by. 

Kon rad Wró bel i je go cór ka Mar ta 
– oj ciec był dy ry gen tem chó rów,
Mar ta pro wa dzi ła bi blio te kę To wa rzy -
stwa Czy tel ni Lu do wych.

Zo fia Ko niar ko wa – rad na, na zy wa -
na „kró lo wą”, wnucz ka ostat nie go
pol skie go soł ty sa Ka to wic Ka zi mie -
rza Ski by, za wsze cho dzi ła w ślą skim
stro ju i w tym stro ju zo sta ła po cho wa -
na, ka to lic ka spo łecz ni ca, za ło ży ciel -
ka ka to lic kich Ma tek Pol skich („kor -
fan cio ra”), w 1937 ro ku za ło ży ła
dru gi Zwią zek Ma tek Ka to lic kich,
w cza sie oku pa cji przy gar nia ła po trze -
bu ją cych”;

Kar ta pocz to wa Ja na Ski by do sy na, 1911 rok 
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Po że gna nie soł ty sa

Ka zi mierz Ski ba zmarł w 1890
ro ku – 7 li sto pa da, o go dzi nie 4
nad ra nem. Ostat nie chwi le ży cia spę -
dził pod opie ką swe go pier wo rod ne -
go sy na Ja na, spół dziel cy i rol ni ka pa -
ra ją ce go się wek tu rą, wła ści cie la
do mu i go spo dar stwa u zbie gu dzi -
siej szej Wo je wódz kiej i Rey mon ta.
Zo stał po cho wa ny obok żo ny Jó ze -
fi ny, na ka to lic kim cmen ta rzu,
w 1871 ro ku za ło żo nym na grun tach
po da ro wa nych przez Ka zi mie rza pa -
ra fii Ma riac kiej. Zdu mie wa ją ce, że
ani w ko ście le ani na cmen ta rzu
do dziś nie ma żad nej ta bli cy upa -
mięt nia ją cej fun da cję te go dar czyń -
cy. Nie uda ło się od na leźć re la cji

z po grze bu. Nie wie my ja ki du chow -
ny to wa rzy szył zmar łe mu w ostat niej
dro dze. 2 dni po uro czy sto ściach fu -
ne bral nych, w pol sko ję zycz nym „Ka -
to li ku” Ada ma Na pie ral skie go uka -
zał się la ko nicz ny ne kro log:

„Ka zi mierz Ski ba, naj star szy w Ka -
to wi cach uro dzo ny oby wa tel umarł
w ośm dzie sią tym ro ku ży cia. Ski ba
był w cza sach, gdzie Ka to wi ce jesz -
cze wsią by ły, soł ty sem wiej skim.
Wie le był by mógł za tem o ów cze -
snych cza sach opo wie dzieć”.

Po mnik strze gą cy miej sca wiecz ne -
go spo czyn ku ś.p. Ski bów sta nął do -
pie ro w 1899 ro ku. Był pierw szym ka -
mien nym na grob kiem na tym cam po
san to. Po zo sta je naj star szym pol sko -
ję zycz nym obiek tem ka to wic kich

cmen ta rzy. Jest na nich tym czym
Księ ga hen ry kow ska dla li te ra tu ry
pol skiej. 

„(...) do brze Ski bo wie po stą pi li,
uczciw szy swych oj ców, dziad ków
i pra dzia dów wspo mnie niem w ka -
mie niu wy ry tem w ję zy ku ta kim,
w ja kim się oj co wie ich uro dzi li,
w ja kim chwa li li Bo ga, w ja kim się
na ło nie swych ro dzin pod oj czy stą
strze chą po ro zu mie wa li i ostat nią
przed zgo nem mo dli twą Naj wyż sze -
mu po le ca li się Stwór cy, t.j. w ję zy -
ku pol skim.” – pra wie 130 lat te mu,
wbrew ha ka cie urą ga ją cej wszyst kie -
mu co pol skie, pi sał ko men ta tor by -
tom skie go „Ka to li ka” i do da wał
„Niech każ dy so bie prze czy ta na pis
na po mni ku Ski bów, a na uczy się, ja -
kim ma być”. 

Cen ny za by tek XIX -wiecz nej ka -
mie niar ki zdo bi bo ga to rzeź bio ne
aedi cu lum z gło wą Chry stu sa, neo ba -
ro ko wy mi ko lu mien ka mi, ro ślin ną
or na men ta cją i ozdob nym epi ta fium
wy ku tym przez ka to wic kie go ka mie -
nia rza Ka ro la Po kor ne go. Do stoj na,
pia skow co wa bry ła zwień czo na ka to -
lic kim krzy żem kro ju ła ciń skie go,
do dziś prze wyż sza in ne. Nad mo gi -
łą Ski bów zo sta ła usta wio na z oka -
zji 10 rocz ni cy śmier ci świę tej pa mię -
ci Jó ze fi ny. Wśród fun da to rów
oka za łe go mo nu men tu zna la zły się
dzie ci i wnu ki zmar łych z ich pier wo -
rod nym sy nem Ja nem Ski bą na cze -
le. Zło ty mi li te ra mi wy pi sa ny epi graf
gło si: 

„Tu spo czy wa ją na si ko cha ni oj co -
wie, dziad ko wie i pra dziad ko wie”.

Pły tę na grob ną z oko licz no ścio wą
in skryp cją i her bem Ka to wic ufun do -
wa li po tom ko wie Ka zi mie rza wraz
z wła dza mi mia sta świę tu ją ce go swo -
ją set ną rocz ni cę oraz ro da ka mi ob cho -
dzą cy mi ty siąc le cie chrztu i pań stwa
pol skie go. Na wet zi mą lu dzie skła da -
ją tu kwia ty i za pa la ją zni cze. 

Ka zi mierz Ski ba – sym bo licz na ar -
ka przy mie rza mię dzy daw ny mi a no -
wy mi la ty, wzgar dzo ny i od trą co ny
przez pru skich szo wi ni stów, dla Po -
la ków na dal po zo sta je zło tą le gen dą
i god nym pa mię ci bo ha te rem me tro -
po li tal nych Ka to wic, pew nym kro -
kiem wkra cza ją cych w dru gie stu le -
cie po roz bio ro wej nie pod le gło ści.
Sta jąc przed try bu na łem hi sto rii,
swo im nie wcze snym oskar ży cie lom,
po dob nie jak Woj ciech Kor fan ty
w 1903 ro ku mo że oświad czyć: „Nie
sądź cie mnie ja ko Niem cy Po la ka,
tyl ko ja ko lu dzie czło wie ka, a wte dy
wy rok wasz uczy ni za dość spra wie -
dli wo ści”.

Ka to wi ce, 3 kwiet nia 2018
■

Gro bo wiec Ka zi mie rza Ski by i je go żo ny, 3 mar ca 2018
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T
rzy de ka dy zmian na Gór nym Ślą sku oce -
niam zde cy do wa nie po zy tyw nie. To za -

pi su ję na po cząt ku, bo da lej już tak mi ło nie
bę dzie. Ob ser wu je my bo wiem wy lud nia nie
się wo je wódz twa ślą skie go, a chłod ne, wręcz
mroź ne pro gno zy GUS -u za po wia da ją kon -
ty nu ację i po głę bia nie się te go tren du w ko -
lej nych po ko le niach. Coś lub ktoś spra wia,
że jed ni stąd wy jeż dża ją, a in ni nie przy jeż -
dża ją.

Trze ba jed nak po wie dzieć so bie wy raź nie,
czy dal szy spa dek licz by lud no ści w re gio -
nie jest w ogó le pro ble mem war tym uwa gi.
Bo mo że jest tak, że im nas mniej, tym le piej?
W dru gim kro ku na le ża ło by się za sta no wić,
ja kie dzia ła nia mo gą sprzy jać re ali za cji de -
mo gra ficz ne go ce lu wo je wódz twa. Je że li
bo wiem chce my lu dzi stąd prze go nić – ustal -
my opty mal ne me to dy prze ga nia nia; je że li
chce my, by by ło nas wię cej – po wiedz my, ja -
ki mi spo so ba mi eko no micz ny mi i kul tu ro wy -
mi da się to osią gnąć. Je że li jed nak chce my,
by za stą pi li nas na tym te re nie przy by sze z in -
nych kra jów – nie rób my nic. Nie ma ta kiej
pust ki w Eu ro pie, któ ra nie wy peł ni się sa -
ma. Afry ką i Azją.

Me ga tren dy

Naj pierw kil ka liczb. Otóż 30 lat te mu
(rok 1988) na te re nie gmin wcho dzą cych
w skład obec ne go wo je wódz twa ślą skie go
miesz ka ło 4.915.231 oby wa te li. Ta licz ba
jest oczy wi ście zbyt do kład na, nie wia ry god -
nie do kład na, bo co dzien nie ktoś wy jeż dża,
przy jeż dża, ktoś się ro dzi, umie ra, kry je się lub
ujaw nia. Ana li zu je my tu głów ne tren dy, więc
sto, a na wet ty siąc osób w jed ną czy dru gą stro -
nę nie ro bi róż ni cy. Przyj mij my więc, że PRL
że gna ło w na szym wo je wódz twie ok. 4,9 mi -
lio na miesz kań ców (na wszel ki wy pa dek po -
wta rzam, że cho dzi o ob szar, któ ry od ro -
ku 1999 na zy wa my wo je wódz twem ślą skim).
Licz bę 4,9 ła two za pa mię tać, nie ob cią ża jąc
umy słu nie istot ny mi – w roz wa ża nej ska -
li – szcze gó ła mi. Dziś w wo je wódz twie ślą -
skim miesz ka ok. 4,5 mi lio na oby wa te li,
a re ali stycz ne pro gno zy GUS na rok 2050 za -
po wia da ją dal szy nie ustan ny i nie uchron ny
spa dek do 3,7 mi lio na. Póź niej zmia ny ma ją
ostro przy śpie szyć, a dal sze pro gno zy po zo -
sta wiam fu tu ro lo gom, bo spad nie nam nie tyl -
ko licz ba.

Szcze gó ło wy ra port de mo gra ficz ny przed -
sta wię w tym miej scu za mie siąc. Te raz in -
te re su ją nas tyl ko tren dy ogól ne, wy ni ka ją -
ce z otwar cia gra nic, z „dru gie go przej ścia
de mo gra ficz ne go” i z da le kich na stępstw wo -
jen, czy li na prze mien nych wy żów i ni żów.
A te ogól ne tren dy są jak „Ti ta nic”. Wi dzisz
gó rę lo do wą na kur sie ko li zyj nym, ale bez -
wład ność stat ku nie po zwa la tej gó ry omi nąć.
Rów nież pro ce sy de mo gra ficz ne ce chu ją
się ogrom ną bez wład no ścią i – nie ste ty – bar -
dzo do kład ną prze wi dy wal no ścią. Je że li nie
zda rzy się nic nad zwy czaj ne go, moż na pre -
cy zyj nie po wie dzieć, że sko ro w da nym po -
ko le niu uro dzi ło się N dziew czy nek, to
w na stęp nym uro dzi się o 40% mniej itd. Tu
na wet nie moż na się zbyt nio po my lić, więc
pro gno zy GUS na le ży uznać za wia ry god ne.
Pod jed nym wszak wa run kiem: że nie sta nie
się nic nad zwy czaj ne go.

Cel de mo gra ficz ny

Naj gor szą po li ty ką de mo gra ficz ną jest
brak po li ty ki. Pro ce sy na tu ral ne są bar dzo

w tej ma te rii sym pa tycz ne, ale z ży wio łem
nie ma żar tów. Bo mo że ob ró cić wni -
wecz wszel kie na sze osią gnię cia w in nych
dzie dzi nach. A każ da po li ty ka sek to ro wa
za czy na się od okre śle nia ce lu tej po li ty -
ki; w prze ciw nym ra zie za mie nia się
w cha os.

Co w ta kim ra zie mo gło by być ce lem de -
mo gra ficz nym wo je wódz twa ślą skie go?
Otóż wy da je mi się, że wo je wódz two nie
jest pod mio tem wła ści wym do okre śla nia
ta kie go ce lu. Mo że je dy nie zsu mo wać ce -
le de mo gra ficz ne wszyst kich swo ich gmin.
Po li ty kę sek to ro wą mo że kształ to wać tyl -
ko pod miot, któ ry po no si od po wie dzial ność
za skut ki tej po li ty ki i dys po nu je środ ka -
mi na jej re ali za cję. W spra wach de mo gra -
ficz nych jest to pań stwo i gmi na. Nie
wo je wódz two i nie po wiat, zwłasz cza że
przy szłość po wia tów nie wy glą da zbyt wy -
raź nie.
Ślą skie mia sta strasz nie się wy lud nia ją.

Śród mie ście Ka to wic ma już za le d wie po ło -
wę PRL -owskiej po pu la cji. Te mu aku rat
się nie dzi wi my, bo po zba wio ne in fra struk -
tu ry wyż szych usług cen tra PRL -owskich
miast by ły nad mier nie za gęsz czo ne. Wszę -
dzie na świe cie ob ser wo wa li śmy sub ur ba ni -
za cję, gen try fi ka cję dziel nic pe ry fe ryj nych
i in ne zja wi ska, za cho dzą ce z opóź nie niem
w Pol sce. W Ka to wi cach był to pro ces ko -
niecz ny, a to wa rzy szył mu znacz ny przy rost
licz by miesz kań ców dziel nic, któ rych na zwy
sa me wy ja śnia ją, o co cho dzi: Pod le sie,
Za rze cze i... Ko stuch na. Dla cze go jed nak pu -
sto sze ją wszyst kie po zo sta łe dziel ni ce Ka to -
wic, Gli wic, Za brza, nie mó wiąc już o By -
to miu, So snow cu czy Żo rach? Li kwi da cja
miejsc pra cy w prze my śle wszyst kie go nie
tłu ma czy.

Niem cy by li tu Go ro la mi

Prze pro wadz ki są sta ty stycz nie czę ste
i ko niecz ne. W PRL -u Gór ny Śląsk był ma -
gne sem, ścią ga ją cym mło dych lu dzi z ca łej
Pol ski. W wie kach wcze śniej szych przy jeż -
dża li tu Niem cy, Ży dzi a na wet Flan dryj czy -
cy rów nież dla te go, że by ła to kra ina po nie -
kąd mle kiem, mio dem i że la zem pły ną ca. Tu
mo gli się do ra biać i ro bot ni cy, i prze my słow -
cy, i ban kie rzy. Coś jed nak ta kie go się sta -
ło, że ślą ski ma gnes prze stał przy cią gać. Prze -
ciw nie. Od py cha naj sku tecz niej w ca łej
Pol sce. To wła śnie nasz re gion no tu je naj -
więk szy od pływ lud no ści, do daj my – od pływ
sta ły i nie ma le ją cy od trzech de kad!

Eko no micz ne skła do we na sze go ma gne -
su są oczy wi ste. Je że li bę dą miej sca pra cy
i miesz ka nia – lu dzie przy ja dą (zwłasz cza
z Ukra iny), a je śli te go za brak nie – wy ja dą.
Co w ta kim ra zie wy ga nia lu dzi w sy tu acji
dzi siej szej, gdy miesz ka nia ty sią ca mi sto ją
pu ste, a pra cy za bar dzo nie bra ku je?

Czyż jed nej ze skła do wych od pły wu nie
wzma ga przy pad kiem ślą ska woj na na toż -
sa mo ści? Nie ustan ne wy po mi na nie oby wa -
te lom, któ rzy nie miesz ka ją tu od po ko leń,
że są Go ro la mi, czy li Ślą za ka mi dru giej ka -
te go rii, za kra wa cza sem na kpi nę, ale czyż
nie wpły wa to na po je dyn cze de cy zje? Toż -
sa mość ślą ska mo że być atrak tyw na (przy -
cią ga ją ca) lub re pul syw na (od py cha ją ca).
Jesz cze dziś mo że my po wie dzieć mło dzie -
ży z ca łej Pol ski: przy jeż dżaj cie! Tu znaj dzie -
cie na ukę, pra cę, miesz ka nia, przy ja zne oto -
cze nie i do bry kli mat do dal sze go roz wo ju.
Je że li te go nie po wie my, je że li nie spra wi -
my, by tak by ło na praw dę – za ja kiś czas po -
zo sta nie nam tyl ko... Wil l kom men skul tur.

■

Tożsamość atraktywna
i repulsywna
ANDRZEJ JARCZEWSKI

Liczba mieszkańców woj. śląskiego w latach 1990-2050
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W
mar cu w Sa li Otwar tej ka to wic kiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych mia ła miej -

sce wy sta wa pod su mo wu ją ca 30-le cie pra -
cy dy dak tycz no -ar ty stycz nej w tej że in sty -
tu cji gra fi ka i ry sow ni ka, pro fe so ra
Bog da na To po ra. Ar ty sta przed sta wił swo -
je pra ce ry sun ko we, gra ficz ne oraz in sta la -
cje po łą czo ne z wy kła da mi i warsz ta ta mi
otwar ty mi dla stu den tów ASP oraz go ści.

Bog dan To por uzy skał dy plom na Wy -
dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie (fi lia w Ka to wi cach) w 1987
ro ku i od te go cza su pro wa dzi za ję cia w Pra -
cow ni Dru ku Wklę słe go oraz w au tor skiej
Pra cow ni Dzia łań Ry sun ko wych w Ka te -
drze Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach. W 2005 ro ku otrzy mał ty tuł
pro fe so ra sztuk pla stycz nych. Je go do ro bek
twór czy to kil ka na ście wy staw in dy wi du al -
nych oraz udział w po nad 60 wy sta wach
zbio ro wych w kra ju i na świe cie, któ re przy -
nio sły mu wie le na gród, mię dzy in ny mi,
Grand Prix Bien na le „Wo bec War to ści”,
Ka to wi ce 1994, no mi na cję do Grand Prix
Trien na le Gra fi ki Pol skiej w Ka to wi -
cach 1997, brą zo wy me dal Mię dzy na ro do -
we go Bien na le Ry sun ku i Gra fi ki w Taj -
pej 2001, czy też II na gro dę w Kon kur sie
Pla stycz nym „Mi ste rium Cier pie nia, Mi ste -
rium Od ku pie nia”, Biel sko -Bia ła 2005. To -
por był tak że sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry
i Sztu ki. 

W swo jej twór czo ści To por zaj mu je się
rów no le gle ry sun kiem i gra fi ką, trak tu jąc
obie dys cy pli ny rów no rzęd nie, ja ko au to -
no micz ne for my wy po wie dzi ar ty stycz nej.
Od wie lu lat z za an ga żo wa niem i wni kli -
wo ścią re ali zu je dwa cy kle, po słu gu jąc się

róż ny mi me dia mi. Pierw szy z nich to Stu -
dium Ostat niej Wie cze rzy, dru gi – Stu dium
Pej za żu. 

Oby dwa cy kle po wsta ją w nie ustan nym,
wie lo let nim pro ce sie ana li zy, in ter pre ta cji
i osta tecz nie syn te zy te ma tów, któ re jed no -
cze śnie są wi zu ali zo wa ny mi po ję cia mi,
two rzą cy mi sze ro ką sieć ko no ta cyj ną roz -
pię tą mię dzy drob ny mi zja wi ska mi i przed -
mio ta mi na szej co dzien no ści, a do świad -
cze niem, któ re go isto ta i sens się ga ją
ob sza rów trans cen den cji. W ten spo sób co -
dzien ność i sfe ra sa crum, jabł ka i ta jem ni ca
Ostat niej Wie cze rzy, otwie ra ją przed od -
bior cą, ale tak że przed Au to rem prze strzeń
jed no ści ist nie nia. Po dob nie, pro sto ta li nii
zna czą cych pej zaż i roz le ga ją ca się po śród
nich Pla toń ska mu zy ka sfer znaj du ją swo ją
nie skoń czo ność w ko lek cjach ciem nych
punk tów gwiazd, za peł nia ją cych ko lej ne ar -
ku sze pa pie ru. Nie rów no ści gle by uwy dat -
nio ne w sza rych smu gach zie mi ro dzą Pla -
toń skie bry ły; sze ścian, czwo ro ścian,
ośmio ścian, dwu na sto ścian i dwu dzie sto -
ścian, zna czą pro ces współ prze ni ka nia się
świa ta Idei i nie do sko na łe go świa ta, w któ -
rym się po ru sza my. Uni wer sa lizm po jęć
ugi na się pod sub tel nym, lecz bar dzo oso bi -
stym ko men ta rzem Au to ra, jak cho ciaż by
w przy pad ku cy klu prac po ka zu ją cych kró -
li ka i nie po ko ją cy cień śmier ci. 

We wszyst kich przed sta wio nych na wy -
sta wie pra cach świat po jęć w twór czo ści
To po ra pod le ga cią głe mu prze twa rza niu,
po dróż przez ko lej ne pra ce jest jed no cze śnie
bar dzo oso bi stym spo tka niem z in dy wi du al -
nym do świad cze niem, ze śla dem my śli, któ -
ry skła nia do re flek sji i po szu ki wań. 

Wy sta wa, wzbo ga co na o wy kła dy i warsz -
ta ty mia ła jed nak szer szy cel, niż tyl ko za pre -
zen to wa nie prac. To por pod jął się trud ne go
za da nia prze ana li zo wa nia prze kształ ceń po -
jęć, ich wer ba li za cji i osta tecz nie – wi zu ali -
za cji w pro ce sie twór czym w od nie sie niu
do na ucza nia sztu ki, przy ca łej spe cy fi ce tych
dzia łań. Ry su nek, w tym uję ciu sta je się nie
tyl ko pro stym od wzo ro wa niem, czy za pi sem
po my słu, ale swo istym na rzę dziem ba daw -
czym oraz ka ta li za to rem my śli wpły wa ją -
cym na re -de fi ni cję po jęć dzie ła sztu ki w od -
nie sie niu do do tych cza so wych po dzia łów
na dys cy pli ny ar ty stycz ne. Wy sta wa
uwzględ nia więc pro ces twór czo -dy dak tycz -
ny, a w szcze gól no ści funk cję ry sun ku ja ko
skład ni ka two rzą ce go gra ma ty kę sztu ki. 

Ar ty sta od no si się do pro ce su na ucza nia
ja ko me to dy opar tej na cią głej prze mia nie,
na sta wa niu za każ dym ra zem na po cząt ku
dro gi – zgod nie z po stu la tem Jo se pha Beuy -
sa i je go teo rią rzeź by spo łecz nej, gdzie
kształ to wa nie form my ślo wych i to, w ja ki
spo sób prze kła da my je na for my wi zu al ne
jest nie tyl ko teo rią, ale me to dą dzia ła nia
(na ucza nia).

W cy klu wy kła dów i warsz ta tów, Au tor
na przy kła dzie wła snych re ali za cji uzmy sła -
wiał uczest ni kom zróż ni co wa ne ro le ry sun -
ku w pro ce sie twór czym – od mo men tu
two rze nia form my ślo wych po przez pro ces
prze kształ ceń w for my pla stycz ne do mo -
men tu kształ to wa nia i wy ra ża nia ich w kon -
kret nych re ali za cjach. Wa run kiem po zy tyw -
ne go pro ce su twór czo -pe da go gicz ne go jest
we dług To po ra przede wszyst kim współ -
dzia ła nie i współ od czu wa nie. 

„Wszel ki od biór ar ty stycz ny jest dzia ła -
niem” – sło wa Al ber ta Schwe it ze ra, mó wi
Bog dan To por, „do sko na le to wy ra ża ją. Na -
ucza nie po przez sztu kę jest prze no sze niem
es te tycz nych aso cja cji my ślo wych. Im bar -
dziej kom plek so wo i in ten syw nie prze ja -
wia ją się świa do me i nie świa do me wy obra -
że nia i my śli ar ty sty w je go dzie le, tym
więk sze wy wie ra ją wra że nie. Ze wzglę du
na zna cze nie ry sun ku w pro ce sie twór czym,
od mo men tu od twa rza nia do sa mo dziel nej
kre acji, szcze gól nie waż ne jest uświa do -
mie nie stu den tom je go ro li w pro ce sie dy -
dak tycz nym.

Pro ces dy dak tycz ny, z ko lei, opar ty jest
na me to dzie per ma nent nej ana li zy – ko rek -
ty każ de go eta pu i kry tycz nej po sta wie wo -
bec te go, co już za ist nia ło, Wy sta wa po ka -
zu je więc pro jek ty trak to wa ne ja ko
con ti nu um, cho ciaż każ dy jest opar ty na in -
dy wi du al nym wy bo rze tech nik, ma te ria łów
i spo so bów re ali za cji – od ide owych za pi -
sów ry sun ko wych po przez obiek ty i in sta la -
cje oraz kształ to wa nie prze strze ni”. ■

Bog dan To por:
Wszyst ko
to wę giel

– Car bon is all
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M
i ja ne w co dzien nym pę dzie, za -
zwy czaj nie zau wa ża ne w ulicz nym

zgieł ku. Po kry te me ta fo rycz nym ku -
rzem hi sto rii i zwy kłym, re al nym bru -
dem, po zo sta wio ne przez ko lej ne po ko -
le nia i epo ki – na pi sy na mu rach do mów
two rzą istot ny su ple ment hi sto rii, wie -
le mó wią cy o toż sa mo ści ślą skich i za -
głę biow skich miast.

Skom pli ko wa na tkan ka wiel kich
aglo me ra cji, obej mu ją ca za rów no bu -
dyn ki miesz kal ne, jak i obiek ty uży tecz -
no ści pu blicz nej, na prze strze ni lat
pod da wa na by ła nie tyl ko tren dom
obo wią zu ją cym w ar chi tek tu rze – swo -
iste pięt no na ele wa cjach ka mie nic od -
ci snę ły hi sto rycz ne epo ki. Wy bie ra jąc
się na spa cer uli ca mi każ de go z więk -
szych ośrod ków miej skich w na szym
wo je wódz twie, uważ nie przy glą da jąc
się mu rom mi ja nych do mów, zo ba -
czyć moż na jak burz li we cza sy i okrut -
ne nie raz ustro je po li tycz ne sta ra ły się
pod po rząd ko wać so bie nie tyl ko miesz -
kań ców, ale i prze strzeń pu blicz ną.

To roz ma ite na pi sy in for ma cyj ne,
re kla mo we slo ga ny i ha sła pro pa gan do -
we, nie raz ni czym upio ry prze szło ści
wy cho dzą ce upar cie spod now szych
warstw far by i tyn ku. Im bar dziej
skom pli ko wa na i burz li wa prze szłość
mia sta, tym wię cej na ścien nych re lik -
tów od na leźć moż na na mu rach do mów.
Ide al nym przy kła dem są mia sta Gór ne -
go Ślą ska z Ka to wi ca mi na cze le. Roz -
wi ja ją ce się dy na micz nie pru skie mia -
sto, ja ko sto li ca au to no micz ne go
wo je wódz twa ślą skie go w II RP da lej
prze ży wa ło swój go spo dar czy roz kwit,
któ ry wy da wał się być nie za leż ny
od po li ty ki czy przy na leż no ści pań stwo -
wej re gio nu. Prze my sło wa po tę ga mia -
sta gwał tow nie włą czo ne go w 1939 ro -
ku do III Rze szy, pod kre śla na by ła
na dal w hi tle row skich Niem czech,
a póź niej po now nie po 1945 ro ku
w PRL. Dla te go w ka to wic kiej aglo me -
ra cji, włą cza nej w dość krót kim okre -
sie ist nie nia co rusz w struk tu ry in ne -
go pań stwa i ustro ju po li tycz ne go,
po zo sta ło tak wie le re lik tów mi nio nych,
zwal cza ją cych się na wza jem sys te -
mów. Każ da no wa wła dza chcia ła tu za -
zna czyć swo je pa no wa nie i za trzeć
śla dy po przed nie go. Po mi mo wy trwa -
ło ści, z ja ką każ dy ko lej ny sys tem usu -
wał na pi sy po po przed nim, hi sto ria
mia sta wciąż za pi sa na jest na ka to wic -
kich mu rach, choć ma ło kto po tra fi ją
obec nie od czy tać, a ra czej od na leźć.

Szcze gól nie cie ka we, za rów no ze
wzglę dów es te tycz nych jak i oby cza jo -
wych, są ko mer cyj ne na pi sy zwią za ne
z ist nie niem dzie sią tek pry wat nych
firm – punk tów szew skich i kra wiec -
kich, warsz ta tów sa mo cho do wych, ap -
tek, roz ma itych skła dów i skle pów,
ale przede wszyst kim szyn ków i knajp,
oraz sto ją cych wy żej w hie rar chii ów -
cze snych lo ka li roz ryw ko wych – re stau -
ra cji oraz ho te li, któ rych ist nie nie wręcz
wpi sy wa ło się w mi nio nych epo kach

w swo istą oby cza jo wość miej skie go ży -
cia, gdy kul tu ra „by wa nia” w miej sco -
wych re stau ra cjach czy ba rach róż ni ła
się nie co od obec nych cza sów.

Na sta rych ślą skich pocz tów kach
uwiecz nio no uli ce z set ka mi szyl dów,
re klam i neo nów. Na pi sy na świa tło
dzien ne wy cho dzą przy pad kiem, pod -
czas re mon tów ele wa cji lub w wy ni ku
ich bra ku – gdy sta ry tynk od pa da pła -
ta mi uka zu jąc sta re mu ra le. W Ka to wi -
cach oraz w ościen nych mia stach
na prze strze ni de kad dzie siąt ki ty się cy
lu dzi pra co wa ło, ro bi ło in te re sy i ba wi -
ło się. Wraz z roz wo jem tu tej sze go prze -
my słu pod no si ła się sto pa ży cia miesz -
kań ców, wzra sta ła też ilość miejsc,
w któ rych mo gli oni wy dać za ro bio ne
pie nią dze. Na zmur sza łych ścia nach
wciąż wid nie ją re kla my re stau ra to rów
i kup ców, ist nie jąc jak by na prze kór
oczy wi ste mu fak to wi, że od daw na
nie ma już nie tyl ko wła ści cie li tych lo -
ka li, ale i przy byt ki, do któ rych za pra -

sza ją owe mu ra le, daw no już prze sta -
ły ist nieć.

Ko mer cyj ne ha sła kie ru ją ba da czy hi -
sto rii miej skiej prze strze ni w ob sza ry
roz ryw ki i kon sump cji, ale od naj do wa -
ne w po dwór kach czy bra mach sta re na -
pi sy ma ją też swo je mrocz ne ob li cze.
Na ele wa cjach ka mie nic w sa mym
cen trum mia sta moż na wciąż od naleźć
po nu re śla dy hi tle row skiej oku pa cji. Hi -
tle row ska pro pa gan da, pod kre śla ją ca
przez ca ły okres woj ny nie miec ką przy -
na leż ność Gór ne go Ślą ska, „uwol nio -
ne go” spod pol skiej oku pa cji, na sy ci -
ła ślą skie mia sta róż ne go ty pu na ścien ną
sym bo li ką w znacz nie więk szym stop -
niu niż mia sta w głę bi Nie miec. Re lik -
ty te, a ra czej ich cie nie, są wciąż za -
uwa żal ne dla „de tek ty wów hi sto rii”. Ich
ist nie nie bu dzi jed nak zro zu mia łe dy -
le ma ty.

Służ by zaj mu ją ce się kon ser wa cją za -
byt ków pod kre śla ją, że je śli bu dy nek
jest za byt kiem ob ję tym ochro ną kon ser -

Przeszłość
patrzy ze ścian

W POSZUKIWANIU HISTORYCZNYCH GRAFFITI

Mu ral z Pszczy ny – pol ska re kla ma za kła du wy ro bów skó rza nych

sl04s34-36m  18-04-20  11:48  Strona 2



wa tor ską, wów czas ochro nie pod le ga -
ją tak że hi sto rycz ne na pi sy, któ re się
na nim znaj du ją. Fa chow cy od za byt -
ków od ra zu do da ją jed nak, że przede
wszyst kim od war to ści ar ty stycz nej
i kon tek stu hi sto rycz ne go za le ży, czy
da ne na pi sy za słu gu ją na ochro nę i za -
cho wa nie. Wo bec od naj do wa nych ma -
so wo, nie kom plet nych na pi sów ko -
mer cyj nych, za cho wa nych w po sta ci
po je dyn czych, trud nych już do od czy -
ta nia wy ra zów, lub wręcz sy lab, o któ -
rych po cho dze niu świad czy je dy nie
styl li ter nic twa, ab sur dem by łoby wdra -
ża nie pro ce du ry ma ją cej na ce lu ra to -
wa nie ta kich na pi sów. Tym bar dziej
więc, spo ra dycz nie od naj do wa ne re lik -
ty z cza sów oku pa cji, cza sem z ele men -
ta mi hi tle row skiej sym bo li ki nie są
bra ne pod uwa gę przez kon ser wa to rów
za byt ków. Po nad to, z oczy wi stych
wzglę dów, na pi sy ta kie by łyby nie moż -
li we do eks po no wa nia w prze strze ni pu -
blicz nej.

Po mi mo to, mu ra le z naj bar dziej po -
nu re go okre su hi sto rii Ka to wic, są
wciąż moż li we do od na le zie nia. Na ul.
PCK pod nu me rem 8, pod czas oku pa -
cji mie ści ły się biu ra NSDAP. Umiesz -
czo ny w dwóch wier szach, na ele wa cji
dru gie go i trze cie go pię tra, na pis
„NSDAP. Kre isle itung. Amt für Volks -
wohl fahrt” sku to rzecz ja sna za raz
po wy zwo le niu Ka to wic, ale śla dy
po śru bach mo cu ją cych li te ry są wciąż
wi docz ne. W pierw szych de ka dach
PRL „od bi cie” po na pi sie sta ra no się za -
trzeć po przez za ma lo wa nie go, ale wo -
bec kiep skich re zul ta tów w koń cu za -
prze sta no tych dzia łań, a ja sne pa sy
far by na kła da ją ce się na reszt ki hi tle -
row skie go slo ga nu sa me sta ły się pew -
ne go ro dza ju re lik tem.

In ną te go ty pu po zo sta łość II woj ny
świa to wej wciąż zo ba czyć moż na

na bu dyn ku obec ne go Se mi na rium Du -
chow ne go przy ul. Wi ta Stwo sza 17.
Na wy so ko ści trze cie go pię tra znaj du -
ją się po zo sta ło ści po spo rej wiel ko ści
hi tle row skim or le. Choć zo sta ły już
po nim tyl ko śla dy po śru bach, któ re
mo co wa ły sym bol hi tle row skiej ar mii
do mu ru bu dyn ku, oko uważ ne go ob -
ser wa to ra bez tru du do strze że je go
kształt. Pod nim, na tak że wi docz nych
jesz cze ha kach umiesz czo ny był na pis
„Haus der We hr macht”. Je go część
na dal jest moż li wa do od czy ta nia.
W bu dyn ku tym mie ści ły się woj sko we
biu ra i urzę dy. 

Wśród ca łej ga my oku pa cyj nych na -
pi sów osob ną ka te go rię sta no wią dro -
go wska zy do schro nów prze ciw lot ni -
czych. To po pu lar ny re likt cza sów,
gdy ca ły Gór ny Śląsk, na wet przez sa -
mych Niem ców, okre śla ny był mia nem
„kuź ni bro ni III Rze szy”. Tu tej sze ko -
pal nie, hu ty i roz ma ite in ne za kła dy, za -
przę gnię te w try by hi tle row skiej ma chi -
ny wo jen nej, na ra ża ły ca ły re gion
na alianc kie na lo ty. Świa do me te go oku -
pa cyj ne wła dze, wdro ży ły za kro jo ny
na wiel ką ska lę pro gram bu do wy schro -
nów prze ciw lot ni czych dla lud no ści cy -
wil nej. Zaj mo wa ła się tym hi tle row ska
obro na prze ciw lot ni cza – or ga ni za cja
o na zwie Luft schutz.

Z ra cji zwar tej i dość cia snej za bu do -
wy w cen trach ślą skich miast, nie by -
ło tu taj do sta tecz nie du żo miej sca, aby
w wy star cza ją cej ilo ści wy bu do wać
schro ny prze ciw lot ni cze z praw dzi we -
go zda rze nia. Wy ko rzy sty wa no więc
naj so lid niej sze piw ni ce, wzmac nia jąc
be to nem ich stro py i ścia ny, wy po sa ża -
jąc ich po miesz cze nia w pan cer ne
drzwi, osa dzo ne w so lid nych oścież ni -
cach oraz mon tu jąc sys te my wen ty la -
cji. Ukry cia te otrzy my wa ły też od po -
wied nie ozna ko wa nie. Są to ma lo wa ne

przez sza blon lub od ręcz nie, bia łe
strzał ki z li te ra mi LR lub LSR, co sta -
no wi skrót od nie miec kie go Lu ft schut -
zraum, czy li „schron prze ciw lot ni czy”.
W kil ku miej scach (m.in. w dziel ni cy
Za łę że) za cho wa ły się rzad kie wer sje
tych na pi sów z peł ną for mą wy ra że nia.
Ozna cze nia te wraz ze strzał ka mi speł -
nia ły dwie waż ne funk cje. Pod czas
na lo tu wska zy wa ły lud no ści dro gę
do naj bliż sze go schro nie nia, a w przy -
pad ku zbu rze nia bu dyn ku w na stęp stwie
tra fie nia bom bą, uła twia ły eki pom ra -
tun ko wym do tar cie do osób uwię zio -
nych w za sy pa nym pod gru zo wi skiem
schro nie. Strzał ka wska zy wa ła, gdzie
znaj du je się właz wyj ścia ewa ku acyj -
ne go ze schro nu.

W pierw szych la tach po wo jen nych,
wszech obec ne na mu rach skró ty LSR,
przy po mi na ją ce czas hi tle row skich po -
rząd ków, bu dzi ły iry ta cję miesz kań ców.
Wie le z nich lo ka to rzy za cie ra li spon -
ta nicz nie. O po wszech no ści na pi sów
zwią za nych z nie miec ką obro ną prze -
ciw lot ni czą świad czy fe lie ton z wio -
sny 1945, któ ry uka zał się w „Dzien ni -
ku Za chod nim”. Au tor, pod pi sa ny ja ko
Nie ja ki X, da je upust swo jej nie chę ci:

– (…) Jak się opę dzić od tej zmo ry?
Któ rę dy ucie kać przed LSR? Gdzie się
schro nić przed LSR? Jak dać wy raz
swo je mu wro gie mu na sta wie niu
do LSR? Co czy nić, aby LSR prze sta -
ło czło wie ka prze śla do wać? Jak skoń -
czyć z LSR?

Nie ma ra dy. Żad nej. LSR kró lu je,
LSR pa nu je, LSR szcze rzy swo je zę by
i drwi z nas. Kpi w ży we oczy. Na igry -
wa się. (…)”.

Dziś, po wie lu de ka dach, ist nie ją ce
wciąż strzał ki LSR nie bu dzą już tak
skraj nych emo cji – zde cy do wa na więk -
szość miesz kań ców na wet nie zna ich
zna cze nia, i przez ogół po zo sta ją one
prak tycz nie nie zau wa żo ne, na to miast
dla po szu ki wa czy hi sto rycz nych re -
lik tów na ślą skich uli cach, od kry cie każ -
de go ko lej ne go na pi su te go ty pu sta no -
wi po wód do ra do ści.

Choć więk szość oku pa cyj nych na pi -
sów w Ka to wi cach zo sta ła za tar ta
w pierw szych de ka dach po wo jen nych,
dro go wska zy w po sta ci na pi sów LSR
i strza łek moż na zna leźć obec nie m.in.
pod ad re sa mi: An drze ja 13, Boń czy ka 2,
Bry now ska 65, Dam ro ta 22, Dą brow -
skie go 24, Drzy ma ły 10, Gli wic ka 100,
Ja giel loń ska 28, Ja na sa 1, Jor da na 10, Jó -
ze fow ska 87, Kor cza ka 37, Kor fan te -
go 58, 133 i 134, Ko ziel ska 1, Li go -
nia 10, Li sa 3, Lom py 7, 18, 20 i 22,
Lwow ska 8, Mar kief ki 82, Nar cy zów 2,
Po wstań ców 24, Rey mon ta 22, Ryb nic -
ka 7, Skło dow skiej Cu rie 15, Stal ma -
cha 26, Sta szi ca 2, Ślu sar ska 5, Św. Jac -
ka 11, Waj dy 1, Wi ta Stwo sza 9,
Wo je wódz ka 31, Wol skie go 3, Wró blew -
skie go 43, Za ręb skie go 8 i 1 Ma ja 6.

Tekst i zdję cia:
TO MASZ BIE NEK36

W Ka to wi cach przy ul. Lom py 18 za cho wa ły
się nie tyl ko ozna cze nia LSR ale i pan cer ne drzwi
w wyj ściach ze schro nu.

Przy ul. Jor da na 10 w Ka to wi cach wi dać ozna -
cze nie schro nu w piw ni cy do mu miesz kal ne go
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W
zna nym prze bo ju Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Śląsk” – wy lan so wa nym

przez Jó ze fa Le dec kie go po nad 60 lat
te mu – au tor mu zy ki i tek stu Sta ni sław
Ha dy na stwo rzył ta ki po cząt ko wy
frag ment: „Idzie sta ry dzia dek, ki jem
się pod pie ra, za nim szwar na dzioł cha
na nie go spo zie ra”. W dru giej zwrot -
ce „szwar na dzioł cha na nie go (czy li
na dziad ka) spo glą da”. Cza sow nik
spo glą dać znaj du je się w po wszech -
nym obie gu ko mu ni ka cyj nym, spo zie -
rać na to miast to for ma co raz rzad sza,
re je stro wa na wpraw dzie przez współ -
cze sne słow ni ki, ale już z kwa li fi ka -
to rem daw no ści, ar cha icz no ści. Dla te -
go war to się za jąć jej mor fo lo gicz ną
ewo lu cją.

Dzie je ro dzi ny wy ra zo wej, do któ rej
na le ży cza sow nik spo zie rać, wy wo -
dzić na le ży od pry mar nej pra sło wiań skiej
for my zre ti „pa trzeć, spo glą dać, wi -
dzieć” i jej pol skich kon ty nu an tów źreć,
źrzeć. Od nich po wsta ły po sta cie do źrzeć,
uźreć, uźrzeć, po źrzeć. Czy ta my w tek -
stach sta ro pol skich: „Mo rze uźrza ło
jest” (Psał terz flo riań ski z XIV/XV w.),
„Auźrzał Bóg świa tłość, iże jest do bra”
(Bi blia kró lo wej Zo fii z r. 1455), „Je stli
kie dy uźrzysz, iż czło wiek ma ły bę dzie
po kor nym” (An drzej Gla ber z Ko by li -
na ok. 1502-ok. 1548), „Ale ani tam po -
źrzą” (Mi ko łaj Rej 1505-1569), „Ża ło -
bli wie na mię po źrzał” (Mar cin
Sien nik XVI w.).

Obok form do ko na nych po źrzeć,
spo źrzeć w XVI stu le ciu po wsta ły
wa rian ty nie do ko na ne, czę sto tli we
po zi rać, spo zi rać, któ re prze kształ ci -
ły się w póź niej sze brzmie nia po zie rać,
spo zie rać – tak jak we wszyst kich wy -
ra zach z pier wot ny mi po łą cze nia mi
„ir”, „irz” do szło do ich zmia ny

na „er”, „erz”: śmirć, wirzch, wirz ba,
cir pieć, sir ce (z daw niej sze go sird ce)
to dzi siej sze śmierć, wierzch, wierz ba,
cier pieć, ser ce.

Cza sow ni ki po zie rać, spo zie rać za -
cho wa ły ta ki swój kształt fo ne tycz ny,
se ria do źrzeć, uźrzeć, spo źrzeć na to -
miast osta tecz nie utrwa li ła się w na -
szym ję zy ku z brzmie nia mi z wtór nym
„j”: doj rzeć, uj rzeć, spoj rzeć.

Do tych form wdzie ra ła się też
w prze szło ści spół gło ska „d”: „Gdy po -
zdrzy na no gi” – pi sał np. Mi ko łaj Rej.
Utrzy ma ła się ona w wa rian tyw nych
brzmie niach ślą skie go lu stra, czy li
źrza dła, źra dła, ta kich jak zdrza dło,
źdrza dło, żdrza dło.

Czas te raz na szwar ną dzioł chę,
czy li „ład ną, pięk ną, za lot ną dziew czy -
nę”. Przy miot nik szwar ny – od no -
szą cy się do obu płci – to jed no z naj -
po pu lar niej szych okre śleń w gwa rach
ślą skich: szwar ne dziołsz ki sam przi -
szły, „na po tka ła my śli wecz ka bar dzo
szwar ne go” (ze zna nej pio sen ki lu do -
wej „Szła dzie wecz ka do la secz ka”),
„sóm tu sa mi szwar ni chłop cy, ale ich
niy wie le” (Bo że na Cząst ka -Szy mon,
Je rzy Lu dwig, He le na Sy no wiec: Ma -
ły słow nik gwa ry Gór ne go Ślą ska,
Ka to wi ce 2000, s. 255). Pi sał o nim
Alek san der Bru eck ner w swym Słow -
ni ku ety mo lo gicz nym ję zy ka pol skie go
z ro ku 1927: „Po życz ką cze ską trą ci;
czes. nesz wa ra »brud«, szwar »czy -
stość«”.

Nie tyl ko trą ci, ale na pew no nią
jest – do daj my od ra zu. Mój za ol ziań -
ski przy ja ciel prof. Da niel Ka dłu biec,
tak jak Sta ni sław Ha dy na uro dzo ny
w Kar pęt nej, mó wi mi, że przy miot -
nik szwar ny we współ cze snej czesz -
czyź nie ma od cień książ ko wy i re gio -

nal ny – czę ściej jest spo ty ka ny na Mo -
ra wach, skąd na pew no przed wie ka -
mi za wę dro wał do ślą skich gwar (spo -
ty ka się też u na szych po łu dnio wych
są sia dów na zwi sko Szvar ny).

Prof. Ka dłu biec traf nie za uwa ża,
że w dia lek cie ślą skim (zwłasz cza
w je go gwa rach po łu dnio wych) uży -
wa się rów nież kon struk cji ty pu móm
do ma szwar ny kón sek miyn sa
na obiod, móm jesz cze szwar ny kón -
sek ce sty przed so bóm, po rów ny wal -
nych do obec nych w pol sz czyź nie
ogól nej wy po wie dzi ty pu mam ład ny
ka wał (ek) dro gi przed so bą, w któ rych
for ma szwar ny zna czy ty le, co „ład ny
(ale nie w sen sie zwią za nym z uro dą
ko bie ty czy męż czy zny), znacz ny”.
Cze si w ta kim zna cze niu przy miot ni -
ka szwar ny nie uży wa ją – w ich ję zy -
ku to tyl ko „ktoś ład ny, pięk ny, ele -
ganc ki, przy stoj ny”.

Cy to wa ny wy żej Ma ły słow nik gwa -
ry Gór ne go Ślą ska – do po wiedz -
my – re je stru je też przy słó wek szwar -
nie – „do brze, ład nie”: szwar nie
wy glón do cie, szwar nie nóm po szło
na tym kón kur sie.

Obok przy miot ni ka szwar ny po ja wi -
ło się w dzi siej szym od cin ku jesz cze
jed no sło wo wzię te z czesz czy zny, po -
wszech nie uży wa ne na po łu dnio wym
Ślą sku, a mia no wi cie ce sta „dro ga”.

