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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. An drzej Jar czew ski ŻY CIE LI TE RAC KIE W STA NIE WO JEN NYM

10. Gra ży na Bar ba ra Szew czyk LI TE RAC KA OBEC NOŚĆ JA NA GO CZO ŁA
28. Piotr Za czkow ski MÓJ TRANSTRÖMER: Z LI STÓW DO LE ONAR DA NEU GE RA
40. Je rzy Pa szek POR TRE TY MI STRZÓW: PRO FE SOR JAN JA KÓB CZYK
50. Ju lia Mon tew ska STRASZ NY DWÓR W WOJ CZY CACH
52. An drzej Jar czew ski DE MO GRA FICZ NE PRZE SI LE NIE
56. Ma ciej Ki jow ski W HOŁ DZIE WIEL KIM MU ZY KOM

W 65. ROCZ NI CĘ ŚMIER CI
58. BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK MO NA CHO MA CHII
73. Elż bie ta Dut ka TOŻ SA MOŚĆ I MI TO LO GIA „CZŁO WIE KA GÓR”

O TWÓR CZO ŚCI MI CHA ŁA JA GIEŁ ŁY
76. Jan Ma lic ki HU GO NA KOŁ ŁĄ TA JA RĘ KO PIS DO MO WY
78. Ry szard La tu sek KO DY QR, OKU LA RY VR, DŁU GO PI SY 3D

– DLA CZY TEL NI KA W BI BLIO TE CE
82. Wie sła wa Ko no pel ska KIE DY ROZ BARK W DU SZY GRA

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

32. Ma ciej Lint t ner MA LAR STWO
68. An na Lo renc W STRO NĘ CEN TRUM
69. GA LE RIA: AN NA LO RENC – FO TO GRA FIA
88. To masz Mar kiew ka FO TO GRA FIA

PO EZJA I PRO ZA

3. WIERSZ NA OTWAR CIE Ro bert Hass JE SIEŃ
14. Ro bert Hass WIER SZE (prze ło ży ła Ma ria Ko ru sie wicz)

16. An na Wę grzy niak KO RE SPON DEN CJE. O PO EZJI MA RII KO RU SIE WICZ
19. Wło dzi mierz Paź niew ski CZE KA JĄC NA BAR BA RZYŃ CÓW
22. Ta de usz Sła wek HDT – NA SKRA JU. ESEJ NA GŁOS I KON TRA BAS
36. Mi chał Wroń ski SNY OBIE CA NE
42. Jack Kul pa BO OJUM CRE EK (prze ło żył Hen ryk Cier niak)

FE LIE TO NY

35. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek I ZBY TE, ZBY CHU!
39. ROK OLIM PIJ SKI. Ry szard Ja sno rzew ski KTÓ RE GO DNIA?
55. MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek

KSIĄŻ KI

60. Grze gorz Su pa dy RAS SEN SCHAN DE CZY MI ŁOŚĆ NIE ZNA JĄ CA GRA NIC
62. Re na ta Dampc -Ja rosz TRUD NE MI ŁO ŚCI
63. Ka ta rzy na Frąc ko wiak MI ŁOŚĆ W STA NIE ROZ KŁA DU
64. Ste fan Za bie row ski Z RÓŻ NYCH STRON LI TE RA TU RY
66. Jan Mio dek CZŁO WIEK IN STY TU CJA
67. KSIĄŻ KI NA DE SŁA NE

Z ŻY CIA BI BLIO TEK

80. Agniesz ka Ko sma la RZĘ SI ŚCIE, AN CY MO NEK I PRA ŻYN KA, CZY LI MÓW
DO MNIE PIĘK NIE

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

84. CZĘ STO CHO WA. KA TO WI CE. 

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Ma ria Ko ru sie wicz, Bo gna Skwa ra,
To masz Mar kiew ka

Na okład ce: Kin ga Wa lu szew ska -Ma ciusz kie wicz „My V”, 2012 (olej, płót no).
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MIA STA KA TO WI CE
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K
wie cień i maj to mie sią ce, w któ rych
ka len darz przy po mi na o kul tu rze, li ‐

te ra tu rze, po li ty ce, na uce, w tym m.in.
o tym, że:

– 135 lat te mu zmarł w ma ju 1883 ro ‐
ku C.K. Nor wid, mi nę ła 115 rocz ni ca uro ‐
dzin Ben ja mi na Spo cka, pro pa ga to ra
bez stre so we go wy cho wa nia dzie ci,
90 lat te mu od by ła się pre mie ra pierw ‐
sze go fil mu ani mo wa ne go z Mysz ką Mi ‐
ki, a 75 lat te mu uka za ło się pierw sze wy ‐
da nie Ma łe go księ cia, i 50 lat te mu
w 1968 ro ku po ka za no pre mie rę fil ‐
mu 2001, Ody se ja ko smicz na; 