Sko ro zaś pa rę aka pi tów wy żej
przed sta wi łem ewo lu cję brzmie nio wą
ser ca, to mo gę na za koń cze nie dzi siej -
sze go od cin ka tak że po wie dzieć, że je -
go fo ne tycz na mo dy fi ka cja po le ga ją -
ca na za mie nie niu brzmie nia sier ce
na ser ce też się do ko na ła pod wpły -
wem ję zy ka na szych po łu dnio wych są -
sia dów.

■

Spozierająca
szwarna
dziołcha

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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Między
nutami

Kon kurs Pa tri Pa triae
– roz strzy gnię ty

Z
koń cem lu te go od by ło się po sie dze -
nie ju ry kon kur su kom po zy tor skie -

go dla mło dych twór ców, zor ga ni zo -
wa ne go przez ka to wic ki Ze spół Szkół
Mu zycz nych im. K. Szy ma now skie -
go – po raz trze ci w wer sji mię dzy na -
ro do wej. Kon kurs jest de dy ko wa ny pa -
mię ci św. Ja na Paw ła II, a od by wa się
re gu lar nie od 1992 ro ku, dzię ki kon -
se kwent nym i sku tecz nym za bie gom
prof. Fe li cji Bie ga nek, po my sło daw -
czy ni im pre zy. Do tych cza so wy do ro -
bek kon kur su – na gro dzo ne utwo ry,
z któ rych wie le do cze ka ło się pu -
blicz ne go pra wy ko na nia na to wa rzy -
szą cych kon kur so wi kon cer tach lau re -
atów, jest zna czą cy nie tyl ko w sen sie
ilo ścio wym. Z prze cho wy wa nych
w ar chi wum Ze spo łu Szkół im. K. Szy -
ma now skie go par ty tur na de sła nych
przez uczest ni ków moż na się wie le do -
wie dzieć na te mat umie jęt no ści naj -
młod szych adep tów sztu ki kom po -
zy tor skiej i ogól niej – spo so bie
od bie ra nia przez nich te go, co się
dzie je ak tu al nie w mu zy ce współ cze -
snej. W przy pad ku pol skich uczest ni -
ków ude rza chęć wpi sa nia się w rze -
czy wi stość no wej mu zy ki pol skiej.
Naj częst sze in spi ra cje to sto sun ko wo
ła twy do na śla do wa nia styl wy po -
wia da nia się Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec -
kie go i Woj cie cha Ki la ra, ale tak że
trud na sztu ka Wi tol da Lu to sław skie -
go. Rzecz ja sna, in ny jest po ziom
świa do mo ści i warsz ta tu naj młod -
szych uczest ni ków – uczniów śred nich
szkół mu zycz nych, in ny zaś stu den tów
i ab sol wen tów wyż szych szkół. W tej
ostat niej gru pie od lat prze wa ża (o dzi -
wo) na sta wie nie awan gar do we. Star -
si uczest ni cy się ga ją chęt nie po no wa -
tor skie środ ki brzmie nio we, sto su ją
ory gi nal ne sys te my za pi su mu zy ki, ob -
my śla ją wła sne sys te my dźwię ko we.
W obu gru pach da je się za uwa żyć
pew ną pra wi dło wość, ła twą zresz tą
do prze wi dze nia – naj więk szą spraw -
ność warsz ta to wą i in wen cję wi dać
tam, gdzie au tor pi sze na in stru ment,
któ ry opa no wał. Do tych cza so we edy -
cje kon kur su Pa tri Pa triae upo waż nia -
ją też do wy cią gnię cia pew nych wnio -
sków na te mat geo gra fii szkół,
z któ rych po cho dzą lau re aci. Od po -
cząt ku po tęż ną re pre zen ta cję mia ły za -
rów no w gru pie uczest ni ków, jak
i lau re atów, szko ły ka to wic kie i kra -
kow skie. Tę pra wi dło wość po twier dza -
ją wy ni ki te go rocz ne go kon kur su.
Wśród lau re atów na gród są ucznio wie
śred nich szkół mu zycz nych w Ka to wi -
cach, By to miu i Kra ko wie oraz stu den -
ci bądź dok to ran ci Aka de mii Mu -
zycz nych w Ka to wi cach i Kra ko wie,
w tym je den stu dent z Ko rei Po łu dnio -

MAG DA LE NA DZIA DEK

wej. W kwiet niu na gro dzo ne utwo ry
za brzmią w Sa li Kon cer to wej Ze spo -
łu Szkół Mu zycz nych im. K. Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach, wte dy też
zo sta ną wrę czo ne na gro dy: sta tu et ki
Li ry oraz na gro dy do dat ko we, ufun do -
wa ne m.in. przez czo ło we in sty tu cje
mu zycz ne Ka to wic: Fil har mo nię Ślą -
ską, In sty tu cję „Si le sia”, Or kie strę
Mu zy ki No wej, Fun da cję „Mło da Mu -
zy ka Ślą ska”. 

He ro iny!

N
a kła dem Wy daw nic twa Na uko -
we go „Śląsk” uka za ła się przed kil -

ko ma ty go dnia mi cen na książ ka au tor -
stwa Ala na Mi sie wi cza, za wie ra ją ca
wy wia dy prze pro wa dzo ne z ludź mi
Ope ry Ślą skiej – nie tyl ko pri ma don -
na mi i nie tyl ko ko bie ta mi, co su ge ru -
je ty tuł He ro iny! (da lej jest pod ty tuł:
Roz mo wy o ope rze, lu dziach i ży ciu).
Au tor roz ma wiał z czter na sto ma oso -
ba mi w róż ny spo sób zwią za ny mi
z by tom ską sce ną. Wśród obec nych
bądź by łych so li stów zna leź li się Ja -
nusz Wenz, Wie sław Ochman, Bo le -
sław Paw lus, Hen ryk Grych nik i Ro -
mu ald Te sa ro wicz. O swo im oj cu
opo wie dzia ła Mag da Hiol ski. Na stęp -
nie idą wy wia dy z dy ry gen ta mi: Ta de -
uszem Se ra fi nem i Krzysz to fem Dzie -
więc kim, cho re ogra fa mi i tan ce rza mi:
Hen ry kiem Kon wiń skim, Alek san drą
Ko zi ma lą -Kliś i Elż bie tą Ryn wid -
-Mic kie wicz, pra cow ni ca mi ad mi ni -
stra cji Be atry cze Wi de rą i Ma rian ną
Mi ro chą oraz kry ty kiem mu zycz nym
Mar kiem Brzeź nia kiem. Pu bli ka cję
po prze dza wstęp au tor stwa Jac ka Mar -
czyń skie go, w któ rym czy ta my, iż
„po zwa la [ona] zro zu mieć ów fe no men
Ope ry Ślą skiej, któ ra dla wie lu naj wy -
bit niej szych ar ty stów by ła naj waż -
niej szym miej scem na zie mi”. Z wy -

wia dów ja sno wy ni ka, że by tom ska
sce na by ła dla za trud nio nych tam
osób miej scem pra cy i za ra zem do -
mem. Roz ma wia jąc z przed sta wi cie -
la mi kil ku po ko leń lu dzi zwią za nych
z ope rą, Alan Mi sie wicz zdo łał od two -
rzyć fra pu ją ce dzie je po szcze gól nych
„za do mo wień”, po cząw szy od eg zo -
tycz nych cza sów tuż -po wo jen nych,
kie dy w By to miu sta wił się ze spół
Ope ry Lwow skiej i roz po czął dzia łal -
ność w spar tań skich wa run kach,
po przez la ta PRL -u, kie dy wie lu wy -
bit nych ar ty stów sta nę ło przed dy le ma -
tem: pra ca w kra ju czy na emi gra cji,
do ostat nich de kad, któ re przy nio sły
no we wy zwa nia, ale i no we trud no ści.
O tym, że współ pra cow ni cy Ope ry Ślą -
skiej two rzy li istot nie dom, świad czy
obec ność sta łych wąt ków, prze wi ja ją -
cych się przez po szcze gól ne wy wia dy.
Wą tek szcze gól nie no śny – to Lwów,
prze nie sio ne do „po nie miec kie go”
By to mia tam tej sze tra dy cje i kli mat.
Wą tek ko lej ny do ty czy re aliów ży cia
w PRL -u, za pa mię ta nych przez ar ty -
stów szcze gó łów do ty czą cych dnia co -
dzien ne go, przy jaź ni, ży cia to wa rzy -
skie go, ce le bra cji te atral nych
uro czy sto ści. W tle jest tro chę po li ty -
ki: zna nych ską di nąd hi sto rii z wy jaz -
da mi za gra nicz ny mi, otrzy my wa niem
bądź nie otrzy my wa niem pasz por tów,
dzia łal no ścią cen zu ry itp., od cza su
do cza su ktoś po ru sza też wą tek fi nan -
sów. Z po wo du upły wu cza su czy też
na sta wie nia „wy wia do we go” roz mów -
ców sto sun ki z wła dza mi PRL zo sta -
ły oto czo ne ob łocz kiem sen ty men tu;
du żo się wspo mi na o rze czach po zy -
tyw nych: ge stach hoj no ści, po mo cy,
życz li wo ści. Ope ra Ślą ska jest po -
strze ga na przez roz mów ców Mi sie wi -
cza w szer szej per spek ty wie pol skie -
go i za gra nicz ne go ży cia mu zycz ne go.
Nie zmien nie jed nak po rów na nia wy -
pa da ją na ko rzyść by tom skiej pla -
ców ki, je śli cho dzi o kwe stie pod sta -
wo we: sto sun ki mię dzy ludz kie, styl
ży cia, po ziom ogól nej kul tu ry. Prze pro -
wa dza jąc wy wia dy, Alan Mi sie wicz
zdo łał wy do być od osób, z któ ry mi
roz ma wiał, wie le in for ma cji do ty czą -
cych hi sto rii Ope ry Ślą skiej i ca łe go re -
gio nu, ale tak że wie le pry wat nych
zwie rzeń, któ re tę hi sto rię ocie pla ją
i do dat ko wo uwia ry god nia ją. Roz -
mo wy są ży we, bez po śred nie, au ten -
tycz ne – nie kie dy „aż do bó lu”. Z nie -
jed nej stro ny wie je smut kiem, tę sk no tą
za daw niej szy mi cza sa mi, za tym, co
już tyl ko „by ło”. Upływ cza su do ty ka
szcze gól nie do tkli wie ar ty stów sce ny,
któ rych ulot na sztu ka roz gry wa się
w ka te go rii „te raz”. Coś z owe go „te -
raz” uda ło się jed nak Mi sie wi czo wi
utrwa lić w He ro inach!. Jest to wiel ka
za le ta tej książ ki.

■

sl04s38m  18-04-20  11:55  Strona 1



39

Z
resz tą, być mo że, nie cho dzi wca le
o do gryw kę, lecz o do bieg li rycz -

ny – o pra wo do wier sza u kre su bie gu
sen sów umow nych, sche ma tycz nych
i ba nal nych. Ma rian Grze ś czak w zbio -
rze o ty tu le Ni ke nio są ca blask – ogło -
szo nym w 2008 ro ku – opo wie dział mo -
wą od ręb ną to wszyst ko, co wła ści wie
wie lo krot nie zo sta ło już oznaj mio ne, co
zna ne by ło od wie ków i co się po dziś
dzień oznaj mia tak sa mo. Ale uczy nił to
tak, jak by dzie lił się nie ty le od kry ciem
ja kiejś szcze gól nej wła ści wo ści gry
spor to wej, ile jej – bar dzo ludz ką – sa -
mo świa do mo ścią. 

Rze mio sło po etyc kie jest z na tu ry
wie lo znacz ne, róż no kie run ko we, zmien -
ne i nie prze są dzo ne. W pi sa niu, jak
w spo rcie, by wa ina czej niż się ocze ku -
je, a zna ki na skrzy żo wa niu bież ni usta -
wio no lu dziom do gó ry no ga mi – i wi -
dzą sie bie sa mych w od wró co nym
twa rzą zwier cia dle: „Gdy by zła pać po -
ezję za sport, / al bo sport prze brać
za po ezję, / wy pły nę ła by praw da, / że
naj dłuż sze po ema ty wy dep ta li – // ani
Ho mer, ani Dan te, ani Sło wac ki // ale
Ro bert Ko rze niow ski (…) / Grek Spi ry -
dion Lo uis (…) / Emil Za to pek (…) /
Ala in Mi mo un (…) / Ma mo Wol de
(…)”. Ko lej ne po ten cjal ne po ema ty to
ki lo me try i mi le „do wy dep ta nia” i wy -
bie ga nia, do prze bo le nia i prze trwa nia
z mo zo łem – jak by przy szło od kry wać
na tu rę naj waż niej szych rze czy al bo tych
rze czy pod szyw kę. W tym sa mym wier -
szu – Pe li ca no – od naj dzie my wy zna nie,
że „Prze wró co na po ezja jest pro sta jak
myśl nik”, a więc w kon se kwen cji ocze -
ku je my na li rycz ne no to wa nie, któ re bę -
dzie roz trop nie zmie rzać do ce lu, ocze -
ku je my na „Rzut oszcze po pi sem”.
Oczy wi ście, pa mię ta jąc, że nie każ de mu
jest da ne rzu cić dłu go pi sem rów nie da -
le ko, jak „Wi sła wie Szym bor skiej, mi -
strzy ni świa ta w No blu, 1996”. 

W wie lu wy pad kach dzie ła po ety
i osią gnię cia spor tow ca zbli ża szcze gól -
na nie po wa ga, któ rą trud niej do strzec
w twór czo ści ko le ja rza, po li cjan ta lub
pie lę gniar ki. Czyn no ści li te rac kie i spor -
to we to nie jed no krot nie, w po rów na niu
z in ny mi ak tyw no ścia mi, frasz ka. Za -
pew ne więc nie raz zda rza ło się, że wy -
czy now cy in te lek tu – po dob nie jak mi -
ło śni cy pił ki ko pa nej z Hu ra ga nu
Ko był ka i Taj fu na Ząb ki – „Wal czy li tak
za wzię cie, / że okla skom / nie by ło po -
cząt ku”. 

Na sta dio nach lub w za kry tych da -
chem ha lach, po dob nie jak w czy tel niach
i bi blio te kach, ko mizm wy ni ka z nie do -
stat ku lub za ła ma nia – po wiedz my – for -
my. Wów czas ku li, sprzę to wi, re kwi zy -
to wi mio ta cza, nie ob ca mu si być
„po god na skar ga”: „Tak się do kład nie
wy ta tła łam w tal ku. / Tak się wdło ni -
łam”. I wszyst ko na nic: „Ku la mać”. Dla
rów no wa gi, przy go dy ska ka nia na nar -
tach do brze do pra wić iro nią, przy po mi -
na jąc for tu nę Wojt ka For tu ny: „Tyl ko raz
wy ściu bić no sa, / lecz od ra zu pod nie -
bio sa”. We wspo mnie niu ma ra toń czy ka
z Etio pii war to spa ra fra zo wać po pu lar -

ne po rze ka dło ludz ko ści: „Nic, co bo se,
nie by ło mu ob ce”. Moż na po nad to ryt -
micz nie ry mo wać („O po dium otar te, /
nic nie war te / miej sce czwar te”) al -
bo – w ślad za mo no lo giem we wnętrz -
nym nie ja kie go „Bok so ło ty” – po nu ro ra -
po wać („Ja, go, go, go, go. / On, / gong”).
Ko lo seum ki bi ców ob ja wia się ja ko
„Ki bo leum”, a co nie któ rzy ko men ta to -
rzy za wo dów o mi strzo stwo glo bu bądź
po wia tu za słu gu ją na sta tus „Ga ze to -
nów”.

Prze śmiew czych wa rian tów spor tu
jest chy ba ty le, ile je go moż li wych od -
mian. Grze ś czak z ta len tem wy łu skał sa -
ty rycz ne kon tek sty jed nej z waż niej szej
ga łę zi czło wie czej roz ryw ki, ale tak że,
z od po wied nią czuj no ścią, w wie lu
utwo rach wy ra ził spra wie dli wość dra ma -
to wi wpi sa ne mu w ry wa li za cję spor to -
wą: „Po my śl cie cza sem o tych, któ rzy
prze gra li. / Bo kie dy jed ni się cie szą, /
dru dzy sto ją ple ca mi do świa tła. // Nikt
nie chce być pierw szy lep szy”. 

Ko larz o nie wy gó ro wa nych umie jęt -
no ściach, bo ha ter jed ne go z opo wia dań
Oty Pa vla, przy jeż dża na me tę już póź -
nym wie czo rem, w wie le go dzin po in -
nych za wod ni kach. Ale pu blicz ność
cze ka cier pli wie, na gra dza ostat nie go,
na gra dza prze gra ne go, bra wa mi.
Po praw dzie to opo wia da nie fan ta stycz -
ne, bo nikt nie chce wy róż niać się klę -
ską, jed nych od dru gich od róż nia wy -
łącz nie zło ty me dal i fla ga – na szczy cie
masz tu, u szczy tu prze by tej dro gi. Re -
al ny świat wska zu je tych, któ rzy sta ną
w świe tle, w bły skach fle szy, i bez roz -
te rek roz da je no mi na cje prze gra -
nym – na wet je że li sku li li się w so bie,
za miesz ka li na sta łe w sza ro ści lub pró -
bo wa li uciec do gę stej ciem no ści. Prze -
gra na w spo rcie i ży ciu ucho dzi za przy -
go dę etycz ną, ale mie rzy się ją dzi siaj
jed nost ka mi nie ty po wy mi i dzi wacz ny -
mi. Gra czło wie ka o sie bie jest nie tyl -
ko prze wrot na, ale rów nież okrut na: „Oto
szy ku ją się do de ko ra cji: / trąb ki, masz -
ty, fla gi, me da le. / Za chwi lę zo sta niesz
im wrę czo ny”. Tak na praw dę w ry wa -
li za cji z eg zy sten cją nie ma wy gra -

nych. W bie gu ku ży ciu i przez ży -
cie – do ostat niej me ty – „Sto ją przed to -
bą twarz w twarz: / twój nie skoń cze nie
dłu gi strach przed klę ską, / two ja nie -
skoń cze nie krót ka ra dość chwa ły”.

Nie win ne kłam stwo spor tu zy sku je
w trans kryp cji na po ezję nie po wta rzal -
ną uro dę. Ro bert Ko rze niow ski ja ko bo -
ha ter li rycz ny „bie rze Anio ła Stró ża
na ba ra na”. Wszyst ko dla te go, że anioł -
ki, de le go wa ne do po mo cy mi strzo wi
olim pij skie mu, nie da ją ra dy i „nie ma
w nie bie ni ko go / zdat ne go (…) do cho -
du”. W in nym wier szu, w rów nie ma -
gicz nej rze czy wi sto ści: „Pięk no od no -
si wra że nie, / że na kon cer cie
ko szy ków ki, / w wy ko na niu Dre am Te -
amu, / la ta z dło ni do dło ni / dzie sięć pi -
łek”. Go to wi je ste śmy na wet uwie rzyć,
że „Sa ra jew ski sta dion / wy peł nia ją
cier pli we du chy, / go to we wpla tać bia -
łą pieśń / do czar ne go war ko cza, spię -
te go pię cio ko lo ro wą ko kard ką / kół
olim pij skich”. 

A gdzieś bli żej „Chłop cy z po dwór ka
Pol ski” do sta li w kość od lo su. Nie któ rzy
z nich nie na dą ży li za li de ra mi, ży cie ich
zdu blo wa ło, dru dzy po my li li dru ży ny
i po zy cje na bo isku, by li po nad to ta cy, któ -
rzy zbyt wy so ko usta wi li so bie po przecz -
kę al bo nie wy mie rzy li za do kład nie roz -
bie gu, a „Jesz cze in ni po pro stu / nie mie li
wia tru w skrzy dła, / więc przy dep tu ją zie -
mię, / z no gi na no gę, / z no gi na no gę, /
za wsty dze ni”. 

Mo że jed nak mi mo wszyst ko sport
uczy ład nie i ele ganc ko prze gry wać,
a hi sto ria na ro dów jest mniej zło wiesz -
cza, gdy sta je się hi sto rią sta dio -
nów. I pew no mi ty le piej wy cho dzą
na swo je, gdy „chłop cy z ca łej Ilia dy”
ma sze ru ją kar nie na szkol ne bo isko,
a nie pod mu ry Troi. Praw do po dob nie
lu dzie nie są wca le źli, a woj ny zda rza -
ją się je dy nie pod czas dłu giej pau zy po -
mię dzy igrzy ska mi. I nie je den z nas
chciał by po wta rzać, no cą bez sen ną,
za Fi dia szem z wier sza Grze ś cza ka:
„Za raz jutrz nia wsta nie. / Bie ga cze za -
czy na ją roz grzew kę”. 

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Dogrywka
liryczna
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D
o ro bek na uko wy Ewy Ja skó ło wej
two rzą książ ki, roz pra wy i szki ce

z za kre su li te ra tu ro znaw stwa po lo ni -
stycz ne go (głów nie: li te ra tu ro znaw czej in -
ter pre ta cji) oraz teo rii i prak ty ki dy dak -
tycz nej. Są to te ry to ria wie dzy wza jem nie
się do peł nia ją ce, a nie wy klu cza ją ce.
Uczo na – wier na bli sko sie dem dzie się cio -
let nim tra dy cjom ślą skiej po lo ni sty -
ki – od sa me go po cząt ku swo jej na uko -
wej ka rie ry wią za ła z so bą do świad cze nia
me to do lo gicz ne i me to dycz ne. Jed ne bez
dru gich nie mo gą się obyć. Tyl ko za zna -
cze nie wła sne go miej sca w ob rę bie li te -
ra tu ro znaw stwa mo że do brze skut ko wać
na pro ces me to dycz ny. Na Gór nym Ślą -
sku ta dy rek ty wa do brze skut ku je od lat. 

Pierw szą pra cę ogło si ła w ro ku 1976,
ale do pie ro od mo men tu pod ję cia przez
nią pra cy w Uni wer sy te cie Ślą skim, tj.
od ro ku 1982, da je się za uwa żyć jej re -

gu lar ną obec ność w cza so pi smach i to -
mach zbio ro wych. A jest to obec ność
im po nu ją ca. Ewa Ja skó ło wa jest dzi siaj
au tor ką kil ku ksią żek, a tak że kil ku dzie -
się ciu ory gi nal nych roz praw i szki ców
mniej szych. Rzad ko zda rza się, by
uczest ni cząc w ży ciu uni wer sy tec kim,
tak wy raź nie za zna czyć się w świa do -
mo ści po lo ni stycz nej. Bez cie nia prze -
sa dy moż na też po wie dzieć, że Ewa Ja -
skó ło wa na le ży dzi siaj do ści słe go
gro na wy bit nych dy dak ty ków i zna ko -
mi tych in ter pre ta to rów li ry ki pol -
skiej XX wie ku.

Dok tor ską dy ser ta cję po świę ci ła po ezji
Sta ni sła wa Ba liń skie go (Po etyc kie po dró -
że Sta ni sła wa Ba liń skie go, 1988). Po raz
pierw szy w kra jo wej hi sto rio gra fii li te -
rac kiej przy wró co no ho nor wy bit ne mu
po ecie mię dzy wo jen ne mu i emi gra cyj -
ne mu, „ostat nie mu ze Ska man dry tów”,

któ ry – mi mo upły wu lat od je go śmier -
ci – wciąż do bi ja się do świa do mo ści
współ cze snych. Do dzi siaj jest to bo daj
je dy na pra ca o tym twór cy, do daj my: zna -
ko mi cie syn te ty zu ją ca je go do ro bek.
Au tor ka wie le uwa gi po świę ca mo ty wo -
wi po dró ży w li ry ce Ba liń skie go, łą cząc
go z roz ma ity mi tro pa mi ro man tycz ny -
mi. Za uwa ża wszak że, że ów ro man tycz -
ny ślad nie jest tu taj wca le jed no znacz -
ny. Zwłasz cza w to mi kach wo jen nych,
gdzie mię dzy sa mo świa do mo ścią pol sko -
ści a wy ob co wa niem, mię dzy pa mię cią
tra dy cji a na cie ra ją cy mi ze wsząd zna ka -
mi in no ści, pod miot wier szy Ba liń skie -
go od czu wa swo ją so bo wtó ro wość, jest
roz dwo jo ny mię dzy pra gnie niem i ko -
niecz no ścią, mię dzy świa tem wła sne go
„ja” i hi sto rią. Ka pi tal ny wręcz i bra wu -
ro wy in ter pre ta cyj nie jest ten frag ment
książ ki, któ ry po ka zu je emi granc ki sta -
tus pod mio tu. Ob czy zna de ter mi nu je
za ję cie po sta wy, ja kiej nie spo dzie wa się
czło wiek, któ ry nie do świad czył stra ty.
Od by wa po dró że w sen i prze szłość. Na -
wią zu je kon takt z rze czy wi sto ścią, ja ką
utra cił kie dyś, a ja ka in il lo tem po ris wy -
da wa ła mu się ma ło cie ka wa. Po dró że
Ba liń skie go są więc sta łą uciecz ką: naj -
pierw w nie zna ne (bo nie do świad czo ne),
a na stęp nie w zna ne (i już ni gdy nie do -
stęp ne ta jem ni cy). 

Książ ka Od po ezji ko smo su do po ezji
cza su. Stu dium o twór czo ści Sta ni sła wa
Cie siel czu ka (1997) trak to wa ła o dzie -
le sła bo zna ne go po ety, ko ja rzo ne go
z gru pą Kwa dry gi. Ba dacz ka znów wy -
bra ła do swo jej ana li zy po stać funk cjo -
nu ją cą mar gi nal nie na kar tach pol skiej
po ezji, jak kol wiek w owej de cy zji wy ‐
bo ru nie na le ży do pa try wać się ja kiejś
idei prze wod niej ca łe go po stę po wa nia
na uko we go Kan dy dat ki. Gdy by sen -
sem mo no gra fii by ło tyl ko przy wró ce -
nie miej sca twór cy w po rząd ku hi sto rii
li te ra tu ry XX wie ku, pew nie trud był by
na zbyt wiel ki do osią gnię tych wy ni ków.
W stu dium Ewy Ja skó ły rzecz ma się
jed nak ina czej. Po ka zu jąc za ko rze nie nie
li ry ki Cie siel czu ka w te ma tach, mo ty -
wach i roz wią za niach Mło dej Pol ski,
zbli ża jąc tę li ry kę do do świad czeń ska -
man dryc kich, ba dacz ka po ka zu je, jak
wier sze au to ra Te atru na tu ry zma ga ją się
z przy zwy cza je nia mi pa se izmu i otwie -
ra ją na uto pię no wa tor stwa. Wręcz prze -
bo jo wo zo sta ło to po ka za ne w po rząd -
ku in ter pre ta cji. Świet nie wy zy sku jąc
osią gnię cia kry ty ki te ma tycz nej, mi to -
gra ficz nej i – sze ro ko ro zu mia nej – her -
me neu ty ki, Ewa Ja skó ła pod ję ła w swo -
jej mo no gra fii ta kie m.in. kwe stie, jak:
mi to lo gia agrar no -we ge ta cyj na, cy klicz -
ność i li ne ar ność cza su, jed ność ko smo -
bio lo gicz na, ar che ty py cha ty i do mu,
sym bo li ka drze wa, kre acyj na moc sło -
wa. Chcia ło by się po wie dzieć, że za pro -
po no wa ny przez ba dacz kę (i pod kreśl -
my: nie by wa le kon se kwent ny) tryb
in ter pre ta cji do war to ścio wał wier sze
Cie siel czu ka, tym bar dziej gdy sko ja rzyć
je z – głę bo ko za na li zo wa ny mi w pra -
cy – utwo ra mi Cy pria na Ka mi la Nor wi -
da, Knu ta Ham su na i Bo le sła wa Le śmia -
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na. Nie na pro por cje jed nak war to tu taj
zwró cić uwa gę, ale na to, że ina czej
przed sta wia ła by się na sza wie dza o po -
etach i sa te li tach Kwa dry gi, gdy by
w tak no wo cze sny spo sób pod dać re -
flek sji ich do ro bek. Od po ezji ko smo su
do po ezji cza su jest na tym tle nie tyl ko
waż ną mo no gra fią po je dyn cze go lo su pi -
sar skie go, lecz tak że do brą pod po wie dzią
me to do lo gicz ną dla przy szłych za dań ba -
daw czych. 

Trze cia książ ka Ewy Ja skó ły Od „Bo -
gu ro dzi cy” do po ezji Szym bor skiej
(2001) mia ła cha rak ter po pu lar no nau -
ko wej syn te zy. Wy da na w do brze przy -
ję tej se rii wy daw nic twa ExLi bris, po ka -
zy wa ła ba dacz kę nie tyl ko ja ko
in ter pre ta tor kę li ry ki, ale tak że ja ko
kom pe tent ną i uwzględ nia ją cą re gu ły hi -
sto rycz no li te rac kie go wy kła du znaw czy -
nię re guł pro ce su li te rac kie go, za sto so -
wa ne go dla czy tel ni ka nie ko niecz nie
do brze orien tu ją ce go się w lo sach pol -
skiej li te ra tu ry (uczeń, stu dent, mi ło śnik
li te ra tu ry). To, ja ko się rze kło, syn te za
po pu lar na, lecz o wy so kim stop niu
edu ka cyj nej mi sji przy bli ża nia na ro do -
we go dzie dzic twa. 

Czwar ta książ ka Ewy Ja skó ły no si ty -
tuł Kto to był? Żo na Lo ta w po ezji pol -
skiej XX wie ku, czy li roz bi ja nie ste reo ty -
pu (2006). W isto cie swo jej jest
to – po prze dzo ny wni kli wym wpro wa dze -
niem kul tu ro lo gicz nym – zbiór in ter pre -
ta cji wier szy po etów pol skich XX wie ku,
któ rzy uczy ni li ty tu ło wą, bez i mien ną
„żo nę Lo ta” bo ha ter ką swo jej kre acji. Ba -
dacz ka, wier na po stu la tom „szko ły in ter -
pre ta cji”, łą czy je z do świad cze nia mi
struk tu ra li zmu i – wy ro słej z osią gnięć
psy cho ana li zy i eg zy sten cja li zmu – kry -
ty ki te ma tycz nej. Ten splot me to do lo gicz -
nych szwów pro wa dzi Ją ku her me neu -
ty ce, tj. ku ta kiej kon cep cji ana li zy tek stu
i in ter pre ta cji je go zna czeń sym bo licz nych,
któ ra szcze gól nie wy raź nie ujaw nia się nie
tyl ko w lek tu rze ro zu mie ją cej, ale tak że
ma za sad ni czy wpływ na me to dy kę lek ‐
tu ry. W od nie sie niu do Ewy Ja skó ło wej
ten aspekt po wią zań li te ra tu ro znaw czych
wy da je się nie zwy kle waż ny.

Kto to był? Żo na Lo ta w po ezji pol -
skiej XX wie ku… jest zbio rem in ter pre -
ta cji utwo rów ośmiu po etów: Be aty
Obe r tyń skiej, Wi sła wy Szym bor skiej, Jó -
ze fa Ło bo dow skie go, Jo an ny Kul mo wej,
Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go,
Ta de usza No wa ka, Wa cła wa Oszaj cy
i Ja nu sza St. Pa sier ba. Gra ni ce in ter pre -
ta cji wy zna cza w po stę po wa niu ba daw -
czym sam tekst, a nie je go obrze ża czy
kon tekst, w ja ki się on wpa so wu je lub
w ja kim go mo że my umie ścić. Czę sto -
kroć pre tek sto we od czy ty wa nie zna czeń
wier sza (two ru prze cież de li kat ne go)
pro wa dzi czy tel ni ka na ma now ce. Ba -
dacz ka po ka zu je za wod ność te go ty pu
lek tu ry w zna ko mi tej po le mi ce z Cla re
Ca va nagh, zdu mie wa ją co nie traf nie pró -
bu ją cej od czy tać wier sze An ny Ach -
ma to wej i Wi sła wy Szym bor skiej w kon -
tek ście po li tycz nym. 

W swo jej książ ce ślą ska uczo na per -
fek cyj nie „de szy fru je” pod sta wo we zna -

cze nia wier sza, umiesz cza je w bo ga tym
oto czu kul tu ro wym, nie boi się przy wo -
ły wać na świad ków gło szo nej te zy waż -
nych tek stów kul tu ry i kon cep cji fi lo zo -
ficz nych. Za głów ne prze sła nie
me to dycz ne lek tu ry moż na uznać przy -
to czo ne przez nią zda nie Umber ta Eco:
„mo gę od czy ty wać tekst ja ko in spi ra cję
dla pry wat nych roz my ślań, lecz je śli
chcę zin ter pre to wać tekst (ja ki kol wiek),
mu szę usza no wać za ple cze kul tu ro we
i ję zy ko we wier sza” (s. 59).

Pro fe sor Ja skó ło wa – ja ko her me neut -
ka – po ru sza się po ob sza rach fi lo zo fii
i kul tu ry z wiel ką pew no ścią. Ina czej być
nie mo że, bo wiem – zgod nie ze zna ną
dy rek ty wą – her me neu tą jest tyl ko ten,
kto umie jęt nie uczy czy tać in nych. Dy -
rek ty wa ta przy świe ca rów nież dzi siej -
szym dy dak ty kom li te ra tu ry, któ rzy
kształ tu jąc po sta wy lu dzi mło dych, nie
mo gą ko rzy stać z wzo rów za prze szłych,
lecz zo bo wią za ni są do bez u stan ne go
dia lo gu z tek sta mi sło wa za pi sa ne go
i tek sta mi ży cia. 

For tun ny  – mo im zda niem – był wy -
bór idei książ ki. Te ma tycz na in ter pre ta -
cja mo ty wów li te rac kich, któ re do tej po -
ry trak to wa ne by ły ja ko po moc ni czy
kon tekst, a w isto cie rze czy są sa mo -
dziel ny mi gło sa mi w sze rzej po ję tym
dys kur sie kul tu ro znaw czym czy an tro -
po lo gicz nym, jest bo wiem fa scy nu ją ca
po znaw czo. Po mysł ba daw czy Ewy Ja -
skó ło wej na le ży do ce nić bar dziej niż on
sam zo stał przez Au tor kę książ ki wy eks -
po no wa ny. Py ta nie o to, dla cze go po eci
wy bie ra ją dla swo jej kre acji okre ślo ne
mo ty wy i co z ni mi ro bią – jest jed ną
z naj więk szych za ga dek. In wen ta ry za -
cja mo ty wów jest tu taj spra wą wtór ną,
waż niej sza jest in te li gent na pró ba wy -
ja śnie nia za my słu i ce lu pi sar skie go. Są -
dzę, że oma wia na książ ka mo że stać się
do brym po cząt kiem ta kich stu diów. 

O ile po krót ce tu taj omó wio ne stu dia
Ewy Ja skó ło wej z za kre su li te ra tu ro -
znaw stwa mia ły cha rak ter w znacz nej
mie rze in ter pre ta cyj ny, to czte ry in ne
– na pi sa ne we spół z An ną Opac ką – po -
zy cje książ ko we Kan dy dat ki sy tu ują
się na po gra ni czu in ter pre ta cji li te ra tu -
ro znaw czej i dy dak ty ki li te ra tu ry. We -
dle mo je go naj głęb sze go prze ko na nia, są
to po zy cje świet nie sta wia ją ce gra ni cę
mię dzy in ter pre ta cją sen su stric to a me -
to dycz ną pod po wie dzią. Ten aspekt
współ za leż no ści wi dać zwłasz cza
w dwóch to mach o prą dach i kon wen -
cjach w pol skiej li te ra tu rze (Prą dy i kon -
wen cje w po ezji, 1995; Prą dy i kon wen -
cje w pro zie, 1995), któ re chy ba zbyt
skrom nie zo sta ły za opa trzo ne w pod ty -
tuł Kon spek ty lek cji dla szkół śred nich.
Książ ki te znacz nie wy kra cza ją po za
użyt ko wy cha rak ter ma te ria łów po moc -
ni czych, bar dzo wy raź nie pro po nu jąc
kon kret ną me to do lo gię dy dak tycz ną.
Ewa Ja skó ła mia no wi cie jest wy znaw -
czy nią te zy, że w na ucza niu li te ra tu ry
nie zwy kle waż ną ro lę od gry wa zna jo -
mość re guł pro ce su hi sto rycz no li te rac -
kie go (stąd zwró ce nie uwa gi na „prą dy
i kon wen cje”), a przy tym ta kie usy tu -

owa nie utwo ru w pro ce sie, któ ry nie bę -
dzie go re du ko wał do for muł po wszech -
nych, lecz uwy raź niał je go in dy wi du al -
ne, spe cjal ne zna cze nie. W tym sen sie:
łą cze nie do świad czeń struk tu ra li zmu
(bu do wy dzie ła oraz je go funk cjo na li za -
cji w ob rę bie re guł ko mu ni ka cji ję zy ko -
wej i li te rac kiej), hi sto rii li te ra tu ry
(sza cun ku do ga tun ków i te ma tów prze -
szło ści), a wresz cie sztu ki in ter pre ta cji
(wią za nie dzie ła w po rząd ku kul tu ry i fi -
lo zo fii), świet nie od naj du je swo je miej -
sce w wy kła dzie pro ble mo wym. Po za ty -
mi trze ma aspek ta mi ro zu mie nie dzie ła
li te rac kie go, zda niem ba dacz ki, jest za -
wsze zu bo żo ne. By od wo łać się do me -
ta fo ry ki bu dow la nej: Jak po jąć „dom”
bez zna jo mo ści re guł sztu ki mu rar skiej,
jak go za ak cep to wać po za świa do mo ścią
daw nych sty lów ar chi tek to nicz nych,
jak wresz cie oce nić je go war tość bez
kon tek stu prze strze ni, w ja ką ten dom
jest włą czo ny? Otóż, to wszyst ko skła -
da się na peł ną orien ta cję rze mio sła. 

Owa peł na orien ta cja naj le piej jest za -
zna czo na w po dwo jo nej edy cji książ ki
Dia log z tra dy cją. O po ezji w szko le
i na ma tu rze (1992, wyd. 2, zmie nio -
ne 1997). Jej au tor ki (Ja skó ło wa i Opac -
ka) zwra ca ją uwa gę na nie zwy kle istot -
ny w pro ce sie in ter pre ta cji „dia log
kul tu ro wy” ja ko wy znacz nik cią gło ści li -
te ra tu ry. Kon tek sty i na wią za nia (in ter -
tek stu al ność), re la cje mię dzy zna ko we, eo
ip so: umiej sco wie nie tek stu w se mio tycz -
nym ukła dzie kul tu ry, otóż to wszyst ko
wpły wa na peł ne zro zu mie nie i war to -
ścio wa nie utwo ru li te rac kie go. Naj do -
kład niej Kan dy dat ka wy ło ży ła swo ją
teo rię w ta kich ar ty ku łach, jak: Lek cja
pol skie go z po ezją współ cze sną (2000),
In ter pre ta cja z ma tu rą w tle (2004),
czy In ter pre ta cja – czy li o moż li wo ściach
po ka za nia po ezji i ma ni pu la cji re kla mą
(2005). Za pro po no wa ny w nich spo sób
do sto so wa nia re guł in ter pre ta cji na uży -
tek szko ły, moż na stre ścić w te zie nie zbyt
chęt nie przyj mo wa nej przez dzi siej szą
szko łę, lecz w isto cie ele men tar nej z po -
zy cji dy dak ty ki uni wer sy tec kiej: „Pod -
sta wą każ dej jed nost ki lek cyj nej mu si być
tekst li te rac ki, któ re go ogląd, w kon tek -
ście in nych wcze śniej po zna nych utwo -
rów li te rac kich, pro wa dzi do uchwy ce -
nia je go od mien no ści od wszyst kie go, co
zo sta ło na pi sa ne, i jed no cze śnie do usy -
tu owa nia go wśród zja wisk da nej epo ki,
ta kich jak nur ty i kon wen cje” (po in ta ar -
ty ku łu Lek cja pol skie go z po ezją współ -
cze sną). 

Przed sta wio na tu taj dy rek ty wa po stę -
po wa nia dy dak tycz ne go jest tak że – jak
mi się wy da je – wi zy tów ką po sta wy li -
te ra tu ro znaw czej ślą skiej ba dacz ki.
Okre śla ona za rów no po dej ście uczo nej
do tek stu li te rac kie go, jak rów nież jej
sys tem ocze ki wań wo bec lek tu ry ro zu -
mie ją cej. Trze ba tu taj za zna czyć, że
jest to dy rek ty wa wciąż ak tu al na, jak kol -
wiek roz ma ite now sze kon cep cje teo re -
tycz ne chęt nie ze pchnę ły by ją do la mu -
sa po lo ni stycz nej lek tu ry. 

■
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I
dąc w środ ku no cy ciem ną ulicz ką, nie moż na się dzi wić, że na pad nie cię ban da lo -
kal nych ob szczy mu rów. Jest to wręcz pew ne, że w każ dym za uł ku, po zmro ku lę -

gną się po dob ne istot y, któ rych w dzień ni gdzie się nie spo tka. 
Oczy wi ście, moż na wy czuć ich obec ność i w po rę zmie nić kie ru nek swo jej wę -

drów ki, aby unik nąć nie chcia ne go spo tka nia. Och, i nie mó wię tu o ja kichś szcze -
gól nych nad przy ro dzo nych zdol no ściach, osob ni cy ta cy po pro stu roz ta cza ją swo ją
spe cy ficz ną woń prze tra wio ne go al ko ho lu i sta rych, nie zmie nia nych onu cy. W zde -
rze niu z tą aro ma tycz ną ścia ną, każ dy nor mal ny czło wiek od wró cił by się na pię cie
i po szedł w stro nę naj bliż szej oświe tlo nej i uczęsz cza nej dro gi. W mo im wy pad ku
ma się to nie co ina czej. Nie je stem ani nor mal ny, ani też nie je stem czło wie kiem. Śmia -
ło więc ru szy łem w stro nę ją dra fe to ru.

Gdy prze sze dłem kil ka kro ków, usły sza łem ich po śpiesz ne czła pa nie. Cóż, nie udol -
nie sta ra li się mnie oto czyć. Uśmiech ną łem się pod no sem. Chęt nie za gram w ich grę.
Uda łem, że nic nie sły szę i we so ło po gwiz du jąc, po wo li ru szy łem da lej. 

– E, ty, prze bie ra niec! – wy darł się try um fal nie, prze pi tym gło sem je den za mo -
imi ple ca mi – Wy ska kuj, ten, z pi nę dzy! 

– No, sły szał?! – wark nął ko lej ny – al bo cię ko zi kiem mię dzy zio ber ka dźgniem. 
Trze ci był chy ba idio tą, bo wy bul go tał tyl ko coś bez sen sow nie. Trzy mał za to cał -

kiem po kaź ną ma czu gę, zro bio ną chy ba z ka wał ka słu pa te le gra ficz ne go, na bi te go
spo ry mi, za rdze wia ły mi huf na la mi. Za du ma łem się nad tym, jak to jest moż li we, że
aku rat naj głup si są za wsze naj sil niej si. Cóż... co nie w gło wie, to w ła pie, jak mó -
wią na pro win cjach...

– I co tak ster czy? Głu chyś? Głu piś? – Po wie dział czwar ty z ban dy. Śmier dział z nich
naj bar dziej, więc wy wnio sko wa łem, że to on jest sze fem tej zbie ra ni ny.

– Mu si co hra bia ja kiś, pe le ry na jest... Na łbie ka pe lusz... w ła pie la ska zdo bio na...
No... Szlach ciu ra jak się pa trzy! – wy de du ko wał cięż ko pierw szy z nich – Więc i mie -
szek mu si być po kaź ny!

– Ja sne, że mu si, tu ma nie je den – wark nął do nie go szef – prze ciem mó wił, że do -
bry to war tu tra fi my!

– Nu, szef ma za wsze ra cję! – bąk nął ko lej ny z mro ku. 
– he he... – sko men to wał to ostat ni z nich. 
– Do bry wie czór pa nom – prze rwa łem z nu dów tę bez sen sow ną wy mia nę

zdań – kim że je ste ście i w czym mo gę słu żyć?
– Słu chaj ta chło py, bo nie wy trzy miem! – par sk nął szef, otu la jąc mnie ko lej ną fa -

lą smro du – Py ta, czym słu żyć mo że! 
– He he, a my mu po wiem, oj po wiem... yyy... bo po wiem mu, co sze fuń ciu? – Za -

my ślił się ten pi ja ny.
– Ja sne tu ma nie, że mu po wie my! Za mknij ja dacz kę, tyl ko wstyd nam przy go ściu

przy no sisz!
– Ekhm... Prze pra szam, ale nie mam cza su, mo że cie się po spie szyć? – po wie dzia -

łem, te atral nie zie wa jąc.
– Cwa nia czek za sra ny! – wrza snął ten piesz czo tli wie na zwa ny sze fuń ciem – My -

śli, psia je go mać, że ta ki spryt ny! To jest, cho le ra na pad! Mil czeć ofia ra!
– Och... – nie wy krze sa łem ani krzty za in te re so wa nia.
– A my, psia mać, je ste śmy ban da Ro bin Ho oda! – kon ty nu ował, ni czym nie zra -

żo ny. 
– Ach, czy li za bie ra cie bo ga tym i da je cie bied nym? – spy ta łem z cie ka wo ści.
– Tak! – ryk nę li chó rem
– Nu uu... tak wła ści wie nie do koń ca – spro sto wał ich przo dow nik – bo ga tych to

my łu piem, ale roz da je my w su mie so bie. 
– Więc tak wła ści wie to bied nym... – po wie dział je den z tych w cie niu.
– O, no wła śnie! Mor da do brze ga do – sze fuń cio z ra do ści aż za tarł rę ce – Wi dzisz,

że my tu w ce lu szczyt nym! Więc masz wy bór: Al bo nam od dasz po do bro ci mie -
szek i wszyst kie zło to i wte dy do pie ro cię dziab niem, al bo naj pierw weź miem cię dziab -
niem, lub ma czu gą stuk niem i wte dy ogra bi my – do koń czył za do wo lo ny.

– Tak wła ści wie to ja ki tu mam wy bór? – spy ta łem roz ba wio ny – tak czy ina czej
skoń czę w rynsz to ku, ła ska wi pa no wie...

– Nu... ale wy bór masz! – nie zro zu mie li mo jej iro nii, nie po trzeb nie się wy si la -
łem... – Że by po tem nie by ło, że my by le ja kie zbó je! – ob ru szył się któ ryś z tych
sto ją cych z ty łu. 

Idio ta tyl ko coś za mla skał. 
– Ech... a kto po wie in nym, ja cy z was zbój ni cy? Czy ho no ro wi, czy by le ja cy?

Je dy ny świa dek, czy li ja – do da łem, że by na pew no mnie zro zu mie li – bę dzie w tej
chwi li mar twy sztyw niał pod któ rąś z tych ścian. 

– A no ten... – za smu cił się na chwil kę szef, ale oczy mu na gle roz bły sły – To my
ka wa łek per ga mi nu na zwło kach zo sta wi my, gdzie na pi szem, że my nie zbó je, ino
ra bu sie po rząd ne, krad ną ce bied nym, bo ga tym da ją ce... zna czy ten, na od wrót, psia
je go mać!

– Że my bo ga ci, zbó jom krad ną cy..? – wy raź nie nie sku mał pi ja ny.
– Psia twa mać, Mać ko, za mknij ty gę bę, bo nie wy trzy miem i ci za ma lu jem!
– Ale sze fie, my nie umie my pi sać... – bąk nął ten od ko zi ka...
– Sa me z wa mi pro ble my, świń skie ry je! – sze fo wi ze zło ści za fa lo wa ła dłu ga, ru -

da bro da – To ten szlach ciu ra na pi sze i sam do sie bie przy pnie!
Za czy na ło mnie to po wo li nu dzić. Gdzieś w po bli żu miauk nął kot. 

KONRAD ZIELONKA
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– Jesz cze chwi la – mruk ną łem pod no sem – mo że być jesz -
cze cie ka wie...

Jak by na po twier dze nie kot ode zwał się jesz cze raz.
– Co ty tam, psia mać ga dasz?! – wark nął ten naj bar dziej wy -

ga da ny
– Ach nic, mo ści pa no wie – po sta no wi łem skoń czyć tę za -

ba wę – za sta na wiam się tyl ko, czy wa sza mat ka wpu ści ła do ło -
ża ko zła, że po wsta ło ta kie coś jak wy?

Da ło się sły szeć gło śny świst, gdy wszy scy na raz, idio ta też,
jak je den mąż za cią gnę li po wie trze, sły sząc tę znie wa gę. 

– To bie precz od ma tu li! – Wrza snął pi ja ny – To, że zo sta -
wi ła mnie za mło du, nie zna czy, że mnie nie ko cha ła!

– Wła ści wie to to zna czy, tę py ośle – wark nął szef – ale nie
o to cho dzi! Moż ny, psia je go mać, my śli, że je mu wszyst ko moż -
na! My po rząd ne rze zi miesz ki są, ale obelg ta kich nie zdzier -
żym! Da lej, hun cwo ty, po ka zać mu gdzie je go miej sce! Ko zi -
kiem go, pa łą przez łeb! – w sze fuń ciu w koń cu obu dzi ły się
ja ko ta kie umie jęt no ści przy wód cze. 

Je śli po sia da li by choć za grosz in stynk tu sa mo za cho waw cze -
go, na wi dok bły sku w mo jej dło ni ucie ka li by na zła ma nie kar -
ku. Oka za li się jed nak cał ko wi ty mi pół głów ka mi i raź no ru szy li
do ata ku. Dra pież ny uśmiech, któ ry po ja wił się na mych ustach
w chwi li, gdy ru szy li, wziąć mu sie li za gry mas prze ra że nia, po -
nie waż przy spie szy li jak by raź niej. 

Ca ły po je dy nek trwał tyl ko kil ka chwil. Gdy póź niej de lek -
to wa łem się tą chwi lą, do sze dłem do wnio sku, że to cud, iż mo -
gli prze trwać tak dłu go, aż do spo tka nia ze mną. Po zba wie ni
by li ja kie go kol wiek, choć by zwie rzę ce go in stynk tu, ka żą ce go
pod ku lić ogon. Nie prze szka dza ło im, że mo je oczy sta ły się
krwi sto czer wo ne, a dwa przed nie kły wy dłu ży ły się pra wie trzy -
krot nie. Oczy wi ście, moż na to tłu ma czyć tym, że by ło ciem -
no, ale lek ka, si no bia ła po świa ta wo kół mnie by ła na pew no
do za uwa że nia. 

Wal ka za czę ła się. Ryk na past ni ków zmie nił się w spo wol -
nio ny, wi bru ją cy, ba so wy po mruk. Ob raz wy ostrzył się i roz -
ja śnił, wi dzia łem na wet pchły bu szu ją ce w fu trze prze my ka ją -
ce go pod ścia ną szczu ra. Nie ste ty węch tak że mi się wy ostrzył,
więc fa la mdłe go smro du za la ła mnie z po dwój ną si łą. Czu łem
pod eks cy to wa nie wy ni ka ją ce z po lo wa nia, by łem jak kot znu -
dzo ny za ba wą z my szą, by łem go to wy do za da nia ostat nie go,
śmier tel ne go cio su. 

Naj pierw uśmier ci łem te go z no żem. Był z nich naj szyb szy,
więc ja ko pierw szy pró bo wał mnie do rwać. Za po mo cą zdo bio -
nej la ski zdru zgo ta łem mu dłoń w nad garst ku, by po chwi li je -
go wła snym szty le tem, wy rwa nym dru gą dło nią, po de rżnąć mu
gar dło. Ob ra ca jąc się do ko lej ne go, ką tem oka za ob ser wo wa -
łem pięk ne, szkar łat ne ko ra le krwi, wy le wa ją ce się z je go roz -
cię tej tęt ni cy.

Na stęp nie po zby łem się tych dwóch, któ rzy ukry wa li się w cie -
niu. Prze mkną łem mię dzy ni mi. Jed ne go ude rzy łem reszt ka mi
la ski w skroń, dru gie mu wbi łem szty let w ser ce. Roz ba wi ły mnie
ich śmiesz ne, po wol ne pró by obro ny. Od bi łem się lek ko

od jed ne go z pa da ją cych ciał, w po wie trzu wy rzu ci łem reszt -
ki nie po trzeb nej już la ski i lą du jąc ci cho za osił kiem z ma czu -
gą, skrę ci łem mu kark. Pi jak miał nie co wię cej szczę ścia, po -
nie waż przy pró bie wbi cia we mnie no ża, za mo tał się we wła sny
płaszcz, wy rżnął jak dłu gi o kost kę bru ko wą i stra cił przy tom -
ność. Za trzy ma łem się na chwi lę, że by po pa trzeć na wła sne dzie -
ło. Trzech mar twych, je den umie ra ją cy, si ka ją cy krwią z gar -
dła, je den nie przy tom ny. Nie źle. Spoj rza łem na zdrę twia łe go
z gro zy sze fa ban dy, ści ska ją ce go w dło niach sę ka tą la gę. Je -
go zo sta wi łem so bie na de ser. Uśmiech ną łem się do nie go, pre -
zen tu jąc ca ły wa chlarz zę bów. 

Nie... li to ści, pa nie... – ję czał po si wia ły ze stra chu zbir. 
– Li to ści? Dla cie bie? – Za śmia łem się – Oczy wi ście, zli tu -

ję się nad to bą – po wie dzia łem iro nicz nie.
– Na -na praw dę? – Zo ba czy łem na dzie ję w je go oczach.
Kie dy oni się na uczą? Wes tchną łem. Wy star czy dać im cień

na dziei, a zje dzą ci wszyst ko z rę ki. Lu dzie są ta cy za baw ni.
– Tak – w su mie po sta no wi łem dać mu pew ną moż li -

wość – Masz jed ną szan sę... i wy bór. Mo żesz zo stać i za opie -
ko wać się nie przy tom nym kom pa nem, al bo uciec. Na myśl się
i wy bierz, gdy się ob ró cę. Ro zu miesz?

– Ta -aak, śla chet ny pa nie – wy szep tał z na dzie ją. 
Uśmiech ną łem się pod no sem. Mo że on oka że się in ny od po -

zo sta łych? Ni gdy nic nie wia do mo...
Gdy tyl ko się od wró ci łem, usły sza łem stuk ki ja, upa da ją ce -

go na bruk. Mo że się uda... Po spiesz na uciecz ka. Wes tchną łem
ci cho, z ża lem. Po peł nił błąd. Wy brał złą opcję. Jed nak czy nie
by ło to do prze wi dze nia? Ob ró ci łem się bły ska wicz nie i za po -
mo cą jed ne go, nie moż li we go dla czło wie ka sko ku, zna la złem
się tuż za nim. Nie miał cza su na wet krzyk nąć. Jed nym szyb -
kim ru chem zła ma łem mu kark i wbi łem zę by w szy ję. Osu sze -
nie je go cia ła z krwi za ję ło mi tyl ko kil ka se kund. Z od ra zą wy -
rzu ci łem tru chło w kąt. De lek tu jąc się przez chwi lę,
za sta na wia łem się, skąd w ta kich śmie ciach jak oni, pły nie tak
wspa nia ła krew. Czy nie jest to wręcz pro fa na cja? 

Spoj rza łem na nie bo. Jak by za po mo cą mo je go wzro ku chmu -
ry się roz stą pi ły i wyj rzał księ życ w peł ni. Mi nę ła pół noc, po wi -
nie nem wra cać. Wes tchną łem i wy sze dłem z za uł ka. Obok mnie,
z cie nia wy biegł du ży, czar ny kot i po szedł przy mo jej no dze. 

– Ech, Vla di mi rze... kie dy ty się zmie nisz?
– Wy da je mi się, że ni gdy, Bel fe go rze – Po wie dzia łem

z uśmie chem do ko ta – to jest zbyt cie ka we, uroz ma ica mo je
dłu gie i nud ne ży cie.

– To tyl ko je den dzień w ro ku, kie dy mo żesz bez kar nie pa -
ra do wać uli ca mi te go mia sta, z da la od swo je go pa ła cu... A ty
mar nu jesz go na uga nia nie się za pi jacz ka mi?

– Nie zro zu miesz te go – za my śli łem się – Mo gę dziś ro bić
to, na co tyl ko mam ocho tę, bez żad nych wy rze czeń, czy zo -
bo wią zań. Nikt, na wet ty, nie za bro ni mi mar no wa nia cza su
na głu po ty – uśmiech ną łem się – dla te go wła śnie lu bię Hal lo -
we en.
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Sza lo nek: „mło dzie niec z Ne an der -
ta lu, któ ry nie zna żad nej es te ty ki”

(J. Iwasz kie wicz)

O wę dro wa niu

Kie dyś Wi told Sza lo nek – kon kret -
nie w 1994 ro ku – po wie dział do jed -
ne go z au to rów te go tek stu: „Pa mię -
taj (Ma ria nie – przyp. aut.),
kom po zy tor to nie tyl ko twór ca; ja kiś
od ręb ny byt. To ca łe je go ży cie, je go
my śli, do zna nia, uczu cia, co wi dział,
co my śli, co go bo li, co i ko go ko cha,
co wspo mi na. O tym ci już ga da łem te -
le fo nicz nie jak by łeś w Ge tyn dze.
Z te go ro dzi się do pie ro ca ły czło wiek.
Po tem z nie go wy ła zi, co two rzy”. I tu
dy gre sja. Zo rian Do łę ga -Cho da kow -
ski au tor dzie ła O Sło wiańsz czyź nie
przed chrze ści jań stwem z 1818 ro ku
na zy wał sie bie „wę drow ni kiem dzi -
kim”. Przy wo łu je my to sfor mu ło wa -
nie z peł ną świa do mo ścią. Dla cze go?
Bo i Sza lo nek był nie zwy kłym wę -
drow ni kiem, swo istym „sza leń -
cem”. I nie tyl ko w prze strze ni. A dziś
zna ko mi ta Ma ria Ja nion pi sze, iż owo
„wę dro wa nie” to cią gle waż ne i in spi -
ru ją ce okre śle nie. Po nad cza so we.
W kon tek ście uni wer sal nym owo „wę -
dro wa nie” zda je się cha rak te ry zo wać
tak że bo ha te ra na szych roz wa żań. Bo
i Sza lon ka też ce cho wa ło usta wicz ne
wę dro wa nie. Wę dro wa nie w prze -
strze ni, ale głów nie w świe cie idei,
war to ści, w świe cie od mien nych kul -
tur. Wresz cie w świe cie dźwię ków.
Z cze go ono wy ni ka ło? Chy ba z te go,
że był przede wszyst kim „czło wie kiem
po gra ni cza”; czy ra czej wie lu po gra -
ni czy. Po nad to owo wę dro wa nie wy -
ni ka ło – jak to sam okre ślał – z „nie -
spo koj no ści du cha”. Nie bez zna cze nia
są też uwa run ko wa nia po ko le nio we.
Wszak Sza lo nek był czło wie -
kiem II woj ny świa to wej i od gło -
sów I woj ny świa to wej, i wresz cie dra -
ma tu Au schwitz. Dla te go 20 ma ja 1990
ro ku w Mün ster py tał za The odo rem
Ad or no: „czy po Au schwitz da się jesz -
cze pi sać wier sze”. War to w tym miej -
scu od wo łać się do jed nej z prób ko -
men to wa nia dro gi ar ty stycz nej
Sza lon ka, w któ rej au tor blo gu Ka imin -
ska inen pi sze: „Trud ne po cząt ki mu -
zy ki współ cze snej, tej po wo jen nej,
moż na okre ślić okle pa nym ale wciąż
tre ści wym ha słem »sztu ki po Au -
schwitz«. Co tu ro bić? Co w ogó le
moż na i na le ży ro bić? Wy czer pa nie
ma te ria łu kom po zy tor skie go zda wa ło
się od po wia dać wy czer pa niu i po -
gnę bie niu po wo jen ne go świa ta”. Był
też ob ser wa to rem in nych niż Au -
schwitz obo zów kon cen tra cyj nych,
w tym te go któ re go więź niem był je -
go oj ciec, Fran ci szek. Był też świad -

Sza lo nek

– wol ny naj mi ta Sztu ki.

Czy li od ła giew nic kie go

or bis in te rior

do na ro dzin so no ry zmu. 

MA RIAN GRZE GORZ GER LICH
LI LIAN NA MOLL "GER LICH
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kiem dwóch to ta li ta ry zmów. Bru nat -
ne go i czer wo ne go. Był ich emo cjo nal -
ną i in te lek tu al ną ofia rą. A pod ko niec
swo ich dni był nad to świad kiem glo -
ba li za cji, po pkul tu ry, kon sump cjo ni -
zmu i in nych de mo nów epo ki.

W kra inie gór no ślą skiej swoj sko ści

Wszyst ko za czę ło się u Sza lon -
ka – so no ry sty – w pew nej gór no ślą -
skiej miej sco wo ści. Tam za czy na ło się
je go dzie ciń stwo, po tem mło dość
kształ to wa na pod prę gie rzem cho ro by
oj ca, więź nia obo zu kon cen tra cyj ne -
go. I by ły też je go do świad cze nia
czer wo ne go to ta li ta ry zmu. „Za czy -
nał – pi sze da lej wspo mnia ny blo -
ger – jak in ni, od awan gar dy (cza sem
po zor nie) »dzi kiej«, iko no kla stycz -
nej, z par ty tu ra mi gra ficz ny mi i ob raz -
ko wy mi, wy my śla niem co raz to dziw -
niej szych spo so bów ar ty ku la cji,
wy ko rzy sta niem in wen cji mu zy ków
(ale ato ryzm) itp. Sło wem od tej awan -
gar dy, któ ra nie znaj du je żad ne go
uzna nia i zro zu mie nia u tzw. miesz -
czań skiej pu blicz no ści – i bę dą cej
chy ba do dziś sy no ni mem »mu zy ki
współ cze snej« ja ko ta kiej (na nie -
szczę ście dla tej ostat niej)”. To jed nak
wszyst ko na stą pi ło póź niej. Na po cząt -
ku by ły więc Cze cho wi ce -Dzie dzi ce
w któ rych się uro dził. A po tem by ły to
już naj czę ściej przy wo ły wa ne Ła -
giew ni ki. To je go or bis in te rior. Nie
chce my for mu ło wać pa ne gi rycz nych
zdań, ale nie wąt pli wie już w dzie ciń -
stwie czuł swo ją in ność. Wy jąt ko -
wość, któ rą ła ska wie ob da rzył go los.
A mo że nie był to los a sam Bóg. O to
trze ba by spy tać Je go przy ja cie la, by -
łe go pro bosz cza ła giew nic kiej pa ra -
fii – ks. Al fre da Szkrób kę. Po zo sta wa -
li – jak wno si my – w nie zwy kłej
har mo nii. Sza lo nek w Bo ga wie rzył;
i nie wie rzył. Czuł Je go bli skość i od -
da le nie. Ka pi tal nie te re la cje z Bo giem
wspo mi na dy ry gent, Piotr Ba ron.
„Spa ce ru jąc po opol skim ryn ku, Mistrz
opo wia dał mi to, gdy pro sił by Bóg po -
mógł mu do koń czyć roz po czę te dzie -
ła: „Wiysz, to wszyst ko za le ży od te go,
czy się mo tyn drut do Pon Bócz ka i czy
Ón chce bez tyn drut coś ci po -
słać – mó wił gwa rą”.

Ale po wróć my do Ła giew nik. To był
je go świat, któ ry po zo stał w nim za -
wsze; w nim też spo czę ły je go pro chy.
Po la tach pi sał: „do koń ca dni na szych
pa mię tać bę dzie my, ja ko naj cu dow -
niej sze re me dium ko ją ce lęk i ból, cie -
pło mat ki przy gar nia ją cej nas do swe -
go ło na w noc peł ną mar sen nych
i zwi dów; za pach wło sów oj ca, nio są -
ce go nas na ba ra na; je dy ny na świe cie
smak lan dryn ki wsu nię tej w usta spra -
co wa ną, pach ną cą faj ką rę ką dzia dzia;

za pach »kaj zer ki« z ma kiem i po ran -
nej ka wy zbo żo wej pi tej obok pa ra pe -
tu peł ne go kłó cą cych się o okru chy
wró bli…”. I jest też – jak w tek ście an -
tro po lo gicz nym – prze ko nu ją cy opis
sza rej, ba nal nej co dzien no ści, jej ryt -
mu, swo istej „mu zy ki”, gwiz dów ha -
mu ją cych kół ma szy ny, sy ren czy
urzą dzeń gór ni czych. Wszak to o tych
wła śnie od gło sach Sza lo nek pi sał
z no stal gią, z mu zycz nym za du ma -
niem: „wzno szą cy się i opa da ją cy jęk
sy ren ko pal nia nych wo ła ją cych
na zmia nę; le d wo wy czu wal ny bez sen -
ną no cą, przy bli ża ją cy i od da la ją cy się
ba so wy po mruk szy bów wen ty la cyj -
nych; noc ną po żo gę chmur za pa la nych
ogni stą, wy la ną na hał dę wiel ko pie co -
wą szla ką; ra do sne, da ją ce me ta licz -
ny po smak w ustach, dud nie nie dzwo -
nów ko ściel nych zwo łu ją cych
na uro czy stą mszę Trze cio ma jo wą
i grzmot or ga nów strze la ją cy po ko pu -
łę ko ściel nej na wy sek stą wiel ką »Ma -
jo wej Ju trzen ki«)…”. To był je go – jak
sam po wia dał – „kra jo dź więk”. Przy -
ta cza jąc przy wo ła ny frag ment wspo -
mnień Sza lon ka sty ka my się z wy po -
wie dzią bar dzo oso bi stą. Lecz za wie ra
się tu też myśl wy kra cza ją ca po za ra -
my in dy wi du al ne go wy zna nia. W każ -
dej bo wiem kul tu rze je ste śmy wpi sa -
ni w okre ślo ną rze czy wi stość.
W kon kret ny ka non kul tu ro wy. W tej
tę sk no cie za cza sem mi nio nym,
za utra co nym ra jem dzie ciń stwa wy -
ra ża się za rów no lo kal ność, jak i uni -
wer sal ność. Owe zaś la ta ła giew nic kie
to przede wszyst kim czas bez tro skie -
go dzie ciń stwa, mło do ści i edu ka cji. Ta
od 1933 ro ku do 1939 ro ku to na uka
w pol skiej szko le po wszech nej. A by -
ła ona szko łą pa trio ty zmu i wy cho wa -
nia re li gij ne go. O tym okre sie ży cia
Sza lo nek mó wił na der wstrze mięź li -
wie, lecz i z roz rzew nie niem. Tyl ko je -
go ko le żan ki z ów cze snych lat – od lat
po wo jen nych – człon ki nie ła giew -
nic kie go chó ru wspo mi na ją, iż ma ją
za cho wa ne szcze gól ne ob ra zy z prze -
szło ści. Jak wspo mnie nie, gdy kom po -
zy tor szedł z ma mą do ko ścio ła. Przy -
stoj ny i wy nio sły. Trwa ły jesz cze
cza sy spo ko ju, aż do wrze śnia 1939 ro -
ku. Skoń czy ła się jed na pań stwo -
wość; na sta ła dru ga. Z tym wią za ła się
ko niecz ność uczęsz cza nia do szko ły
nie miec kiej. Za owo co wa ło to z cza sem
do sko na łą zna jo mo ścią ję zy ka nie -
miec kie go. Póź niej uła twia ło mu to
kon tak ty na eu ro pej skich sa lo nach.
Roz po czę ła się in na rze czy wi stość, in -
ne re alia po li tycz ne; in ne wy mo gi
edu ka cyj ne. W krót kim cza sie Sza lo -
nek pod da ny zo stał in dok try na cji na -
zi stow skiej. Czy li „Ju trzen ka Trze cio -
ma jo wa” zo sta ła za stą pio na przez
„Deutsch land, Deutsch land über al les”.
To mu zycz ne od wo ła nie jest zro zu mia -

łe; zresz tą nie pierw szy to, i nie ostat -
ni „sza tań ski chi chot” hi sto rii. A Sza -
lo nek na le żał do tra gicz ne go ślą skie -
go po ko le nia, jak że in ne go
od „po ko le nia Ko lum bów”. By ło to
po ko le nie, któ re go oj co wie, bra cia,
a nie kie dy i oni sa mi, by li przy mu so -
wo wcie la ni do nie miec kiej ar mii.
Kim się wów czas czuł? Jak po strze gał
rze czy wi stość, w któ rej mu siał żyć? Co
czuł gdy pod ko niec woj ny ukry wał się
przed bru nat nym na jeźdź cą? On Gór -
no ślą zak i Po lak. Zaś z ko lei rok 1945
uświa do mił mu, że lu dzie tej zie mi na -
zna cze ni są pięt nem in no ści. 

Mię dzy or bis in te rior i or bis exte rior.
U pro gu sko mu ni zo wa nych Ka to wic

I przy szedł czas, gdy opu ścił dom ro -
dzin ny; pod jął na ukę w Li ceum Mu -
zycz nym w Ka to wi cach, a po tem
w tu tej szej, pod ów czas Pań stwo wej
Wyż szej Szko le Mu zycz nej. Ode rwał
się od ko rze ni, któ re by ły – nie ukry -
waj my te go – lu do we, ro bot ni cze.
Prze kro czył w swo im ży ciu pierw szą
gra ni cę mię dzy ho mo ge nicz ną spo -
łecz no ścią ła giew nic ką a róż no rod ną
spo łecz no ścią Ka to wic. Wte dy to
w pro ce sie po stę pu ją cej edu ka cji Sza -
lo nek wkra czał w ta jem ny i za ra zem
ry go ry stycz nie upo rząd ko wa ny cu -
dow ny świat mu zy ki. Pol skiej i ob cej.
Tu już nie by ło swoj sko ści bli skiej ser -
cu, lu do wej, kor dial nej. W tym mo -
men cie Sza lo nek wkra czał w świat,
któ ry od kry wał dzię ki swo im na uczy -
cie lom i mi strzom. To od kry wa nie no -
we go świa ta by ło od kry wa niem no -
wych „lą dów mu zy ki”, lą dów, któ re
ja wi ły się ja ko ter ra in co gni ta, by ły ta -
jem ni cze i fa scy nu ją ce. W ten spo sób
kom po zy tor prze kra czał gra ni ce ko lej -
nych już wy raź nie wy su bli mo wa nych
świa tów. A jak owe la ta wspo mi nał
Sza lo nek w roz mo wie z Ka ro lem Bu -
lą w 1992 ro ku: „Pierw sze mo je pró -
by ukła da nia mu zy ki, gdyż trud no to
na zwać kom po zy cją (…) przy pa da ją
na wcze sne la ta mło dzień cze (…). Pa -
mię tam, jak na uro dzi ny dy rek to ra li -
ceum na pi sa łem for te pia no wy ma zu -
rek”. Naj pięk niej zaś z cza sów
edu ka cji li ce al nej wspo mi na – „pro fe -
sor od for te pia nu” – Wan dę Chmie low -
ską. Apo tem po ja wi ły się na stęp ne pró -
by kom po zy tor skie in spi ro wa ne już
w cza sie stu diów po my sła mi mi strzów.
We wspo mnie niach na pi sa nych na proś -
bę przy ja cie la doc. dr. Ka ro la Mu sio -
ła pi sał: „Gdy bym utwo ry swo je opu -
so wał »Pa sto ra le« no si ło by nu mer 1.
Na pi sa łem je w 1951 r. na po cząt ku mo -
ich stu diów kom po zy tor skich u prof.
Bo le sła wa Woy to wi cza. Ge ne za utwo -
ru jest pro za icz na. Na jed nej z lek cji
usta li li śmy, iż na pierw szy ogień pój -
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dzie roz bu do wa na for ma pie śni,
po czym Pro fe sor za py tał mnie, ja ki in -
stru ment, po za for te pia nem (na któ rym
gra łem od dziec ka) i or kie strą, naj bar -
dziej mi się po do ba. By łem wów czas
w »obo jo wym« na stro ju i kie ru jąc się
mym sta nem du cha wy bra łem ten
wła śnie in stru ment. Z per spek ty wy lat
de cy zja ta wy da je mi się nie przy pad -
ko wa: mo je wień czo ne od kry ciem
wie lo dź wię ków kom bi no wa nych – ba -
da nia so no ry stycz nych wła ści wo ści dę -
tych in stru men tów drew nia nych (…)
za czą łem od obo ju”. Za znacz my też,
że ów re al ny kli mat kul tu ry ty pu lu do -
we go prze ja wia się w „Pa sto ra le”
w spo sób szcze gól ny bo „za war ty zo -
stał – jak pi sze Ga brie la Kam ska -
-Jonsz ta – głów nie w war stwie me licz -
nej”. No i jesz cze coś. Do ty czy to ro -

ku 1953. Wte dy spla ta się u Sza lon ka
fa scy na cja folk lo rem, ale i za cho wa -
nie dy stan su wo bec obo wią zu ją ce go,
dok try nal ne go ka no nu. Wszak obo wią -
zy wał so cre alizm. Dwa la ta póź niej zaś
opra co wu je „Dwie pie śni lu do we”
na głos śred ni i for te pian – ślą ską „Żad -
ne mu się nie dzi wu ję” i z lu bu skie go
„A w Pod mo klach”. Mag da le na Dzia -
dek, teo re tyk mu zy ki, i znaw czy ni
twór czo ści kom po zy to ra pi sze, iż
wzo ro wał się w tym przy pad ku
„na wy sub tel nio nym i wol nym od so -
cre ali stycz nej ide olo gii folk lo ry zmie
Lu to sław skie go”. Za znacz my też wy -
raź nie, iż w owym cza sie Sza lo nek pi -
sał jed nak „do szu fla dy”. Cho dzi tu
o „Ślą ską bal la dę lu do wą” na so pran
so lo i chór mie sza ny a cap pel la i „Su -
itę kur piow ską” na alt so lo i 9 in stru -

men tów. Mag da le na Dzia dek pi sze, iż
utwo ry te re pre zen to wa ły »za ka za ny«
spo sób po dej ścia do sty li za cji folk lo -
ru”. W owych zaś la tach 50. Sza lo nek
za in te re so wał się we ber now skim kon -
struk ty wi zmem, a po tem je go dro ga
wio dła już ku so no ry zmo wi. W tym
za sy gna li zo wa nym ge ście z mło do ści
za zna cza się już jak że ty po wa dla
kom po zy to ra po sta wa wo bec świa ta,
to jest nie ak cep to wa nia te go, że sztu -
ka ma ulec dyk ta to wi po li ty ki.
A w owym cza sie te war to ści by ły
ogra ni czo ne re alia mi ów cze snej pol -
skiej po li ty ki kul tu ral nej; te go wszyst -
kie go co za war te by ło w dok try nie
Wło dzi mie rza So kor skie go i po plecz -
ni ków, za przę gnię tych w ry dwan po -
pie ra ją cych no wy ustrój. Na to miast
Sza lo nek co raz bar dziej był otwar ty
na za ka za ny świat Za cho du. Z tej fa -
scy na cji wy ro sły za in te re so wa nia
twór czo ścią De bus sy’ego. Po la tach
w roz mo wie z współ au tor ką te go tek -
stu, mó wił o fran cu skim ar ty ście:
„Był Eu ro pej czy kiem na wią zu ją cym
do ko rze ni mu zy ki pre kla sycz nej, na -
to miast ca ły świat brzmie nio wo ści
kie ro wał go w pew nym okre ślo nym
kie run ku. I to by ła mo ja te za, któ ra
stwier dza ła je go kon takt z mu zy ką po -
za eu ro pej ską. Głów nie cho dzi ło mi
o ga me la ny -gon gi, mu zy kę pół wy spu
Ma lak ka czy li In do chin”. I na stą pi ło
też u Sza lon ka skie ro wa nie ku kul tu -
rze pier wot nej, co po tem ujaw ni ło
się fa scy na cją mu zy ką No wej Gwi nei
i Oce anii. I za uważ my, że pod ów czas
w mu zy ce aka demic kiej, po dob nie
jak w ma lar stwie, na stą pi ło zwró ce nie
się ku nie aka de mic kiej for mie wy ra -
zu ar ty stycz ne go. U Sza lon ka by ła to
fa scy na cja mu zy ką ga me la no wą.
W cza sie pra cy w ka to wic kiej uczel ni
doj rze wa prze kra cza jąc men tal nie, in -
te lek tu al nie i emo cjo nal nie no we świa -
ty ar ty stycz nej wy po wie dzi. Szcze rze
i pro sto po la tach wy zna je: „uwa gę mo -
ją zwró ci ły na sie bie dźwię ki »przy pad -
ko we«, »ko gu ty« pro du ko wa ne ku
ucie sze słu cha czy przez nie wpraw -
nych adep tów gry na in stru men tach
drew nia nych. Kom po nu jąc w ro -
ku 1960 »Con cer ti no« na flet i or kie -
strę ka me ral ną mia łem za miar po słu -
żyć się ni mi w kon struk cji pew nych
płasz czyzn dźwię ko wych czę ści dru -
giej, lecz nie zna jąc grun tow nie ich na -
tu ry, z za mia ru te go mu sia łem zre zy -
gno wać i po słu żyć się za stęp czo
dźwię ka mi stro iko wy mi i ust ni ko wy -
mi bla chy i drze wa”.

Nie tyl ko twór czość;
ale i chó ry i pu bli cy sty ka

A te raz etap, któ ry za wie ra się w la -
tach 1952–1957. Wte dy uczył się w ka -

Por tret Wi tol da Sza lon ka, ry su nek Piotr Szmit ke (źró dło: Li lian na M. Moll „Wi told Sza lo nek.
Ka ta log te ma tycz ny dzieł. Tek sty o mu zy ce”. Ślą skie To wa rzy stwo Mu zycz ne, Aka de mia Mu zycz na im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach. Ka to wi ce 2002).
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to wic kiej PWSM ale i kie ro wał chó -
rem w Ła giew ni kach. W tym mo men -
cie moż na się od wo łać do wspo -
mnień człon ków owe go chó ru.
Sza lo nek był dla nich au to ry te tem, ale
i kimś bar dzo bli skim. Ta ki ob raz
kom po zy to ra wy ła nia się ze wspo -
mnień daw nych chó rzy stek, jak Ste -
fa nii Rak, Ger tru dy Płon ki czy Ur szu -
li Bu ja ry. Oso by nie zwy kłe. Wspa nia le
mó wi też o nim dziś obec ny dy ry gent
chó ru Je rzy Ma tu la. Wspo mnia ne
chó rzyst ki opo wia da ją, jak kie dyś
na pró bę chó ru wtar gnął męż czy zna,
któ ry oka zał się być pra cow ni kiem
Urzę du Bez pie czeń stwa. Pod szedł
do Sza lon ka i za ka zał śpie wa nia pie -
śni „Bo gu ro dzi ca”. Po pro sił Mi strza,
aby z nim po szedł w kąt sa li. Chó rzy -
ści usły sze li: „Te go nie mo że cie śpie -
wać, bo to jest pieśń re li gij na”. Sza -
lo nek ob ru szył się i po wie dział: „Ja nie
wiem, że to jest pieśń re li gij na, ja
wiem tyl ko, że na sze woj sko śpie wa -
ło tę pieśń pod Grun wal dem, wal cząc
z ger mań ską na wał ni cą. Ja znam tyl -
ko ta ką praw dę”. Na ustach chó rzy -
stów za stygł bez gło śny uśmiech. Sza -
lo nek mru gnął do nich. Wszy scy
jesz cze gło śniej za śpie wa li „Bo gu ro -
dzi cę”. I po zo sta jąc przy tych wspo -
mnie niach, tym ra zem sa me go Sza lon -
ka, trze ba przy to czyć i ta kie zda nie:
„W mo ich wspo mnie niach ten me ce -
nat związ ko wy jest za pi sa ny ra czej
nie mi le. Ale sa ma pra ca z en tu zja sta -
mi zbio ro we go śpie wu, en tu zjazm
śpie wa ków wy trzy mu ją cych ów cze -
sne wszyst kie do le gli wo ści, po zo sta -
je mi w pa mię ci ja ko trwa ła war tość
świad czą ca o si le kul tu ry, w tym wy -
pad ku o si le mu zy ki. I to jest chy ba
do świad cze nie trwa łe i war to ścio -
we”. Te wspo mnie nia uświa da mia ją
za tem to, iż z wiel kim po sza no wa niem
trak to wał ślą ski ruch śpie wa czy. W tej
dzia łal no ści ujaw nia się w spo sób
szcze gól ny sto su nek kom po zy to ra
do Czło wie ka. Wręcz prze cież mó wi:
„Stąd mo je nad rzęd ne za in te re so wa -
nie czło wie kiem. Je go we wnętrz ną po -
trze bą kul tu ral ną – mo że cza sa mi
nie uświa do mio ną; jest tak że chęć
two rze nia mu zy ki, od twa rza nia mu zy -
ki. Sztu ka a w jej ob sza rach w po waż -
nym stop niu mu zy ka, jest jed nym
z naj waż niej szych ele men tów spo łecz -
nej wię zi, ko mu ni ka cji mię dzy ludz -
kiej. Bez sztu ki czło wiek kar le -
je”. I da lej pa da nie omal wy zna nie:
„Tę wie dzę, mo że jesz cze nie upo rząd -
ko wa ną wy nio słem z mo jej pra cy
z chó ra mi”. Upra wiał też w owym
cza sie dzia łal ność pu bli cy stycz ną.
Na ła mach „Try bu ny Ro bot ni czej” or -
ga nu ka to wic kie go PZPR pi sał: „Jak
wy ko rzy stu je my wspa nia łe wa run ki,
stwo rzo ne do pie ro przez nasz ustrój
lu do wy, aby udo stęp nić każ de mu

oby wa te lo wi do bra kul tu ry naj wyż szej
ran gi, aby ży wy nurt ma so we go ru chu
ama tor skie go uczy nić praw dzi wą ba -
zą umu zy kal nia nia na sze go spo łe -
czeń stwa”. Z dzi siej sze go punk tu wi -
dze nia moż na by stwier dzić, że owa
wy po wiedź utrzy ma na jest w du chu
ty po we go pro pa gan dzi sty tam tych
lat. A jak ina czej mógł Sza lo nek wy -
ra zić to, co chciał po wie dzieć? Za warł
tu wy zna nie, któ re wią za ło się u nie -
go z au ten tycz ną po trze bą mi sji wo -
bec „pro ste go” czło wie ka. Bo był
hu ma ni stą. I w tym też kon tek ście od -
czy tać na le ży in ny frag ment je go
wy po wie dzi „Śląsk (a miał na my śli
Gór ny Śląsk – przyp. aut) róż ni się
swą spe cy fi ką od in nych re gio nów
Pol ski. Je ste śmy wiel kim i bar dzo bo -
ga tym ma te rial nie sku pi skiem ludz -
kim. Kul tu ra na sza jest kul tu rą pro le -
ta riac ką, okrze płą w dłu go wiecz nych
bo jach z za le wem ger ma ni zmu.
Do I woj ny świa to wej nie mie li śmy
wpraw dzie ani ar ty stów, ani twór ców
o szer szej ska li od dzia ły wa nia, ale
szczy ci li śmy się bo ga ty mi tra dy cja mi
sze ro kie go ru chu mu zycz ne go”. No
cóż. W tej wy po wie dzi za war ta jest
i pro pa gan da, i praw da. Dla Sza lon -
ka za wsze waż ny był pro blem umu -
zy kal nie nia. Dla te go je go ide ałem
był Woj ciech Żyw ny, na uczy ciel Cho -
pi na. Tę po sta wę wy ja śnia ła nam
uczen ni ca kom po zy to ra Jo lan ta Zde -
chli kie wicz. Do pie ro po la tach –
w wol nej Pol sce – wspo mi na jąc swo -
ją pra ce z chó ra mi mó wił Sta ni sła wo -
wi Wilcz ko wi: »Hej nał« miał od le głe
i chlub ne tra dy cje, cho ciaż w okre sie
kie dy za czą łem z nim współ pra cę, był
to okres nie do bry dla na szej kul tu ry,
zaś dla kul tu ry ama tor skiej szcze -
gól nie trud ny”. I tu Sza lo nek mó wi
praw dę bo już mógł ją wy znać.

Na ro dzi ny so no ry zmu
– czy li Sza lon ko we da ca po al fi ne

„Wszyst ko pły nie, wszyst ko się
cią gle – jak ma wiał – mie sza. Za wsze
jest tyl ko praw dzi wa mi łość. I praw -
da”. I jest też rze czy wi stość, w któ -
rej każ dy kom po zy tor – jak wszy scy
in ni – ży je. Stąd też jak mó wił „po -
wią za nie sztu ki z rze czy wi sto ścią
okre śla pra wo na czyń po łą czo nych.
Każ da zmia na ci śnie nia w jed nym na -
czy niu sy gna li zo wa na jest na tych -
miast w dru gim (…). Two rze nie i wy -
czer py wa nie wła snych kie run ków
sty li stycz nych przez naj wy bit niej -
szych twór ców, jest tyl ko do wo dem
ży wot no ści zja wisk, a nie ich ob umie -
ra nia…”. A kon ty nu ując opo wieść
o twór czo ści Sza lon ka stwier dzić
na le ży, że w la tach sześć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia kom po no wał usta -

wicz nie, wy trwa le. I jak sam po wia -
dał z mo zo łem. Ko rzy stał z in spi ra -
cji po przed ni ków, ale tyl ko tych wy -
bra nych. Jed na z au to rek jak że
su ge styw nie i kom pe tent nie pi sze:
„Je go dro ga do kom po no wa nia prze -
bie ga ła stop nio wo przez róż ne sty le
i kie run ki: neo kla sy cyzm, folk lo -
ryzm, do de ka fo nię, jed nak że naj -
waż niej szy dla twór czo ści Sza lon ka
oka zał się so no ryzm”. A da lej Emi lia
Ogo now ska -Ja roń pi sze, iż kom po zy -
tor „nie mal przez ca łą dro gę twór czą
po szu ki wał co raz to no wych roz wią -
zań brzmie nio wych, trud nych do zi -
den ty fi ko wa nia, ale któ re mia ły słu żyć
na gro ma dze niu ener gii, stwa rza niu
na pięć w mu zycz nej tre ści utwo ru.
Od XVIII do XX wie ku roz wój mu zy -
ki prze bie gał w kie run ku wy zna czo -
nym ko lej ny mi wek to ra mi to nal no ści,
funk cyj no ści, by w koń cu – do pro wa -
dzić ku wy zwo le niu brzmie nio wość”.
Po wspo mnia nej wcze śniej współ -
pra cy z Gaz zel lo nim, co za iskrzy ło
wy ko na niem na „War szaw skiej Je sie -
ni” w 1963 ro ku, po tem by ły „»Qu at -
tro Mo no lo ghi« per oboe so lo” z 1966
ro ku, »Mu tan za« na for te pian” i »Im -
pro vi sa tions so no ri sti que« na klar net,
pu zon, wio lon cze lę i for te pian z 1968
ro ku. A da lej by ły dal sze so no ry stycz -
ne fa scy na cje. Po la tach mó wił: „So -
no ryzm ja wi mi się ja ko lo gicz ny
prze jaw ukształ to wa nia my śli mu -
zycz nej po przez wy ko rzy sta nie ab so -
lut nie jed no ra zo wej wła ści wo ści da -
nych ge ne ra to rów dźwię ku, czy li
da nych in stru men tów, nie za leż nie
od te go, czy to jest głos ludz ki, czy je -
den z kla sycz nych in stru men tów eu -
ro pej skich, czy też ge ne ra tor dźwię -
ków elek tro nicz nych, szme ry, szu my,
ko tły, ta le rze…”. Czy li dźwię ki
i brzmie nia wy do by wa ne nie -tra dy -
cyj nie, ale z te go, co tra dy cyj ne.
Sza lo nek roz kwi ta ja ko so no ry sta.

I na sta je schy łek lat sześćdziesiątych

To czas po prze dza ją cy je go wy jazd
do Ber li na. W 1969 ro ku po wsta je
dzie ło cu dow ne, nie zwy kłe, czy li 1 + 1
+ 1 + 1 na 1-4 in stru men tów smycz -
ko wych. Ale przed tym wy da rze niem
był ów ma rzec 1968. Kil ka osób opo -
wia da ło nam, i Mi chał Mu sioł, jak wte -
dy je go oj ciec Ka rol z Sza lon kiem ob -
rzu ca li się czosn kiem, ste reo ty po wym
sym bo lem Ży dów. „A fuj, a idź stąd”
wo ła li kpiąc i prze ciw sta wia jąc się
sym bo licz nie wy pę dza niu Ży dów
z Pol ski. Ta ki był Mistrz, nie po kor ny
i ge nial ny, usta wicz nie wol ny, nie skrę -
po wa ny twór ca, ale nie wol nik sa me -
go sie bie. A w sen sie ogól nym – wol -
ny naj mi ta Sztu ki.

■
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KINGA KOŚCIAK

* * *

Mam sio strę bliź niacz kę

któ ra się mnie wsty dzi

zma zu je so bie nos, brwi i oczy

i ry su je na no wo

Ina czej

NIE ŚWIA DO MOŚĆ

Są ta kie wy ży ny, na któ re się nie wes pnę

oce any ta kie, w któ rych nie uto nę

rów ni ny bez ście żek

ta kie miej sca, w któ re nie do trę

z to bą

I po co się zło ścisz

prę żysz mu sku ły wy sta wiasz kły

ja się nie bo ję a one

wi dzia ły tak dzi kie zwie rzę ta

sta da prze cho dzą na szą pla ne tę

(dla cze go się nie do łą czysz?)

w nie świa do mo ści ga sną

na sze ma łe żół te świa teł ka

SER CE

Po patrz to mo je ser ce

wy ro słe w wy zię bio nych kom na tach

ni gdy nie wsta ło z pod ło gi

nikt go nie pu ścił z wia trem

z ga łąz ki nie ze pchnął

nie za śpie wał

wy ro słe w szklar nia nych wa run kach

uczo ne przez szy by

de li kat ne

nie do ty ka ne

kar mio ne strzy kaw ką

ro sło

wiel kie oko ja ma w cie le

dziu pla zę ba ta ostra

a w niej szyb kie dzi kie

prze stra szo ne

i zu peł nie nie ta kie

brak mu krwi

–

po patrz to mo je ser ce bez ser ca

mo je ser ce nie ma te go

cze go nie po trze bo wa ło

by prze trwać
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Kin ga Ko ściak – rocz nik 1985, kry tyk li te rac ki i te atral ny, pi sze dok to rat z li te ra tu ro znaw stwa na te mat sta nów gra nicz ‐
nych w po ezji Zu zan ny Gin czan ki, tłu ma czy sny. Nie gdyś re dak tor dzia łu te atr w ma ga zy nie „Re flek tor – Roz świe tla my
kul tu rę”, pu bli ko wa ła w „Neu ro kul tu rze”, „Re flek to rze”, „Po ‐my śle” oraz mo no gra fiach „Ró że wicz: do da wa nie”,
„Wy mia ry po wro tu w li te ra tu rze”. Jej po ezję pu bli ko wał ma ga zyn kul tu ral ny „Śląsk” oraz „Dwu ty go dnik”.

WSZYST KO

Jak by ktoś dla cie bie świat ukła dał

pi sał słoń ca

ry so wał gwiaz dy

Jak by dla cie bie roz wie sił na nie bie klucz

za siał po la po sta wił las

dla snu

Jak by dla cie bie

ka zał pszczo łom pach nieć słod ko

dzień otwo rzył

by w two ich oczach go uj rzeć

Dla cie bie

świat ten wia tra mi ko ły sał

two je wło sy mo rza mi pie ścił

Jak by bez cie bie

ten ktoś

za gła dę zsy łał

i śmierć

Jak by mu by ło

wszyst ko

obo jęt ne.

Jak to jest

no sić na so bie

ta kie zna cze nie

ta kie pięt no.

NIE WIN NOŚĆ

Tak so bie iść za rę kę

cie płą rę kę

pod gru bym fu trem za koł nie rzem

po mię dzy gę sty mi dy ma mi

mu rem ze śnie gu

wśród be to no wych ścian

Tak iść rów no i w pę dzie

krok za kro kiem

po py cha nym jak by

i trą ca nym w chwi lach za my śle nia

Nie uwa żać pod no gi

tę rę kę trzy mać

po mię dzy ka łu że jak w po la

zbóż

wpa dać z gło dem na ba kier

z lo gi ką bo zim no i te mu ry

ta kie ci che lu dzie twar dzi

śpią

Tak iść za rę kę cza sem pod biec

z w gó rę za dar tą gło wą

szu ka ją cą uśmie chu

mru gnię cia

ale to nie jest na ni by

Tak iść zu peł nie po waż nie

śmier tel nie po waż nie

po waż nie na śmierć.
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Ni czym hol ly wo odz ki Oscar – po tęż na Zło ta Ma ska usta wio ‐
na na czer wo nym dy wa nie przed głów nym wej ściem
do Ope ry Ślą skiej w By to miu, wi ta ła przy by łych na ga lę, pod ‐
czas któ rej, po raz 50. wrę czo ne zo sta ły do rocz ne naj wyż ‐
sze te atral ne lau ry, przy zna wa ne przez mar szał ków wo je ‐
wódz twa ślą skie go i opol skie go. 

Ro meo i Ju lia

spek ta klem
2017 ro ku
Na ten naj waż niej szy dla ar ty stów te atru, jak i pu blicz no -

ści dzień, cze ka no ca ły rok. I jak ka że tra dy cja, uro -
czy stość od by ła się w przed dzień Mię dzy na ro do we go Dnia
Te atru, 26 mar ca 2018 ro ku. 

Pe łen wzru szeń i ra do ści wie czór prze bie gał w sce ne rii spek -
ta klu Ro mea i Ju lii – jed nej z ostat nich pre mier, ja kie mia -
ły miej sce na de skach tej sce ny mu zycz nej. Jak na le ża ło się
do my ślać, frag men ty po pi sów cho re ogra ficz nych i wo kal nych,
a tak że sce no gra fia nie by ły li tyl ko pięk nym en to ura ge’em
ga li, ale za po wia da ły to, co na stą pić mu sia ło w fi na le. 