– przed 670 la ty za ło żo no w Pra dze,
pierw szy w Eu ro pie Środ ko wej Uni wer sy ‐
tet Ka ro la IV, 565 lat te mu 29 ma ja 1453
ro ku woj ska suł ta na Meh me da II zdo by ‐
ły Kon stan ty no pol, w 1753 ro ku uro dził
się F.K. Achard, od kryw ca spo so bu uzy ‐
ski wa nia cu kru z bu ra ków, 115 lat te mu
uro dził się G.G. Pin cus wy na laz ca pi guł ‐
ki an ty kon cep cyj nej, 85 lat te mu 10 ma ‐
ja 1933 ro ku w 22 mia stach nie miec kich
od by ło się ma ni fe sta cyj ne pa le nie przez
hi tle row ców nie nie miec kich ksią żek,
a w 1943 ro ku uro dził się Je rzy Perza now ‐
ski twór ca sło wa ko gni ty wi sty ka, w 1983
ro ku od kry to re tro wi rus HIV od po wie ‐
dzial ny za za ka że nie AIDS, za le d wie 15 lat
te mu (2003) ogło szo no za koń cze nie pro ‐
jek tu po zna nia ge no mu ludz kie go;

– 520 lat te mu w ma ju 1498 ro ku wy ‐
ko na no eg ze ku cję na mni chu Sa vo na ro ‐
li, przed 145 la ty uro dził się Woj ciech Kor ‐
fan ty; przed 85 la ty pre zy dent USA F.D.
Ro ose velt zniósł trwa ją cą od 13 lat pro ‐
hi bi cję, 40 lat te mu (1978) w Gdań sku po ‐
wstał Ko mi tet Za ło ży ciel ski Wol nych
Związ ków Za wo do wych Wy brze ża, 25 lat
re mu w 1993 ro ku na sztan da ry Woj ska
Pol skie go wpro wa dzo no de wi zę „Bóg,
Ho nor, Oj czy zna”, 20 lat te mu wszedł
w ży cie kon kor dat za war ty po mię dzy Sto ‐
li cą Apo stol ską i RP, tak że w tym ro ku
pod pi sa no tzw. Trak tat Ateń ski, na mo ‐
cy któ re go m.in. Pol ska we szła do Unii
Eu ro pej skiej; 12 lat te mu zmarł Alek san ‐

der Zi now jew twór ca ter mi nu ho mo so ‐
vie ti cus.

Dru gie go kwiet nia skrom nie ob cho dzi ‐
li śmy Mię dzy na ro do wy Dzień Książ ki
dla Dzie ci, 23 kwiet nia Mię dzy na ro do wy
Dzień Książ ki i Praw Au tor skich, w ma ‐
ju – 8 ma ja świę to wa no Dzień Bi blio te ‐
ka rza, 18 ma ja Mię dzy na ro do wy Dzień
Mu ze ów, 29 ma ja przy pa da Dzień Dzia ‐
ła cza Kul tu ry, no i na ko niec 31 ma ja
Świa to wy Dzień Roz wo ju Kul tu ry. 

Ma jo we bo gac two świąt i rocz nic nie ‐
mych, za po mnia nych, igno ro wa nych.
Mo że ni ko mu już nie po trzeb nych. Nie ma
ko mu ich świę to wać. A prze cież lu bi my
de mon stro wać przy wią za nie do mi łych
na sze mu ser cu i in te lek to wi war to ści. 

W hi sto rii Ka to wic, Ślą ska – po za zna ‐
ko mi ty mi in sty tu cja mi kul tu ry ty pu: mu ‐
zea, te atry, fil har mo nia i in. – jest wie le
miejsc, któ re za pi sa ły się w pa mię ci ko lej ‐
nych po ko leń ja ko swo iste cen tra ży cia
kul tu ral ne go. Mia ły swo je chwi le chwa ‐
ły klu by, by przy po mnieć tyl ko: Akant (Te ‐
atral na 9), Kwa dra ty (Fran cisz kań ska 10),
Mar chołt (War szaw ska 37), Me dyk (Me ‐
dy ków 12 A), Stra szny Dwór (Stu denc ‐
ka 19), Go łęb nik (Wi ta Stwo sza). Twór ców
kie dyś moż na by ło spo tkać w re stau ra cji
Do mu Pra sy Ślą skiej (Ry nek 11), re stau ra ‐
cji Mo no pol na ul. Dwor co wej, w Ta tia nie
i wie lu in nych „przy tul nych” miej scach spo ‐
tkań ar ty stów, pi sa rzy, dzien ni ka rzy. Mu ‐
zy cy do ro bi li się „Szla ku Ślą skie go Blu sa”,
li te ra ci bez pow rot nie stra ci li swój „Dom
Li te ra tu ry”. Ar chi tek ci, fo to gra fi cy, gra fi ‐
cy, ak to rzy ma ją swo je ulu bio ne sto wa rzy ‐
sze nio we lub śro do wi sko we „za kąt ki”.
W Gli wi cach, So snow cu, By to miu, Sie mia ‐
no wi cach Śl., Mi ko ło wie, Ryb ni ku i in nych
mia stach na szej Me tro po lii ak tyw nie dzia ‐
ła ją ośrod ki in te gru ją ce twór ców kul tu ry. 