Za nim jed nak pu blicz ność mo gła okla ski wać lau re atów,
prze wod ni czą ca ka pi tu ły Zło tej Ma ski Łu cja Gin ko po dzię -
ko wa ła dwóm dy rek to rom: Te atru Roz ryw ki – Da riu szo wi
Mił kow skie mu i Te atru Za głę bia – Zbi gnie wo wi Le ra czy ko -
wi – za wie lo let nią pra cę, stwo rze nie in sty tu cji im po nu ją cych
po zio mem ar ty stycz nym, gdzie po wsta wa ły spek ta kle nie prze -
cięt ne, cza sem kon tro wer syj ne, ale czę sto na gra dza ne, przy -
cią ga ją ce zna ko mi tych twór ców i wy ra fi no wa ną pu blicz ność. 

Po tej peł nej wie lu pięk nych i wznio słych słów uzna nia
chwi li, w ko lej nych od sło nach pre zen to wa no – ni czym
pod czas Osca ro wej No cy – no mi no wa nych i na gra dza nych
ar ty stów oraz twór ców spek ta kli. 

Naj lep szym ar ty stom Zło te Ma ski wrę cza li czło nek Za rzą -
du Wo je wódz twa Ślą skie go Hen ryk Mer cik i Wi ce mar sza -
łek Wo je wódz twa Opol skie go Sta ni sław Ra ko czy. 

I – na co wszyst ko od po cząt ku wska zy wa ło – przed sta wie -
niem 2017 ro ku zo stał spek takl ope ro wy Ro meo i Ju lia

Char le sa Gou no da zre ali zo wa ny przez Mi cha ła Zna niec kie -
go w by tom skiej Ope rze. Ogrom na ra dość to wa rzy szy ła nie
tyl ko twór cy spek ta klu i wy ko naw com, wśród któ rych był tak -
że An drzej Lam pert od twór ca par tii Ro mea, ale tak że dy rek -
to ro wi Łu ka szo wi Go iko wi, dla któ re go by ło to pięk ne zwień -
cze nie pierw sze go se zo nu je go dy rek cji. By ło to tak że
swe go ro dza ju po twier dze nie ob ra nej przez nie go wi zji i li -
nii roz wo ju te atru.

Ko lej na Zło ta Ma ska dla Ope ry Ślą skiej – po Ubu kró lu

Krzysz to fa Pen de rec kie go w re ali za cji Wal de ma ra Za wo dziń -
skie go – w tak nie od le głym cza sie, to za iste wiel kie uzna nie
dla tej za słu żo nej sce ny mu zycz nej i jej ar ty stów. 

Ga la Zło tych Ma sek by ła tak że oka zją do za pre zen to wa -
nia przez dy rek to ra Łu ka sza Go ika pla nów re per tu aro wych
na naj bliż sze mie sią ce. Pre lu dium do tych wy da rzeń był wy -
stęp Jo an ny Woś – śpie wacz ki zwią za nej z Te atrem Wiel kim
w Ło dzi, nie prze cięt nej śpie wacz ki, dys po nu ją cej pięk nym
so pra nem, któ ra po raz ko lej ny przed ślą ską pu blicz no ścią wy -
stą pi w przy szłym se zo nie.

WIE SŁA WA KO NO PEL SKA 

Lau re aci Zło tych Ma sek
za 2017 rok

• Ka te go ria PRZED STA WIE NIE RO KU

Ro meo i Ju lia Char le sa Gou no da w in sce ni za cji Mi cha ła
Zna niec kie go w Ope rze Ślą skiej w By to miu.

• Ka te go ria SPEK TAKL DLA MŁO DYCH WI DZÓW 

Król Ma ciuś Pierw szy na mo ty wach po wie ści Ja nu sza Kor cza ka
w re ży se rii Kon ra da Dwo ra kow skie go w Te atrze La lek Ba nia lu ‐
ka im. J. Zit zma na w Biel sku ‐Bia łej.

• Ka te go ria RE ŻY SE RIA 

Ar tur Bar ciś za re ży se rię spek ta klu Jabł ko Ver na Thies se na
w Te atrze Że la znym w Ka to wi cach.

• Ka te go ria AK TOR STWO – RO LA KO BIE CA 

Ewa Ku ty nia za ro lę w spek ta klu Con rad In g ma ra Vil lqi sta w re ‐
ży se rii au to ra w Te atrze Ślą skim im. St. Wy spiań skie go w Ka to ‐
wi cach.

• Ka te go ria AK TOR STWO – RO LA MĘ SKA 

Bar tło miej Błasz czyń ski za ro lę w spek ta klu Sło wo o Ja kó bie Sze li
Bru no na Ja sień skie go w re ży se rii Mi cha ła Kmie ci ka, za ro lę Osta ‐
pa Ben de ra w spek ta klu Dwa na ście krze seł Ilii Il fa i Jew gie ni ja
Pie tro wa w re ży se rii Ni ko ła ja Ko la dy oraz za ro lę Han sa Bie gle ‐
ra w spek ta klu Ter ror Fer di nan da von Schi ra cha w re ży se rii Ro ‐
ber ta Ta lar czy ka w Te atrze Ślą skim im. St. Wy spiań skie go w Ka ‐
to wi cach.

• Ka te go ria RO LA WO KAL NO ‐AK TOR SKA

An drzej Lam pert za ro lę Ro mea w spek ta klu ope ro wym Ro meo
i Ju lia Char le sa Gou no da w in sce ni za cji Mi cha ła Zna niec kie go
w Ope rze Ślą skiej w By to miu.

• Ka te go ria RO LA W TE ATRACH LAL KO WYCH

Ma te usz Bar ta za ro lę w spek ta klu Król Ma ciuś Pierw szy na mo ‐
ty wach po wie ści Ja nu sza Kor cza ka w re ży se rii Kon ra da Dwo ra ‐
kow skie go oraz za ro lę w spek ta klu Bu ra ti no na mo ty wach Zło ‐
te go klu czy ka Alek se go Toł sto ja w re ży se rii Ma ria na Pe cko
w Te atrze La lek Ba nia lu ka im. J. Zit zma na w Biel sku ‐Bia łej.

• Ka te go ria SCE NO GRA FIA

Lu igi Sco glio za sce no gra fię do spek ta klu ope ro we go Ro meo
i Ju lia Char le sa Gou no da w Ope rze Ślą skiej w By to miu, a tak że
za sce no gra fię do spek ta klu Bul war Za cho dzą ce go Słoń ca An drew
Lloy da Web be ra, Do na Blac ka i Chri sto phe ra Hamp to na
w Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie.

• Ka te go ria NA GRO DA SPE CJAL NA

Mar cin He rich za re ży se rię spek ta klu Pró by do Le ara oraz
za osią gnię cia ar ty stycz ne Te atru A Part i Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Sztuk Per for ma tyw nych A Part.

Z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Te atru ZASP Od dział Ślą ski w Ka ‐
to wi cach przy zna je Na gro dę im. Le ny Star ke. Te go rocz ny mi lau ‐
re ata mi zo sta li: Da riusz Choj nac ki za ro lę Ki cia w Po rwa niu
Eu ro py (Te atr Ślą ski w Ka to wi cach), An drzej Kro czyń ski za ro lę
Ło pa chi na w Wi śnio wym sa dzie (Te atr No wy w Za brzu) i Da riusz
Wa rak sa za ro lę François Pi gno na w spek ta klu Plot ka (Sce na Pol ‐
ska Te atru w Cze skim Cie szy nie).

Na gro dę im. Zbi gnie wa Gru cy „Dzien ni ka Te atral ne go” dla naj ‐
lep sze go mło de go ak to ra scen wo je wódz twa ślą skie go otrzy mał
An drzej Lam pert za ro lę Ro mea w spek ta klu Ro meo i Ju lia.
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Śląskie ta jem nice
cz. 4

Pałac na wodzie

K
o pi ce pod Grod ko wem by ły od ro -
ku 1360 sie dzi bą ro du von Bor snitz.

He in rich Ka sper za ini cjo wał w 1783 ro -
ku prze bu do wę sta rej sie dzi by na kla sy -
cy stycz ną re zy den cję. Jej au to rem był
opol ski ar chi tekt Hans Ru dolph. W 1859
ro ku do bra w Ko pi cach za ku pił hra bia
Hans Ulrich von Schaf fgotsch dla swo -
jej sie dem na sto let niej żo ny Jo an ny
Gry zik von Schom berg -Go dul la.

W 1863 ro ku no wi wła ści cie le zle ci li
prze bu do wę pa ła cu słyn ne mu ar chi tek -
to wi Ka ro lo wi Lüdec ke, tak oto po wsta -
je za ło że nie pa ła co wo par ko we, któ re
swym roz ma chem za dzi wi swą epo kę.
Ja ko że no wi wła ści cie le dóbr ko pic kich
dys po no wa li nie ba ga tel ną for tu ną, ich re -
zy den cja mu sia ła być wy jąt ko wa. Oto -
czo na z trzech stron roz le gły mi sta wa -
mi, po prze ci na na fo sa mi i akwe duk ta mi,
wśród hek ta rów ogro dów kwia to wych,
w któ re wkom po no wa no sad, oran że rię
oraz ogród zi mo wy. Drze wa tro pi kal ne
w pal miar ni się ga ły 17 me trów wy so ko -
ści. Przed pa ła cem roz po ście ra ły się
kwia to we dy wa ny o prze róż nych wzo -
rach i bar wach.

Obok pa ła cu, na po wierzch ni pra -
wie 60 hek ta rów, roz cią gał się park
kra jo bra zo wy, do glą dał go kró lew ski
dy rek tor ogro dów Wil helm Hem pel.
Stu let nie dę by, sztucz ne ru iny „śre dnio -
wiecz ne go” zam ku, „my sia wie ża”,
świą ty nia du ma nia Dia ny, pa wi lon chiń -
ski to tyl ko nie któ re atrak cje, ja kie ofe -
ro wał ko pic ki park. Je śli do te go do da -
my 1342 rzeź by po sta ci oraz zwie rząt
w na tu ral nych roz mia rach, dłu ta wro -
cław skie go mi strza Car la Ker na uzy ska -
my baj ko wy kra jo braz te go miej sca.
At mos fe ry prze py chu i pięk na do peł nia -
ły prze myśl nie wkom po no wa ne w ca łość
fon tan ny. Na jed nej ze sztucz nych wysp
wznie sio no al ta nę, obok któ rej sta nę ła
wy so ka ko lum na zwień czo na fi gu rą anio -
ła. W par ku hra bia ho do wał da nie le. Je -
go syn pla no wał bu do wę pól gol fo wych,
a na wet ma łe go lot ni ska dla sa mo lo tów.
Park bę dą cy oa zą spo ko ju był też miej -
scem, w któ rym wznie sio no mau zo -
leum, w któ rym cho wa no do cze sne
szcząt ki ro dzi ny von Schaf fgotsch. Tu,
wśród zie le ni i w cie niu drzew mie li zna -
leźć wiecz ny, nie zmą co ny ni czym spo kój.

Rok 1945 to schy łek pa no wa nia w Ko -
pi cach Schaf fgot schów. Po zo stał pięk -
ny pa łac i je go ogro dy. Za pew ne pierw -
szych gra bie ży do ko na ły woj ska Ar mii
Czer wo nej, po szu ku jąc ukry tych kosz -
tow no ści. Być mo że na so wiec kich żoł -
nier zach ten pięk ny obiekt wy warł tak
wiel kie wra że nie, że oka za li mu ła skę
i po zo sta wi li w nie na ru szo nym sta nie.
Jesz cze w la tach pięć dzie sią tych znaj do -
wa ło się w nim daw ne wy po sa że nie, a on
sam był w wy śmie ni tej for mie. Po ra za -
dać py ta nie; kto, sko ro nie czer wo no ar -
mi ści, od po wie dzial ny jest za znisz -
cze nie obiek tu.

Otóż pa łac zo stał splą dro wa ny i roz -
gra bio ny przez lud ność, któ ra po woj nie
osie dli ła się w Ko pi cach. Po ci chu no -
ca mi wy no szo no co cen niej sze wy po sa -
że nie. W po ło wie lat 50. par ter pa ła cu

speł niał ro lę ma ga zy nu pło dów rol -
nych, w tym głów nie zbóż. Po dob no oso -
by nad zo ru ją ce ma ga zyn nie le gal nie
han dlo wa ły zgro ma dzo nym zbo żem
za ple ca mi ko lek ty wu. Aby to ukryć
w 1956 ro ku w bia ły dzień nie zna ni
spraw cy pod ło ży li ogień roz le wa jąc
po drew nia nych ele men tach kon struk cji
da cho wej ro pę. W ce lu utrud nie nia ak -
cji ga sze nia po ża ru otwar to ślu zy pa ła -
co wych akwe duk tów oka la ją cych obiekt.
Pa łac sko nał w apo ka lip sie ognia.

Z upły wem cza su nie oby ło się rów -
nież bez pro fa na cji mau zo leum. Naj -
pierw na ru szo no spo kój zmar łym po cho -
wa nym w gro bow cu znaj du ją cym się
w par ku. Ja tra fi łam w to miej sce po dłu -
gich po szu ki wa niach, do pro wa dził mnie
tam dy wan prze bi śnie gów. Mau zo leum
przy wi ta ło mnie swym nad szarp nię tym
ma je sta tem i au rą roz ta cza ją ce go się wo -
kół smut ku. Wko ło bu dzą ca się wio sna,
śpiew pta ków, le śne prze bi śnie gi i mau -
zo leum wznie sio ne na chwa łę i wiecz -

Świątynia dumania w kopickich dobrach
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ną pa miąt kę wiel kie go ro du. Odar te
z god no ści z roz bi ty mi mo nu men tal ny -
mi scho da mi. Wy bu do wa ne na pla nie
elip sy z wej ścio wym por ty kiem, wspar -
tym na ko lum nach joń skich z do sta wio -
ny mi anek sa mi. We wnątrz oł tarz i pod -
ziem na kryp ta dziś już pu sta,
splą dro wa na i zbez czesz czo na.

Trud no do cie kać, cze mu. Z pew no ścią
pierw si za kłó ca li spo kój zmar łym dla zy -

sku, w po szu ki wa niu bia łej bro ni, klej -
no tów. Ko lej ni z czy stej cie ka wo ści
i po spo li tej głu po ty. Do dziś wśród
miej sco wej lud no ści krą żą ma ka brycz -
ne re la cje, opo wia da ją ce o tym jak
w la tach 60. i 70. zmu mi fi ko wa ne
szcząt ki Schaf fgot schów, wy wle ka ne
z mau zo leum, wa la ły się po ko pic kim
par ku, pły wa ły w pa ła co wej fo sie. Był
to okres, w któ rym wtór nie plą dro wa no

ko pic kie gro bow ce, zrzu ca no trum ny
z ka mien nych pół ek, wy wle ka no z nisz
gro bo wych.

Obec nie mau zo leum jest pu ste, nie za -
bez pie czo ne. Po mi mo, że wej ście
do kryp ty mau zo leum jest za mu ro wa ne
wejść tam moż na okna mi, któ re znaj du -
ją się przy zie mi, bądź przez otwór
w pod ło dze mau zo leum.

Stą pa jąc po ko bier cu prze bi śnie gów
i przy lasz czek uda ję się pod ko ściół
do mau zo leum, w któ rym po cho wa ni
zo sta li Hans Ulrich von Schaf fgot sch
i Jo an na Gry czik von Schom berg - Go -
dul la zwa na „Ślą skim Kop ciusz kiem”.
Tu spra wy ma ją się nie co ina czej acz -
kol wiek i w tym przy pad ku nie oby ło
się bez pro fa na cji gro bow ca. Mau zo -
leum jest po tęż ne, usy tu owa ne
przed wej ściem głów nym do ko pic kie -
go ko ścio ła, świad czy o daw nej po tę -
dze i ma je sta cie wiel kie go ro du. Wcho -
dząc bocz ny mi wa chla rzo wy mi
scho da mi pro wa dzą cy mi na bal kon,
spo glą dam do wnę trza gro bow ca,
w któ rym znaj du ją się dwa pu ste, bo -
ga to zdo bio ne ka mien ne sar ko fa gi.
Po splą dro wa niu obu ko pic kich gro -
bow ców za spra wą miej sco we go pro -
bosz cza szcząt ki zo sta ły ze bra ne i zło -
żo ne obok ko ścio ła.

Fo to gra fu jąc mau zo leum, w za du -
mie za sta na wiam się, w któ rym miej scu
pod traw ni kiem w bez i mien nym już
dziś miej scu po cho wa ni po wtór nie zo -
sta li Jo an na i Ulrich oraz człon ko wie ich
ro dzi ny prze nie sie ni tu z mau zo leum
znaj du ją ce go się w par ku. Daw niej
miej sce to by ło ozna czo ne skrom nym
na grob kiem ufun do wa nym przez wnu -
ka Jo an ny i Ulrich, jed nak że w 2017 ro -
ku pro boszcz zli kwi do wał przy ko ściel -
ny cmen tarz, a wraz z nim zbio ro wą
mo gi łę Schaf fgot schów. Smut ne jest
to, że więk szość z od wie dza ją cych Ko -
pi ce, na mięt nie fo to gra fu jąc pięk ny pa -
łac i przy ko ściel ne mau zo leum, w po go -
ni za do brym uję ciem być mo że stą pa
po gro bie lu dzi, któ rzy do pie ro w bez -
i mien nym gro bie zna leź li miej sce wiecz -
ne go spo czyn ku.

Od fe ral ne go dnia pod pa le nia pa ła cu
upły nę ło spo ro cza su, zmie nia li się wła -
ści cie le i za rząd cy obiek tu, jed nak
do dziś po zo sta je on w ru inie. Ogro dzo -
ny, wy po sa żo ny w mo ni to ring i ochro -
nę cze ka na lep sze dni. In we stor za an -
ga żo wa ny w re wi ta li za cję obiek tu
za po wia da roz po star cie nad pa ła cem
spe cjal nej ko pu ły ochron nej, pod któ rą
bę dzie do ko ny wa ny re mont. Na ile te za -
po wie dzi znaj dą po kry cie w fak tach
prze ko na my się nie ba wem.

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”.

Ślą ski Kop ciu szek

O tym, że ży cie jest ma ło prze wi dy wal ne, a los bia łą nie za pi sa ną kar tą prze ‐
ko nu je my się każ de go dnia. Po niż sza hi sto ria, choć mo że wy da wać się baj ką,
wy da rzy ła się na praw dę. To opo wieść o dwoj gu lu dzi, któ rych dzie li ło w za sa ‐
dzie wszyst ko, a jed nak prze kor ny los splótł na za wsze ich dro gi. Jo an na Gry ‐
zik uro dzi ła się w Po rę bie (obec na dziel ni ca Za brza), w zwy kłej chłop skiej cha ‐
cie, w bied nej ślą skiej ro dzi nie. Mat ka by ła słu żą cą w do mu naj więk sze go
ślą skie go przed się bior cy, u któ re go pra co wał też oj ciec Jo an ny, za trud nio ny w hu ‐
cie cyn ku.

Ka rol Go du la, czło wiek zim ny i po sęp ny, bu dzą cy lęk, tak i wy glą dem jak i oso ‐
bo wo ścią. Stro nią cy od lu dzi ma gnat prze my sło wy Ślą ska na zy wa ny był „kró ‐
lem cyn ku”. Do ro bił się nie wy obra żal nej for tu ny, jed nej z naj więk szych
w dzie jach Ślą ska, jed nak szorst ki w oby ciu pę dził sa mot ne ży cie. Po śmier ci
oj ca Jo an ny mat ka by ła zmu szo na za bie rać ją z so bą uda jąc się na służ bę.

Pew ne go ra zu, gdy Go du la pra co wał w swym ga bi ne cie, ma ła Jo asia po de ‐
szła do nie go nie oka zu jąc stra chu ni re spek tu dla po sęp ne go i dum ne go pa ‐
na. Ka rol był tak za sko czo ny i uję ty jej bez po śred nio ścią, że po sta no wił się nią
za opie ko wać.

Od tąd Jo asia wy cho wy wa ła się w do mu Go du li w Ru dzie, któ ry za an ga żo wał
dla niej na wet pry wat ne go na uczy cie la. Nie ma jąc dzie dzi ca ani ro dzi ny, dzień
przed śmier cią spo rzą dził te sta ment, w któ rym czte ry ko pal nie gal ma nu i po ‐
ło wę udzia łów w ko lej nej, sześć ko palń wę gla, czte ry ma jąt ki ziem skie: Szom ‐
bier ki ‐Orze gów, Bo brek, Bu ja ków oraz Chu dów ‐Pa niów ki – łącz nie pra wie
70 tys. mórg po la i pra wie 3,5 tys. mórg la su – za pi sał szes na sto let niej wów ‐
czas Jo an nie. Dal szych swo ich krew nych, któ rych uwa żał za lu dzi nie na da ją cych
się do pro wa dze nia in te re sów uczy nił w te sta men cie le ga ta mi pie nięż ny mi.

Tak oto roz po czy na się hi sto ria, któ rą na pi sa ło sa mo ży cie. Po ogło sze niu tre ‐
ści kon tro wer syj ne go do ku men tu, te sta ment stał się praw dzi wą sen sa cją, a Jo ‐
asię okrzyk nię to „ślą skim Kop ciusz kiem”, któ ry póź niej z rąk kró la pru skie go
Fry de ry ka Wil hel ma IV otrzy mał ty tuł szla chec ki i na zwi sko Gry czik von
Schom berg ‐Go dul la.

Brama kopickiego pałacu od strony parku
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W
My sło wi cach przy uli cy Sta ro ko ściel -
nej 5 znaj du je się naj star sza świą ty nia

te go mia sta. No si we zwa nie Na ro dze nia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny. Jej mu ry i fun da men -
ty pa mię ta ją cza sy re ne san su. No wy ba ro -
ko wy ko stium otrzy ma ła w pierw szej
po ło wie XVIII wie ku za spra wą ów cze sne -
go pro bosz cza ks. Je rze go An to nie go Mie -
ro szew skie go, ka no ni ka kra kow skie go, któ -
ry ścia ny na wy głów nej ozdo bił epi ta fia mi
upa mięt nia ją cy mi naj wy bit niej szych dar -
czyń ców na rzecz Ma riac kie go sank tu -
arium. Li ter nic twem przy po mi na ją po dob -
ne obiek ty z ka te dry na Wa we lu i ko ścio ła
NMP w Kra ko wie.

Oko ło 1743 ro ku, na ścia nie pół noc nej
swo jej fa ry, du chow ny dba ją cy o hi sto rycz -
ne pa miąt ki, umie ścił czar ną mar mu ro wą
pły tę z in skryp cją po świę co ną An nie Ka ta -
rzy nie Sa lo mo no wej, wdo wie po Mi ko ła ju,
któ ra w la tach 1576-1614 a więc przez pra -
wie 40 lat za sia da ła na fo te lu su we re nów zie -
mi my sło wic kiej i sa mo dziel nie wła da ła kro -
cio wym jej ma jąt kiem. Do naj więk szych jej
za sług dla Pa na Bo ga i wspól no ty pa ra fial -
nej na le ża ło za ło że nie brac twa św. św. Ka -
ta rzy ny i An ny. Ery go wa ła je z oka zji
30. rocz ni cy po wsta nia kon gre ga cji utwo -
rzo nej w Kra ko wie przez ks. Pio tra Skar gę
i na wią zy wa ła do jej tra dy cji.

Pra wie przez 3 stu le cia epi ta fium Ka ta rzy -
ny Sa lo mo no wej wy ku te ma je sta tycz ną,
zło tą ka pi ta łą – prak tycz nie by ło naj waż niej -
szym źró dłem in for ma cji okre śla ją cym jej po -
cho dze nie. O wy ni ka ją cych z te go za baw nych
qui pro quo pi sa li śmy w ubie gło rocz nym li -
sto pa do wym wy da niu mie sięcz ni ka „Śląsk”. 

Za rów no spad ko bier cy jak i ba da cze
przyj mo wa li, że Ka ta rzy na by ła szlach cian -
ką i po cho dzi ła z Korz kwi pod Kra ko wem.
W tym nie bła hym stwier dze niu upew nia ły
pierw sze sło wa do stoj ne go epi gra fu:

„GE NE RO SA CA THA RI NA KÓ ZŁOW -
NA Z GOR SW KIE SA LO MO NO WA VI -
DUA OLIM GE NE RO SI NI CO LAI SA -
LA MO NIS HÆRE DIS BO NO RUM
MI SLO VI CEN SIUM UXOR DE VO TIS SI -
MA…” (Szla chet na Ka ta rzy na Ko złów na
z Korz kwi Sa lo mo no wa, wdo wa po zmar -
łym szla chet nym Mi ko ła ju Sa lo mo nie,
dzie dzi cu dóbr my sło wic kich, je go wier na
żo na… Prze kład: dra Z. Je dy na ka.)

Tekst ten nie wzbu dzał żad nych wąt pli -
wo ści, tym bar dziej że zo stał zre da go wa ny
przez An to nie go Mie ro szew skie go, wnu ka
Do ro ty Mie ro szew skiej de do mo Sa lo mon,
bra to wej imć pa ni Ka ta rzy ny. Uzna ny
za wia ry god ny wraz z in ny mi nie do po wie -
dze nia mi by wał przy czy ną wie lu fi lu ter nych
in ter pre ta cji a oso bę za cnej pa ni Sa lo mo no -
wej – wład czy ni zie mi my sło wic kiej osnu -
wał mgłą ta jem ni cy i roz ma itych do my słów.
Jesz cze do nie daw na do tej sta rej „praw dy”
by li przy wią za ni hi sto ry cy i ba da cze my sło -
wic kich dzie jów i ge ne alo gii Sa lo mo nów
her bu Ła będź.

Dnia 13 mar ca a. d. 2018 – dr Zdzi sław
Je dy nak ba da jąc ak ta Ar chi wum Na ro do we -
go w Kra ko wie przy uli cy Sien nej 16, od -
krył do ku ment, któ ry od po wia da na py ta nie
skąd po cho dzi ła An na Ka ta rzy na, żo na Mi -
ko ła ja Sa lo mo na. 

– Wśród nie zmier nej ilo ści za pi sów w ak -
tach miej skich – w księ gach ra dy miej skiej
(ra dziec kich) zna la złem bar dzo cie ka wy
wpis do ty czą cy Ka ta rzy ny Sa lo mon. – mó -
wi dr Je dy nak – znaj du je się w księ dze na -

Od kry cie

dr. Zdzi sła wa

Je dy na ka

KRA KOW SKA PA TRY CJUSZ KA NA MY SŁO WIC KICH WŁO ŚCIACH
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HENRYK SZCZEPAŃSKI

le żą cej do ze spo łu o na zwie Ak ta mia sta Kra -
ko wa, ozna czo nej sy gna tu rą 760, na stro -
nie 920. Mia no wi cie pod da tą 4 sierp -
nia 1568 r. za pi sa no peł no moc nic two
do re pre zen to wa nia jej w są dzie, wy sta wio -
ne dla jej mę ża Mi ko ła ja Sa lo mo na.

W świe tle te go za pi su do wia du je my się,
że Ka ta rzy na po cho dzi ła wpraw dzie z bo -
ga tej ro dzi ny, ale nie szla chec kiej lecz
miesz czań skiej. Wca le nie z Korz kwi czy in -
nej wio ski, ale z Kra ko wa. Na wspo mnia -
nej ta bli cy pa miąt ko wej z po ło wy
XVIII wie ku w ko ście le w My sło wi cach
ufun do wa nej przez księ dza ka no ni ka Mie -
ro szew skie go, ów cze sne go pro bosz cza my -
sło wic kie go, zna la zła się więc ewi dent na po -
mył ka. Po 150 la tach nie wie dział już,
ja kie go by ła ona po cho dze nia – wy ja śnia ba -
dacz i od kryw ca pre zen tu jąc frag ment od -
na le zio ne go za pi su:

„Sta wi ła się przed na mi szla chet na pa ni
Ka ta rzy na, cór ka nie ży ją ce go już sła wet ne -
go pa na Mi ko ła ja Ko sla [Ni co laus Co sla],
raj cy kra kow skie go i prze ło żo ne go po bor -
ców Je go Kró lew skiej Mo ści na zie miach
ru skich, a żo na szla chet ne go pa na Mi ko ła -
ja Sa lo mo na”.

Ty tuł szla chec ki Ja śnie Pa ni Ka ta rzy na
mia ła po mę żu Mi ko ła ju Sa lo mo nie. Jej pa -
nień skie na zwi sko Co sla, mo że wska zy -
wać, że pro to pla sta te go ro du był przy by -
szem z Koź la nad Od rą. W ar chi wal nym
do ku men cie z 1609 ro ku ja ko świa dek
w spra wie o za staw Kuź ni cy Bo guc kiej
wy stę pu je jej ro dzo ny brat o imie niu
Mel chior z na zwi skiem za pi sa nym ja ko
„Kos sla”. 

Pier wot nie Sa lo mo no wie by li bo ga tą ro -
dzi ną miesz czań ską w Kra ko wie. Ty tuł
szla chec ki i herb Ła będź uzy ska li do pie -
ro od kró la Zyg mun ta Sta re go za za słu gi
dla Kró le stwa Ja giel lo nów pro wa dzą ce go
woj nę z pań stwem za ko nu krzy żac kie go.
Ja ko ka prys kro to chwil nej hi sto rii war to
przy po mnieć, że od na le zio ny do ku ment li -
czą cy nie speł na 500 lat, prze trwał w po bli -
żu po se sji Mi ko ła ja Sa lo mo na, któ ry
do 1547 ro ku miał ka mie ni cę przy uli cy
Sien nej 5. 

W do rob ku na uko wym dr Je dy na ka usta -
le nie ro do wo du wład czy ni pań stew ka my -
sło wic kie go, jest już ko lej nym od kry ciem.
Na kra wę dzi ty siąc le ci od na lazł w War sza -
wie spi żo we go lwa aż do lat wojennych zdo -
bią ce go ry nek w By to miu, a po tem na prze -
szło pół stu le cia za gu bio ne go a ra czej
„upro wa dzo ne go” w trak cie bu dow la nych
prze pro wa dzek. Po sąg od la ny w 1873 ro ku
na cześć pru skie go zwy cię stwa nad Fran cu -
za mi w 1871 ro ku, ba dacz i po szu ki wacz
wy tro pił, od na lazł i zi den ty fi ko wał
przed bra mą war szaw skie go ogro du zoo lo -
gicz ne go. Dzię ki nie mu kró lew ski lew pro -
jek tu Teo do ra Ka li de go, znów re zy du je
na by tom skim ryn ku. Za słu gą do cie kli we -
go ar chi wi sty jest też usta le nie ka to wic kie -
go ad re su i da ty za miesz ka nia w Ka to wi cach
bra ci Ku cha rzów Ja na i Win cen te go spo wi -
no wa co nych z ks. Paw łem Ka miń skim,
za ło ży cie lem i pierw szym pro bosz czem
pa ra fii sta ro ka to lic kiej na pru skim Ślą sku
a wcze śniej ka pe la nem ge ne ra ła Ma ria na
Lan gie wi cza w po wsta niu stycz nio wym.
Dwaj bra cia pro wa dzą cy za kład rzeź ni czy
u zbie gu dzi siej szej Sta ro miej skiej i św. Ja -
na wspie ra li ucie ki nie rów z po wsta nia
stycz nio we go i za pew nia li im azyl pod da -
chem swe go do mu. 

Ka to wi ce, 14 mar ca 2018

Naj star sza świą ty nia My sło wic – ko ściół
pod we zwa niem Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii
Pan ny przy uli cy Sta ro ko ściel nej 5
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„Dzia ła nie in te lek tu nie zmor do wa ne jak ma chi na nie bie ska”
Tho mas de Qu in cey

Jest w ży ciu Im ma nu ela Kan ta ja kaś ta jem ni ca, któ ra nie po zo sta wia obo -
jęt nym ni ko go, kto się z nią ze tknie. Jest tak in try gu ją ca, że po zwa la my jej, aby
pra co wa ła w nas, do pó ki nie do ko na dzie ła prze mia ny.

Z
wy kli śmy są dzić, że śmierć jest ak tem jed no ra zo wym i nie od wra cal nym. Nie -
od wra cal nym z pew no ścią, ale nie jed no ra zo wym, bo je że li głę biej za sta no -

wić się nad tym, czym jest śmierć, to oka że się, że jest to pro ces i że czło wiek
umie ra przez ca łe ży cie. Każ dy, co ja kiś czas, po wy ko na niu nie ja ko peł ne go ob -
ro tu, roz po czy na obieg, od no wa, na wyż szym krę gu spi ra li. Rów no cze śnie, o ty -
le za cho wu je toż sa mość, o ile praw dzi we jest zda nie Rim baud, „ja to ktoś in -
ny”. Naj czę ściej ten pro ces jest nie zau wa żal ny, ale mo że mieć wręcz dra ma tycz ny
prze bieg. Ma to zwią zek z dy na mi ką roz wo ju du cho we go, któ ra jest in na u każ -
de go. Kant żył osiem dzie siąt lat i choć to mo że wy da wać się dziw ne, pa nu je po -
wszech ne prze ko na nie, że ca łe je go ży cie by ło mo no ton ne i że nic spe cjal ne go
się w nim nie zda rzy ło. Po dob no He ine miał wręcz po wie dzieć, że „trud no jest
na pi sać hi sto rię ży cia Im ma nu ela Kan ta, bo on nie miał ani hi sto rii, ani ży cia.”
Jed nak pię ciu współ cze snych Kan to wi bio gra fów, wy trwa le pi sa ło o nim, że żył
sa mot nie, w jed nym mie ście, wy kła dał na jed nym uni wer sy te cie i że przez la ta
miał jed ne go słu żą ce go. Z tej per spek ty wy rze czy wi ście nie wie le wi dać. Kant
też nie wie le mó wił na ten te mat. Mo że nie chciał? Mo że, tak jak au to rzy je go
bio gra fii, wo lał pa trzeć na swo je ży cie z per spek ty wy ho ry zon tal nej, zwią za nej
z cza sem? Mo że wo lał są dy jed no znacz ne i ka te go rycz ne, jak ostat nie zda nie,
któ re wy po wie dział, „Jest do brze”? I choć trud no orzec do ja kiej rze czy wi sto -
ści się od no si, je go zna cze nie nie bu dzi wąt pli wo ści. Ale jest jesz cze in na per -
spek ty wa, wer ty kal na, po za cza sem, któ ra okre śla nas wo bec war to ści osta tecz -
nych. Z te go punk tu wi dze nia, trud no nie za uwa żyć gwał tow nych, a na wet
dra ma tycz nych wy da rzeń. Ale stąd nie wi dać li nii pro stej; stąd nie oglą da się zda -
rzeń po ko lei. Tu nic nie jest jed no znacz ne. To jest stan, o któ rym pi sał Edward
Sta chu ra, „ko ło wa nie nad czymś, jak kon dor ko ło wa nie, nad tym co ni by wid -
ne, ale nie tak bar dzo.” Więc, co stąd moż na zo ba czyć? Naj pierw trze ba spró -
bo wać zna leźć trop. Kant żył osiem dzie siąt lat. Ósem ka sym bo li zu je nie skoń -
czo ność, a tak że pę tlę. Pę tla, w pew nym sen sie, przy wo dzi na myśl tra sę, ja ką
wy ko nu je pla ne ta krą żąc po swo im to rze. A tak że tra sę, ja ką wy ko ny wał Kant,
w cią gu dnia, krą żąc po to rze swo ich za wsze tych sa mych za jęć. Tyl ko on mógł -
by po wie dzieć, ile od był dy na micz nych, trans for mu ją cych okrą żeń, w swo im dłu -
gim, po zor nie nie cie ka wym ży ciu. Za mknię ty w or bi cie li nii cią głej sta no wią -
cej kon ti nu um cza so prze strzen ne, gwa ran cję by tu. A tak że w or bi cie li nii nie cią głej,
a jed nak nie prze rwa nej, ja ką wy zna cza bieg my śli. Czyż by trzy ma nie się my -
śli by ło po dob ne do trzy ma nia się no cą przez Kan ta lin ki prze cią gnię tej od wez -
gło wia łóż ka z je go wiecz nie ciem nej sy pial ni do ja dal ni? Trzy ma jąc się jej, moż -
na no cą wejść do la bi ryn tu. Rów no mier ne ty ka nie ze ga ra, jak bi cie ser ca,
to wa rzy szy nie pew nym kro kom. 

GO DZI NA PIĄ TA

W wą skim krę gu świa do mo ści, jak w sno pie świa tła lich ta rza, któ ry nie roz pra -
sza cał kiem ciem no ści no cy; w opa rach dy mu po ran nej faj ki i w pa rze dy mią cej
z fi li żan ki go rą cej her ba ty, Kant sie dzi w swo im ga bi ne cie o pią tej ra no. Ze gar wy -
bi ja go dzi nę, za wsze tę sa mą, nie zmien ną, prze wi dy wal ną, jak na stęp stwo pór ro -
ku. Nie trze ba się więc nad tym za sta na wiać i o to cho dzi. Ra czej po wo li przejść
ze świa ta snu do rze czy wi sto ści, któ re to przej ście nie jest wca le ta kie oczy wi ste.
No tu jąc gdzieś na obrze żach świa do mo ści bi cie ze ga ra, Kant mo że czuć się bez -
piecz nie po grą żo ny w cza sie prze szłym, al bo przy szłym i w ta kim sta nie pół snu
pół ja wy, mo że jak zwy kle bez wied nie kon tem plo wać ob ło ki dy mu roz wie wa ją -
ce się po ga bi ne cie, jak po ran na mgła nad Kró lew cem.

Wi ze ru nek Kan ta skła nia do re flek sji; bo oprócz te go, że miał, „tę dziw ną rzecz,
ge niusz”, jak zwykł ma wiać Ja mes Joy ce; po wsta je py ta nie, skąd wziął tak nie -
po spo li tą si łę i upór w dzia ła niu? Skąd u nie go ta wy trwa łość w do cie ka niu praw -
dy? Jak wia do mo, był już w doj rza łym wie ku, kie dy nie zna ny ni ko mu, ja ko je -
den z wie lu sze re go wych pra cow ni ków pro win cjo nal ne go uni wer sy te tu; przez po nad
dzie sięć lat, pra co wał nad swo im naj waż niej szym dzie łem „Kry ty ką czy ste go ro -
zu mu”. Jak to moż li we, że bę dąc tak nie po zor nym z wy glą du, był za ra zem esen -
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cję du cha pru skie go i iko ną Kró lew ca? A mi mo to, jak każ -
dy, umie rał wie le ra zy. Bo, jak po wie dział po eta su fi, „czło -
wiek umie ra naj pierw z po wo du swej na tu ry, po tem gdy ga -
śnie je go wo la i do pie ro na koń cu, gdy du sza roz sta je się
z cia łem”. Nie licz nym da ne jest uro dzić się po raz dru gi, dłu -
go po na ro dzi nach fi zycz nych; wie lu na to miast umie ra du -
żo wcze śniej, za nim na stą pi fi zycz ny zgon. Od by wa jąc tę sa -
mą po dróż, mniej czy bar dziej świa do mie, każ dy w pew nym
mo men cie mu si zna leźć się w miej scu, któ re opi sał Dan te,
„W ży cia wę drów ce, na po ło wie cza su,/ Stra ciw szy z oczu szlak
nie myl nej dro gi,/ W głę bi ciem ne go zna la złem się la su.” Każ -
dy też, w cza sie swo jej ży cio wej po dró ży, przy naj mniej raz,
mu si sta nąć przed klu czo wym wy bo rem; czy prze kro czyć próg
i iść da lej, czy za wró cić. Za łóż my, że Kant na le żał do tych
nie wie lu, któ rzy do świad czy li te go, cze go mo że do świad czyć
czło wiek w mie ście, w któ rym wil goć i mgła są tak doj mu -
ją ce, że prze ni ka ją cia ło do głę bi. Zim ne kro ple wo dy spły -
wa ją po twa rzy, prze ni ka ją ubra nie, wni ka ją w du szę. Więc
co się sta ło tam te go po chmur ne go dnia nad ra nem, kie dy wi -
dok przez okno prze sła nia ła de li kat na za sło na utka na z lo do -
wa tej mżaw ki? A po tem, kie dy nad mia stem po wo li za czy -
na ła gęst nieć mgła, skąd się wzię ły te na głe po mru ki bu rzy?
Wresz cie ten huk nie do znie sie nia i rów nie nie do znie sie -
nia wi dok za oknem, któ re go nie moż na już ni gdy za po mnieć;
gru be mu ry zam ku kró le wiec kie go roz pa da ją ce się w pył,
przy trza sku ła mią cych się drzew...? Jak że chciał wte dy usły -
szeć ko ją cy głos mat ki, „Ma nel chen, Ma nel chen, nie bój się,
to tyl ko sen! Ale to nie był sen. Czy wła śnie pa mięć o tym,
al bo o po dob nym zda rze niu, ka za ła mu po la tach wy po wie -
dzieć te, jak że za ska ku ją ce sło wa: „nie mam od wa gi mó wić
o wszyst kim, o czym my ślę”? Czy dla te go, że by to się już ni -
gdy nie po wtó rzy ło, Kant za czął wsta wać o pią tej ra no, co -
dzien nie, z że la zną dys cy pli ną? „Łóż ko – gniaz do cho rób”,
ma wiał; „nie moż na kłaść się na złym bo ku”. To nie ta kie dziw -
ne, gdy pa mię ta my, że Kant mó wił o so bie, że „ma cha rak -
ter me lan cho li ka”. Kie dy ro zum nie ma kon tro li nad uczu -
cia mi, me lan cho lik mo że wpaść w eg zal ta cję, mieć pro ro cze
sny, wy gła szać prze po wied nie. Kant w mło do ści ży wo in te -
re so wał się mi sty ką, pod kre śla jąc za ra zem, że „swo je sła bo -
ści trze ba znać, że by nie po zwo lić im się roz wi jać”. Jed nak
tuż przed czter dzie stym ro kiem ży cia na stą pi ło prze si le nie.
Być mo że za pła cił za wy so ką ce nę za zbyt du że za in te re so -
wa nie szwedz kim mi sty kiem, Ema nu elem Swe den bor giem?
„Nie wiem, jak w one za sze dłem dzier ża wy,/ Bo mną owła -
dła sen ność ja kaś du ża/ W chwi li, gdy dro gi za nie cha łem pra -
wej.” Wie le lat póź niej, Kant cał ko wi cie wy prze się sie bie i jak
za wsze nie wy raź nie, ci chym gło sem po wie, że jest „umiar -
ko wa nym przy ja cie lem uczuć mi stycz nych”. Po co mó wić o mi -
sty ce, o od ro dze niu du cho wym; kie dy w zu peł no ści wy star -
czy od no wa mo ral na? „Nie bo gwiaź dzi ste na de mną, pra wo
mo ral ne we mnie.” Naj wyż szy czas, że by uło żyć so bie plan
dnia.

GO DZI NA SZÓ STA

Lam pe już sprząt nął po śnia da niu, wy niósł sto lik do her -
ba ty i lich tarz. Wy bi ła szó sta. Słoń ce wze szło i Kant w na -
tu ral nym świe tle sie dzi przy sto le i pi sze. To są je go ulu bio -
ne i naj bar dziej płod ne go dzi ny pra cy. Te raz jest w naj lep szej
for mie; wy po czę ty i twór czy. Upar cie zmie rza do cen trum,
do sed na, do isto ty rze czy; cał ko wi cie od da ny tro pie niu praw -
dy; po dą ża za nią wszę dzie, gdzie tyl ko mo że go za pro wa -
dzić myśl! Wła śnie te raz od by wa zdu mie wa ją ce po dró że
po nie od gad nio nych prze strze niach ludz kie go umy słu. Wy -
ty cza dro gi, któ ry mi pój dą in ni. Nie tyl ko współ cze śni mu fi -
lo zo fo wie i ich na stęp cy; ale tak że na ukow cy i fi zy cy
w XX wie ku; jed nym z nich bę dzie He isen berg, twór ca „teo -
rii nie ozna czo no ści.” 

Po dróż przez pie kło sta no wi część wy pra wy, któ rej nie moż -
na omi nąć. Gra ni ce mo je go pie kła, są gra ni ca mi mo je go cha -
rak te ru; moż na po wie dzieć pa ra fra zu jąc słyn ne zda nie Wit -
t gen ste ina. Kant od dziec ka cier piał na hi po chon drię. Je go
mat ka umar ła, gdy miał 13 lat; a oj ciec, gdy miał 22 la ta.
W mło do ści prze żył też bo le śnie śmierć in nych, waż nych dla
sie bie osób. Wo kół sło wa mi łość na za wsze za le gła gro bo wa
ci sza. Ta ci sza, jak cień, po zo sta ła z nim do koń ca ży cia; po -
dob nie jak ucisk w gło wie i ból żo łąd ka. Nie po mo gło ogra -
ni cze nie je dze nia do jed ne go po sił ku dzien nie; oraz to, że był
spo ży wa ny w sta ran nie do bra nym, mi łym to wa rzy stwie. Mi -
łe to wa rzy stwo ni gdy nie za stą pi ro dzi ny. „Czło wiek ty le ra -
zy umie ra, ile ra zy tra ci swo ich bli skich.” Prze sad ne przy wią -
za nie do spraw wiel kich pro wa dzi do utra ty ra do ści ży cia.
Moż na wręcz za ry zy ko wać ma te ma tycz ne twier dze nie, że im
dłu żej Kant od by wał swo ją ży cio wą po dróż, po ści śle okre -
ślo nym to rze, a więc na rzu ca jąc so bie wie le do bro wol nych
ogra ni czeń; tym bar dziej, w tem pie jed no staj nie przy spie szo -
nym, wy ga sa ły cie ka wość świa ta i za chłan ność na ży cie. A po -
tem tak że mi łość, od da nie i cześć dla świa ta. Co więc zo sta -
ło? Z pew no ścią nie po spo li ta si ła wo li i de ter mi na cja. Ale
tak że, mi łość wła sna i lęk. Lęk, na po cząt ku gwał tow ny, lecz
ła twy do opa no wa nia, pra wie nie obec ny; pod ko niec ży cia
wzbie ra ją cy, pa ra li żu ją cy, obez wład nia ją cy, nie do wy trzy ma -
nia. Znał go Lor ca, hisz pań ski po eta, gdy pi sał, „Szty let / za -
pa da w ser ce, / jak pa zur bro ny / w zie mię ja ło wą. / Nie / Nie
wbi jaj mi go. / Nie.” Do pie ro po wie lu la tach, Kant mógł ze
względ nym spo ko jem słu chać o tym, jak in ni umar li; sie dząc
bez piecz nie przy sto le, wśród współ bie siad ni ków. „Moi
dro dzy przy ja cie le, nie ma przy ja ciół”, mó wił i pi sał wier sze
z oka zji śmier ci ko le gów z uni wer sy te tu. Ale to przy no si ło
chwi lo wą ulgę. Zo sta ła ska za; nie moc, kła dą ca się cie niem
na ca łym póź niej szym ży ciu. Zo sta ła tak że nie chęć do na głych
i nie spo dzie wa nych dźwię ków, do wszel kich dźwię ków
w ogó le i do wszyst kie go, co na głe i nie spo dzie wa ne. 

GO DZI NA ÓSMA

Dro ga na uni wer sy tet, to dro ga ży cia Kan ta; szlak je go pie -
szych wę dró wek, któ rych cel jest rów no cze śnie ce lem je go
ży cia! Wy star czy po my śleć, że Kant ni gdy nie za ło żył ro dzi -
ny, że by w peł ni uświa do mić so bie, ja ką ro lę w je go ży ciu od -
gry wa ła uczel nia. Prze mie rzał tę tra sę od wcze snej mło do ści.
Za czął ja ko stu dent, po tem ma gi ster, wresz cie rek tor. Dzień
po dniu; w słoń cu i w desz czu; w sto sun ko wo do brym zdro -
wiu, jak i przy po gar sza ją cym się z wie kiem sa mo po czu ciu.
To tu, na uni wer sy te cie, jak w al che micz nym ty glu, do ko na -
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ła się zdu mie wa ją ca prze mia na w Kan cie! Prze mia na tym
więk sza, im bar dziej nie zau wa żal na, praw do po dob nie na po -
cząt ku, na wet dla nie go sa me go. Jak kol wiek brzmi to nie wia -
ry god nie, jed nak że w prze cią gu wie lu dłu gich, zda wa ło by się
ta kich sa mych, lat, Kant – stu dent po wo li i nie od wra cal nie
prze kształ cał się w Kan ta – fi lo zo fa. Z po czwar ki w mo ty la,
z „pru skie go urzęd ni ka uni wer sy tec kie go”, jak go okre ślił Nie -
tz sche, w wiel kie go my śli cie la! Ale stop: ta prze mia na nie by -
ła wi docz na, bo jak za uwa żył He ine, Kant był „po dob ny do ze -
ga ra z wie ży kró le wiec kiej: bez na mięt ny i do kład ny” a styl je go
naj waż niej sze go dzie ła fi lo zo ficz ne go „jest su chy i sza ry jak
pa pier pa ko wy.” Ze gar na wie ży wy bi ja go dzi nę ósmą. Kant
na chwi lę przy sta je i spo glą da na od bi cie nie ba w ka łu ży, a na -
stęp nie w sa mo nie bo. Nie lu bi je sie ni i mgły utrzy mu ją cej
się nad mia stem.

Ze gar wy bi ja ko lej ne go dzi ny. I choć wę drów ka za ta cza co -
raz szer sze krę gi, Kant w isto cie nie ru sza się z miej sca. Wią -
że go myśl. My ślę, więc ży ję, mógł by po wie dzieć pa ra fra zu -
jąc słyn ne zda nie. Umrzeć – dla Kan ta – to prze stać
my śleć! I nie ma tu żad nej sprzecz no ści, al bo wiem myśl to
czas! Więc niech bie gnie, niech pro wa dzi, niech krą ży
nad te ma tem, za ta cza jąc ósem ki, pnąc się spi ral nie w gó rę,
jak struk tu ra DNA! 

GO DZI NA PIERW SZA

Wy bi ła trzy na sta. Pięt na ście mi nut te mu słu żą cy Lam pe po -
wie dział swo je sa kra men tal ne: „za kwa drans” i ze bra ni go -
ście za ję li już swo je miej sca w ja dal ni. „Tak więc, moi pa no -
wie, do dzie ła”, ty mi sło wa mi Kant zwykł co dzien nie
roz po czy nać obiad; kul mi na cyj ny punkt dnia; czas na je dy -
ny po si łek i na jed ną lek ką roz mo wę, ni gdy o fi lo zo fii. Oto
jak go opi sał Re ichardt: „Kant był bar dziej su chy, niż po piół,
za rów no na cie le jak i na umy śle. Był ma łej po stu ry i praw -
do po dob nie czło wiek o bar dziej wy schnię tej, chu dej i wy su -
szo nej ana to mii nie po ja wił się na tej zie mi. Gór na część je -
go twa rzy by ła do stoj na; czo ło wy so kie i ja sne, nos
o szla chet nej li nii, oczy błysz czą ce i prze ni kli we, ale in ten -
syw nie wy ra ża ją ce naj ordy nar niej szą zmy sło wość, któ ra

ob ja wia ła się w nie umiar ko wa nym od da wa niu się je dze niu
i pi ciu.” Po za spo ko je niu pierw sze go gło du, Kant py ta ze bra -
nych go ści: „Te raz, moi pa no wie, po mów my na ja kiś te mat;
co no we go sły chać”? i za raz do da je: „z wła sne go do świad -
cze nia wiem, że naj lep sze jest wszyst ko to, co jest su che: su -
che po wie trze, su chy chleb, su szo ne owo ce i wy traw ne wi no”.
Zda rzy ło się kie dyś, że za żar to wał, „naj le piej też, jak mó wił
He ra klit, mieć su chą du szę”.

Śmierć wo li jest eta pem śmier ci czło wie ka. Pró bo wać prze -
stać my śleć moż na wte dy, gdy się utra ci wo lę my śle nia. Jed -
nak, gdy umie ra wo la my śle nia nie ko niecz nie mu si umrzeć
wo la ży cia. Wy glą da jed nak na to, że u Kan ta obie by ły jed -
nym. Rów no cze śnie z utra tą cią gło ści my śle nia, na stą pi ła utra -
ta po czu cia cza su; a więc cha os, dez in te gra cja. Po wol ny roz -
pad struk tu ry. Nikt nie umie rał tak po wo li i tak bez na dziej nie
jak Kant. Nikt nie umie rał tak jak on – bez po wo du. Nie by -
ło to umie ra nie spo wo do wa ne cho ro bą, na wet nie sta ro ścią.
By ła to śmierć z bra ku wyj ścia, z bra ku in nej moż li wo ści.
Śmierć z nie moż no ści od na le zie nia wła ści wej dro gi. Nada -
rem no te raz do cie kać; czy z nie wie dzy, czy z bra ku wia ry, że
wyj ście w ogó le ist nie je? Wyj ście po przez sa mą śmierć! „Pa -
mię taj o rze czy naj waż niej szej: drzwi są otwar te.” Kant nie
za pa mię tał Epik te ta?

GO DZI NA TRZE CIA

Wy bi ła trze cia. Po obie dzie, jak zwy kle, Kant spa ce ru je
po ogro dach kró lew skich ko ło swo je go do mu. Za wsze sam.
„Po dob ny do ry sun ków egip skich, su nie ale ją li po wą pła ski
jak wła sny cień.” Po dob ny do wska zów ki ze ga ra sło necz ne -
go; za ta cza jąc krąg; swo imi kro ka mi nie zmien nie od mie rza
czas dla miesz kań ców Kró lew ca. Idzie po wo li, co raz mniej
pew nie; co raz czę ściej przy sta je. Aż pew ne go dnia zda rzy ło
się, że nie wró cił na czas do do mu.

Dla cze go Kant stra cił po czu cie cza su? Mo że przy da wał mu
za wiel kie zna cze nie? Obar czył zbyt du żą od po wie dzial no -
ścią? Na co wo bec te go na le ża ło po sta wić? Co uczy nić prze -
wod ni kiem w ży ciu? Czas nie spro stał ocze ki wa niom Kan -
ta. Oka za ło się, że nie jest part ne rem w roz mo wach. Czas to
źle wy bra ny prze wod nik. To nie ta nić.

GO DZI NA PIĄ TA

Ma gicz na go dzi na zmierz chu. Kant sie dzi nie ru cho mo i kon -
tem plu je wi dok za oknem, „ogra ni czo ny ob raz przy ro dy za -
mknię ty w pro sto ką cie okna jak pej zaż w ra mie.” Nie zmien -
nie ten sam wi dok od lat; źró dło od po czyn ku i na tchnie nia.
Chwi la wy cze ki wa na z nie cier pli wo ścią, z mie sza ni ną nie -
po ko ju i pod nie ce nia, nie mal że z drże niem. Wy bi ła pią ta. Ni -
ko mu nie wol no wcho dzić do ga bi ne tu o tej po rze. Nie ma
i nie mo że być żad nych wy jąt ków od tej re gu ły. Te raz twarz
fi lo zo fa za sty ga w bez ru chu. Nie ru cho mie ją to po le za oknem
i wie ża ko ścio ła Löbe nicht zwol na za czy na się roz wie wać ra -
zem z mgłą i za pa da ją cym zmro kiem. Je den je dy ny raz, w cią -
gu dnia, Kant prze kra cza gra ni cę cza su; jest w wiecz no ści!
Te raz i tyl ko te raz po zwa la so bie na to, że by sta nąć twa rzą
w twarz z rze czy wi sto ścią, z te raź niej szo ścią, z nie pro szo nym
go ściem. Bar dzo ostroż nie, po wo li wy cho dzi po za gru by mur
obron ny prze szło ści, mę czą cych wspo mnień, ro ze dr ga nych
go rą cych emo cji, oraz zim nych, nie wzru szo nych ka te go rii i po -
jęć. Prze kra cza sie bie i jesz cze raz idzie da lej; w jed nym mo -
men cie, krót szym niż jed na mi lio no wa część se kun dy, pró -
bu je wy kro czyć po za świat zja wisk i... ale za raz; co się
dzie je...? Na gle nić się ury wa i słyn ne go dzi ny dnia Kan ta roz -
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sy pu ją się jak sznur pe reł! Per ły mie sza ją się z zim ny mi kro -
pla mi mżaw ki i skra pla ją w mgłę nad Kró lew cem; per ły eks -
plo du ją w mi liar dy ga lak tyk, któ re na wie czor nym nie bie wi -
ru ją po elip sach bez koń ca! „Do syć te go; za mknąć okien ni ce;
to nie do wy trzy ma nia”!

Śmierć Kan ta za czę ła się o wie le wcze śniej, znacz nie wcze -
śniej, niż zwy kli śmy są dzić; być mo że na wet kil ka dzie siąt lat
wcze śniej... Praw do po dob nie za nim po raz pierw szy sfor mu -
ło wał swo je po stu la ty. To, co wi dzi my póź niej, nie jest ni czym
in nym, jak roz pacz li wą pró bą za cho wa nia po zo rów ży cia. Pró -
bą po na wia ną he ro icz nie, jak by z po czu cia obo wiąz ku, wy -
trwa le, co dzien nie, z pru ską dys cy pli ną, od 5 ra no do 22-giej
wie czo rem. Z co raz słab szym skut kiem; jak by za bra kło pa -
li wa; jak by kil ka dzie siąt lat wcze śniej zo stał ze rwa ny kon -
takt ze źró dłem za si la nia. Ży cie to czy ło się, si łą roz pę du, od lat
na wol nym bie gu, aż do za trzy ma nia. 

GO DZI NA SIÓD MA

Jest wie czór. Lam pe za pa lił już świe ce i wy mie nił na no -
wą bia łą chust kę, któ rą Kant lu bi mieć roz wie szo ną na krze -
śle. Wy bi ła siód ma. Kant nie za uwa żył, kie dy wy szedł słu -
żą cy, bo sie dzi za głę bio ny w fo te lu, od da ny cał ko wi cie
lek tu rze. Pod ko niec ży cia, w po stę pu ją cym cha osie, w ja kim
po grą żał się je go umysł, Kant co raz czę ściej tra cił kon takt z rze -
czy wi sto ścią fi zycz ną. Tu prze ży wał so bie tyl ko zna ne mę -
ki, gdy go dzi na mi cze kał na ka wę, al bo ty toń. Praw dzi we ży -
cie by ło gdzie in dziej, w prze strze ni men tal nej, któ rą la ta mi
bu do wał ja ko wy kła dow ca uni wer sy te tu. Wy cho wa ny na fi -
lo zo fii Gre ków i Rzy mian, ko cha ją cy Cy ce ro na, jak sie bie sa -
me go, miesz kał w stwo rzo nych przez sie bie ogrom nych pa -
ła cach pa mię ci. Tu prze ży wał so bie tyl ko zna ne roz ko sze, gdy
po raz ko lej ny oma wiał pra wo ru chu pla net Ke ple ra. I tak jak
one, nie mo gąc zbo czyć z to ru, po sta rych ko le inach, krą żył
w kół ko...

Zza mgły, któ ra spo wi ła mia sto i opi sy bio gra fów, wy ła -
nia się Kant stu dent, Kant wy kła dow ca i Kant sta rzec. Któ -
ry z nich żył peł nią ży cia? „Ten, kto upie ra się przy pew nym
pro gra mie i nie słu cha cze go do ma ga się je go ser ce, ry zy -
ku je po pad nię cie w schi zo fre nię. Ta ka oso ba tra ci wła sne cen -
trum”, pi sze Jo seph Camp bell, ame ry kań ski re li gio znaw ca,
w swo im dzie le o po dró ży bo ha te ra mi tycz ne go. Po słu chaj -
my sa me go Kan ta. „Gdy mia łem dwa dzie ścia dwa la ta wie -
dzia łem, że szlak, któ re go bę dę się trzy mał, zo stał już prze -
ze mnie wy zna czo ny, że pój dę swo ją dro gą i nic mi nie

prze szko dzi w jej kon ty nu owa niu! Za ko cha łem się w fi lo zo -
fii i jej po zo sta łem wier nym mę żem i jej po zo sta wię licz ne i nie -
śmier tel ne po tom stwo.” Po dob no, kto za mie rzył wiel kie dzie -
ło, klę skę po no si wła śnie wte dy, gdy je ukoń czył. Po słu chaj my
jesz cze raz, co mó wi Camp bell, „To wszyst ko, cze go czło wiek
rze ko mo chce, w co pra gnie wie rzyć, na co, jak są dzi, mo -
że so bie po zwo lić, co po sta na wia ko chać i do cze go, jak są -
dzi, jest zo bo wią za ny, to naj groź niej szy smok, któ ry czai się
w nim; to ego.” Wy spa ego, to ob szar co gi to; miej sce, któ -
re da je po czu cie bez pie czeń stwa, ale jest wię zie niem. Je że -
li od wa żysz się ją opu ścić, bę dziesz żył wiecz nie, na ma wia -
ła fi lo zo fia. Kant nie słu chał, bo trzy mał nić. Po zo sta nie tu,
to po czą tek koń ca, prze ko ny wa ła, to po wol ne umie ra nie. Nie
wie rzył, bo umie ra nie by ło jak ży cie, naj pierw nie zau wa żal -
ne i bez bo le sne. Ach, któż z nas zdo ła te go unik nąć? Do pie -
ro póź niej, po la tach, sta ło się nie do wy trzy ma nia, nie do znie -
sie nia; by w koń cu sta le śmier tel nie prze ra żać, kie dy
do brze gu za czę ły pod pły wać po two ry; zmo ry kosz ma rów
sen nych i bez sen nych no cy. Kie dy śmier tel nym wro giem stał
się na wet wier ny słu żą cy, Lam pe; już nie po ma ga ło, ani mó -
wio ne, ani pi sa ne za klę cie: „wy strze gać się złych snów”!
„Szty let, / jak pro mień słoń ca / roz ja rza strasz ne pa ro wy. /
Nie. / Nie wbi jaj mi go. / Nie.” 

GO DZI NA DZIE SIĄ TA

Sy pial nia z wiecz nie za mknię ty mi okien ni ca mi i z zim -
nym zie lo nym pie cem. Wy bi ła dzie sią ta. Jest noc. Kant przy -
trzy mu jąc na gło wie po dwój ną szlaf my cę, wła śnie po łknął
ta blet ki dok to ra Trum me ra na tra wie nie. Jesz cze tyl ko po -
wo li od su wa po dwój ną koł drę i spraw dza, czy na pew no lin -
ka jest przy wią za na do za głów ka łóż ka. Co z te go, że trzy -
ma jąc się jej, kie dyś no cą wszedł do la bi ryn tu, kie dy te raz
nie mo że z nie go wyjść? Rów no mier ne ty ka nie ze ga ra i ury -
wa ne ude rze nia ser ca, to wa rzy szą co raz bar dziej nie pew nym
kro kom...

„Ach! Gdy by śmy wie dzie li -co da lej -! gdy by śmy mo gli wy -
ty czyć przy szłe li nie na szych dróg”... pi sał Bo le sław Mi ciń -
ski. Być mo że Kant już nie chciał wie dzieć: -co da lej-? Być
mo że po przez upar ty i ry go ry stycz ny ry tu ał po wtó rzeń,
każ de go dnia, pra gnął pod świa do mie za trzy mać czas, unie -
waż nić go dzi ny? Być mo że chciał spro wa dzić wszyst kie dni
do jed ne go dnia? I osią gnął cel; nie moż li wy dla ni ko go, ani
przed nim, ani po nim; za mknął się w jed nym dniu, na wiecz -
ność, jak mu cha w bursz ty nie.
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J
ak wia do mo, lo sy ksią żek, an to lo gii lub
flo ri le giów (czy li ‘zbio rów kwia tów’;

Czy tel ni ku, to już dru ga alu zja w tym in -
ci pi cie!) by wa ją w cza sach czuj nej, pań -
stwo wo twór czej cen zu ry al bo też w epo -
ce zdo mi no wa nej przez ry tu ały
po li tycz nej po praw no ści bar dzo skom pli -
ko wa ne, ale za to pro wa dzą cie kaw skich
w ta jem ni cze kryp ty za ka za nych ma nu -
skryp tów! Ana lo gicz ne są rów nież dzie -
je Kwia tów pol skich, pi sa nych przez Ju -
lia na Tu wi ma w la tach 1940–1944
w Bra zy lii i Sta nach Zjed no czo nych,
wy da wa nych zaś od 1949 w to mach, któ -
re by ły tro skli wie spraw dza ne przez pe -
ere low ską cen zu rę, a osta tecz nie od two -
rzo ne – zgod nie z brzmie niem au tor skie go
czy sto pi su – do pie ro po pra wie pół wie -
ku! Mam na my śli wy da nie kry tycz ne: J.
Tu wim: Pi sma ze bra ne. [T. IV]: Kwia ty
pol skie. Oprac. T. Ja nu szew ski. War sza -
wa 1993 (cy tu jąc tę edy cję, uży wam
skró tu PZ; wszel kie pod kre śle nia na le żą
do mnie, J. P.). I jak że tu nie lu bić tek sto -
lo gii, gdy za pew nia ta kie emo cje! Sam
Tu wim uwiel biał ową „eru dy cyj ną mi kro -
lo gię”, a cza sem miał „wil czy ape tyt”, by
„za pu ścić się w przy pi sów pe tit” (PZ 84). 

W pierw szym wy da niu zbio ro wym
po ezji i pro zy Tu wi ma, w 5-to mo wych
Dzie łach (J. Tu wim: Dzie ła. T. 2: Kwia -

ty pol skie. [Oprac. J. W. Go mu lic ki].
War sza wa 1955; cy tu jąc tę edy cję, uży -
wam skró tu D), któ re go trzy to my na by -
łem w la tach 1955–1958 ja ko uczeń cze -
cho wic kie go li ceum, spo tkać moż na
za ska ku ją ce po praw ki i opusz cze nia tek -
stu. Tak więc cen zu ra oby cza jo wa tę pi
„brzyd kie wy ra zy”: „To wy pa da / Dla kur -
wy tak?” (PZ 98) – „To wy pa da / dla
dziw ki tak?” (D 98); „W du pie miał
rząd” (PZ 110) – „W pię cie miał rząd”
(D 110) itd., itp. Kwe stie po mi nięć w po -
wo jen nych prze dru kach po ema tu szcze -
gó ło wo opi sał Ja nusz Stra dec ki w swo jej
książ ce Ju lian Tu wim. Bi blio gra fia (War -
sza wa 1959). Czy dzi wi nas dziś tro ska
o pań stwo i stan du cho wień stwa,
uwzględ nio na w ani hi la cji na stę pu ją ce go
frag men tu: „Bie gły mi zrób ła cin ni ka mi /
Mi ni strów na szych, by wie dzie li, / Że są
słu ga mi, nie pa na mi, / A księ ży na ucz
ewan ge lii” (PZ 106; D 106)? (Jak wi dać,
pod kre ślam tu aso nan se, któ re ubar wia -
ją szyb ki rytm 9-sy la bo wych jam bów.) 

Wy eli mi no wa no oczy wi ście trzy nie -
win ne – po zor nie! – li nij ki o cie szą cym
się z kło po tów są sia da wo dzu mo car stwa:
„I do bra na sza! A już w da li / Tre pa kiem
przy tu py wał Sta lin / I słusz nie mru żył
oczko ‘umne‘” (PZ 110-111; D 111). Cie -
kaw szy za pew ne, z per spek ty wy hi sto rio -

Blask

Kwiatów polskich
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
zo ficz nej, jest jed nak in ny efekt za bie gów
po li tycz no -po praw no ścio wych daw niej -
szej cen zu ry; oto po mi ja się an ty ger mań -
ską ty ra dę, za mknię tą w 18 wer sach
(nb. 18 wer sów wy rzu co no tak że z aneg -
do ty o Bo le sła wie Wie nia wie -Dłu go -
szow skim – PZ 121-122; D 120): „Nie!
To ka ta log sy no ni mów / (Ozdob nych
garst ką kiep skich ry mów) / Do sło wa
‘Nie miec‘” […] Nie wda jąc się w dys ku -
sje dłu gie / Przy znam, że wiel bię ich
po etę / Na zwi skiem Go ethe. Go ethem
Go ethe, / Bach Ba chem i Düre rem Dürer,
/ A zbó jem jest nie tyl ko Führer, / Lecz ca -
ły szczep – z ba ba mi, dzieć mi, / Ca ły teu -
toń ski ród be zec ny! / Miał Go ethów, czy
ich nie ma wła śnie, / To niech go ja sny
pio run trza śnie” (PZ 23; D 19). Czy Tu -
wim miał ob wi jać w ba weł nę swo ją
wście kłość na dzie ją cy się na je go oczach
gwałt (Ho lo caust)? Chy ba nikt mu tej
szew skiej pa sji czy bia łej go rącz ki – na -
zy wa nej ucze nie fu ror po eti cus – nie po -
wi nien za bra niać! 

Wiem, iż część kry ty ków i hi sto ry ków
li te ra tu ry nie prze pa da za Kwia ta mi pol -
ski mi. Ale oglą da jąc cy kle hi sto rycz ne (np.
o sta ro żyt nym Egip cie czy Rzy mie), pre -
zen to wa ne w te le wi zji, do cho dzę do wnio -
sku, że każ dy za by tek cy wi li za cji (a w tym
sztu ka, ar chi tek tu ra i li te ra tu ra) jest
na swój spo sób cie ka wy i god ny prze stu -
dio wa nia. For mal nie zresz tą, pierw szy
tom (bo był za po wia da ny i dru gi) ma swo -
je za koń cze nie – Epi log to mu pierw sze -
go (PZ 271-277) – er go kon ten tuj my się
tym, co ma my, a nie na rze kaj my, iż przy -
dał by się jesz cze je den tom! A Pan Ta de -
usz do cze kał się kon ty nu acji pió ra Mic -
kie wi cza? Mo że mu szą nam star czyć
czte ry frag men ty Sło wac kie go, uka zu ją -
ce go zi mo wy od wrót Na po le ona spod
Mo skwy? 

Sam Tu wim w jed nym z po rzu co nych
wa rian tów po ema tu zdra dza nam, o co mu
cho dzi ło w trak cie czte rech lat emi gra cyj -
nych, gdy zma gał się z przy pły wa mi
i od pły wa mi na tchnie nia: „Ta po wieść jest
o ma łych spra wach: / O ma łych lu dziach,
rze czach, chwil kach, / Tę sk no ta tyl ko
by ła wiel ka, / Epo ka tyl ko by ła wiel ka, /
Gdym ma łe wier sze z nich wy kra wał”
(PZ 562). Czy li chciał na pi sać współ cze -
sne go Pa na Ta de usza, a bar dziej od po wia -
dał je go tem pe ra men to wi jed nak ton i styl
Be niow skie go. Do stro ny Mic kie wi cza,
epic kiej, na le żą po tęż ne nie kie dy enu me -
ra cje, na śla du ją ce Ho me ryc kie wy li cze nia
okrę tów i kra in Acha jów, wal czą cych
z Tro ja na mi. Do tej stro ny za li czam rów -
nież za chwyt pol ski mi da nia mi, te ga stro -
no micz ne „bu fe tia dy” Tu wi ma, z któ -
rych jed ną, 4-wer so wą o ta len tach ku char ki
Fol blu ta, pa ni Biel skiej, przy po mnę: „(Jej
zra zy z ka szą! Bo że! Zjesz tych / Tłu ścio -
chów tu zin – pro sisz wię cej. / A barszcz
jej! A ta tar ski bef sztyk! / A gęś! A klops!
A stek cie lę cy!...)” (PZ 246-247). Bo
„Mó wiąc krót ko: / Nam w Pol sce, śle dziu!
w Pol sce, wód ko! / Tam so bie wa mi
człek do ga dzał! / Tam bu fet był jak Bóg
przy ka zał!” (PZ 178). 

Stro na Sło wac kie go, li rycz na, prze -
po jo na jest wspo mnie nia mi i no stal gią
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za Ło dzią i War sza wą, a tak że po ry wa ją -
cy mi opi sa mi bo jów pod nieb nych. Są to
po je dyn ki z mi ta mi re li gij ny mi („taj na
mszy al che mia, / Sa kra men tal na teo fa gia,
/ Spek takl ofia ry, świę ta ma gia, / Co dzien -
na cu dów aka de mia”, PZ 188), z urzę da -
mi Wa ty ka nu: „O, Mi ni ster stwo / Spraw
Za świa to wych! MSZ -cie! / O, ła sko wia -
ry ob ja wio nej! / O, Ga brie lu w Na za re -
cie! / O, wa ty kań skie re ming to ny! /
O, kar to te ki! O, bu dże cie!” (PZ 189). Cie -
ka we, iż te pod nieb ne bo je zo sta ły w 1955
ro ku tak da le ce ocen zu ro wa ne, że z to mu
ulot ni ły się (zob. D 191) ca łe czte ry
stro ni ce (188-192) wy da nia kry tycz ne go! 

Mic kie wi czow ska do me na Kwia tów
pol skich wpro wa dza do po ema tu opi sy
prze bie gu re wo lu cji 1905 ro ku w Ło dzi,
chwi li wy bu chu I woj ny świa to wej, od -
ro dze nia Pol ski w 1918 ro ku, hi tle row -
skiej oku pa cji kra ju, a na tym tle dzie je
ro dzi ny ogrod ni ka (to on wią że „wzwyż
i stro mo” bu kie ty wiej skie) Igna ce go
Dzie wier skie go, je go cór ki Zo fii i wnucz -
ki Anie li, ap te ka rza Ka mi la Roz pę dzi kow -
skie go, księ dza Ada ma Ko mo dy, mi lio -
ne ra Fry de ry ka Al fre da Fol blu ta.
W dzie jach tych bo ha te rów peł no ma my
za sko czeń i za ła mań nie upo rząd ko wa nej
chro no lo gii zda rzeń: ogrod nik sta je się le -
gio ni stą Pił sud skie go, Zo sia wy cho dzi
za ro syj skie go ofi ce ra (za gad nie nie mie -
szań ców Par nic kie go?), 13-let nia Aniel -
ka ku si ap te ka rza i księ dza (mo tyw Lo -
li ty Na bo ko va?), by w koń cu stać się
ko chan ką Fol blu ta i de mo nicz ną tan cer -
ką ka ba re to wą. Ale te dzi wacz ne hi sto rie
oka zu ją się wy łącz nie le d wo za ry so wa -
ną sce ne rią, w któ rej przyj dzie nam po -
dzi wiać głów ne go bo ha te ra, ja kim jest
oczy wi ście w ca łej kra sie – ra zem z prze -
klę tą „mysz ką” na twa rzy („je stem bied -
ny i ‘my sza ty‘” PZ 172) – po eta Ju lian Tu -
wim. Dzie wier ski do my śla się już w 1918
ro ku, że je go zna jo my z Ło dzi po tra fi na -
pi sać li bret to do pla no wa nych przed sta -
wień dzie cię ce go te atrzy ku: „Mo że Ró -
życ ki z To ma szo wa? / A mo że Jul cio? Bo
to chy ba / Ten sam, co ‘na fa bry ce’ by -
wał… / Co za ‘Pi ka dor’ ta ki? Czy tał /
Ulot kę na uli cy… Czy to / Ten łódz ki
chło pak? ry my skła da?” (PZ 254). Ga ze -
cia rze war szaw scy mó wią mię dzy so bą:
„Pan Tu wim z pa nem puł kow ni kiem /
Do Wró bla po szli na jed ne go… / Jak daw -
no? Be dzie pół go dzi ny…” (PZ 283: nb.
wy da nia wcze śniej sze po mi ja ły ten frag -
ment). Opo wie dzia no o mło dzień czych
za uro cze niach po ety (Ha lin ka Kon, Zo -
sia Opę chow ska), o wiel kiej je go mi ło ści
do Ste fa nii (na jej cześć po wstał Gran de
Val se Bril lan te, PZ 53-56), któ ra zo sta ła
żo ną Tu wi ma. A tak że o lek tu rach chło -
pię cych, nie wy łą cza jąc ca ło ży cio wych fa -
scy na cji sta ry mi cza so pi sma mi („O, ‘Mu -
chy”, ‘Kol ce’ i ‘Bo cia ny’!”, PZ 25)
i dzi wacz ny mi wier szy dła mi, co sta ło się
po tem pod sta wą to mu Pe gaz dę ba, czy li
Pa nop ti cum po etyc kie (War sza wa 1950)
oraz ru bry ki Ci cer cum cau le, czy li Groch
z ka pu stą, pro wa dzo nej w la tach 1949-
1953 w mie sięcz ni ku „Pro ble my”, któ ry
dla tej wła śnie ru bry ki czy ta łem w szko -
le pod sta wo wej! Do dam, iż Wy daw nic -

two ISKRY nie daw no pięk nie wy da ło te
fe lie to ny w gru bym to mie (J. Tu wim: Ci -
cer cum cau le CZY LI groch z ka pu stą.
War sza wa 2009; Czy tel ni ku zwróć bacz -
ną uwa gę na or to gra fię i in ter punk cję tych
dwu za pi sów ty tu łów!).

Ale oczy wi ście nie by ło by tu na wią zań
do Be niow skie go, gdy by za bra kło ży wej
po le mi ki z kon ku ren ta mi i ry wa la mi
po etyc ki mi! O Je rzym Pietr kie wi czu
po wie z „nie wy pa rzo ną gę bą” Tu wim
wprost: „Po eta pol ski Pierd -Piert kie -
wic” (PZ 111). O in nym wier szo pi sie:
„Pla gio gra fo man Ipo hor ski” (ib.). O fu -
tu ry ście Sta ni sła wie Mło do żeń cu – „fe -
to ry sta Mło dor że niec” (PZ 112), a o Gał -
czyń skim zdob ny traf nym ka lam bu rem
dwu wiersz: „Gdy gro ził ‘no cą dłu gich no -
ży’ / Li ryk, de li ryk, sa ta ni sta” (PZ 110).
Trze ba do dać jesz cze, iż od po cząt ku
Kwia tów pol skich po eta pi sze o uwiel bie -
niu dla Le opol da Staf fa, a lu bi też Ma rię
Paw li kow ską -Ja sno rzew ską, Ana to la
Sło nim skie go, Ja na Le cho nia, Ma ria na
He ma ra, a na wet (naj mniej zna ne go ze
ska man dry tów) Fe lik sa Przy siec kie go! 

Aby przy bli żyć się do po etyc kiej al che -
mii Tu wi ma, pro po nu ję prze śle dzić kon -
tek sty jed ne go ze słów klu czy, ja kim jest
BLASK. Wy raz ten po ja wia się w po in -
cie utwo ru: „Ten wi cher – na szą pięść po -
de rwie / I BLASK, i krzyk, i wiersz,
i krew!” (PZ 277). Ra zem ze sło wa mi po -
chod ny mi (po blask, od bla ski, blasz czek,
bez bla ska łyż ka) ma my tu pra wie 20 in -
te re su ją cych sko ja rzeń z BLA SKIEM.
Wy li czam kil ka wy im ków z po ema tu,
pod kre śla jąc wpa da ją ce w oko i ucho aso -
nan se: „Więc jak pach nia łeś, bzie war -
szaw ski, / Kie dy, ra żą ca i nie zno śna, /
Przy szła, ru iny stro jąc w BLA SKI, /
No wej nie wo li pierw sza wio sna?”
(PZ 19); „Ścią gnij oczy ma BLASK z mo ‐
ty li / I z ‘be ija -flo rów’ tej Bra zy lii / (Tak
zwą ko li bry: ‘ca łuj -kwiat ki’, / Bo dziob -
kiem wła żą mię dzy płat ki)” (PZ 50); „Te
tłu my, tru pa tra tu ją ce, / I czar ny BLASK,
co na gle za lał / Ja sne twe oczy, Zoń ka -
-słoń ce!” (PZ 73); „Pro ce sję wie dli tra ‐
ge dian ci, / A żą dło ognia pa ła ją ce / BLA -
SKÓW mie ni ło się ty sią cem / W cen trum
mon stran cji” (PZ 191); „Za oknem
zgiełk: sztan da rów las, / Okrzy ków grom,
ba gne tów BLASK” (PZ 233 – o ro -
ku 1918); „Ko sme ty ka mi pań skiej ła ski
/ I ka lo tech ni ką do bro ci / Uak sa mit ni ją,
do zło ci, / Przy stroi w na le ży te BLA SKI”
(PZ 257 – mi lio ner o ka rie rze Aniel ki);
„Jed ną spra wę ten wiersz utwier dza, /
Jed nym BLA SKIEM się zło ci: / Sła wię
tech ni ków mi ło sier dzia, / Elek tro mon te -
rów do bro ci!” (PZ 267). 

Tu wim owym BLA SKIEM po wią zał
trzy kwe stie czy za gad nie nia: kró le stwo
Ero sa, mo car stwo Mar sa oraz ba jecz ną
kra inę Apol li na. W wa rian tach prze czy -
ta my o Aniel ce -Lo li cie: „Trzy na sto let nia
w BLA SKU rze ki / Ką pa ła się w czerw -
co wy ra nek, / Opły wał ją ko li stym BLA -
SKIEM / Kół wod nych wie lo kręż ny wia -
nek” (PZ 501) oraz „Przed tym księ dzem
/ W ca łej kwit ną cej swej po tę dze, / Sło -
necz nym ozło co na BLA SKIEM, / Zja wię
się na ga – na ga – na ga!” (PZ 514). Mar -
so wa dzie dzi na to re wo lu cja 1905 ro ku
w Ło dzi oraz I i II woj na w War sza wie:
„Pły nę łaś w pur pu ro wych BLA SKACH,
/ Gdy się nad to bą strop roz trza skał”
(PZ 277 – o sto li cy, „Hio bie pol skich
miast”). Co do sła wy i chwa ły, to po ja wia
się w Kwia tach pol skich me ta fo ra
„BLASK wiecz no ści” (PZ 195), a Mie -
czy sław Ja strun w prze mó wie niu na aka -
de mii ża łob nej w dniu 18 stycz nia 1954
ro ku traf nie za cy to wał wiersz Tu wi ma
(Do lo su z to mu Bi blia cy gań ska), za wie -
ra ją cy sło wa jak że przy po mi na ją ce zna -
ną li nij kę Sło wac kie go („Ta kart ka wie -
ki tu bę dzie pła ka ła / I łez jej sta nie”; zob.
H. Mar kie wicz, A. Ro ma now ski: Skrzy -
dla te sło wa. War sza wa 1990, s. 617): „Ta
stro fa, zwar ta, zwię zła, ca ła, / Nie po ru szo -
na bę dzie sta ła / W zim nym, okrut nym
BLA SKU sła wy” (M. Ja strun: Pa mię ci
Ju lia na Tu wi ma. W to mie: J. Tu wim:
Wier sze. War sza wa 1955, s. 28). I chy ba
do dziś – jak nie bez uza sad nień są -
dzę – Tu wim jest naj ja śniej szą gwiaz dą
(peł ną bły sków i bla sków!) w ska man -
dryc kiej ple ja dzie! ■

sl04s60-61m  18-04-19  11:17  Strona 2



62

ce go w bram ce war sza wia ków Edwar da
Szym ko wia ka (od by wał wte dy służ bę
woj sko wą), czer wo no -żół ty strój sto ją ce -
go po prze ciw nej stro nie Ry szar da Wy -
rob ka (po pu lar ne go Pin go la), a przede
wszyst kim wy wo łu ją cy dreszcz pod nie -
ce nia u ośmio lat ka ryk na try bu nie,
pierw szy w ży ciu, bo na A - czy B -kla so -
wych me czach w Tar now skich Gó rach
o ta kim na tę że niu gło sów ki bi ców nie
mo gło być mo wy.

Oży wi ły we mnie Le gen dy spor tu ślą -
skie go tak że in nych wspo mnień co nie -
mia ra. Roz dział o ko la rzach na przy -
kład – nie za gro żo ne zwy cię stwo
ele ganc kie go stu den ta sto ma to lo gii Mie -
czy sła wa Wil czew skie go, wie lo krot ne go
uczest ni ka Wy ści gu Po ko ju, w ja kimś jed -
no eta po wym wy ści gu, któ re go me ta
znaj do wa ła się na tar no gór skim ryn ku,
a wy le gli wte dy na uli ce chy ba wszy scy
miesz kań cy gwar ko we go gro du. 

Gdy czy tam o Jó ze fie Szmid cie, uświa -
da miam so bie, ze ten dwu krot ny zło ty
me da li sta olim pij ski spo wo do wał, że
my, po ko le nie chłop ców ko pią cych pił -
kę ca ły rok, po tra fi li śmy na wszyst kich
prze rwach w szko le upra wiać... trój -
skok, i to tak gor li wie, że wra ca li śmy
do do mu z obo la ły mi krę go słu pa mi.

Głos le gen dar ne go spra woz daw cy Boh -
da na To ma szew skie go oży wi ły mi
w książ ce Co fał ki roz dzia ły po świę co ne
Ja nu szo wi Si dle i Je rze mu Chro mi ko wi.
Oto nie za po mnia ny opis wia tru wie ją ce -
go na olim pia dzie w Mel bo ur ne w 1956
ro ku w cza sie kon kur su oszczep ni ków
oraz ge stu na sze go mi strza i ów cze sne go
re kor dzi sty świa ta (83,66 m) – ro dem
z Szo pie nic, któ ry po ży czył sta lo wy
oszczep pro duk cji szwedz kiej Nor we go -
wi Da niel se no wi, a ten po bił nim re kord
świa ta (85,71 m), wy dzie ra jąc zło to Si dle.

Nie dał so bie za to wy drzeć zwy cię stwa
w bie gu na 3 km z prze szko da mi Je rzy
Chro mik na mi strzo stwach Eu ro py
w Sztok hol mie w ro ku 1958, choć Ro sja -
nin Rżysz czyn pra wie zni we lo wał ogrom -
ną prze wa gę na sze go bie ga cza nad ry wa -
la mi. Re la cja To ma szew skie go – je go
nie za po mnia ne „Chro mik ucie ka, Rżysz -
czyn go go ni” – to kla sy ka pol skie go spra -
woz daw stwa spor to we go („Pa ni nie mo -
że mnie pa mię tać” – po wie dział do mo jej
żo ny Boh dan To ma szew ski, gdy mu ją
przed la ty przed sta wia łem, na co mo ja to -
wa rzysz ka ży cia za re ago wa ła fi glar nie sło -
wa mi: „Jak mo gę nie pa mię tać?! – Chro -
mik ucie ka, Rżysz czyn go go ni”;
To ma szew skie mu za szkli ły się oczy...).

Ale i mo je oczy by ły cią gle mo kre
przy lek tu rze ksiąz ki Ja na Co fał ki. Za te
wzru sze nia je stem au to ro wi szcze gól nie
wdzięcz ny. Wszy scy zaś miesz kań cy
zie mi ślą skiej po win ni mu być wdzięcz -
ni za utrwa le nie w pa mię ci naj więk -
szych spor tow ców te go re gio nu.

Na
okład ce książ ki – zdję cie, któ re
po 20 paź dzier ni ka 1957 ro ku

obie gło Pol skę: ka pi tan na szej pił kar skiej
re pre zen ta cji Ge rard Cie ślik zno szo ny jest
na ra mio nach przez roz en tu zja zmo wa -
nych ki bi ców Sta dio nu Ślą skie go po zwy -
cię stwie bia ło -czer wo nych nad Związ -
kiem Ra dziec kim 2:1 i dwu bram kach
te goż le gen dar ne go na past ni ka cho rzow -
skie go Ru chu (skład owe go ze spo łu je -
stem go tów wy re cy to wać o każ dej po rze
dnia i no cy: Szym ko wiak – Flo reń ski,
Ko rynt, Woź niak – Gaw lik, Zien ta -
ra – Jan kow ski, Brych czy, Kemp ny, Cie -
ślik, Lent ner). 

Po tem moż na się za głę bić w lek tu -
rze 400 stron książ ki przy wo łu ją cej pa -
mięć o wy bit nych spor tow cach: pił ka -
rzach Er ne ście Wi li mow skim, Ge rar dzie
Cie śli ku i ich Ru chu Cho rzów, Edwar dzie
Szym ko wia ku, Ja nie Li ber dzie i ich Po -
lo nii By tom, o Er ne ście Po hlu, Wło dzi -
mie rzu Lu bań skim i ich Gór ni ku Za brze,
o Lu cja nie Brych czym, o lek ko atle tach
Ja nu szu Si dle, Je rzym Chro mi ku, Jó ze -
fie Szmid cie i Eu ze biu szu Fer cie, o In -
dze Ma rii Krau se -Kra wiec oraz pił kar -
kach i pił ka rzach ręcz nych, o skocz ku
nar ciar skim Zdzi sła wie Hry nie wiec kim,
o Mie czy sła wie Wil czew skim, Jo achi mie
Ha lup czo ku oraz in nych ko la rzach,
o Hen ry ku No wa rze i bok se rach ze Zbi -
gnie wem Pie trzy kow skim i Ma ria nem
Ka sprzy kiem, o żuż low cu Je rzym Szcza -
kie lu, o pły wacz ce Oty lii Ję drzej czak,
o ping -pon gi ście Ste fa nie Dry sze lu,
o szy bow ni kach Fran cisz ku Kęp ce,
Edwar dzie Ma ku li, Je rzym Ma ku li i Se -
ba stia nie Ka wie, wresz cie – o hi ma la iście
Je rzym Ku kucz ce. Wszy scy oni to nie -
kwe stio no wa ne LE GEN DY SPOR TU

ŚLĄ SKIE GO i ta ki też jest ty tuł przy wo -
ła ne go tu taj opra co wa nia.

A pod jął się go nie stru dzo ny ba dacz
i po pu la ry za tor ślą skich spraw, łą czą cy
prze ogrom ną mi łość do oj czy stej zie mi
z grun tow ną wie dzą o niej – Jan Co fał -
ka (rocz nik 1940), ro dem z Ryb nej (dziś
na le żą cej do Tar now skich Gór), od ro -
ku 1970 miesz ka ją cy w War sza wie, au -
tor zna nych ksią żek: Ślą za cy w War sza -
wie (2008), Księ ga Ślą za ków (2009),
Ślą za cy i Kre so wia cy (2011) oraz Ślą za -
cy w świe cie (2015). Le gen dy spor tu ślą -
skie go są bez cen nym do peł nie niem tej
pięk nej se rii, opu bli ko wa nej w war -
szaw skim Wy daw nic twie Na uko wym
Scho lar. Star si czy tel ni cy przy ich lek -
tu rze bę dą z roz czu le niem wra cać
do wspo mnień z dzie ciń stwa, młod si
zaś – przez pry zmat spor tu – zo ba czą zie -
mię ślą ską na sze ro kim tle hi sto rycz no -
-spo łecz nym.

To ostat nie po ma ga w zro zu mie niu
skom pli ko wa nych ży cio ry sów wie lu bo -
ha te rów tej książ ki, szcze gól nie Er ne sta
Wi li mow skie go. Roz ma wia łem o nim
czę sto z Oj cem, któ ry po wta rzał: „Nie od -
bie ram ci mi ło ści do Cie śli ka, któ re go tak
jak ty da rzę prze ogrom ną sym pa tią, ale
pa mię taj, że pił kar skim ge niu szem był
Wi li mow ski”.

A prze cież to przede wszyst kim dla Ge -
rar da Cie śli ka za wiózł mnie Ta ta po raz
pierw szy do Cho rzo wa, a by ło to 12 wrze -
śnia 1954 ro ku, co po twier dza w książ -
ce Ja na Co fał ki re la cja Lu cja na Brych cze -
go, dla któ re go był to pierw szy mecz
li go wy w bar wach Le gii War sza wa.
Ruch wy grał 1:0 po bram ce Al sze ra, a ja
ca ły czas wo dzi łem wzro kiem za Ge rar -
dem, choć pa mię tam do sko na le fru wa ją -

KSIĄŻKI JAN MIODEK

Od Wi li mow skie go

do Ku kucz ki

Jan Co fał ka: Le gen dy spor tu ślą skie go,
Wy daw nic two Na uko we SCHO LAR,
War sza wa 2017, s. 410. 
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A
n drzej Krzysz tof Waś kie wicz był w na szej
kul tu rze li te rac kiej oso bo wo ścią i oso bi -

sto ścią. To po eta, kry tyk, hi sto ryk i so cjo log
li te ra tu ry, edy tor, re dak tor to mów zbio ro wych
oraz wy daw ni czych se rii, bi blio graf, kro ni karz,
dzien ni karz. W każ dym z tych ob sza rów
twór czej ak tyw no ści speł niał się zna ko mi cie,
ni gdy „w prze pi so wych ra mach”, za -
wsze – „z nad dat kiem”. De biu to wał to mi kiem
Wstę po wa nie w 1963 ro ku, w 1966 wy dał po -
wieść Dom z pła skim da chem, w 1973 opu -
bli ko wał pierw szy zbiór szki ców o awan gar -
dzie Ry gor i ma rze nie. 

Ob szer na księ ga wspo mnień, opa trzo na ty -
tu łem An drzej, skła da się z czte rech czę ści:
Świat li te ra tu ry, W krę gu przy ja ciół i zna jo -
mych, Pry wat nie, De dy ka cje (wy bór), któ re
cho ciaż są roz dzia ła mi, nie funk cjo nu ją osob -
no, prze ni ka ją się, uzu peł nia ją i do peł nia ją.
Słusz nie, już na po cząt ku, Le szek Żu liń ski za -
ak cen tu je: „Waś kie wicz był daw niej i po zo -
stał do koń ca wy znaw cą No we go Pa ra dyg ma -
tu, czy li wszyst kie go, co w li te ra tu rze jest jej
za krę tem i od no wą, no wym mo de lem i for -
mu łą, no wym „for ma tem mó wie nia” [...]”.
Waś kie wicz po wra cał nie ustan nie do awan -
gar do wych źro deł, su mien nie kom ple tu jąc ar -
chwium li te rac kiej no wo cze sno ści. Im po nu -
ją edy cje kry tycz ne tek stów Ta de usza Pe ipe ra,
Ana to la Ster na, Ty tu sa Czy żew skie go (tę
opra co wał z Ja nu szem Kry sza kiem), li czy ło
się dla nie go wy ry wa nie nie pa mię ci „po etów
mi nio nych”, ka non, ale tak że pro mo cja au to -
rów na li te rac ką sce nę wstę pu ją cych.