Śro do wi ska twór cze naj czę ściej po ‐
strze ga ne są przez pry zmat ich oby cza jo ‐
wych skan da li, eks cen trycz nych za cho ‐
wań ga stro no micz nych, eks tra wa gan cji,
kon ster na cji wy wo ła nych nie kon wen ‐
cjo nal ny mi wy po wie dzia mi lub – oby, jak
naj czę ściej – bu dzą cy mi za in te re so wa nie
pu blicz no ści efek ta mi ich twór czo ści. Te
zja wi ska (po za twór czo ścią), to war stwa
za sła nia ją ca istot ne struk tu ry każ de go
śro do wi ska twór ców. Oczy wi ście by mo ‐
gło funk cjo no wać ta kie śro do wi sko, wa ‐

run kiem si ne qua non je go trwa nia jest
obec ność w nim ak tyw nych twór ców
(pi sa rzy, ma la rzy, mu zy ków itp.), ale
dru gim rów nie istot nym wa run kiem jest
rów no cze sne ist nie nie zor ga ni zo wa nych
grup spo łecz no ści od bior ców: czy tel ni ‐
ków, słu cha czy, wi dzów itp., itd. Od ‐
bior com win ny słu żyć licz ne in sty tu cje
edu ka cyj ne (szko ły, uczel nie), ko mu ni ka ‐
cyj ne (wy daw nic twa, pra sa, ra dio te le wi ‐
zja), in for ma cyj ne (kry ty cy, re cen zen ci,
agen cje pro mo cyj ne), dys try bu cyj ne (np.
księ gar nie, hur tow nie), po śred ni czą ce
(bi blio te ki, mu zea dys cy plin sztu ki), in sty ‐
tu cje pro mu ją ce wśród od bior ców do ro ‐
bek twór czy (na gro dy, sty pen dia, swo iste
wy róż nie nia za twór czość), sto wa rzy ‐
sze nia od bior ców i twór ców z wła sny mi
hie rar chia mi na gród, war to ści es te tycz ‐
nych i pre sti żów śro do wi sko wych.
Wszyst kie te pod mio ty – win ny współ pra ‐
co wać ze so bą i ro zum ną wła dzą sa mo ‐
rzą do wą i ad mi ni stra cją pań stwo wą.
Tyl ko dłu go trwa ła, kon se kwent na współ ‐
pra ca tych trzech ele men tów struk tu ry
spo łecz nej (twór ców, in sty tu cji od bior ców
i sa mo rzą dów) – mo że w kon se kwen cji
do pro wa dzić do trwa łych zmian i wzbo ‐
ga ce nia ka pi ta łu kul tu ro we go ca łej spo ‐
łecz no ści. Prze ci wień stwem tak ro zu ‐
mia nej kon struk cji śro do wi ska twór cze go
jest mer kan tyl na – nie ste ty, do mi nu ją ca
dziś kon cep cja – opar ta wy łącz nie
na struk tu rze ryn ko wej. Nasz re gion jest
bo ga ty w licz ną rze szę twór ców, kom pe ‐
ten cje kul tu ro we „kon su men tów” są
wy so kie. Pa ra doks sy tu acji po le ga na tym,
że po za in sty tu cja mi ryn ko wy mi (prze my ‐
sła mi kul tu ry) ze struk tu ry spo łecz nej wy ‐
pa dły owe nie zbęd ne in sty tu cje po śred ‐
ni czą ce – zo sta wia jąc „kon su men ta”
sam na sam z bo ga tą ofer tą ryn ko wą, lecz
nie za wsze kul tu ro wą. Po za kier ma sza mi
i ak cja mi pro mo cyj ny mi ry nek nie pa mię ‐
ta o rocz ni cach lub uro czy stych dniach.
To śro do wi ska twór ców kreu ją pa mięć
zbio ro wą i jej treść. Dla te go tak waż na
jest tra dy cja, pa mięć i trwa nie in sty tu cji
kul tu ry oraz wszyst kich tych ele men ‐
tów, któ re kreu ją śro do wi ska: twór ców
i od bior ców ich dzieł. 