Waś kie wicz na le żał do krę gu Orien ta cji Po -
etyc kiej „Hy bry dy”, ob ser wu jąc dro gi i roz -
dro ża współ cze snej po ezji kon stru ował wte -
dy swój pro gram. Był prze ko na ny, że nur ty
po ezji kon struk ty wi stycz nej i li ry ki re flek sji
mo ral nej mu szą się spo tkać, ulec kon ta mi na -
cji. Wiersz ma być – przy wo łu ję frag ment jed -
nej z je go ksią żek – „ca ło ścio wą for mu łą świa -
ta, za my ka ją ce go w so bie ca łe bo gac two
je go prze ja wów, spro wa dzo ne do for muł
słow nych, de fi niu ją cych za sad ni cze pra wi dło -
wo ści”. Ja nusz Kry szak za uwa ży, że Waś kie -
wicz po szu ki wał „moż li wo ści sca le nia, zin -

te gro wa nia i uwew nętrz nie nia te go, co osob -
ne, w ja kąś wi zję ca ło ści jed no czą cej w so bie
wie lość do świad czeń i zja wisk, pa mięć i wy -
obraź nię, po czu cie sa mot no ści i pra gnie nie
wspól no ty”. W po ezji – dra ma tycz nie pod szy -
tej bio gra fią, wyj ściem z ru in znisz czo ne go
mia sta – po szu ki wał ekwi wa len tów, ze sta wiał
frag men ta rycz ne se kwen cje.

Ma rian Ki siel przyj rzał się kry ty ce li te rac -
kiej Waś kie wi cza, je go prak ty ce łą czą cej ele -
men ty struk tu ra li stycz ne z fe no me no lo gią, wy -
ko rzy stu ją cej per spek ty wy so cjo lo gicz ne (tu
od naj dzie my uwa gi zwią za ne z książ ka mi Lu -
bu skie śro do wi sko li te rac kie, O li te ra tu rze lu -
bu skiej). Cza sy zie lo no gór skie i pra cę w dwu -
ty go dni ku „Nad odrze” przy po mnia ła Hen ry ka
Do bosz -Ki na szew ska, pro wa dzą ca dział kul -
tu ral ny, w któ rym Waś kie wicz zaj mo wał się
li te ra tu rą. No ta be ne w pi śmie (la ta 1976–1978)
pod pseu do ni mem Aleph kry tyk re da go wał ru -
bry kę Od po wie dzi li te rac kie. Za miesz czał
w niej, no tu je te raz Mi ro sła wa Szott, ko men -
ta rze do wier szy „od rzu co nych”, oce niał je cza -
sa mi ka te go rycz nie, in nym ra zem z pół u śmie -
chem, iro nią. Po dej mu jąc grę z pi szą cy mi
i czy tel ni ka mi, wcho dził w ro lę star ca, któ ry
rze ko mo de biu to wał w Dwu dzie sto le ciu, na -
mó wio ny przez „Mi strza” – Ka zi mie rza Brze -
skie go (to przed sta wi ciel fu tu ry stycz nej „li gi
te re no wej” z gru py Ka ta ryn ka War szaw ska),
wska zy wał mie li zny po ezjo twór stwa i moż -
li wo ści no wych roz wią zań.

Pi szę o awan gar do wym ba da czu, kry ty ku
i po ecie, a He le na Gło gow ska oraz An drzej
Cho dub ski przy po mnie li w to mie za in te re so -
wa nia, po my sły oraz dzia ła nia Waś kie wi cza
zwią za ne z mniej szo ścia mi na ro do wy mi, et -
nicz ny mi, do świad cze niem wie lo kul tu ro wo -
ści. Za ini cjo wał on po wsta nie Pra cow ni Toż -
sa mo ści Kul tu ro wej Gdań ska i Po mo rza, brał
udział w kon fe ren cjach, pi sał o kwe stii wy róż -
nia ją cej sa mo świa do mo ści, ro li ję zy ka w czy -
tel ni czych obie gach oraz li te ra tu rze – tej za -
mknię tej w ści słym krę gu et ni, i tej wcho dzą cej
w krwio bieg na ro do wy. Cho dub ski do ce niał
wpływ Waś kie wi cza na bu do wa nie re la cji „po -
mię dzy” przed sta wi cie la mi spo łecz no ści ka -

KSIĄŻKI PAWEŁ MAJERSKI

Portret wielostronny

szub skiej, bia ło ru skiej, li tew skiej, es toń skiej,
ukra iń skiej, ro syj skiej, nie miec kiej, ho len -
der skiej, ży dow skiej, łem kow skiej, or miań skiej,
ka ra im skiej, ta tar skiej, kosz naj der skiej. 

Swo je re tro spek tyw ne za pi sy ze sta wia te -
raz 61 przy ja ciół i zna jo mych, m.in. Ja nusz Ko -
niusz (Do zo ba cze nia), Eu ge niusz Ku rza wa
(An drzej, cie bie nie ma?! – war to też się gnąć
po książ kę te go au to ra An drzej K. Waś kie -
wicz – miej sca opusz czo ne, 2012), Zbi gniew
Choj now ski (Waś kie wicz), Le szek Żu liń ski
(An drzej – mój Mistrz!), Jan Ku ro wic ki (Mój
bliź ni z ni szy), Jó zef Ba chórz (Waś kie wicz z mo -
jej od da li (coś na kształt wspo mnie nia)), An -
drzej Żu row ski (Pa smo po zor nych od le gło ści).
Ka zi mierz So bec ki, brat An ny, jak za pew ne
wie le osób, za sta na wiał się „Czy An drzej
miał czas wol ny”?. Cór ka Ole na opo wia da: „To
był Ta ta za bie ra ją cy nas na spa ce ry nad sta wy
i do la su [...]. Zna ją cy ja dal ne i lecz ni cze ro -
śli ny, zbie ra ją cy grzy by, przy rzą dza ją cy na lew -
ki i do mo we wi na, kon fi tu ry z ró ży...”, przy -
po mi na ta trzań skie i biesz czadz kie wę drów ki
z ma pa mi i kom pa sem, bi wa ko we go to wa nie.
Syn Adam pa mię ta, że „spa cer na sta ry ko le -
jo wy na syp [...] był wy pra wą na ca ły dzień”.
Dzie ci pi szą o je go życz li wo ści, wy ro zu mia -
ło ści, to le ran cji, zna jo mi i współ pra cow ni -
cy – o eru dy cji i skrom no ści. Cór ka przy po -
mnia ła, że gdy pra co wał, je go po kój za mie niał
się w wie żę z ko ści sło nio wej, ale jed no cze -
śnie miał wy miar wie lo funk cyj ny: „w za leż -
no ści od po trzeb słu żył ja ko od święt na ja dal -
nia, sa lon i bi blio te ka”; syn Mar cin utrwa lił
wie czor ny kli mat: „[...] jest ciem no już, ci cho,
sły chać stu kot ma szy ny do pi sa nia zza za -
mknię tych drzwi do pra cow ni – i to da je po -
czu cie bez pie czeń stwa”. We wspo mnie niach
naj bliż szych i zna jo mych kil ka krot nie po ja wia
się ob raz „An drze ja rzą dzą ce go w kuch ni”. Syn
Krzysz tof po wia da, że oj ciec zwy kle go to wał
obia dy, „upie cze nie in dy ka w ca ło ści czy
zro bie nie cia sta fran cu skie go” nie spra wia ło
mu kło po tu, by ły ry by, kal ma ry. Hen ry ka
Thie le, przy ja ciół ka ro dzi ny, w ku li nar nych
eks pe ry men tach Waś kie wi cza do strze ga ła ro -
lę „ana li tycz ne go umy słu” (zresz tą o „ku chen -
nym cza ro dzie ju” prze czy ta my w fe lie to no wo -
-po ga dan ko wym zbio rze Waś kie wi cza
Je dze nie jest nie zdro we. Ale przy jem ne...).

Roz dział De dy ka cje za wie ra 40 wier szy
z róż nych lat, m.in. Je rze go Le szi na, Ja nu sza
Żer nic kie go, Krzysz to fa Gą sio row kie go, Woj -
cie cha Ka wiń skie go (za my ka ją cy ca łość wiersz
Kry sty ny Ko nec kiej de dy ko wa ny jest An nie So -
bec kiej). Po śród wpi sa nych w in dy wi du al ne po -
ety ki tek stów od naj dzie my re flek sy me ta li rycz -
nych za my śleń i utrwa lo ne zna ki po że gnań.

Ma rian Ki siel, przez la ta uważ nie ob ser wu -
ją cy twór cze dzia ła nia au to ra Su we ren ne go pań -
stwa ob ło ków, pod kre śla: „An drzej K. Waś kie -
wicz czy tał li te ra tu rę i ży cie li te rac kie.
Za chłan nie. Jed na ko wo uważ nie, by nie prze -
śle pić żad nej for my ak tyw no ści ar ty stycz nej.
Był w tych lek tu rach – rów no cze śnie do ku men -
ta li stą i in ter pre ta to rem. Ko lek cjo ne rem pa pie -
ru i eg ze ge tą sen sów ukry tych”. Nie by ło w tym
przy god no ści do świad cze nia, ist nia ła kon se -
kwen cja, ba daw czy upór, do cie kli wość. An na
So bec ka na pi sa ła, że za war te w książ ce tek sty
współ two rzą por tret, po ka zu ją An drze ja Krzysz -
to fa Waś kie wi cza wie lo stron nie. Te mu por tre -
to wi trze ba przy glą dać się wie lo krot nie.

An drzej. An drzej K. Waś kie wicz we wspo ‐
mnie niach. Ze bra ła i oprac. A. So bec ka.
Wo je wódz ka i Miej ska Bi blio te ka Pu ‐
blicz na im. J. Con ra da ‐Ko rze niow skie go,
Gdańsk 2017, s. 426+2 nlb.
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R
o syj skie pro duk cje fil mo we rzad ko po -
ja wia ją się na ekra nach pol skich kin.

Pol skie mu wi dzo wi do stęp ne są wła ści wie
tyl ko pod czas fe sti wa lu de dy ko wa ne mu fil -
mo wi ro syj skie mu, któ ry od ro ku 2007 co -
rocz nie or ga ni zo wa ny jest pod na zwą
Sput nik nad Pol ską. Ro sja tym cza sem
sta no wi ki ne ma to gra ficz ną po tę gę, choć -
by ze wzglę du na nie by wa łe szczę ście
do gi gan tów ki na for ma tu An drie ja Tar -
kow skie go. Obec nie nie ma re ży se ra, któ -
ry cie szył by się aż ta ką es ty mą, jak twór -
ca No stal gii i An drie ja Ru blo wa, nie mniej
bez tru du moż na wy mie nić kil ku re ży se -
rów o na praw dę moc nej po zy cji, któ rych
fil mo we pre mie ry sta wa ły się mię dzy na -
ro do wy mi wy da rze nia mi. Ni ki ta Mi chał -
kow, An driej Kon cza łow ski, An driej Zwia -
gin cew, Alek siej Uczi tiel, Alek siej
Ba ła ba now, Alek sandr So ku row – li stę
moż na by wy dłu żyć.

Za gad nie nia ro syj skiej ki ne ma to gra fii,
a zwłasz cza współ cze snej ro syj skiej sztu -
ki fil mo wej, nie ste ty rów nież pol ska na uka
trak tu je po ma co sze mu. Wciąż bra ku je
opra co wań, któ re sta no wi ły by zwar tą i peł -
ną cha rak te ry sty kę ro syj skiej tra dy cji fil mo -
wej oraz współ cze sne go ki na. Roz pro szo -
ne pu bli ka cje nie są w sta nie ich za stą pić.
Wie lo au tor ska mo no gra fia No we ki no ro syj -
skie wo bec tra dy cji li te rac kiej i fil mo wej
w ja kimś sen sie pró bu je prze trzeć szla ki. To
po zy cja ob ję to ścio wo nie wiel ka, jej war tość
jed nak jest nie do prze ce nie nia. Au tor ki po -
sta wi ły przed so bą za da nie na szki co wa nia
ob ra zu moc no nie jed no rod ne go współ cze -
sne go ki na ro syj skie go. Każ dy z pię ciu roz -
dzia łów książ ki po świę co ny jest ana li zie jed -
ne go fil mu. Fil my są róż ne, sta ran nie
wy se lek cjo no wa ne i ja ko mo de lo we ob ra -
zy okre ślo nych nur tów (po etyk) od sła nia -
ją ten den cje pa nu ją ce w – za po wia da nym
w ty tu le – no wym ro syj skim ki nie. Wszyst -
kie pod da wa ne ana li zie ob ra zy wpi su ją się
jed no cze śnie w dia log z tra dy cją li te rac ką
oraz fil mo wą – a tak że sze rzej – z kul tu rą,
przy tym nie tyl ko ro syj ską.

Jak by na po twier dze nie te zy o – pod kre -
śla nym w mo no gra fii – li te ra tu ro cen trycz -
nym na ce cho wa niu ro syj skiej kul tu ry,
pierw sze trzy roz dzia ły książ ki po dej mu ją
za gad nie nie prze ko do wy wa nia dzie ła li te -
rac kie go na ję zyk fil mu. Ana li zie pod da no
trzy fil my: Ra gi na (2004) Ki rył ła Sie rie -
brien ni ko wa – ada pta cję słyn nej Sa li nr 6
An to na Cze cho wa, ko pro duk cję ame ry -
kań sko -pol sko -ro syj ską Cri me & Pu ni sh -
ment (2002), bę dą cą ada pta cją Zbrod ni
i ka ry Fio do ra Do sto jew skie go, w re ży se -
rii nie ży ją ce go już Izra el czy ka pol skie go po -
cho dze nia – Me na he ma Go la na, a tak że Rze -
kę (2002) – ada pta cję no we li pol skie go
pi sa rza Wa cła wa Sie ro szew skie go pt. Dno
nę dzy – ob raz, któ ry uzna no za naj wy bit niej -
sze dzie ło zmar łe go w 2013 ro ku Alek sie -
ja Ba ła ba no wa. 

Pre zen to wa ne ana li zy i in ter pre ta cje
wska zu ją na sy gna li zo wa ną wy żej nie jed -
no li tość no we go ki na ro syj skie go. Jest
w nim miej sce za rów no na post mo der ni -
stycz ną wi zję, opar tą na ko la żo wym wi dze -
niu świa ta i na war stwia ją cej się sym bo li ce,
w fu zji z es te ty ką na tu ra li zmu (Ra gin);
na peł ną ak tu ali za cję dzie więt na sto wiecz -
nej kul to wej po wie ści po przez mo de lo wa -
nie zna ko wo -se mio tycz nej war stwy fil mo -
we go prze ka zu (Cri me &Pu ni sh ment); jak
i na wy ko rzy sta nie tra dy cji fil mu et no gra -
ficz ne go, z wy ko rzy sta niem ję zy ka ja kuc -
kie go, re kon struk cją co dzien ne go ży cia
na ro du pół no cy, je go zwy cza jów i folk lo -
ru (Rze ka).

Na stęp ne roz dzia ły pre zen tu ją dwie ko lej -
ne od sło ny ro syj skie go ki na. Po wrót (2003)
kon tro wer syj ne go re ży se ra – An drie ja Zwia -
gin ce wa – jest psy cho dra mą, ukła da ją cą się
w re li gij ną przy po wieść o ofie rze, na to miast
Ostat nia Baj ka Ri ty (2012) w re ży se rii Re -
na ty Li twi no wej – ce nio nej w Eu ro pie twór -
czy ni fil mów fa bu lar nych i do ku men tal -
nych, sce na rzyst ki oraz pro du cent ki – ujaw nia
po ety kę sur re ali zmu, od wo ła nia do lo gi ki kar -
na wa łu oraz es te ty kę ko ja rzo ną z ro syj ską od -
sło ną sty lu gla mo ur.

KSIĄŻKI MIROSŁAWA MICHALSKA‐SUCHANEK

Nowe kino rosyjskie

Co cen ne – w sfe rze za in te re so wań au to -
rek po zo sta ją rów nież środ ki struk tu ru ją ce
film. Za po zna ją czy tel ni ka ze stra te gia mi ar -
ty stycz ny mi sto so wa ny mi w kon struk cji fil -
mu, tech ni ka mi fil mo wa nia (np. ope ro wa -
nia ka drem, dłu go ścią ujęć itd.)
i roz wią za nia mi mon ta żo wy mi. Wska zu ją,
w ja ki spo sób okre ślo ne chwy ty bu du ją se -
man ty kę ob ra zu po przez od sy ła nie do zna -
czeń spo za prze strze ni fil mo wej. Roz seg -
men to wa nie ujęć ana li zo wa nych fil mów
od sła nia bo gac two ko dów umo co wa nych
w struk tu rze dzie ła, któ re otwie ra ją no we po -
la sen sów. Spo ro miej sca w mo no gra fii zaj -
mu je opis me tod twór czych przy wo ły wa -
nych re ży se rów. Ot na przy kład
do głów nych skła do wych warsz ta tu Zwia -
gin ce wa – jak czy ta my – na le żą: epa to wa -
nie pro sto tą, oszczęd ność słów, dłu gie za -
sty głe w bez ru chu uję cia oraz klam ry
ide owe i kom po zy cyj ne; każ da ze scen
pod le ga ri zo ma tycz nej dy na mi ce, na wią zu -
jąc do in nych ele men tów fil mo wej fa bu ły,
i sta no wi jed no cze sną re ali za cję co naj mniej
kil ku chwy tów ar ty stycz nych, z któ rych każ -
dy uak tyw nia – nad bu do wa ne nad war stwą
fa bu lar ną – sym bo licz no -mi tycz no -re li gij -
ne ko dy. Na to miast Ostat nia Baj ka Ri ty
ujaw nia wy ko rzy sty wa ne przez Li twi no wą
w ob ra zie fil mo wym me ta fo ry śmier ci,
sym bo le -lejt mo ty wy, a tak że okre śla ją ce jej
me to dę twór czą – te atra li za cję i ry tu ali za -
cję za cho wań bo ha te rów.

Zre ka pi tu luj my – No we ki no ro syj skie wo -
bec tra dy cji li te rac kiej i fil mo wej jest książ -
ką waż ną z trzech wzglę dów.

Po pierw sze – w spo sób prze glą do wy pre -
zen tu je ob raz no we go ki na ro syj skie go, opi -
su je naj waż niej sze obec ne w nim ten den cje,
a tak że kre śli syl wet ki re ży se rów, któ rzy owe
ten den cje wy zna cza ją. A wszyst ko to z od -
nie sie niem do hi sto rii ro syj skiej ki ne ma to -
gra fii, co da je czy tel ni ko wi wy obra że nie
o ge ne zie i kie run kach roz wo ju ro syj skie -
go ki na od je go po cząt ków. 

Po dru gie – dys kurs ce chu je sta ran ność
ter mi no lo gicz na, a rzecz to nie by wa le cen -
na dla efek tyw no ści czy tel ni cze go od bio ru.
Sto so wa ne po ję cia są de fi nio wa ne oraz
opi sy wa ne – i to za rów no te ru dy men tar ne,
do ty czą ce spo so bów prze ko do wa nia ję zy -
ka li te ra tu ry na ję zyk fil mu, jak i zwią za ne
z prze bie giem pro ce su twór cze go oraz za -
gad nie nia mi stric te warsz ta to wy mi. 

Po trze cie – mo no gra fia za po zna je od bior -
cę (po ten cjal ne go wi dza) z in stru men ta mi nie -
zbęd ny mi do świa do me go od bio ru ob ra zu fil -
mo we go, któ re mu win na to wa rzy szyć
re flek sja nad zna cze niem ele men tów skła do -
wych fil mu ja ko czyn ni ków ak ty wi zu ją cych
sze ro kie po la se man tycz ne, a tak że – w przy -
pad ku ekra ni za cji czy ada pta cji – wska zu je
spo so by mo de lo wa nia two rzy wa fil mo we go,
dzię ki cze mu po wsta je uni kal ny ob raz, bę dą -
cy swo istą in ter pre ta cją tek stu li te rac kie go.

Książ ka łą czy cha rak ter ba daw czy z du -
żym po ten cja łem po znaw czym, z pew no ścią
więc za in te re su je ba da czy, zaj mu ją cych
się ro syj ską ki ne ma to gra fią, ale tak że tzw.
sze ro kie go od bior cę za cie ka wio ne go fil mem
ro syj skim. 

Pau li na Bo gusz ‐Tes smar, Na ta lia Kaź ‐
mier czak, Na ta lia Kró li kie wicz, An na
Przy bysz, Be ata Wa li gór ska ‐Olej ni czak:
No we ki no ro syj skie wo bec tra dy cji li te ‐
rac kiej i fil mo wej. Uni wer sy tet Ada ma
Mic kie wi cza, Po znań 2017, s. 120.
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wia da „Mo gło tak być, nie wiem” lub
„Mo że, nie wi dzia łam”. Na wet ze sta wia nie
świa dec twa Po smysz z in ny mi re la cja mi
ujaw nia nie ści sło ści i gwa ran tu je su we ren -
ność in dy wi du al nej pa mię ci, któ ra mo gła
ulec od kształ ce niu, lecz nie dą ży do uchwy -
ce nia pa no ra my obo zu oraz wszyst kich je -
go eks ce sów i zda rzeń, stąd po ja wia nie się
wie lu ko li du ją cych wspo mnień lub brak po -
kry cia kil ku wer sji wy da rzeń, któ rych ist -
nie nie świad czy o „tek sto wych wy kład ni -
kach fik cji” – bę dą cych po rę cze niem
au tor skiej, je dy nej wer sji, na któ rą wpływ
mia ła ero zja pa mię ci.

Wy wiad -rze ka z Po smysz oka zu je się za -
tem na tle li te ra tu ry obo zo wej ory gi nal ny nie
tyl ko ze wzglę du na po dej mo wa ną pro ble -
ma ty kę (fi ne zyj na gra pro wa dzo na mię dzy
więź niar ką i es es man ką oraz ho mo sek su al -
ny zwią zek nad zor czyń ujaw nio ny w dru -
giej obo zo wej po wie ści – Wa ka cje nad Ad -
ria ty kiem), ale rów nież pró bę we ry fi ka cji
po sta ci krwio żer cze go, bru tal ne go es es -
ma na i bez względ nej ko bie ty -ka ta (Po -
smysz wspo mi na be stial stwo Ir my Gre se,
któ ra ja wi się ja ko wy ją tek). Skom pli ko wa -
na re la cja łą czą ca Po smysz z Franz od czy -
ty wa na by ła przez Kon ra da Eber hard ta
(oraz Teo do ra To eplit za) przez pry zmat fa -
scy na cji ero tycz nej, jed nak sa ma pi sar ka, nie
bez nu ty go ry czy, wspo mi na: „[...] ona
mnie ura to wa ła, da jąc mi po sa dę w ma ga -
zy nie żyw no ści. […] To, jak się za cho wa -
ła wo bec mnie, mo gę na zwać do bro dziej -
stwem. Prze cież wie lo krot nie mo gła mnie
znisz czyć” (s. 197).

Wy wiad z Po smysz jest uni ka to wy z po -
wo du znie sie nia ba rier mię dzy więź nia mi
i es es man (k) ami oraz do strze że nia „sza rej
stre fy” (wspo mnia ne na gmin ne „kra dzie że
kra dzio ne go”) oraz za pre zen to wa nia „po je -
dyn ku” mię dzy ka tem i ofia rą, któ ry roz gry -
wa się w przy zwo itych wa run kach. Uprzy -
wi le jo wa na po zy cja nie wpły nę ła na kor pus
za sad Po smysz, wpraw dzie, jak sa ma przy -
zna je, mo gła za szko dzić ku char kom szmu -
glu ją cym zu pę, ale: „Wie dzia łam, że kra -
dzież zu py od czu ją więź niar ki pra cu ją ce
gdzieś w po lu. Te wy koń czo ne, zmal tre to -
wa ne ko bie ty. Ta kie sa me jak ja kie dyś.
Ale… nie re ago wa łam. Ni gdy. One prze cież
kra dły tę zu pę, to gę ste, dla rów nie po trze -
bu ją cych. Mo że nio sły to na re wir?” (s. 183).
Sa ma też przy zna je, że otar ła się o stan bli -
ski zmu zuł ma nie nia, jed nak dzię ki po mo -
cy Franz mo gła spoj rzeć na wie le spraw
z szer szej per spek ty wy, dzię ki za spo ko je niu
pod sta wo wych po trzeb. 

Jej opo wieść zry wa z mę sko cen trycz nym,
he ro icz nym wzo rem nar ra cji, któ rej staw -
ką by ła kre acja więź nia nie złom ne go, dziel -
ne go i od por ne go na prze moc i do okol ną
śmierć. Po smysz wspo mi na tak że o ob ja -
wach syn dro mu KZ: „Wie pan, po raz
pierw szy się do te go przy znam, po woj nie…
przez kil ka lat… mia łam obo zo we na wy ki.
Od kła da łam chleb. […] Wie pan, ja wciąż
my śla łam, że bę dzie woj na” (s. 385). Woj -
na, jak twier dzi Po smysz, po zo sta ła dla niej
naj waż niej szym punk tem od nie sie nia w re -
la cjach mię dzy ludz kich i pro ble mach dnia
po wsze dnie go, stąd wy so ka po znaw cza
war tość wy wia du dla zro zu mie nia psy chi -
ki oca la łych i ich ry tu ałów.

K
ró le stwo za mgłą... na le ży do prze ży wa -
ją ce go w ostat nich la tach re ne sans ga tun -

ku – wy wia du -rze ki. Wy wo dzi się on
z dzien ni kar stwa pra so we go, wy ma ga nie
tyl ko ak tyw ne go uczest nic twa w pro ce sie
gro ma dze nia i po rząd ko wa nia fak tów, ale
rów nież za spo ko je nia cie ka wo ści czy tel ni -
ków, przy jed no cze snym wy co fa niu i sta łej
eks po zy cji in ter lo ku to ra; wy wia dy z by ły -
mi więź nia mi obo zów kon cen tra cyj nych
oka zu ją się jed nak nie spój ne i nie ko he rent -
ne ze wzglę du na brak wspól no ty do świad -
czeń roz mów ców. Wie lo krot nie po wra ca
w nich re flek sja nad nie wy ra żal no ścią do -
świad cze nia gra nicz ne go i wa run ków obo -
zo wych (Zo fia Po smysz wspo mi na o rze czo -
wych błę dach zwią za nych z obo zo wą
eg zy sten cją, któ re po peł nił Wik tor Wo ro -
szyl ski przy go to wu ją cy nar ra cję z of fu
do Pa sa żer ki An drze ja Mun ka) oraz li te rac -
kie go prze pra co wy wa nia trau my. Po smysz
wspo mi na: „Wie le mo ich przy ja ció łek tak
na praw dę z te go obo zu nie wy szło. Mnie się
uda ło. Mo że dla te go, że za czę łam o tym pi -
sać, oczysz czać się w ten spo sób. Wy le wać
tę tok sy nę na pa pier” (s. 385). 

Spo tka nia pi sar ki i Wój ci ka po le ga ją
na me dia cji wie dzy i pa mię ci, któ re oka zu -
ją się nie zbor ne. Wój cik sta je na stra ży fak -
tów, zaś Po smysz zda je so bie spra wę z kru -
cho ści ludz kiej pa mię ci, nie moż no ści
od two rze nia bie gu wy da rzeń i szcze gó łów
(o czym świad czy ze sta wie nie wspo mnień
Se we ry ny Szma glew skiej i Po smysz o po -
ści gu mo to cy klo wym za ucie ka ją cym z ram -
py chłop cem, s. 301). Pi sar ka trak tu je po -
byt w Au schwitz ja ko do świad cze nie
prze kształ ca ją ce i, pa ra dok sal nie, wzbo ga -
ca ją ce (ze wzglę du na przy jaź nie tam za war -
te i moż li wość edu ko wa nia mło dzie ży
tłum nie przy by wa ją cej na spo tka nia z nią).

Obo zo we do świad cze nie po zo sta je jed -
nak dla słu cha czy wciąż nie uchwyt ne, ze
wzglę du na za sa dy Au schwitz i po sta wy

więź niów, któ rzy de ter mi no wa ni przez
wia rę w prze ży cie sta wa li się nie czu li
na śmierć współ więź niów. Wspo mnie nia Po -
smysz sy tu ują się na an ty po dach ak tu kon -
so la cyj ne go; au tor ka zda je so bie spra wę
z sym bio tycz nej za leż no ści ja ka za szła
mię dzy nią a Au schwitz (wspo mi na o nie -
moż no ści po sia da nia dzie ci na sku tek eks -
pe ry men tów pe su do me dycz nych) oraz de -
struk cji hu ma ni stycz ne go mi tu. Bio de ta le
nar ra cji i pa mięć prze cho wu ją ca wsty dli we
zda rze nia sta ją się dla mło de go po ko le nia
wy znacz ni ka mi no wej for my ob co wa nia
z ho lo cau sto wym świa dec twem, któ re go nie
ce chu je te le olo gicz ny za mysł ani cel ob ja -
śnia ją cy i tłu ma czą cy od czu tą bo le śnie
rze czy wi stość, ani rów nież wia ra w prze kła -
dal ność do świad cze nia Au schwitz na ję zyk
zdol ny je wchło nąć i wy ar ty ku ło wać przy -
kła da jąc do nie go mia rę bó lu i cier pie nia
zna ną słu cha czom i czy tel ni kom.

Wój cik pro wa dzi roz mo wę w spo sób mi -
strzow ski, oka zu je się świet nym part ne rem
po rząd ku ją cym wy wód. Po smysz, opo wia -
da jąc o po by cie w Au schwitz wła sny mi tek -
sta mi li te rac ki mi i ujaw nia jąc ich ge ne zę,
sza fu je cy ta ta mi, po pa da w „sza leń stwo ka -
ta lo go wa nia”, zaś Wój cik ocze ku je od roz -
mów czy ni zła ma nia li te rac kie go szy fru
i wy bi cia jej z ryt mu re pro du ko wa nia do -
świad cze nia w ko lej nych li te rac kich od sło -
nach. Kil ka krot nie mu się to uda je, dzię ki
cze mu pi sar ka opo wia da o pew nych kwe -
stiach po raz pierw szy, bo zo sta ła do te go
spro wo ko wa na. Pod ję cie gry z Po smysz słu -
ży nie ty le od dzie le niu fik cji od praw dy, kre -
acji od świa dec twa, co pod kre śle niu pra wa
wy biór czej pa mię ci i bra ku jed nej, skon so -
li do wa nej pa mię ci, któ ra nie pod le ga ła by
pro ce som atro fii. O wie lu wy da rze niach (np.
zwią za nych z An ne lie se Franz, mor dem
na fran cu skich Ży dów kach lub es es mań -
skich re ak cjach) do wia du je się wła śnie
od Wój ci ka, na wie le py tań i su ge stii od po -

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Wszystkie znaki

spełniają się w smudze

Zo fia Po smysz: Kró le stwo za mgłą. Z au ‐
tor ką „Pa sa żer ki” roz ma wia Mi chał Wój ‐
cik. Kra ków 2017, s. 414.
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Od
10 mar ca 2018 ro ku w Te atrze
im. Ada ma Mic kie wi cza w Czę -

sto cho wie moż na obej rzeć spek takl
Cze chow: żar ty z ży cia, zło żo ny z jed -
no ak tó wek ro syj skie go au to ra. Po -
przed nio, w 2003 ro ku, był to Wu ja szek
Wa nia z Mar kiem Pe re pecz ką w ro li
głów nej, w re ży se rii Bo gu sła wa Se mio -
tu ka.

Przed sta wie nie zło żo ne z Niedź wie -
dzia, Oświad czyn, Ju bi le uszu oraz mo -
no lo gu O szko dli wo ści pa le nia ty to niu
(ta ki układ to już nie mal kla sy ka)
przy go to wał An drzej Bu bień, ab sol -
went ak tor stwa i re ży se rii w Pe ters bur -
gu, a po tem dy rek tor ar ty stycz ny
w tam tej szym Te atrze na Wa si jew -
skiej. Jak waż na jest dla nie go li te ra -
tu ra ro syj ska, prze ko ny wał już pol skie -
go wi dza m.in. w Te atrze im. Wi la ma
Ho rzy cy w To ru niu, Te atrze im. Ja na
Ko cha now skie go w Opo lu oraz w Te -
atrze 6. Pię tro w War sza wie. Drob ne
utwo ry po prze dzi ły naj bar dziej zna ne
sztu ki Cze cho wa. Ujaw nia ły je go hu -

mor, ba zu ją cy przede wszyst kim na nie -
jed no znacz no ści po sta ci, któ re co in ne -
go my ślą, a co in ne go ro bią.

Tym ra zem spek takl zbu do wa ny
z utwo rów ro syj skie go au to ra to za pro -
sze nie do za ba wy z po szcze gól ny mi ele -
men ta mi te atru. Re ży ser za fa scy no -
wa ny teo rią Pi ny Bausch, tan cer ki
i cho re ograf ki, szu kał praw dy ak to ra
w je go cie le. Z te go po wo du wspo ma -
ga li go cho re ograf Ja ro sław Sta niek
i Ka ta rzy na Zie lon ka, ab sol went ka
szko ły ba le to wej w By to miu. W ostat -
niej jed no ak tów ce na sce nie po ja wia ją
się tan ce rze z Czę sto chow skie go Te atru
Tań ca Wło dzi mie rza Ku cy. W jed na ko -
wych gar ni tu rach z po ma lo wa ny mi
na si no twa rza mi, wy ko nu ją jed no -
rod ne ge sty, eks po nu jąc au to ma ty za cję
pra cow ni ków biu ro wych. Ale rów nież
w po zo sta łych scen kach ruch jest jed -
nym z waż niej szych ele men tów cha rak -
te ry zu ją cych po sta cie.

Sce no gra fia Ani ty Bo jar skiej jest
stop nio wo prze kształ ca na tak, by

od XIX -wiecz ne go pa ła cu, przez PGR,
sta ła się współ cze snym ban kiem.
Zmia ny re kwi zy tów wpro wa dza ją in -
ny ustrój po li tycz ny, ale przede wszyst -
kim spo sób de fi nio wa nia te atru. Prze -
pro wa dza ne są przez ak to rów
i per so nel tech nicz ny przy pod nie -
sio nej kur ty nie, wy ga szo nym świe tle
i dźwię kach współ cze snej mu zy ki.
Wie le drzwi uła twia wno sze nie i wy -
no sze nie re kwi zy tów, ale od wo łu je
się rów nież do ga tun ku far sy, eks po -
nu ją ce go ruch. Dym po tę gu je ta jem ni -
czość, a tak że zwra ca uwa gę na kon -
wen cjo nal ność te atru.

Tak po wsta ły wa ria cje na te mat Cze -
cho wa, wy ko rzy stu ją ce roz ma ite roz -
wią za nia i tech ni ki, od re ali zmu, przez
kon wen cjo nal ne ge sty, aż do nie mal pre -
tek sto wo ści, gdy utwór pod po rząd ko -
wa no współ cze snym dys kur som, od ka -
me ral no ści do wi do wi ska. Kwe stie
ro syj skie go dra ma to pi sa rza wy po wia -
da ją ak to rzy w ko stiu mach skro jo nych
we dług róż nych mód, wy ko nu ją cy od -

Czechowem o teatrze
JOANNA WAROŃSKA
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mien ne ge sty, ale prze cież wciąż na pę -
dza ni przez te sa me emo cje. Mi mo ze -
wnętrz nych róż nic lu dzie nie wie le się
zmie ni li. Na dal kie ru ją ni mi te sa me
mo ty wy i na mięt no ści – mi łość, pie nią -
dze; na wet mo no log o szko dli wo ści pa -
le nia brzmi dość współ cze śnie, choć
na prze ło mie XIX i XX wie ku in ter pre -
to wa no go pew nie nie co ina czej. Dia -
log z tra dy cją od by wa się na wie lu po -
zio mach – tek stu, tech nik ak tor skich,
sce no gra fii, ko stiu mów.

W ko lej nych jed no ak tów kach po ja -
wia ją się in ni ak to rzy. Łącz ni kiem oka -
zu je się Mi chał Ku la i to on wy ra sta
na głów ne go bo ha te ra przed sta wie nia.
Wy gła sza mo no log, a w dwóch in -
nych scen kach gra ro le cha rak te ry -
stycz ne. Od sło na pierw sza, czy li cham
w zu bo ża łym sa lo nie. Wdo wa, He le na
Po po wa (Te re sa Dziel ska), przy na le ży
do kul tu ry wy so kiej i po strze ga świat
w spo sób tra gicz ny. Jest go to wa po je -
dyn ko wać się w obro nie do bre go imie -
nia mę ża, na wet je śli wcze śniej nie trzy -
ma ła pi sto le tu w rę ku. Jej prze ży wa nie
ża ło by nie wy ni ka jed nak z mi ło ści
do mał żon ka. To ra czej chęć udo wod -
nie nia so bie i in nym, że moż na mu być
wier ną mi mo je go roz rzut no ści i po peł -
nio nych zdrad. On – wie rzy ciel, Gri go -
ryj Smir now (Adam Hu ty ra), nie okrze -
sa ny gbur, któ ry kłó ci się, je dząc
i oplu wa jąc wszyst ko prze żu wa nym je -
dze niem. Jest cier pli wy i nie ugię ty.
Mię dzy tak kon tra sto wo róż ny mi oso -
ba mi uczu cie zda je się nie moż li we.
A jed nak. To wa rzy szy im dwo je słu żą -
cych –Ku la i Iwo na Cho łuj. Każ da
po stać zbu do wa na jest wo kół okre ślo -
ne go ge stu lub fra zy.

Na stęp na scen ka – ele gant w gar kuch -
ni. Tym ra zem w prze strze ni zbu do wa -
nej wo kół ni skie go pa ra dyg ma tu kul tu -
ry, przy dźwię kach prze bo jów Mo dern
Tal king i z Nie wol ni cą Isau rąw tle, po -
ja wia się po stać jak by z in ne go świa -
ta – Iwan Ło mow (Se ba stian Ba nasz -
czyk), hi po chon dryk w sur du cie – by
oświad czyć się Na ta lii (Syl wia Bart ni -
kow ska). Ona w co dzien nym ubra niu
zda je się jed nym z ba bi szo nów, sil na,
chwi la mi wul gar na, re ali zu ją ca mo del
ko bie ty na trak to ry. Ale i ona tę sk ni
za mi ło ścią. Obo je oscy lu ją mię dzy ja -
zgo tem kłót ni a li rycz nym pa to sem. Ich
nie szczę ście po le ga na tym, że nie po -
tra fią od ciąć się od wdru ko wa nych im
przez ro dzi ny hi sto rii, by mi mo róż nic
w oce nie daw nych zda rzeń stwo rzyć
wspól ną opo wieść. Ki bi cu je im Stie pan
Czu bu kow, oj ciec Na ta lii (An to ni Rot).

Mo no log Iwa na Niu chi na, „mę ża
swo jej żo ny”, za trud nio ne go w pro wa -
dzo nej przez nią szko le, to po pis Ku li.
Przy ku wa uwa gę wi dza to nem gło su,
ge sta mi i mi mi ką. Tu nie ma gro te ski
i prze sa dy, to przede wszyst kim prze -
ży wa nie ro li. Ów dy rek tor pio nu tech -
nicz ne go, ale tak że na uczy ciel nie mal
wszyst kich przed mio tów po sta na wia za -

miast od czy tu na ce le do bro czyn ne
wy po wie dzieć sie bie, być mo że po raz
pierw szy. To ty po wy pan to flarz, ujaw -
nia ją cy los męż czy zny w spo łe czeń -
stwie pa triar chal nym, któ ry nie po tra -
fi spro stać obo wiąz ko wi utrzy ma nia
swo ich ko biet, żo ny i có rek.

Wresz cie prze strzeń pu blicz na, czy li
bank. No wo cze sność sy gna li zu je już
neon w kształ cie for te pia nu, bę dą cy
swe go ro dza ju na wią za niem do kul tu -
ry sa lo nu. Upo li tycz nio na wtór nie jed -
no ak tów ka o ju bi le uszu dia gno zu je
współ cze sne po dzia ły ide olo gicz ne,
sta jąc się orę żem w ak tu al nych spo rach.
Na sta zja Mier czut ki na (Mał go rza ta
Mar ci niak), ko bie ta star sza i re li gij na,
o czym świad czą choć by ochra nia cze
na ko la nach z mo ty wem krzy ża, na zy -
wa księ go we go zbo kiem i we ge ta ria ni -
nem (Kuź ma Chi ryn – Ku la). To ona
oka zu je się głów nym mo to rem za mie -
sza nia, a po ka za ny kon flikt roz gry wa się

na kil ku po zio mach; księ go wy to prze -
cież tak że mi zo gin bi ją cy żo nę.

Zmia ny w tek ście są za uwa żal ne
i do ty czą przede wszyst kim An drie ja
Szy pu czy na (Adam Ma cha li ca). Daw -
ny układ o po ten cja le ko micz nym:
star szy mąż – mło da żo na (Ta tia -
na – Mar ta Hon zat ko), za stą pio no in -
nym: mło dy pre zes – star szy i wy ko rzy -
sty wa ny przez nie go współ pra cow nik.
Być mo że z te go po wo du do le gli wo ści
pre ze sa stra ci ły swo ją wia ry god ność.
Waż na sta je się au to ma ty za cja, ma rio -
net ko wość, brak pa no wa nia nad sy tu -
acją. Głos roz brzmie wa ją cy z gło śni ków
przy po mi na o Wiel kim Bra cie, o tym,
że je ste śmy nie ustan nie ob ser wo wa ni
i kon tro lo wa ni. O tan cer zach w ro li
urzęd ni ków ban ko wych już pi sa łam.
War to jed nak wspo mnieć, że po tę gu ją
oni wi do wi sko wość tej czę ści.

Brak jed no rod nej ak cji spek ta klu al -
bo ra czej jej pre tek sto wość spra wi ła, że
naj waż niej szym bo ha te rem stał się te -
atr. W ko ro wo dzie ak to rów, po sta ci,
stro jów (mę skie zda ją się bar dziej po -
nad cza so we), de ko ra cji, gry świa teł, ryt -
mów, spo so bów czy ta nia, spraw dza no
wy dol ność tek stów Cze cho wa. Oka za -
ły się one na ty le po jem ne, by ob jąć ko -
lej ne po ko le nia te atral ne. Dia gno zy
świa ta i lu dzi sta wia ne przez pi sa rza są
prze cież wciąż ak tu al ne. Przed sta wie -
nie przy po mi na, że Cze chow, wy trwa -
le wal czą cy z kłam stwem w re la cjach
mię dzy ludz kich, zo stał włą czo ny w ko -
mu ni ka cję te atral ną, gdzie rów nież
cza ją się nie po ro zu mie nia czy uprosz -
cze nia wy ni ka ją ce z na sta wie nia kon -
kret nych re ali za to rów. Bo te atr jest
prze cież spo tka niem wie lu pod mio -
tów, sku pio nych wo kół tek stu. Czy
zbu du je przed sta wie nie z Cze cho wem
czy prze ciw Cze cho wo wi, to kwe stia
wy bo ru. Nie zmie ni to jed nak po zy cji
au to ra, któ re go sztu ki prze trwa ły wie -
le po my słów.

■
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Przed sta wić Ad ria na Ze rta ja ko stu den ta III -go ro ku ma lar stwa na ka to wic kiej

ASP to jak na py ta nie „kim jest czło wiek” od po wie dzieć „za wo dem ja ki wy -

ko nu je”.

W przy pad ku Ad ria na uni ka ła bym róż nie dzi siaj ro zu mia ne go i nie jed no krot -

nie zde wa lu owa ne go sło wa „stu dent” – moż na prze cież stu dio wać ja kiś kie ru -

nek po to, że by ład nie wy glą dał w CV, nie ma jąc o nim zie lo ne go po ję cia… al -

bo dla te go, że PKP czy KZK GOP ma ją ko rzyst ne zniż ki dla po sia da czy

le gi ty ma cji stu denc kich… Oczy wi ście są też stu den ci, któ rzy po waż nie pod -

cho dzą do swo ich stu diów, stu den ci z pa sją, świa do mi i doj rza li. Stu den ci, któ -

rzy nie pra cu ją dla wpi su w in dek sie. Stu den ci, któ rzy pra cu ją dla sie bie i to

nie po to, że by coś so bie [ko muś?] udo wod nić. Pra cu ją, po szu ku ją, my lą się,

od naj du ją z po trze by cią głe go roz wi ja nia się i po sze rza nia wła snych ho ry zon -

tów – brzmi do syć uto pij nie w kon tek ście dzi siej szych re aliów, praw da?

Nie za leż nie od te go jak to brzmi, wła śnie do ta kie go ga tun ku stu den tów na le -

ży Ad rian Zert, ale za re zer wo wa ła bym dla nich sło wo „po szu ki wa cze”.

Już dru gi rok mam oka zję ob ser wo wać peł ny pro ces po wsta wa nia ob ra zów Ad -

ria na. Za czy na się za wsze od po sta wie nia pro ble mu i usła nia pod ło gi w pra -

cow ni ma są róż no rod nych szki ców i roz wią zań, że by póź niej tra wić for mę ma -

lar ską tak dłu go, aż au tor bę dzie po tra fił za ak cep to wać to, cze go do wie dział się

pod czas pra cy za rów no o ob ra zie, jak i o so bie sa mym. Ad rian jak sam mó wi

bar dzo mę czy się przy ma lo wa niu. Jest to ma te ria, któ ra sta wia mu opór nie z po -

wo du nie opa no wa nia warsz ta tu, ale z po wo du na tu ral nej trud no ści ma lar skie -

go, ar ty stycz ne go za gad nie nia, ja kie au tor so bie po sta wił. Wy bór środ ków wy -

ra zu ko ja rzo nych na pierw szy rzut oka z ama torsz czy zną przez twór cę

warsz ta to wo bie głe go wie le mó wi o je go doj rza ło ści. Ad rian śla da mi po zor nie

nie wy stu dio wa ny mi, a dzię ki te mu au ten tycz ny mi bu du je na ze wnątrz we wnętrz -

ny świat emo cji, ale emo cji wy ni ka ją cych z dia lo gu świa do me go au to ra z nie -

uświa do mio ny mi dą że nia mi… Ad rian wal cząc z ma te rią ob ra zu tak na praw -

dę uczy się z nią współ pra co wać. Wy ni kiem ta kie go sta nu rze czy jest sy tu acja,

w któ rej od na le zie nie od po wied nie go śla du na ob ra zie cza sem zaj mu je mu dłu -

gie ty go dnie… Py ta nie, któ re na cho dzi mnie za każ dym ra zem, kie dy oglą dam

pra ce ko le gi z pra cow ni, brzmi: cze go za po śred nic twem tych z tru dem od naj -

dy wa nych śla dów szu ka Ad rian Zert?

KLAU DIA LA TA

Adrian

Zert
MALARSTWO

„Siłą Rzeczy” technika mieszana, 190 cm x 220 cm
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Kar dy nał Adolf Ber tram w mo wie wy gło szo ‐
nej po je go śmier ci po wie dział: „Kie dy ks.
Chrząszcz prze ma wiał, to tak jak by ktoś
na wio snę otwo rzył okno i wpa dło przez nie
świa tło, po wie trze i słoń ce”.
Py sko wic ki pro boszcz, je den z za ło ży cie li
Mu zeum Gór no ślą skie go w Gli wi cach, spo ‐
łecz nik, a przede wszyst kim zna ko mi ty ślą ski
hi sto ryk. Ks. dr Jo han nes Chrząszcz był jed ną
z tych po sta ci, któ re na prze ło mie XIX i XX w.
za słu ży ły się dla roz wo ju kul tu ry umy sło wej
Ślą ska. Do sko na le łą czył obo wiąz ki dusz pa ‐
ster skie z dzia łal no ścią ba daw czą prze szło ści
re gio nu. 

Je go wie lo let nie ba da nia na uko we za owo -
co wa ły wy da niem wie lu po zy cji hi sto rycz -

nych do ty czą cych prze szło ści lo kal nych spo -
łecz no ści i wspól not. Dzie ła te są szcze gól nie
cen ne, po nie waż wie le źró deł, z któ rych
ko rzy stał ks. Chrząszcz, ule gło znisz cze niu
w cza sie ostat niej woj ny. Otwar tość ks.
Chrząsz cza na wszech stron ny roz wój kul tu -
ry na Gór nym Ślą sku za owo co wa ła za sia da -
niem w licz nych to wa rzy stwach na uko wych
i po pu lar no-na uko wych, któ rych gre miom
nie jed no krot nie prze wo dził. Za ło żo ne przez
nie go wspól nie z taj nym rad cą Ar thu rem
Schil le rem w 1905 r. Mu zeum Gór no ślą skie
w Gli wi cach (Obe rschle si sche Mu seum in
Gle iwitz), dziś, ja ko Mu zeum w Gli wi cach,
jest naj star szą pla ców ką mu ze al ną na Gór nym
Ślą sku. Przy go to wa na w Wil li Ca ro, głów nej
sie dzi bie Mu zeum wy sta wa Ks. dr Jo han nes
Chrząszcz – gór no ślą ski ka płan i hi sto ryk
przy bli ża i upa mięt nia po stać te go za słu żo -
ne go nie tyl ko dla Gli wic i Py sko wic, ale dla
ca łe go re gio nu du chow ne go. Ku ra to ra mi
eks po zy cji są An na Kul czyk, hi sto ryk Mu -
zeum w Gli wi cach i Bo gu sław Ma łu sec ki,
kie row nik gli wic kie go od dzia łu Ar chi wum
Pań stwo we go w Ka to wi cach. Wy sta wie to -
wa rzy szy naj now sza pu bli ka cja Mu zeum
w Gli wi cach – Dzie ła wy bra ne ks. Jo han ne -
sa Chrząsz cza w tłu ma cze niu i opra co wa niu
dr. Se ba stia na Ro sen bau ma.

Na wy sta wie znaj du ją się rę ko pi sy ks.
Chrząsz cza, je go dzie ła wy da ne dru kiem, oraz
ksią żecz ki w ję zy kach pol skim i nie miec kim,
za chę ca ją ce wier nych do róż nych form po boż -
no ści, w za leż no ści od sta nów, do któ rych na -
le że li. Ca łość uzu peł nia ją nie zna ne i ni gdy do -
tąd nie pu bli ko wa ne ar chi wal ne fo to gra fie
przed sta wia ją ce ks. dr. Jo han ne sa Chrząsz cza
wy ko na ne z oka zji róż nych waż nych dla py -
sko wic kiej pa ra fii uro czy sto ści. 

Eks po zy cja jest do stęp na dla zwie dza ją cych
do 26 sierp nia 2018 r.

*

Ks. Jo han nes Chrząszcz po cho dził z ro dzi -
ny chłop skiej, uro dził się 27 kwiet nia 1857 r.
w Mio no wie k. Prud ni ka. Szko łę pod sta wo -
wą ukoń czył w Wierz chu. Od 1871 r. uczył
się w gim na zjum w Głub czy cach, a od ro -
ku 1873 w Niż szym Se mi na rium Du chow nym
we Wro cła wiu i rów no cze śnie w Gim na zjum
św. Ma cie ja. W 1875 r., wraz z na sta niem tzw.
kul tur kamp fu, se mi na rium zo sta ło za mknię -
te, wo bec cze go Chrząszcz kon ty nu ował na -
ukę w gim na zjum w Opo lu, gdzie zdał ma tu -
rę 27 lip ca 1877 r.

Po za koń cze niu edu ka cji w gim na zjum wró -
cił do Wro cła wia i roz po czął trzy let nie stu dia
teo lo gicz ne na Uni ver si tas lit te ra rum Vra ti sla -
vien sis, zna nym od 1911 r. ja ko Schle si sche
Frie drich -Wil helm -Uni ver sität. Jed no cze śnie
na wła sną rę kę stu dio wał hi sto rię Ślą ska.
Po za mknię ciu kie run ku teo lo gii ka to lic kiej
w wy ni ku trwa ją ce go kul tur kamp fu Chrząszcz
udał się do Pra gi, gdzie 5 paź dzier ni ka
1880 r. po now nie za czął stu dia teo lo gicz ne.

15 lip ca 1881 r. otrzy mał świę ce nia ka płań -
skie z rąk pra skie go bi sku pa su fra ga na Průcha.

1 stycz nia 1883 r. ob jął funk cję na uczy -
cie la w Kró lew skim Ka to lic kim Gim na zjum
w Gli wi cach, gdzie był ka te che tą, a póź niej
rów nież na uczy cie lem ję zy ka pol skie go.
W tym też okre sie zwią zał się bli żej z in ny -
mi du chow ny mi pra cu ją cy mi w Gli wi cach,
a tak że z wła dza mi mia sta. Przy czy nił się
rów nież w zna czą cy spo sób do za ło że nia
Kon wik tu św. Jó ze fa dla chłop ców po bie ra -
ją cych na uki w gli wic kim gim na zjum.
W 1888 r. Jo han nes Chrząszcz otrzy mał sto -
pień dok to ra na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim.

Od 25 li sto pa da 1890 r., dzię ki po par ciu
wła ści cie la dóbr w Tosz ku Hu go Gu ra dze go,
mło dy ka płan peł nił funk cję pro bosz cza
w pa ra fii św. Mi ko ła ja w Py sko wi cach.
W mie ście tym po zo stał do koń ca ży cia. To
wła śnie je mu ko ściół, ple ba nia i pro bo stwo za -
wdzię cza ją grun tow ny re mont na prze ło mie
wie ków.

Ks. Chrząszcz był tak że dłu go let nim człon -
kiem Ra dy Mia sta Py sko wi ce, wspie rał tam -
tej sze Kró lew skie Se mi na rium Na uczy ciel skie
oraz dzia łał na rzecz bu do wy no wej szko ły po -
wszech nej. Za ca ło kształt dzia łal no ści spo łecz -
no -kul tu ral nej ks. Jo han nes Chrząszcz otrzy -
mał od władz mia sta ty tuł ho no ro we go
oby wa te la Py sko wic. 

W 1905 r. stał się ini cja to rem za ło że nia Mu -
zeum Gór no ślą skie go w Gli wi cach, któ re go
pierw szym dy rek to rem zo stał Ar tur Schil ler. 

Naj więk szą pa sją ks. Jo han ne sa Chrząsz -
cza by ła hi sto ria Gór ne go Ślą ska. W 1904 r.
ks. Chrząszcz brał udział w opra co wy wa niu
sta tu tu Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go (Obe rschle si scher Ge schicht sve -
re in) z sie dzi bą w Opo lu. To wa rzy stwo roz -
po czę ło dzia łal ność w tym sa mym ro ku,
wte dy też za czę to wy da wać pi smo „Obe -
rschle si sche He imat”, w któ rym Chrząszcz był
naj pierw za stęp cą re dak to ra na czel ne go, po -
tem, od 1913 r. (po śmier ci re dak to ra na czel -
ne go – Osca ra Wil per ta), re dak to rem na czel -
nym. Rów no cze śnie ob jął funk cję pre ze sa
To wa rzy stwa. Z obu tych sta no wisk zre zy gno -
wał do pie ro w po de szłym wie ku.

Ks. dr Jo han nes Chrząszcz pu bli ko wał
bar dzo wie le, za rów no w pi śmie przez sie bie
re da go wa nym, jak i w in nych, ta kich jak
„Obe rschle sien” czy „Mi sjo narz Pol ski”. Był
au to rem hi sto rii wie lu ko ścio łów i klasz to rów.

Na pi sał też hi sto rie wie lu miej sco wo ści
na Gór nym Ślą sku, m.in. Prud ni ka, Krap ko -
wic, Py sko wic, Tosz ka. Spo śród pu bli ka cji po -
świę co nych Gli wi com na szcze gól ną uwa gę
za słu gu ją: Gle iwitz vor 100 Jah ren (Gli wi ce
przed 100 la ty, 1907) oraz Das schwa rze Buch
von Gle iwitz (Czar na Księ ga z Gli wic, 1927).

Na le ży wspo mnieć, że ks. Chrząszcz do brze
znał ję zy ki: nie miec ki, pol ski, cze ski, he braj -
ski, ła ciń ski i grec ki. W ję zy ku nie miec kim pu -
bli ko wał pra ce na uko we skie ro wa ne głów nie
do ślą skie go śro do wi ska na uko we go, zaś w ję -
zy ku pol skim wy da wał mo dli tew ni ki, bro szu -
ry etc., z któ rych ko rzy sta li głów nie wier ni.

Je go osią gnię cia w ba da niu prze szło ści re -
gio nu by ły tak zna czą ce, że na wet Uni wer sy -
tet Wro cław ski za pro po no wał wiej skie mu
pro bosz czo wi wy kła dy, ten jed nak ni gdy nie
sko rzy stał z pro po zy cji.

Był wy jąt ko wo skrom nym, pra co wi tym, bez -
in te re sow nym, bar dzo lu bia nym i sza no wa nym
czło wie kiem. Kar dy nał Adolf Ber tram w mo -
wie wy gło szo nej po je go śmier ci po wie dział:
„Kie dy ks. Chrząszcz prze ma wiał, to tak jak -
by ktoś na wio snę otwo rzył okno i wpa dło przez
nie świa tło, po wie trze i słoń ce”. Ks. Jo han nes
Chrząszcz zmarł 26 lu te go 1928 r. w Py sko wi -
cach. Zo stał po cho wa ny 1 mar ca na tam tej szym
cmen ta rzu przy ka pli cy św. Sta ni sła wa.

(Oprac. wk na podst. tek stów
An ny Kul czyk

– pra cow ni ka Mu zeum w Gli wi cach
i ku ra tor ki wy sta wy 

oraz Bo gu sła wa Ma łu sec kie go
– pra cow ni ka Ar chi wum Pań stwo we
w Ka to wi cach Od dział w Gli wi cach)

■

Ks. dr Jo han nes
Chrząszcz
– gór no ślą ski ka płan
i hi sto ryk

Wy sta wa pod pa tro na tem „Ślą ska”

Por tret ks. Jo han ne sa Chrząsz cza au tor stwa
Lu ka sa Mrzy glo da
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D
o kład nie osiem dzie siąt lat te mu Bi -
blio te ka – wów czas jesz cze nie na -

zy wa na Ślą ską – za ku pi ła w Wied niu,
w an ty kwa ria cie Gil ho fer und Rau sch -
burg nie zwy kły rę ko pis o za cie ka wia -
ją cym ty tu le: Mi scel la nea astro lo gi -
ca et al chy mi ca. Był to ory gi nal ny,
róż no rod ny, jed nak wy ra zi sty, a za ra -
zem wy sma ko wa ny zbiór trak ta -
tów – zda wać by się mo gło – z róż -
nych dzie dzin: astro no mii, astro lo gii,
al che mii i me te oro lo gii. Wy ja śnij -
my: dla cza sów, w któ rych on po wstał,
wie le z tych dzie dzin wza jem nie się
do peł nia ło, współ two rząc uni wer sal -
ny sys tem wie dzy ma te ma tycz no -
-przy rod ni czej. A po wstał on oko -
ło 1493 ro ku w śro do wi sku
uni wer sy tec kim, jak te go do wo dzi
do bór tek stów. Za pew ne w kra kow -
skim, choć tak że mógł słu żyć uczo -
nym wie deń skim, wy kła da ją cym
na młod szym o rok uni wer sy te cie
w jak że atrak cyj nym dla hu ma ni stów
mie ście nad Du na jem. Szcze gól nie
w cza sach, gdy wciąż jesz cze ży wa by -
ła pa mięć o Ene aszu Syl wiu szu Pic -
co lo mi nim, przy szłym pa pie żu Piu -
sie II, wy bit nym hu ma ni ście,
ob ra ca ją cym w ni wecz wszel kie na ro -
do we mi ty państw eu ro pej skich
o chwa leb nych ich po cząt kach, ale tak -
że śro do wi ska na uko we go, li te rac kie -
go, sku pio ne go wo kół Ma cie ja Kor -
wi na. 

O kra kow skiej pro we nien cji świad -
czą wpi sa ne weń na zwi ska uczo nych;
na de wszyst ko Woj cie cha z Bru dze wa,
na uczy cie la i wy cho waw cy kil ku wy -
bit nych astro no mów i hu ma ni stów, by
je dy nie przy po mnieć na zwi ska Mi ko -
ła ja Ko per ni ka i Waw rzyń ca Kor wi -
na, czło wie ka, któ ry po przez swo ją
dzia łal ność edu ka cyj ną oswo ił Wro -
cław z prą da mi hu ma ni stycz ny mi,
nie za po mi na jąc przy tym o swo ich
kra kow skich kon tak tach.

Dru gim uczo nym, rów nie cie ka -
wym i waż nym dla kra kow skich ba -
dań ma te ma tycz no -astro no micz nych,
któ re go tekst znaj du je się w zbio rze,
był Jan z Gło go wa, wiel ka, le gen dar -
na po stać pięt na sto wiecz ne go Kra ko -
wa, au tor wie lu trak ta tów na uko -
wych, ale i roz licz nych pro gno sty ków,
któ re mu przy pi su je się sło wa: „nie ba -
wem po ja wi się na świe cie »czar ny za -
kon nik«” (Pol ski Słow nik Bio gra ficz -
ny). On to do pro wa dzi do ogrom ne go
cha osu i za mie sza nia w ca łym chrze -
ści jań stwie. Jan z Gło go wa miał to
rzec nie mal na dwa dzie ścia lat
przed sła wet nym wy stą pie niem Mar -
ci na Lu tra.

Kra ków ostat nich dwóch de -
kad XV wie ku ja wi się nam więc dość

Średniowieczny

podręcznik

alchemicznego

wtajemniczania
JAN MALICKI
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skom pli ko wa nie; hi sto ryk zwró ci
uwa gę na woj nę cel ną mię dzy Wro cła -
wiem a Kra ko wem, na za ra zy raz
po raz tra pią ce miesz kań ców, mo że
na tu mul ty an ty ży dow skie, no i po ża -
ry. Zwłasz cza w 1492 ro ku, kie dy je -
den z nich stra wił Col le gium Ma ius,
by dwa la ta póź niej szczę śliw cy od -
na leź li tam skarb – mo ne ty, bi żu te rię,
kosz tow no ści.

Dla bi blio fi la waż ne sta ło się to, że
już wów czas prze by wa li w Kra ko wie
dru ka rze: Jan Kri ger i Jan Pe pe law,
a Szwaj polt Fiol w 1483 ro ku za cznie
wy da wać dru ki cy ry lic kie. Zresz tą
nie dłu go, bo już w 1492 ro ku pry mas
za ka zał ich pu bli ka cji. Praw dzi wy bi -
blio fil z pew no ścią też przy po mni
księ gar nię Ja na Hal le ra. Hi sto ryk
sztu ki zaś – bu do wa ny w la -
tach 1477–1489 w Ko ście le Ma riac -
kim wiel ki oł tarz, któ re go twór cą był
Wit Stwosz. Hi sto ryk li te ra tu ry jesz -
cze ina czej spoj rzy na ten okres.
Po łą czy go bo wiem z cza sem wiel kiej
edu ka cji hu ma ni stycz nej elit, któ re
co raz czę ściej i chęt niej uczą się ję -
zy ka Cy ce ro na, We rgi liu sza i Ho ra -
ce go, ale też świa do mie imi tu ją
utwo ry we dług norm, re guł i wzo rów
sta ro żyt nych. Czy nią to po za aka de -
mią, u przy by łe go ok. 1488/1489
Kon ra da Cel ti sa, owia ne go sła wą
po ety, uwień czo ne go mi ło śni ka Muz,
ale i szla chet nej wie dzy ma te ma -
tycz no -astro no micz nej. Stu diu jąc
u Woj cie cha z Bru dze wa, ra zem
z Fi li pem Kal li ma chem stwo rzą So -
da li tas Vi stu la na, gdzie spo ty ka ła
się nie mal ca ła eli ta Kra ko wa na cze -
le z Mi ri cą, Woj cie chem z Bru dze wa.
W tym też krę gu zna leź li się i Ślą za -
cy: Waw rzy niec Kor win i Fu si -
lius – Zyg munt Gos sin ger, wier ny to -
wa rzysz Cel ti sa w wę drów ce
do Wied nia. Trud no by ło bo wiem od -
mó wić ta kiej oto proś bie: 

Na Aka de mię (Si qu is rhe to ri cam
Ci ce ro nis utra mque re qu irat)

Je śli ktoś dwie z Cy ce ro na re to ryk
ba da, co oj cem

Mo wy ła ciń skiej się stał, jak po wia -
da ją to w krąg –

Je śli ktoś li ścik na pi sać pra gnie
z ar ty zmem praw dzi wym,

Je śli war to ścią swych dzieł sztu kę
chce two rzyć, co trwa –

Ten do Kon ra da Cel ti sa bia łe go
do mu niech przyj dzie

Ju tro, gdy bę dzie już bił ósmą go -
dzi nę młot.

(An to lo gia po ezji
pol sko -ła ciń skiej 1470 do 1543,

Szcze cin 1985, s. 98)

A prze cież tra dy cję i atrak cyj ność
Kra ko wa współ two rzyć i to na la ta bę -
dą jesz cze pro fe so ro wie: Mar cin Król
z Żu ra wi cy, Mar cin By li ca z Ol ku sza,
współ pra cow nik J. Re gio mon ta na,
Mar cin Biem i wie lu ich na stęp ców,
by przy po mnieć choć by kra kow ski
krąg Je rze go Jo achi ma Re ty ka i Sta -
ni sła wa Grzeb skie go, au to ra Geo me -
try jej al bo mier nic kiej na uki z 1566 ro -
ku. 

Nic dziw ne go, że Kra ków i je go aka -
de mia przy cią ga ły ża ków i uczo nych
z ca łej nie mal Eu ro py, od Hisz pa nii,
przez Szwaj ca rię, Łu ży ce, po Śląsk,
skąd wy wo dzi ła się naj licz niej sza za -
pew ne rze sza stu den tów, li czą ca na wet
do 2 ty się cy osób. W Kra ko wie mie li
stu dio wać m.in.: Ru dolf Agri co la
młod szy, któ ry opa try wać bę dzie swo -
imi tek sta mi prze dru ki Ja na z Gło go -
wa, Wa len ty Eck, ak tyw ny uczest nik
spo tkań u Kon ra da Cel ti sa, a swo ją
wie dzę ta jem ną wła śnie tu miał po siąść
Jo hann Faust, bo ha ter Mar lo we’a,

Go ethe go, wę dru ją ce go je go szla -
kiem po Kra ko wie czy na sze go Jó ze -
fa Lom py, tłu ma czą ce go jesz cze w po -
ło wie XIX stu le cia po pu lar ną wer sję
je go wę dró wek na ję zyk pol ski. Wszak
wśród uczniów kra kow skich astro -
no mów Woj cie cha z Bru dze wa i Ja na
z Gło go wa zwra ca ją uwa gę dwaj
ucze ni, któ rzy z cza sem wró cą
do Wied nia i wy kła dać bę dą w tam tej -
szym uni wer sy te cie; to Erazm Höritz
i Ste fan Rösle in. Ode gra ją oni szcze -
gól ną ro lę, gdy je den z ich mi strzów
Jan z Gło go wa bę dzie się sta rać o wie -
deń ską ka te drę uni wer sy tec ką, w okre -
sie – przy po mnij my – nie by wa łe go
roz kwi tu mia sta, sku pia ją ce go i przy -
cią ga ją ce go wę drow nych hu ma ni stów
z ca łej Eu ro py. 

I zno wu, jak w cza sach kra kow -
skich, du chem opie kuń czym sta nie się
Kon rad Cel tis, miesz ka ją cy w Wied -
niu już do śmier ci, do 1508 ro ku.
Stwo rzy jed nak ko lej ne sto wa rzy -
sze nie „Col le gium po eta rum et ma the -
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ma ti co rum”. Do daj my przy oka zji, iż
wła śnie z Wied niem łą czą się też tra -
gicz ne lo sy in ne go zna ko mi te go ślą -
skie go po ety Ka spra Ur si nu sa Ve liu -
sa, li ry ka, ucho dzą ce go za jed ne go
z naj cie kaw szych ła ciń skich po etów
hu ma ni stycz nych młod sze go po ko le -
nia.

Ku pu jąc za tem w Wied niu osiem -
dzie siąt lat te mu cen ny ma nu skrypt,
wie dzia no, że już w tym mo men cie
Bi blio te ka zy sku je naj star szy si le -
siak, szcze gól nie iż w nim znaj do wał
się tekst w in ter pre ta cji Ja na z Gło go -
wa, wy gło szo ny za pew ne i spi sa ny
w 1493 ro ku. Był to – do daj my – ko -
men tarz do Al ma na chu Jo han ne sa
Re gio mon ta na z ta bli ca mi i dia gra ma -
mi. To nie zwy kle waż na in for ma cja,
gdyż na da je tek sto wi Gło gow czy ka in -
ny jesz cze wy miar; nie dość, że od no -
si się do dzie ła sto sun ko wo – jak
na tam te cza sy – no we go (bo za le d -
wie 17 lat po śmier ci bi sku pa Ra ty zbo -
ny), ale też po dej mu je za gad nie nia nie -
zwy kle ak tu al ne. Jo han nes Müller
Re gio mon ta nus był bo wiem zna ko mi -
tym ma te ma ty kiem i astro no mem.
Po zo sta wił swo im na stęp com dok try -
nę – a jak że – pto le mej ską, wzbo ga -
co ną o osią gnię cia astro no mów arab -
skich. Być mo że to wy ja śnia
przy wo ła nie przez twór cę Mi scel la ne -
ów prac al che micz nych słyn ne go XII -
-wiecz ne go uczo ne go arab skie go Ge -
be ra (Abu Mu ham mad Ja bir ibn Aflah,
ok. 1100–1160) czy wy cią gów z ksiąg
Abra ha ma Ben Me ir ibn Ezra
(ok. 1092–1167). Do daj my na mar gi -
ne sie, że Re gio mon ta nus miał bar dzo
do bre kon tak ty ze śro do wi skiem kra -
kow skich aka de mi ków. Z in nym bo -
wiem pro fe so rem Mar ci nem By li cą
z Ol ku sza ogło sił roz pra wę pod jak -
że wy mow nym ty tu łem Di spu ta tio nis
in ter Vien nen sem et Cra co vien sem su -
per Cre mo nen sia in pla ne ta rum the -
oriae de li ra men ta. By ła to kry ty ka
prze sta rza łe go pod ręcz ni ka astro no mii
wy da ne go w Kre mo nie.

Ale też znaj du ją się tu al che micz ne
ko men ta rze do dzieł wiel kich kla sy -
ków Ko ścio ła, choć by tra dy cji do mi -
ni kań skiej, by przy wo łać dwie mo nu -
men tal ne po sta ci Al ber ta Wiel kie go
i je go ucznia To ma sza z Akwi nu,
współ two rzą cych no wy, wiel ki, atrak -
cyj ny dla na stęp nych po ko leń mo del
na uko wy i re li gij ny sys te ma ty ki scho -
la stycz nej. Nie mo gło też za brak nąć
ma gicz ne go Pseu do -Al ber to we go
trak ta tu o al che mii. Jed nak wśród
wie lu tek stów wzrok przy cią ga po stać
Her me sa Tri sme gi sto sa, „Her me sa
Po Trzy kroć Wiel kie go”, de fi nio wa -
ne go we wszyst kich en cy klo pe diach

ja ko sym bol jed no ści re li gii, na uki
i sztu ki; sym bol wie dzy ta jem nej.
Ta bu la Sma rag di na i Cor pus Her me -
ti cum są pod sta wą i wska za niem dla
po ko leń al che mi ków. War to też pa mię -
tać, że wła śnie prze łom Śre dnio wie -
cza i Re ne san su, zwłasz cza we Wło -
szech, po czy na jąc od bo skiej Flo ren cji,
przy niósł od ro dze nie i po pu lar ność
Her me sa Tri sme gi sto sa, a je go dzie -
ła są przed mio tem po czy nań ba daw -
czych wła ści wie po dzień dzi siej szy.

Ja ka za tem jest war tość owe go ma -
nu skryp tu? Z uśmie chem mógł bym
rzec: bez cen na. Bo je dy na, nie po -
wta rzal na w tej po sta ci. Lecz war tość
Mi scel la ne ów po le ga na czymś zu peł -
nie in nym, waż niej szym, zwłasz cza
gdy z od da le nia prze szło pię ciu set lat
re kon stru uje my rze czy wi stość tam tych
cza sów, two rzy my wie dzę o ich in te -
lek tu al nym świe cie, ich po glą dach,
wy obra że niach i ogrom nej eru dy cji.
Ona też bu dzi wiel ki sza cu nek.

Zbiór ten po zwa la zre kon stru ować
i wy obra zić so bie, jak wy glą da ły

wów czas wy kła dy aka de mic kie
w Kra ko wie A. D. 1493. Pew nie tak,
jak obec nie. Więc, jak to się sta ło, iż
swo je miej sce zna lazł w Wied niu?
Mo że my przy pusz czać, że przed 1505
ro kiem, kie dy to wpadł w rę ce Au stria -
ka z Ka ryn tii Le opol da Liep phar ta. Za -
pew ne uczo ne go, opa tru ją ce go no tą
z 1524 ro ku wy kład Ja na z Gło go wa,
a po tem na koń cu pi szą ce go: „Fi nit per
Le opol dum Liep phart in die S [anc ti]
Vin cen tii [6. VI] an no. etc. 1524”. Ko -
niec – do po wiedz my – wy kła dów
w uni wer sy te cie wie deń skim? Być
mo że, iż jest to pod ręcz nik sa me go Ja -
na z Gło go wa, z któ rym tu przy był
do Wied nia, wszak w la tach 1497–
1498 wy kła dał w Wied niu. Nie dłu go
jed nak Jan z Gło go wa wró cił do kra -
ju. Do Kra ko wa. Tu też zmarł w 1507
ro ku. Rok póź niej umie ra w Wied niu
Kon rad Cel tis.

Mi scel la nea astro lo gi ca et al chy mi -
ca po zo sta ły tam aż do 1938 ro ku.

■

sl04s74-77m  18-04-19  11:12  Strona 4



78

B
ir ke nau jest pięk ne, choć prze klę te. Li -
sto pa do we po chmur ne przed po łu dnie.

Na gle zza chmur wy cho dzi słoń ce i kra -
jo braz wy da je się ja kiś nie ziem ski... Mi -
mo tłu mów jest pu sto. Wra że nie, że sto -
imy w miej scu, gdzie by ła Ol ga jest
pio ru nu ją ce. Nie są dzi łem, że Bir ke nau
wy wrze na mnie ta kie wra że nie, w tym
mo men cie – a prze cież by wa łem już tu
i w in nych prze klę tych fa bry kach śmier -
ci. Tyl ko cze mu na Bo ga ten obóz mnie
tak za chwy cił? Bo li sto pa do we słoń ce zło -
ci na wet brzo zy – o któ rych pi sze Ol ga
(Eva mi to przy po mnia ła)? Cze mu to prze -
klę te miej sce mu si być tak pięk ne?

Za du żo, za szyb ko. Mam wra że nie, że
chcę prze ka zać Evie za du żo... Na ma -
wiam ją, że by przy je cha ła do mo ich ro -
dzin nych Brzeźc ko ło Pszczy ny do -
tknąć hi sto rii, miejsc, w któ rych by ła
Ol ga, by po czuć ich smak, kon tekst. Tak
jak w re por ta żu – że by był mię si sty, re -
por ter mu si go prze żyć. A tłu macz nie
mo że za my kać się na sło wa za war te
w książ ce. Mu si wy biec da lej, za ha cza -
jąc o ich od biór, kon tek sty... Prze -
cież – zresz tą – Eva i tak to ro bi. Pi sze
o Ol dze po Au schwitz. A że by to zro zu -
mieć, trze ba przy je chać do Brzeźc,
gdzie – jak sa ma Ol ga stwier dzi ła – na -
ro dzi ła się po raz dru gi.

Anioł z Brna

L
at te mu kil ka na ście, w 2002 ro ku, by -
łem w No wym Jor ku, gdzie Ol ga Len -

gy el za ło ży ła fun da cję i mu zeum. Bez sku -
tecz nie. Nic z te go się nie na ro dzi ło – jej
kon ty nu ato rzy nie by li za in te re so wa ni
współ pra cą z po tom ka mi ro dzin Pasz ków
i Godź ków, któ re ura to wa ły Ol gę i jej
dwie przy ja ciół ki. Nikt nie chciał wy dać
peł nej wer sji wspo mnień Ol gi, z peł ny -

mi na zwi ska mi jej wy baw ców. Po pro stu.
Po zo sta ło mi do ku men to wa nie wszyst kie -
go we wła snym za kre sie – by wspo mnieć
Ścież ki ślą skie, czy Dom trzech po ko leń
i kil ka tek stów za miesz czo nych w mie -
sięcz ni ku „Śląsk”, „Dzien ni ku Za chod -
nim” czy In ter ne cie. Do ku men to wa nie
i by cie dum nym z po sta wy mo ich przod -
ków, bez i mien nych bo ha te rów. Ta ro dzin -
na hi sto ria ma swój wkład w wiel ką hi -
sto rię Ho lo kau stu – ja ko jed na
z pierw szych opi sy wa ła obo zo we me cha -
ni zmy i pseu do me dycz ne eks pe ry men ty
dok to ra Men ge le. Wresz cie wspo mnie nia
Ol gi po słu ży ły Wi lia mo wi Sty ro no wi
za kan wę sce na riu sza do fil mu Wy bór Zo -
fii (1982 rok, re ży ser Alan Pa ku la) z ge -
nial ną ro lą Me ryl Stre ep, za któ rą uho no -
ro wa no ją Osca rem… 

I kie dy już stra ci łem na dzie ję, że co kol -
wiek w spra wie wspo mnień Ol gi się ru -
szy, po ja wi ła się ona – Eva Fle ische ro va
z Brna, tłu macz ka książ ki Ol gi na cze ski.
Pa mię tam, że po nad rok ko re spon do wa -
li śmy, mę czy ła mnie py ta nia mi, zresz tą nie
tyl ko mnie – i mo je go przy ja cie la, z mu -
zeum ho lo cau stu, któ ry ano ni mo wo kon -
sul to wał jej wie le rze czy na tu ry po -
wiedz my, hi sto rycz no -pro pa gan do wej.
Prze sła łem pa ni Evie wszel kie ma te ria ły,
ja kie wy two rzy łem, łącz nie z fil mem
Ol ga z mar szu śmier ci z 2010 ro ku. Ale
py tań nie uby wa ło.

15 wrze śnia ubie głe go ro ku spo tka li śmy
się w cze skim Kro mie ry żu, uro kli wym
mia stecz ku zwa nym per łą Mo raw, z pa -
nią Evą i wy daw cą cze skiej edy cji wspo -
mnień Ol gi, któ ry aku rat wra cał z wy sta -

Eva, Ol ga

i obóz za gła dy

Bir ke nau, miej sce śmier ci ty się cy, miej sce prze klę te. A jed nak – pięk ne. Eva
Fle ische ro va po ka zu je mi obo zo wą ale ję, przy któ rej – no wła śnie jak to
ująć – ży ła, prze by wa ła, by ła wię zio na Ol ga Len gy el (1908–2001). Ol ga na pi sa ‐
ła książ kę Fi ve Chim neys, wy da ną w Sta nach w 1947 ro ku. Te raz cze skie tłu ma ‐
cze nie przy go to wu je Eva, z peł nym kon tek stem – bo do tąd wieś, w któ rej ura ‐
to wa no z mar szu śmier ci Ol gę i jej przy ja ciół ki Mag dę i Lu izę by ła bez i mien na.
Po dob nie jak wy baw cy wę gier skich Ży dó wek – ro dzi ny Pasz ków i Godź ków. 

GRZEGORZ SZTOLER

Autor materiału i tłumaczka Eva Fleischerowa w Pszczynie
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wy z Włoch. Zgłę bia li śmy szcze gó ły
bio gra fii Ol gi, śle dzi li śmy róż ni ce mię dzy
fran cu ską wer sją książ ki Ol gi z 1946 ro -
ku pt. So uve nirs de l’au -delà z au to gra -
fem Ol gi (ra ry tas!), któ rą Eva przy nio sła
z so bą, a tą ame ry kań ską z 1947 ro ku za -
ty tu ło wa ną Fi ve Chim neys – czy li tłu ma -
cząc na pol ski „Pięć ko mi nów” (tam do -
da no roz dział o ura to wa niu Ol gi
w bez i mien nej pol skiej wio sce), któ ra sta -
ła się pod sta wą dal szych wzno wień
i tłu ma czeń m.in. na ja poń ski, wło ski,
hisz pań ski, an giel ski, ru muń ski... Fe dro -
wa li śmy tak aż do póź nej no cy w go spo -
dzie „Pod Czar nym Or łem” przy ryn ku.
Prze ka za łem Evie kil ka eg zem pla rzy
Do mu trzech po ko leń. I za chę ci łem do za -
miesz cze nia w cze skiej edy cji zdjęć ro -
dzi ny Godź ków i Pasz ków z wi zy ty Ol -
gi w Brzeź cach w 1981 ro ku – ja ko
do po wie dze nie hi sto rii więź niar ki, bo
prze cież ona da lej się to czy. Dzię ki niej
spo ty ka my się w Kro mie ry żu, ko re spon -
du je my ze so bą. Czy tel nik lu bi prze cież
„wi dzieć” bo ha te rów książ ki, wie dzieć
o kim mo wa. Więc cze mu nie? 

Do Evy do tar ły więc zdję cia z wi zy ty
Ol gi u Godź ków i Fyr lów. Jej na stęp na wi -
zy ta na stą pi ła dwa mie sią ce póź niej, 25 li -
sto pa da. Ode bra łem ją przed po łu dniem,
naj pierw po de szli śmy do Bir ke nau. Tam
wska za ła mi miej sce, gdzie Ol ga prze by -
wa ła – po pra wej stro nie pa trząc od bra -
my, za Ży dów ka mi cze ski mi z Te re zi na,
w osob nym blo ku umiesz czo no Ży dów -
ki wę gier skie. Eva chcia ła do kład nie zo -
ba czyć obóz, bo prze wod nik opro wa dził
jej wy ciecz kę zbyt po bież nie – mó wi ła.
Więc ram pa – zdję cie apa ra tem ana lo go -
wym. Tam gdzie se lek cja wstęp na i ta tu -
aże – zdję cie. Po mnik – fo ta. Kre ma to -
rium I a zwłasz cza III – fo ta. Czas bie gnie.
Za sta na wia my się wra ca jąc w kie run ku
ram py, gdzie by ła Ol ga, znaj du je my, więc

zno wuż – fo ty. Czas bie gnie – ru sza my
do Brzeźc, gdzie je ste śmy kwa drans
po czter na stej. Po dro dze oczy wi ście de -
li be ru je my o Ol dze, In sty tu cie po niej po -
wsta łym, współ pra cy z ni mi – je śli książ -
ka się po ka że. Wąt pię, ale mam na dzie ję…
Ter min dru ku upły wa za kil ka dni, Eva ża li
się na współ pra cę z gra ficz ką, któ ra się nie
od zy wa. Obie cu je, że się przy ło ży, choć
przy pi sów, od sy ła czy i do ku men ta cji cią -
gle jej przy by wa. Ale ma am bi cję wy tro -
pić wszyst kie błę dy (te do ty czą ce od le gło -
ści, to pod sta wa), nie ści sło ści w książ ce
Ol gi. Do cho dzi my do wnio sku, że naj le -
piej by ło by do trzeć do rę ko pi su. Tyl ko
gdzie go szu kać? W Pa ry żu? Eva obie cu -
je na pi sać za py ta nie do TO LI, jak zwie się
te raz daw ne Me mo rial Li bra ry Ol gi z NY,
No we go Jor ku. 

W Brzeź cach od wie dza my cmen tarz,
za pa la my świecz ki, ko lej no na wspól nym
gro bie Zo fii i Au gu sty na Godź ków, mo -
ich pra dziad ków oraz Ja dwi gi i Ja na La -
za rów – mo ich dziad ków, mo gi le więź -
niów oświę cim skich, gro bie cze skie go
lot ni ka Mi cha la Min ki. Z cmen ta rza
idzie my do ro dzin ne go do mu Pasz ków,
nie da le ko szko ły i ko ścio ła, za sta na wia -
jąc się skąd ucie ka ła Ol ga. Na po ty ka my
Jan ka Pasz ka wy cho dzą ce go ze sto do ły.
Roz ma wia my, po ka zu je nam zdję cie sta -
rej drew nia nej sto do ły, gdzie ukry wa ły się
Ży dów ki i miej sce gdzie sta ła. Po tem je -
dzie my do Do mu Trzech Po ko leń  przy
ul. Po ko ju, z któ re go po cho dzę i gdzie
ukry wa ła się Ol ga z przy ja ciół ka mi
po prze wie zie niu jej tu w wo zie z sia nem
z go spo dar stwa Pasz ków. Tu cze ka ją
na nas ciot ki z ko ło czem i opo wie ści o Ol -
dze, bab ce i prof. Sta ni sła wie Lesz czyń -
skim. Mam to na gra ne, mo że się przy da.
Eva przy wio zła trzy ro dza je słod kie go,
cia sta, któ re Ol ga pie kła mo jej bab ce Ja -
dwi dze, do my ślam się, że cho dzi o trdel -

nik. Mnie sma ko wał ten z cy na mo nem.
Zwie dza my jesz cze sto do łę, wej ście,
pa miąt ko wa fo ta przed, i piw ni cę, gdzie
Eva py ta ciot kę Mał go się o epi zod z pie -
rzem, do któ re go wpa dła Ol ga stra sząc
sku tecz nie do mow ni ków. Ciot ka przy po -
mi na so bie ten mo ment. Na godz. 17 za -
wo żę Evę na au to bus, któ rym wra ca
do Brna. Czy zdą ży z tą książ ką do koń -
ca ro ku?

Śni ła jej się Ol ga

S
ie dzi my z Ewą w PTTK -owskim ho -
te lu, w Pszczy nie, przy pi wie. We soł -

ko wa ty ku charz z wą sem pro po nu je bi gos,
ja prze ko nu ję ją do ze sta wu ślą skie -
go – z mo drom ka pu stom, klu ska mi i ko -
niecz nie ro la dą, ale Eva już nie mo że,
za du żo sło dy czy, słod kie go dzi siaj.
Za du żo prze żyć. Pi wo wy star czy. I spo -
wiedź, ta ka pu bli cy stycz na, o książ ce któ -
ra ją po chło nę ła. I Ol dze, w któ rą we szła.

Bo naj pierw jej wy daw ca z Brna chciał
wy dać coś o Ho lo kau ście. To był gru -
dzień 2014 ro ku. I Eva zna la zła mu książ -
kę Ol gi wła śnie, Fi ve Chim neys. Uzna li,
że bę dzie do bra. Eva, ama tor sko zu peł nie,
roz po czę ła tłu ma cze nie książ ki rok póź -
niej, w grud niu 2015 ro ku. I kie dy mia ła
je już ukoń czo ne w In ter ne cie na youtu -
bie po ja wi ła się re la cja Ol gi na gra na
pod ko niec jej ży cia przez ame ry kań ską
ży dow ską fun da cję So ah. Pięć go dzin
żmud ne go słu cha nia, a po tem mie sią ce
wer to wa nia ko lej nych ksią żek o Ho lo kau -
ście. Eva zmu szo na by ła roz sze rzyć książ -
kę Ol gi o część do ty czą cą jej po wo jen nych
lo sów. Do te go do cho dzi ła ob szer na ko -
re spon den cja z bi blio te ka mi, mu ze ami, ar -
chi wa mi, znaw ca mi te ma tu – bo każ dą
wąt pli wość chcia ła wy ja śnić. Dość po wie -
dzieć, że po ło wa książ ki, któ ra po ka za ła
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się dru kiem w Cze chach pod ko niec
grud nia 2017 ro ku – to dzie ło Ewy, przy -
pi sy, uzu peł nie nia, in dek sy, rzecz o ży ciu
Ol gi przed i po Ho lo kau ście, o po by cie
w obo zie, wresz cie o wi zy cie w Brzeź cach
w la tach 80. ubie głe go wie ku. Po ło wa
z czte ry stu stron. Resz ta to pa mięt nik Ol -
gi, któ ry przed tem wszy scy wy da wa li
bez kon tek stu, bez roz wi ja nia wąt ków,
o któ rą „po lish vil la ge” cho dzi, ja kie na -
zwi ska no si li wy baw cy Ol gi. Po nie waż
nikt te go nie zgłę biał, a Eva ow szem,
chcia ła wie dzieć. Na tra fi ła w koń cu
na mój link za miesz czo ny pod re la cją Ol -
gi. To był do kład nie 2016 rok. Eva mia -
ła wte dy go to we tłu ma cze nie wspo mnień
Ol gi na cze ski, mia ła też za czę tą pra cę
nad wszyst ki mi in dek sa mi, uzu peł nie -
nia mi. I mia ła mnó stwo py tań. Te raz tu,
w PTTK -owskim ho te lu w Pszczy nie
mó wi mi, że ta hi sto ria zu peł nie ją po chło -
nę ła, że by ła jej ży ciem. Jest na dal. Że cie -
szy się, że tak się sta ło, że mo gła głę biej
i głę biej się gać, że to by ło wspa nia łe uczu -
cie. Że się cie szy, że mo gła po znać hi sto -
rię Ol gi i nas, do kład niej, ro dzi ny, po tom -
ków Godź ków i Pasz ków, na stęp ców
tych co ra to wa li Ol gę. A sta ło się to dzię -
ki kil ku lin kom, któ re za mie ści łem
pod opo wie ścią Ol gi w in ter ne cie. Nie wie -
rzy łem, że kie dy kol wiek kto kol wiek bez -
in te re sow nie – po za mną – po ku si się jesz -
cze o wy ja śnie nie, zgłę bie nie tej hi sto rii
Ho lo kau stu, jed nej z wie lu, a jed nak nie -
zwy kłej. Nie wie rzy łem. My li łem się. 

Na re ak cję, a ra czej anio ła cze ka łem kil -
ka lat. Pięć, sie dem – ja kie to ma zna cze -
nie. Na po cząt ku, nie wie rzy łem, bo Eva
ode zwa ła się przez fa ce bo oka – a nie mo -
głem jej zlo ka li zo wać, uwia ry god nić.
Nie mia ła żad ne go zdję cia, bio gra fii,
zna jo mych, laj ków, a za da wa ła py ta nia mi
bli skie, po ru sza ją ce – py ta ła o hi sto rię ura -
to wa nia Ol gi mó wiąc, że pi sze o niej
książ kę. Po cząt ko wo nie chcia łem w to
uwie rzyć. Ale wy sła łem jej ma te ria ły, któ -
re po sia da łem, ro dzin ne fo to gra fie, frag -
men ty ksią żek, ar ty ku ły w po sta ci elek -
tro nicz nej. I my śla łem, że to wy star czy,
nie – nie wy star cza ło. Eva mia ła co raz
wię cej py tań, cza sem bar dzo szcze gó ło -
wych. Wcho dzi ła w te mat, co ja mó wię,
plo tę, ona we szła w te mat głę biej ode
mnie. Py ta ła już o szcze gó ły, któ re roz -
strzy gnąć mo gła je dy nie mo ja śp. bab ka

Ja dwi ga La zar, któ ra po ma ga ła Ol gę
ukryć i przy jaź ni ła się z nią. Jak choć by
o ten nu mer, któ ry wie le by wy ja śniał. Ja -
ki był? Ni gdy mi nie przy szło do gło wy
za py tać o to bab kę, na wet nie pa mię tam
spe cjal nie, czy mia ło to miej sce. Prze cież
by ło ty le in nych mo men tów ro dzin nej hi -
sto rii – jak choć by ostat nia woj na – o któ -
rych roz ma wia li śmy, Ol ga by ła jed nym
z mo men tów ro dzin nej hi sto rii, jed nym
z waż niej szych, ale jed nym z…

Więc pi sa li śmy z Evą mej le, je den
za dru gim, przez pół to ra ro ku. Cza sem
po kil ka dzien nie, ob szer nych szcze gó ło -
wych. Po pew nym cza sie po le ci łem jej
spe cja li stę z Ho lo cau stu, mo je go przy ja -
cie la, któ ry od po wie dział Evie na kil ka -
na ście (kil ka dzie siąt?) do dat ko wych, bar -
dziej szcze gó ło wych py tań do ty czą cych
jej obo zo wej hi sto rii. I to chy ba na wet nie
wy star cza ło, wiem że szu ka ła da lej…

– Ży łam tą hi sto rią, wy cho dzi łam
na spa cer z mo im psem, i da lej o tym my -
śla łam – przy zna je mi tu, w PTTK -
-owskim ho te lu. Po dniu peł nym wra żeń.
Bo dzi siaj Eva przy wio zła książ ki, świe -
że książ ki dla ro dzi ny. O Ol dze i hi sto rii
jej oca le nia.

W par ku – po zwie dze niu zam ku – kar -
mi li śmy kacz ki, dzie siąt ki ka czek (daw -
no ich ty le nie by ło) na mo ście przed Her -
ba ciar nią. Prze le ciał he li kop ter. Wyj rza ło
słoń ce. Zu peł nie wte dy, jak w Bir ke nau,
w li sto pa dzie, kie dy by łem tam z Evą…

Evie bar dzo spodo bał się za mek i park,
w sty lu an giel skim, ro man tycz ny – zu peł -
nie ta ki, jak Kro mie ry żu, gdzie spo tka li -
śmy się we wrze śniu. Wspo mnie nia…

W Do lce Vi ta, ka wiar ni przy pszczyń -
skim ryn ku, Re na ta Bo tor -Pła wec ka,
dzien ni kar ka „No we go In fo” z Ty chów,
cze ka na opo wieść o Ol dze i cze skiej edy -
cji jej wspo mnień. Eva cier pli wie tłu ma -
czy ży cio rys Ol gi, od po cząt ku, przez po -
byt w obo zie w Bir ke nau, po marsz
śmier ci i jej cu dow ne oca le nie w stycz -
niu 1945 ro ku i po wrót do Brzeźc w la -
tach 80. ubie głe go już wie ku. Mó wi też
o in spi ra cji mo imi pu bli ka cja mi i w ogó -
le o tym, jak książ ka ta po wsta ła. Go dzi -
na szyb ko prze la tu je. Śpie szy my się
na wło ski obiad do Mię dzy rze cza (przy -
go to wa ny przez mo ją żo nę Ulę), a po tem
do Brzeźc z książ ka mi. Re na ta ro bi nam
zdję cia z książ ką, i py ta – tak sa mo jak

my – dla cze go nie by ło do tąd pol skiej edy -
cji tej pu bli ka cji tak mo nu men tal nej dla
hi sto rii Ho lo kau stu? 

Do Brzeźc przy jeż dża my po czwar tej
po po łu dniu, po now nie – by li śmy tu już
cał kiem nie daw no, w li sto pa dzie. I te raz już
z książ ką… Ale ten czas le ci. U ciot ki Ma -
ry si Wu zi ko wej zo sta wia my stos ksią -
żek – dla ciot ki Mał go si Wa le czek, wuj ka
Ka zi ka La zar z pszczyń skiej Sta rej Wsi, dla
ro dzi ny Pa szek (dwie). Eva wy pi su je też
przy za sta wio nym sto le ko lej ne – dla
mnie, mo jej ma my Zo fii i spe cja li sty z hi -
sto rii Ho lo kau stu, któ ry jej bar dzo po mógł.
Jest bar dzo ro dzin nie. Go spo da rze są ser -
decz ni. Po ja wia się wi no do mo wej ro bo -
ty. Dzień bab ki do pie ro ju tro (w Cze chach
go nie ma, więc Eva jest zdzi wio na), a tu
już tłu my. Na szej roz mo wie o hi sto rii
przy słu chu je się mil czą co je den z wnu ków
Ma ry si i Staś ka. Niech słu cha, to do na stęp -
nych po ko leń na le żeć bę dzie po pro wa dze -
nie tej hi sto rii da lej. My do ku men tu je my
to wszyst ko dla nich.

Przy cho in ce Eva wrę cza ciot ce Ma ry -
si pod pi sa ny eg zem plarz książ ki. Ciot ka
jest wzru szo na. Mó wi, że jej ma ma, Ja dwi -
ga, cór ka Au gu sty na Godź ka, by się na -
praw dę cie szy ła. Wi dać, że to prze ży -
wa. I od wza jem nia się al bu mem
o pszczyń skim zam ku, któ ry Evie przy padł
do ser ca. Eva pod kre śla, że cie szy się z te -
go, iż mo gła nas po znać, wejść w na sze ro -
dzi ny, po czuć to wszyst ko – tą ser decz ność
z któ rą spo tka ła się i Ol ga. Ro bię pa miąt -
ko we zdję cie ze zdję cia mi przod ków,
Zo fii i Au gu sty na Go dziek, bab ki Ja dwi -
gi La za ro wej i Zo fii Wu zi ko wej. Wu jek
jest za czy ta ny, wer tu je stro na po stro nie
cze ską pu bli ka cję wspo mnień Ol gi...

I je ste śmy zno wu w PTTK -owskim ho -
te lu. Czas spo tka nia się koń czy... Naj waż -
niej sze, że rzecz, pięk ne dzie ło zo sta ło do -
pro wa dzo ne do koń ca, to za owo cu je.
Po zo sta je tyl ko cze kać, cier pli wie cze kać.

Wczo raj pi sa ła mi Eva, że śni ła jej się
Ol ga. By ła ze mną w Be ski dach, spa ce -
ro wa li śmy. Tam wła śnie nas spo tka ła.
Pięk ny sen… Eva nie mo gła nam ja koś
prze rwać…

■

Sze rzej o hi sto rii oca le nia Ży dów ki Ol -
gi Len gy el przez ro dzi ny Pasz ków i Godź -
ków moż na prze czy tać m.in. na stro nie
Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich
https://spra wie dli wi. org. pl/pl/hi sto rie -po -
mo cy/hi sto ria -po mo cy -ro dzi na -godz kow

Cze ska edy cja wspo mnień Ol gi pt. „Pět
komínů – Příběh zAu schwitz” wy da na zo -
sta ła pod ko niec 2017 ro ku przez cze skie
wy daw nic twa Er go Brau ner, s. r. o. oraz
Kar tu ziánské na kla da tel ství. Jest do stęp -
na w wer sji pa pie ro wej i elek tro nicz nej.

https://qa new. ko smas. cz/kni -
hy/239938/pet -ko mi nu -pri beh -z -au -
schwitz/#pos=1140

O po szu ki wa niach śla dów Ol gi przez
au to ra te go re por ta żu prze czy tać moż na
rów nież w książ ce Ścież ki ślą skie (roz dział
Ol ga zAu schwitz s. 16-29) do stęp nej bez -
płat nie on -li ne https://www. sbc. org.
pl /dl i  bra/pu bl i  ca t ion/29693/edi  -
tion/26678/con tent? ref=desc
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■ Ks. dr Le szek Ma ków ka, dy rek tor Ga le rii Sztu ki Współ cze snej „Fra An -

ge li co” przy ul. Jor da na 39 w Ka to wi cach, za pro sił nas na wy sta wę ma -

lar stwa pt. „Z na tu ry rze czy”, pre zen tu ją cą do ro bek twór czy Ka ta rzy ny

Ma kie ły -Or ga ni sty. Ar tyst ka uro dzi ła się w 1984 ro ku w Hru bie szo wie.

W 2012 ro ku uzy ska ła ty tuł dok to ra sztuk pla stycz nych w dys cy pli nie sztu -

ki pięk ne. Od 2009 ro ku pra cu je w ma cie rzy stej uczel ni, obec nie na sta -

no wi sku ad iunk ta w pra cow ni ma lar stwa dr hab. Ja nu sza Ma tu szew -

skie go, prof. ASP. Wer ni saż wy sta wy miał miej sce 12 kwiet nia. Pra ce

ar tyst ki po dzi wiać moż na do 19 ma ja.

■  Alek san dra Ma tusz czyk, dy rek tor Mu zeum Miej skie go w Ty chach, za -

pro si ła nas na wy sta wę pt. „Ar chi wum no wych miast. Ty chy i No wa Hu -

ta”. Wy sta wa pre zen tu je fo to gra fie au tor stwa Zyg mun ta Kub skie go, Hen -

ry ka Ma ka re wi cza i Wik to ra Pen ta la. Pra ce fo to gra fi ków moż na oglą dać
w Daw nej Mło tow ni przy ul. Ka to wic kiej 9 w Ty chach. Wy sta wa pre zen -

to wa na bę dzie do 30 czerw ca.

■  Zwią zek Pol skich Ar ty stów Pla sty ków (okręg w Ka to wi cach) za pro -

sił nas na wer ni saż wy sta wy ma lar stwa Mar ka Ka mień skie go, za ty tu -

ło wa nej „Pan P. S. i je go krąg”. Otwar cie wy sta wy mia ło miej sce 10 kwiet -

nia w Ga le rii Art No va2 w Ka to wi cach przy ul. Dwor co wej 13.

■  Ga le ria Biel ska BWA przy ul. 3 Ma ja 11 w Biel sku -Bia łej za pro si ła nas

na Wy sta wę ma lar stwa Ste fa na Gie row skie go, wy bit ne go przed sta wi -

cie la współ cze snej awan gar dy ma lar skiej, okre śla ne go mia nem kla sy -

ka pol skiej no wo cze sno ści.

– Ste fan Gie row ski two rzy nie ustan nie od lat 50. XX wie ku; uzna wa ny

jest za jed ne go z naj wy bit niej szych twór ców nur tu abs trak cji w Pol -

sce – wy ja śnia Ka ro li na Je zier ska -Po mor ska, ku ra tor wy sta wy. – Na wy -

sta wie za pre zen tu je my kil ka dzie siąt prac ar ty sty, po wsta łych

od lat 60. XX wie ku aż po pierw szą de ka dę XXI. Wy sta wa ma lar stwa Ste -

fa na Gie row skie go po ka zu je je den ze szcze gól nych aspek tów za in te re -

so wa nia ma la rza – li nię. Li nia przez wie le lat to wa rzy szy roz wa ża niom

ar ty sty na te mat ma lar stwa abs trak cyj ne go – nie sie w so bie za rów no

spo kój, jak i emo cje; li nia mo że po ru szać prze strzeń, ale tak że ją uspo -

ka jać. Mo że być ele men tem za my ka ją cym kom po zy cję bądź otwie rać ją
na in ną prze strzeń. Li nia okre śla kon tu ry kształ tów, sta no wi gra ni cę mię -

dzy pla ma mi barw ny mi. Ob ra zy pre zen to wa ne w Ga le rii Biel skiej BWA

po ka zu ją, jak przez la ta na płót nach ar ty sty zmie nia się jej cha rak ter i zna -

cze nie. Wy sta wa prac Gie row skie go czyn na bę dzie do 13 ma ja. 

■  Ma ciej Kluss, dy rek tor Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie za pro sił nas

na uro czy ste otwar cie wy sta wy pt. „Orzeł czar ny. Orzeł bia ły. Zie mia

Pszczyń ska 1914 – 1922”. Wy sta wa hi sto rycz na ma miej sce z oka zji stu -

le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Eks po zy cję w Staj niach Ksią -

żę cych w Pszczy nie moż na oglą dać od 26 kwiet nia.

■  Dy rek cja Ga le rii Szyb Wil son przy ul. Oswo bo dze nia 1 w Ka to wi cach

za pro si ła nas na II Prze gląd Sztu ki Współ cze snej „No wa Awan gar da”. Wer -

ni saż wy sta wy miał miej sce 9 mar ca. Na prze gląd wpły nę ło 630 zgło szeń.

Z tej licz by ju ry za kwa li fi ko wa ło pra ce 206 ar ty stów o róż no rod nym do -

rob ku ar ty stycz nym, two rzą cych w róż nych tech ni kach. Dzię ki te mu za -

pre zen to wa no każ dą z dzie dzin sztu ki – od tra dy cyj ne go ma lar stwa przez

asam bla że, rzeź bę, di gi tal art, fo to gra fię, gra fi kę tra dy cyj ną, aż po wzor -

nic two, tka ni nę ar ty stycz ną, vi deo art, książ ki ar ty stycz ne czy per for man -

ce. Jak przy zna ją or ga ni za to rzy, ca łe mu przed się wzię ciu to wa rzy szy jed -

no za ło że nie – li czy się ory gi nal ność i no wa tor skość po my słów, przy czym

pra ce cha rak te ry zu ją się jed no cze śnie wy so kim po zio mem ar ty stycz nym.

■  Aga ta Smal cerz, dy rek tor Ga le rii Biel ska BWA przy ul. 3 Ma ja 11 w Biel -

sku -Bia łej za pro si ła nas na otwar cie wy sta wy fo to gra fii pt. „Ży wy al bum

przy ro dy”. Wer ni saż wy sta wy od był się 6 kwiet nia. Or ga ni za to rem wy -

sta wy jest Okręg Ślą ski Związ ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy. Wy sta -

wa to po nad 100 fo to gra fii przed sta wia ją cych pięk no dzi kiej przy ro dy i róż -
no rod ność przy rod ni czą świa ta i Pol ski, a zwłasz cza re gio nu Ślą ska, któ ry

jest przed sta wia ny w naj więk szej ilo ści prac. Wśród nich są pięk ne fo -

to gra fie wy ko na ne w zie lo nych za kąt kach Ślą ska. m.in. w re zer wa tach

przy ro dy „Las Murc kow ski” czy też „Łęż czok” w po wie cie ra ci bor skim,

oraz w Ze spo le przy rod ni czo -kra jo bra zo wym Ża bie Do ły na gra ni cy By -

to mia, Cho rzo wa i Pie kar Ślą skich. 

Ty tuł wy sta wy „Ży wy al bum przy ro dy” nie jest przy pad ko wy; uży ta w ty -

tu le gra słów jest ce lo wa i in for mu je o tym, że wszyst kie pre zen to wa -

ne sce ny są re je stra cją na tu ral nych mo men tów ży cia przy ro dy. Uję cia

te uka zu ją pięk no przy ro dy, za chę ca jąc do częst sze go i świa do me go z nią
kon tak tu, ale tak że do sza no wa nia jej praw, a pod czas fo to gra fo wa -

nia – do etycz ne go za cho wa nia. Wy sta wa trwa od 7 kwiet nia do 13 ma -

ja 2018 ro ku. Wstęp na wy sta wę jest bez płat ny.

Ze brał: To masz Bie nek

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

Budowa osiedla Hutniczego, 1956 r.

F
o
t.

 W
ik

to
r 

P
en

ta
l,

 z
b
io

ry
 F

u
n
d
a
cj

i-
Im

a
g
o
 M

u
n
d
i

Bielik

F
o
t.

 L
es
ła

w
 K

o
st

ki
ew

ic
z

sl04s81m  18-04-20  11:45  Strona 1



82

Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

„In ter Li bros”

– propozycje

edu ka cyj ne

Bi blio te ki Ślą skiej

M
i nia tu ro we ksią żecz ki, ol brzy mie
i cięż kie to my opra wio ne w de ski

i skó rę, książ ki ma ją ce po stać har mo nij -
ki, daw ne pod ręcz ni ki i ele men ta rze, do -
ku men ty per ga mi no we, au to gra fy wład -
ców i wy bit nych pi sa rzy, ale rów nież
pły ty sze la ko we, pocz tów ki dźwię ko we
i za byt ko wy for te pian to tyl ko wy bra ne
obiek ty, któ re moż na po dzi wiać pod czas
za jęć z cy klu „In ter Li bros”. Od kil ku lat
w Czy tel ni Zbio rów Spe cjal nych Bi blio -
te ki Ślą skiej od by wa ją się spo tka nia edu -
ka cyj ne, na któ re za pra sza my uczniów,
stu den tów kie run ków hu ma ni stycz nych,
słu cha czy Uni wer sy te tów Trze cie go
Wie ku oraz wszyst kich pra gną cych po -
znać ta jem ni ce bi blio tecz nych za so -
bów.

Naj więk szą po pu lar no ścią wśród grup
od wie dza ją cych Bi blio te kę Ślą ską w ra -
mach za jęć z cy klu „In ter Li bros” cie szą
się dwa te ma ty: „Naj mniej sze i naj więk -
sze – od mi nia tu ro wej książ ki do ol brzy -
mie go to mu” oraz „Za nim po ja wi ła się
em pe trój ka – pły ty ana lo go we, pocz tów -
ki, ka se ty”. Pod czas pierw sze go ze
wspo mnia nych po ka zów moż na zo ba -
czyć mi nia tu ro we dzie ła o roz mia rach
za le d wie kil ku mi li me trów wy ko na ne
przez Zyg mun ta Szkoc ne go, któ ry
w 1976 ro ku zo stał wpi sa ny do Księ gi
re kor dów Gu in nes sa ja ko au tor naj -
mniej szej wów czas książ ki na świe cie.
Z ko lei naj więk szy tom pre zen to wa ny
w cza sie tych za jęć to prze pięk nie ilu stro -
wa na or ni to lo gicz na pra ca Joh na Ja me -
sa Au du bo na The Birds of Ame ri ca
(Lipsk 1972). Ten ol brzy mi tom, ma ją -
cy wy mia ry 99 x 66 cen ty me trów, za wie -
ra ry sun ki i opi sy na uko we pta ków ży -
ją cych na te re nie Sta nów Zjed no czo nych
w XIX wie ku. Po kaz „Za nim po ja wi ła
się em pe trój ka...” ma cha rak ter mu -
zycz ny, uczest ni cy ma ją oka zję po słu -
chać daw nych na grań z czar nych płyt
i po znać hi sto rię pocz tó wek dźwię ko -
wych, któ re od twa rza ne są na gra mo fo -
nie Bam bi no.

W ro ku ju bi le uszu od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści na ma wia my
do uczest nic twa w po ka zie „Prze nie śmy
się w cza sie...”, pod czas któ re go bę dzie
moż na zo ba czyć uni ka to we do ku men ty
i ar chi wal ne fo to gra fie po cho dzą ce
z lat 1914–1922. W cza sie te go spo tka -
nia pre zen tu je my pa miąt ki zwią za ne
z udzia łem Gór no ślą za ków w I woj nie
świa to wej, prze bie giem trzech po wstań
ślą skich, or ga ni za cją ple bi scy tu na Gór -
nym Ślą sku i kształ to wa niem się pol -
skich władz sa mo rzą do wych i ad mi ni -
stra cyj nych w wo je wódz twie ślą skim.

Za ję cia „In ter Li bros” umoż li wia ją
mło dym lu dziom kon takt z książ ką tra -
dy cyj ną, dru ko wa ną na pa pie rze. W cza -
sie spo tkań sta ra my się przy bli żyć hi sto -
rię książ ki i po ka zać, w ja ki spo sób przez
wie ki zmie nia ła się sztu ka dru kar ska
(m.in. te ma ty „Kro ni ka świa ta Hart man -
na Sche dla i in ne in ku na bu ły Bi blio te -
ki Ślą skiej”, „Sta re dru ki – książ ki peł -
ne ta jem nic”, „Książ ka dla dzie ci
i mło dzie ży od XVI do XX wie ku” oraz
„Za nim po wsta ła Wi ki pe dia – słow ni ki

Zanim pojawiła się empetrójka – płyty analogowe, pocztówki, kasety

MARTA KASPROWSKA#JARCZYK
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Biblioteka Teatru Lwowskiego – unikatowa kolekcja

Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki do olbrzymiego tomu

i en cy klo pe die wczo raj i dziś”). Pod czas
pre lek cji „Książ ka nie tyl ko z pa pie ru”
po ka zu je my do ku men ty per ga mi no we,
książ ki wy ko na ne z płót na i je dwa biu,
a tak że pi sa ne al fa be tem Bra il le’a. Do -
peł nie niem po ka zu są dru ki wy róż nia -
ją ce się uni ka to wy mi i luk su so wy mi
opra wa mi ze skó ry, ak sa mi tu czy per ga -
mi nu, nie rzad ko ozda bia ne tło cze nia mi,
ko ścią sło nio wą, oku cia mi i klam ra mi.
Te mat „Z cze go uczy li się na si pra dziad -
ko wie” prze no si uczest ni ków do daw nej
szko ły. W cza sie tych za jęć po ka zu je my
nie tyl ko pod ręcz ni ki i ele men ta rze,
któ rych uży wa li na si przod ko wie, ale też
świa dec twa szkol ne, po cho dzą ce na wet
sprzed stu lat czy ze szy ty z wy pra co wa -
nia mi daw nych uczniów. Na szym go -
ściom pre zen tu je my rów nież no wo cze -
sne na rzę dzia, ja kie pro po nu je bi blio te ka.
Są to przede wszyst kim plat for my cy fro -
we, umoż li wia ją ce ko rzy sta nie on li ne ze
zdi gi ta li zo wa nych zbio rów (po kaz: „Bi -

blio te ki cy fro we – skarb ni ca wie dzy dla
wta jem ni czo nych”).

Róż no rod ne ko lek cje bi blio tecz -
ne – ta kie jak rę ko pi sy, iko no gra fia
(pocz tów ki, fo to gra fie, gra fi ka) i kar -
to gra fia – są wy ko rzy sty wa ne ja ko
ma te riał ilu stra cyj ny w cza sie po ka zów
o wy bit nych po sta ciach czy kon kret -
nych ślą skich miej sco wo ściach. Za in -
te re so wa niem cie szą się za ję cia po świę -
co ne ży ciu i twór czo ści pa tro nów szkół
(m.in. Hen ryk Sien kie wicz i Ja ro sław
Iwasz kie wicz) czy po sta ciom hi sto -
rycz nym (m.in. Jó zef Pił sud ski). Umoż -
li wia my rów nież za po zna nie się ze
spu ści zna mi rę ko pi śmien ny mi zgro -
ma dzo ny mi w zbio rach ka to wic kiej
książ ni cy oraz eg zem pla rza mi te atral -
ny mi po cho dzą cy mi z uni ka to wej ko -
lek cji Bi blio te ki Te atru Lwow skie go.

Ser decz nie za pra sza my wszyst kich
za in te re so wa nych do od wie dze nia Bi -
blio te ki Ślą skiej, po zna nia jej hi sto rii

i zwie dze nia gma chu przy pla cu Ra dy
Eu ro py. Gru py uczest ni czą ce w za ję ciach
po zna ją bi blio tecz ny sys tem kom pu te -
ro wy, ka ta lo gi tra dy cyj ne i za sa dy ko rzy -
sta nia ze zbio rów zdi gi ta li zo wa nych
udo stęp nia nych w Ślą skiej Bi blio te ce
Cy fro wej. Pod czas zwie dza nia bu dyn -
ku jest oka zja, by za po znać się z funk -
cjo nu ją cym w bi blio te ce sys te mem
trans por tu ksią żek i spo so ba mi gro ma -
dze nia zbio rów (m.in. w Ma ga zy nie
Wy so kie go Skła do wa nia). Na si go ście
ma ją tak że szan sę obej rzeć wy sta wy ak -
tu al nie pre zen to wa ne w ho lu głów nym
bi blio te ki. Spo tka nia z cy klu „In ter Li -
bros” to nie po wta rzal na oka zja, by zo -
ba czyć i po znać uni ka to we zbio ry Si le -
sian ki. Za ję cia są bez płat ne, pro si my
o wcze śniej szą re zer wa cję ter mi nu.
Kon takt te le fo nicz ny: 32 20 83 883
lub pod ad re sem e -ma il: edu ka -
cja@bs.ka to wi ce.pl.
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KA TO WI CE. Ka to wi ce roz po czy na ją ob cho dy 100-
le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Aby
uczcić tę wy jąt ko wą rocz ni cę mia sto we współ pra cy
z licz ny mi part ne ra mi przy go to wa ło bo ga ty pro -
gram wy da rzeń i pro jek tów. Pro gram uwzględ nia re -
gio nal ną spe cy fi kę pro ce su, któ ry roz po czął się 11 li -
sto pa da 1918 ro ku, ale w przy pad ku Ka to wic
i Gór ne go Ślą ska trwał do ro ku 1922, gdy re gion zo -
stał ofi cjal nie ob ję ty w po sia da nie przez mło de pań -
stwo pol skie.

Dla te go też, w dłuż szej per spek ty wie, pro gram bę -
dzie obej mo wać rocz ni ce Po wstań Ślą skich oraz
set ną rocz ni cę przy łą cze nia Gór ne go Ślą ska do Pol -
ski, a tak że kon cen tro wał się na oso bach, któ re
do te go się przy czy ni ły.

Pro gram zo stał stwo rzo ny przy udzia le miej skich in -
sty tu cji kul tu ry, ze szcze gól nym uwzględ nie niem Ka ‐
to wi ce Mia sto Ogro dów i Mu zeum Hi sto rii Ka to wic

oraz w part ner stwie z ta ki mi pod mio ta mi jak Ślą skie

Cen trum Wol no ści i So li dar no ści czy ka to wic ki od -
dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Aby włą czyć miesz kań ców do wspól ne go świę to -
wa nia, pro gram obej mu je pro jek ty o cha rak te rze
edu ka cyj nym, par ty cy pa cyj nym, kul tu ral nym, a na -
wet spor to wym.

KA TO WI CE. 22 mar ca w Stu diu Kon cer to wym
Ra dia Ka to wi ce od był się pierw szy kon cert roz po czy -
na ją cy ca łą se rię mu zycz nych wy da rzeń za ty tu ło wa -
nych „Co mi w du szy gra? Mu zy ka pol ska”, de dy ko -
wa nych 100. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści. An na Sza bel ka i Piotr Ba na sik to zna -
ni ze swo ich osią gnięć i in ten syw nej dzia łal no ści ar -
ty stycz nej, wy bit ni ślą scy wy ko naw cy. Do swo je go
wy stę pu w Ra diu Ka to wi ce  za pro po no wa li zróż ni -
co wa ny re per tu ar, w któ rym zna la zły się zna ne dzie -
ła  naj wy bit niej szych pol skich kom po zy to rów – Fry -
de ry ka Cho pi na, Hen ry ka Wie niaw skie go, Ka ro la
Szy ma now skie go, Gra ży ny Ba ce wicz. Szcze gól ną,
sym bo licz ną wy mo wę w tym pro gra mie ma obec ność
słyn nej, eks pre syj nej „Me lo dii” Igna ce go Ja na Pa de -

NOTATNIK
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Anna Gaitoer

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Ireneusz Wójcik

rew skie go, któ ra zo sta ła przed sta wio na w skrzyp co -
wej trans kryp cji Sta ni sła wa Bar ce wi cza. Piotr Ba na -
sik włą czył do swo je go so lo we go wy stę pu po lo ne za
Xa ve ra Schar wen ki, uro dzo ne go w Sza mo tu łach
pol sko -nie miec kie go pia ni sty i kom po zy to ra, któ re -
go twór czość ujaw nia in spi ra cję mo ty wa mi pol ski mi
i pol ską mu zy ką ta necz ną.

KA TO WI CE. 25 mar ca upły nę ła 100. rocz ni ca
śmier ci wy bit ne go przed sta wi cie la mu zycz ne go im -
pre sjo ni zmu Clau de’a De bus sy’ego. Je go słyn ne
„Świa tło księ ży ca” wciąż po zo sta je jed nym z naj więk -
szych mu zycz nych prze bo jów. Moż na je by ło usły -
szeć pod czas kon cer tu w Miej skim Do mu Kul tu ry
„Ko szut ka” zor ga ni zo wa nego przez In sty tu cję Pro ‐
mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” w ory gi -
nal nej for te pia no wej wer sji oraz w klar ne to wej trans -
kryp cji. „Świa tło księ ży ca” to rów nież ty tuł jed nej
z pie śni na pi sa nej do strof po ety im pre sjo ni sty Pau -
la Ver la ine’a. Zna na ślą ska wo ka list ka An na Ogiń ska
za śpie wa ła ca ły ze staw pie śni De bus sy’ego za in spi -
ro wa nych wier sza mi słyn nych fran cu skich po -
etów – Pau la Ver la ine’a i The odo re’a de Ba nvil le’a.

KA TO WI CE. W dniach po mię dzy 26-30 kwiet nia
Ka to wi ce Mia sto Ogro dów – In sty tu cja Kul tu ry im.
Kry sty ny Bo che nek ofe ru je miesz kań com Ślą ska wy -
jąt ko wo dy na micz ną od sło nę 7 Ka to wi ce Jaz zArt Fe -
sti va lu. któ ry w tym ro ku or ga ni zu je wraz z Mu zeum
Ślą skim.  Po raz pierw szy go ścić bę dzie na Jaz zAr -
cie ar ty stów z Bli skie go i Da le kie go Wscho du.
Po raz pierw szy stwo rzo ny zo stał pro gram ma ją cy
na wzglę dzie udział ko biet w jaz zie, głów nie in stru -
men ta li stek (ini cja ty wa Key chan ge). Ini cja ty wy
spo łecz ne, dys ku sje, in sta la cje ar ty stycz ne w prze -
strze ni miej skiej, łą cze nie sztuk, któ re in spi ru ją
jazz i są in spi ro wa ne jaz zem – to tak że te ma ty ka te -
go fe sti wa lu. 

KA TO WI CE. W dniu 23 mar ca od by ło się spo tka -
nie z Ali cją Knast, Dy rek tor Mu zeum Ślą skie go, któ -
ra za pre zen to wa ła kon cep cje pla no wa nych in we sty -
cji bu dow la nych w Bo gu ci cach w bez po śred nim
są siedz twie Stre fy Kul tu ry.

Nie ne gu jąc fak tu, iż dal sze in we sty cje w oko li cach
Stre fy Kul tu ry są po trzeb ne i nie unik nio ne, Pa ni Dy -
rek tor zwró ci ła uwa gę, że po win ny być one pla no wa -
ne i prze pro wa dza ne w spo sób zrów no wa żo ny oraz
w du chu po sza no wa nia kra jo bra zu, któ ry w tym miej -
scu ma szcze gól ne zna cze nie, wy ra zi ła tak że sprze -
ciw wo bec dzia łań mo gą cych osła bić przy kła dy
post in du strial ne go kra jo bra zu. Pod czas spo tka nia
za pre zen to wa ny zo stał per spek ty wicz ny wpływ pla -
no wa nych in we sty cji na prze strzeń i kra jo braz Stre -
fy Kul tu ry i dziel ni cy Bo gu ci ce. 

KA TO WI CE.  Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dział
Mu zeum Ślą skie go w Ka to wi cach za pra sza de biu tu -
ją cych ar ty stów do udzia łu w Kon kur sie o Na gro dę
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Sce no gra ficz ną im. Je rze go Mo ska la 2018. Kon kurs
jest kie ro wa ny do sze ro kie go gro na ab sol wen tów
uczel ni ar ty stycz nych, któ rzy w swo ich de biu tanc kich
dzia ła niach wy ko rzy stu ją warsz tat sce no gra ficz ny. To -
wa rzy szyć bę dzie mu wy sta wa „Wy mia ry sce no gra -
fii” eks po nu ją ca pra ce no mi no wa ne do na gro dy
głów nej. 

Ce lem kon kur su i wy sta wy jest pro mo cja po ten cja -
łu mło dych ar ty stów wy ko rzy stu ją cych w swo ich dzia -
ła niach warsz tat sce no gra ficz ny. Spo tka nie ma stwo -
rzyć moż li wość pre zen ta cji de biu tów przed gro nem
mi strzów kształ tu ją cych współ cze sny re per tu ar te atru.
Kon kurs bę dzie oka zją do re flek sji na te mat kie run -
ków roz wo ju współ cze snej sce no gra fii bę dą cej kon -
se kwen cją idei po przed ni ków, któ rych dzie ła znaj du -
ją się w ko lek cji Cen trum Sce no gra fii Pol skiej. 

Zgło sze nia do kon kur su bę dzie moż na nad sy łać
w dniach 1.06–31.08.2018 r. 

Ka to wi ce. Naj now szy spek takl i za ra zem ostat nia
w tym se zo nie pre mie ra Ślą skie go Te atru Lal ki i Ak ‐
to ra Ate neum, „Pia sko wy Wilk” po ja wi ła się na afi -
szu za raz po świę tach, 7 kwiet nia.  Sce nicz na wer sja
opo wia dań po pu lar nej szwedz kiej pi sar ki, Åsy Lind
(prze tłu ma czo nych przez Agniesz kę Stró żyk), po wsta -
ła na za mó wie nie ka to wic kie go te atru; in sce ni za cja
w re ży se rii Zu zan ny Mu ko id – rów no cze śnie au tor -
ki ada pta cji – jest pol ską pra pre mie rą sztu ki. 

Uro kli we, nie zwy kle za baw ne i peł ne fan ta zji
przy go dy bo ha ter ki Ka ru si i wy my ślo ne go przez nią
przy ja cie la – Pia sko we go Wil ka, któ ry w mą dry, po -
zba wio ny mo ra li za tor stwa spo sób po ma ga dziew czyn -
ce od kry wać świat – ad re so wa ne są do wi dzów
w wie ku szkol nym, ale po win ni je obej rzeć rów nież
ro dzi ce. Ta fa mi lij na pro po zy cja po zwa la bo wiem
przy po mnieć so bie wła sne do ra sta nie i zwią za ne z nim
roz ter ki. Przede wszyst kim jed nak, zwra ca jąc uwa -
gę na od mien ność po strze ga nia świa ta przez dzie ci
i do ro słych, pod kre śla ko niecz ność po dej mo wa nia
prób wza jem ne go zro zu mie nia się i po ro zu mie nia. 

Szkło ar ty stycz ne lat 60. I 70. XX wie ku

GLI WI CE. Wy sta wa „Barw ny świat wie lu
form – szkło ar ty stycz ne i użyt ko we z hu ty w Ząb ko -
wi cach”, otwar ta zo sta nie w Wil li Ca ro 27 kwiet nia br. 

W la tach 60. i 70. XX wie ku w hu tach szkła Za głę -
bia Dą brow skie go, wśród któ rych hu ta ząb ko wic ka
ode gra ła zna czą cą ro lę – swo je no wa tor skie pro jek -
ty re ali zo wa li Ery ka Trze wik -Drost, Jan Syl we ster
Drost, Lu dwik Fie do ro wicz, Bog dan Kup czyk, Ry -
szard Ser wic ki i Iza be la Szkla niarz. Dziś ich pra ce,
któ re za pre zen to wa ne zo sta ną w ra mach eks po zy -
cji – to kla sy ka pol skie go wzor nic twa. W na sy co nych 85
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ko lo rem, czy stych, a rów no cze śnie syn te tycz nych for -
mach tkwi za klę ty fe no men pol skiej awan gar dy. Wy -
sta wa „Barw ny świat wie lu form…” jest szcze gól -
na rów nież dla te go, że za pre zen to wa ne na niej
zbio ry Mu zeum w Gli wi cach – z bo ga tej ko lek cji
szkła współ cze sne go po cho dzą ce go z hu ty w Ząb ko -
wi cach – udo stęp nio ne zo sta ną pu blicz no ści po raz
pierw szy od 1975 ro ku. To wy jąt ko we wy da rze nie
dla ko ne se rów pol skie go szkła, wzor nic twa tu dzież
di za jnu. 

Na wy sta wie znaj dą się tak że za byt ki wy po ży czo -
ne z wio dą cych w tej dzie dzi nie ko lek cji mu ze al nych:
Mu zeum Kar ko no skie go w Je le niej Gó rze, Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu, Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie, Cen trum Szkła i Ce ra mi ki w Kra ko wie
oraz z Mu zeum w So snow cu, któ re po sia da za sob ny
Dział Szkła, a je go pod sta wę sta no wi szkło pro du ko -
wa ne po 1945 r. z hut Za głę bia Dą brow skie go. Ery -
ka Trze wik -Drost, Jan Syl we ster Drost, Lu dwik Fie -
do ro wicz, Ry szard Ser wic ki, Bog dan Kup czyk,
Iza be la Szkle niarz stu dio wa li w uczel niach ar ty -
stycz nych, spo śród któ rych wy róż nia ła się Pań stwo -
wa Wyż sza Szko ła Sztuk Pla stycz nych we Wro cła wiu
(od 1994 r. Aka de mia Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu -
sza Ge per ta we Wro cła wiu), a szcze gól nie jej Wy dział
Ce ra mi ki i Szkła, w któ rym wy bit ną ro lę ode grał Sta -
ni sław Daw ski, ar ty sta, ma larz, gra fik, pro jek tant, pro -
mo tor prac dy plo mo wych Ery ki Trze wik -Drost (dy -
plom 1957 r.) i jej mę ża Ja na Syl we stra Dro sta
(dy plom 1958 r.). 

Ku ra to rem wy sta wy jest hi sto ryk sztu ki Jo lan ta
Wnuk z Dzia łu Sztu ki i Rze mio sła Ar ty stycz ne go Mu -
zeum w Gli wi cach. Wy sta wa do stęp na bę dzie do 30
wrze śnia 2018 ro ku.

Wspo mi na nie Je rze go Du dy ‐Gra cza

CZĘ STO CHO WA. 20 mar ca z oka zji 77 uro dzin ar -
ty sty Mu zeum Czę sto chow skie za pro si ło miesz kań -
ców na spe cjal ny wie czór. W Sa li Re pre zen ta cyj nej
ozdo bio nej na tę oka zję zdję cia mi au tor stwa Je rze go
Pe tec kie go i Jo lan ty Go li o zmar łym w 2003 ro ku ar -
ty ście roz ma wia li je go przy ja cie le: Sa bi na Lon ty, Zdzi -
sław So wiń ski oraz Ja nusz Miel cza rek. Mo de ra to rem
był Ta de usz Pier siak, od 1 stycz nia br. dy rek tor Mu -
zeum.

Spo tka nie roz po czę ła Ka ta rzy na Su char kie wicz, kie -
row nik Dzia łu Sztu ki, pre zen ta cją bio gra fii Du dy -Gra -
cza oraz je go ob ra zów ze zbio rów Mu zeum. To wcze -
sne pra ce, za po wia da ją ce jed nak ty po we mo ty wy
i roz wią za nia. Na stęp nie wy świe tlo no do ku ment
z lat dzie więć dzie sią tych, opo wieść ar ty sty o mie ście
i o Ślą sku, Je rzy Du da -Gracz – czę sto chow skie wy -
zna nia.

Przy ja cie le ar ty sty opo wia da li o je go ży ciu, przy -
zwy cza je niach, po my słach ar ty stycz nych, ogrom nej
pra co wi to ści, wspól nych ple ne rach z miej sco wym od -

dzia łem ZPAP. Pod kre śla li mu zy kal ność za pi sa ną
w ob ra zach, przed sta wia li re la cje z ro dzin nym mia -
stem i klasz to rem, w tym ku li sy re ali za cji Gol go ty Ja -
sno gór skiej.

Był to pierw szy wie czór wspo mnie nio wy z pla no -
wa ne go cy klu spo tkań po świę co nych zmar łym czę -
sto cho wia nom.

Uczest ni cy i ani ma to rzy kul tu ry

CZĘ STO CHO WA. 7 mar ca 2018 ro ku czę sto chow -
ski od dział To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go im. Szem be -
ków zor ga ni zo wał w Sa li Wy sta wien ni czej Bi blio te -
ki Aka de mii im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie
spo tka nie z Wła dy sła wem Ry szar dem Sze lą giem, czę -
sto cho wia ni nem, ani ma to rem kul tu ry dzia ła ją cym
od lat w róż nych mia stach Pol ski.

Wy sta wa Stąd nasz ród pre zen to wa ła ak tyw ność to -
wa rzy stwa, ist nie ją ce go od 1990 ro ku, wcze śniej Sze -
ląg za ło żył Klub Mi ło śni ków im. Ma rii z Fre drów hra -
bi ny Szem be ko wej, oraz ma te ria ły zgro ma dzo ne
przez pre ze sa na te mat ro dzin Szem be ków i Fre drów,
oraz hi sto rii ich po sia dło ści. Pa tro nat nad wy da rze -
niem ob ję li JM Rek tor AJD w Czę sto cho wie,
prof. dr hab. An na Wy pych -Gaw roń ska, oraz Se na -
tor RP Ar tur Wa rzo cha.

Ja ko pre zes To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go im. Szem -
be ków Sze ląg ini cju je dzia ła nia in ter dy scy pli nar ne,
na wią zu jąc kon tak ty z wie lo ma pol ski mi i za gra nicz -
ny mi part ne ra mi. Ze szcze gól nym upodo ba niem po -
pu la ry zu je wśród mło dzie ży twór czość Alek san dra
Fre dry. Zor ga ni zo wał m.in. wy sta wy w Te atrze Dra -
ma tycz nym w Czę sto cho wie (1994) i w Te atrze Pol -
skim (1996), Fe sti wal Fre drow ski „Mo cium Pa nie”,
kon kurs pla stycz ny. Przez la ta przy po mi nał tak że twór -
czość po etów wy wo dzą cych się z Czę sto cho wy
i oko lic – Wła dy sła wa Se by ły, Je rze go Lie ber ta
i Ha li ny Po świa tow skiej.

Pięk no trze po czą cych skrzy deł

CZĘ STO CHO WA. Od 16 lu te go w Ra tu szu – Mu -
zeum Czę sto chow skim po raz ko lej ny moż na oglą -
dać wy sta wę Naj pięk niej sze owa dy świa ta. Do koń -
ca kwiet nia moż na zo ba czyć pięk ne pa zie, bie lin ki,
da na idy, akre je, ru sał ki, ocze ni ce. W za ku pio nym
w 2000 ro ku od czę sto chow skie go ko lek cjo ne ra, Ja -
na Bień kow skie go zbio rze znaj du je się oko ło 1000
oka zów mo ty li (dzien nych i noc nych) i chrząsz czy
z Au stra lii, Ma le zji, Chin, No wej Gwi nei, Fi li pin,
Afry ki oraz Ame ry ki Po łu dnio wej i Środ ko wej.
Stam tąd po cho dzą prze cież naj bar dziej eg zo tycz ne
ga tun ki, któ re za chwy ca ją roz mia rem skrzy deł (At -
ta cus atlas), ich ubar wie niem i kształ tem. Są tu oka -
zy ni czym po ma lo wa ne flu ore scen cyj ny mi far ba mi,86
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nie bie ską i zie lo ną, ciem ny mo tyl szkar łat ny Pa pi -
lo ru man zo via z Azji Po łu dnio wej oraz je den z naj -
szyb szych, Cha ra xes bru tus.

Po zy ski wa nie naj rzad szych oka zów by ło kie dyś spo -
so bem za rob ko wa nia. Obec nie han del eg zo tycz nych
zwie rząt, któ rym gro zi wy gi nię cie, re gu lu je kon wen -
cja wa szyng toń ska.

Ma lo wa nie me ta fo rą

CZĘ STO CHO WA. W Ga le rii Do brej Sztu ki
do 23 mar ca moż na by ło zwie dzać wy sta wę prac
Bo gu mi ły Ma lec z do mu Zbi róg Każ de mo je ob ra -
zo wa nie wi zją to me ta fo ra. By ła to pierw sza pre -
zen ta cja jej prac od 40 lat. Przed II woj ną świa to -
wą au tor ka stu dio wa ła w Aka de miach Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie i War sza wie, a tak że w Pań -
stwo wym In sty tu cie Sztu ki Te atral nej w War sza wie.
W tym cza sie za przy jaź ni ła się z człon ka mi Gru -
py Kra kow skiej (m.in. Ta de uszem Kan to rem oraz
Er ną Ro sen ste in) i te atru Cri cot. Po od zy ska niu nie -
pod le gło ści by ła ani ma tor ką kul tu ry w Czę sto cho -
wie. Na le ża ła do gro na za ło ży cie li li ceum pla stycz -
ne go, uczy ła ry sun ku w Szko le Pe da go gicz nej.
Zaj mo wa ła się ma lar stwem, ry sun kiem, fil mo dru -
kiem, tka ni ną ar ty stycz ną, pi sa ła po ezję. Zmar ła
w 1987 ro ku.

Bo gu mi ła Ma lec chęt nie po słu gi wa ła się for ma mi
abs trak cyj ny mi. Na wy sta wie zna la zły się kom po -
zy cje me ta fo rycz ne, sur re ali stycz ne, fan ta stycz ne,
o pre cy zyj nie do bra nych bar wach. Ob raz ki wy ko na -
ne na cie niut kim pa pie rze przy ku wa ją uwa gę, wcią -
ga jąc w la bi ryn to wy i nie po ko ją cy świat. Po ka za no
rów nież kom po zy cje wzo ro wa ne na mo ty wach
egip skich, akwa re le, gwa sze, tzw. wy dzie ran ki, ilu -
stra cje do po ezji Cze sła wa Mi ło sza i pra ce z cy klu
ju raj skie go. Jed ną z nie zre ali zo wa nych ma rzeń ar -
tyst ki by ła kom po zy cja rzeź biar ska w ska le wa pien -
nej w Zło tym Po to ku.

Pa mięć o Kre sach

CZĘ STO CHO WA. Już po raz pią ty, 9–11 mar ca,
w Mu zeum Mo net i Me da li im. Ja na Paw ła II od był
się Prze gląd Fil mów Do ku men tal nych Nie po praw nie
Praw dzi wych, w tym ro ku pod na zwą W 100-le cie Nie -
pod le gło ści dla pa mię ci o Pol sce Kre so wej. Or ga ni -
za to ra mi by ło Mu zeum, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie
Dzien ni ka rzy oraz Czę sto chow ski Klub „Ga ze ty
Pol skiej”.

W pią tek dla mło dzie ży szkol nej wy świe tlo no: Po -
dwój ne ko rze nie Ma riu sza Jan kow skie go, Ka tyń – hi -
sto ria wciąż ży wa Mi cha ła Syl we stra Pa te ra oraz Dzie -
ci gra ni cy An ny T. Pie tra szek. Po ka zy dla do ro słych
po dzie lo no na trzy gru py te ma tycz ne: Wo łyń, Sy be -

ria i Ka tyń. Po za wska za ny mi po wy żej ty tu ła mi za -
pre zen to wa no tak że fil my: Pa ni Ma ria – od Sy be rii
do Pusz czy ko wa An to nie go Wojt ko wia ka, Słu ga
Bo ży, ks. Alek san der „Wu jek” Zien kie wicz Krzysz -
to fa Ku ner ta i To ma sza Piech ni ka, Pa sterz. Ka zi mierz
Kar dy nał Świą tek Paw ła Wol da na, Ser ce Pol ski To -
ma sza Sta li, Na sza Dzie siąt ka An ny Gor di jew skiej,
Ko ściół na gór ce Eu ge niu sza Sa ły i Ja ro sła wa Kra -
sno dęb skie go.

Go ść mi ho no ro wy mi by li: Sy bi racz ka Kry sty na Lu -
bie niec ka -Ba ra niak, au tor ka wie lu ksią żek, ks. An drzej
Dzie łak z die ce zji wro cław skiej, wspo ma ga ją cy re -
pre sjo no wa nych w la tach 70. i 80. XX wie ku, ks. Jó -
zef Ko wa lów, za ło ży ciel i re dak tor „Wo ła nia z Wo -
ły nia”. Wrę czo no im me da le „Cu stos Ve ri ta tis”
(przy zna wa ne od 2016 ro ku).

KRÓT KO

CZĘ STO CHO WA

■ Za gra li: Bro war Czen sto cho via – Sir Fran cis Dra -
ke z gru pą Za Ho ry zon tem; Fil har mo nia – An na Ma -
ria Jo pek oraz Gru pa Kro ke, Kay ah; klub Ru ra – Łą -
ki Łan; OPK Gau de Ma ter – Marc Par re no ud Trio, NSI
Qu ar tet oraz Do mi nik Wa nia;

■ Wy sta wia li: OPK Gau de Ma ter – Mał go rza ta Sę -
tow ska; Kon duk to row nia – Ka ta rzy na Bie lec, Kry sty -
na Grzy bek, Ewa Lat kow ska -Żych ska, Ma ria Ma ty -
ja -Roz pa ra, Ewa Mróz, Bar ba ra Pierz gal ska -Grams,
Jo lan ta Rudz ka -Ha bi siak, Ma ria Wę grzy niak -Szczep -
kow ska w ra mach pre zen ta cji 8 ko biet;

■ 8 mar ca w Ra tu szu od by ła się de ba ta na te mat fe -
mi ni za cji ję zy ka pol skie go. Wzię li w niej udział: pro -
fe sor Je rzy Bral czyk, dr hab. Ka ta rzy na Kło siń ska,
dr Syl wia Spu rek, dr Zbi gniew Wie czo rek, Aga ta
Wier ny. 87
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KATARZYNA

POPCZYK

Od dwóch lat zaj mu ję się ama tor sko fo to gra fią.

Wy pra wy z psem Bia łym Owczar kiem Szwaj car skim

i apa ra tem Pen tax ‐k 50, to mo je hob by i spo sób

na ży cie. Spa ce ru ję głow nie w oko li cach Ka to wic

i Cho rzo wa. Te re ny te ob fi tu ją w uro kli we miej sca

pod wzglę dem przy ro dy o każ dej po rze ro ku.

Kie dy chcę zro bić zdję cie za czy nam ina czej pa ‐

trzeć i wi dzieć ota cza ją cy mnie świat. Wcho dzę

na dro gę wśród drzew, idę ale ją, na któ rej rzą dzą

pra wa świa tła i ko lo ru, do strze gam to, cze go nie

wi dzia łam wcze śniej: roz my cia, cie nie i od bi cia.

Jed no cze śnie czas pły nie, wszyst ko cią gle się zmie ‐

nia ni czym wiatr, czy zwy kła kacz ka na wo dzie.

Szu kam, ukła dam ka dry z mo im psem, któ ry na ‐

uczył się za sty gać w bez ru chu jak mo del ka. Po zna ‐

ję za sa dy po praw nej fo to gra fii, ale wte dy słu cham

już tyl ko in tu icji nie do koń ca prze wi du jąc efekt

koń co wy zdję cia i to jest naj bar dziej fa scy nu ją ce,

ama tor skie, bo wy cho dzi fo to gra fia, któ ra nie każ ‐

de mu bę dzie się po do bać. Ona jest mo ja, ja ją

czu ję i ro zu miem i to jest naj waż niej sze.
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