TA DE USZ SIER NY

Od Re dak to ra!

Pią te go ma ja w Ja strzę biu Zdro ju w ko pal ni „Zo fiów ka”
na głę bo ko ści 990 me trów na stą pił sil ny wstrząs pod ziem ny

w wy ni ku któ re go, ze zło ża uwol nio ny zo stał me tan.
Ży cie je de na stu gór ni ków by ło za gro żo ne. Ak cja ra tow ni cza, w któ rej

za an ga żo wa nych by ło bli sko 2,5 ty sią ca osób trwa ła 11 dni.
Po raz ko lej ny na tu ra, przy ro da po ka za ła swą bez względ ną nisz czy ciel ską moc

sil niej szą od na szej ludz kiej mą dro ści, so li dar no ści, od wa gi i po świę ce nia. 

W wy ni ku wstrzą su w ko pal ni śmierć po nio sło pię ciu gór ni ków. 

Ro dzi nom i bli skim zmar łych gór ni ków,
wszyst kim po grą żo nym w ża ło bie skła da my w tych trud nych chwi lach

głę bo kie wy ra zy współ czu cia.

Za rząd GTL i Re dak cja mie sięcz ni ka „Śląsk” 
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ROBERT HASS prze ło ży ła Ma ria Ko ru sie wicz

Ro bert Hass, ur. w 1941 w San Fran ci sco, je den z naj więk szych współ cze ‐
snych po etów ame ry kań skich, lau re at wie lu na gród li te rac kich, w tym na ‐
gro dy Pu lit ze ra oraz Na %o nal Bo ok Cri %cs Circ le Award. W la tach 1995‐7
był mia no wa ny Po etą Lau re atem Sta nów Zjed no czo nych. Zaj mu je się rów ‐
nież prze kła dem, mię dzy in ny mi tłu ma czył na ję zyk an giel ski utwo ry Cze sła ‐
wa Mi ło sza. Za miesz czo ne tu wier sze po cho dzą z wy bo ru wier szy Has sa
Skrzy dla te i ciem ne opu bli ko wa ne go przez wy daw nic two Znak.

JE SIEŃ 

Mi ło śni cy grzy bów, zbie ra li śmy je 

tuż przy strzę pia stych kę pach eu ka lip tu sów, 

pach ną cych kam fo rą i na wil głą od mgły zie mią. 

Pie prz ni ki, pur chaw ki, kur ki – 

du si li śmy je w wi nie lub na ma śle, 

w cie ście czy w śmie ta nie, 

nie pew ni, czy 

nie zgi nie my przez po mył kę. – Wzmo żo na po tli wość – 

po wie dzia łaś póź ną no cą 

cy tu jąc prze ra ża ją cy prze wod nik grzy bia rza, 

kie dy le że li śmy za plą ta ni w po ściel i na sze wła sne cięż kie człon ki, 

– to pierw szy symp tom za tru cia. 

Przy ja cie le mó wi li na na sze pach ną ce grzy by 

„ko cha ne ro pu cho mor ki” i je dli tyl ko te, po któ rych 

naj oczy wi ściej nie umar li śmy. 

W tam tych dniach śmierć 

wstrzą snę ła na mi nie raz i od pły wa jąc w prze szłość, 

wy da wa ła się ży ciem. Wil got ni jak zie mia, śli scy, 

dry fo wa li śmy ku imio nom rze czy. 

Krąż ki za rod ni ków za śmie ca ły nasz stół 

jak nie spo koj ne gwiaz dy. Z bu twie ją cych ka pe lu szy 

uno sił się piż mo wy za pach iłu.
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wy – w pierw szych dniach sta nu wo jen -
ne go – wy syp wier szy, na wią zu ją cych
po cząt ko wo do zna nych wzo rów po -
etyc kich. Po wsta wa ły utwo ry o róż nej
war to ści li te rac kiej, za wsze jed nak wy -
ra ża ją ce te sa me, po wszech ne i nie wy -
ma ga ją ce dal szych wy ja śnień uczu cia.
Pro za przy szła póź niej.

Mło dzie ży trze ba dziś przy po mnieć,
że in ter net ist niał wte dy tyl ko w po wie -
ściach scien ce fic tion. By li śmy cał ko -
wi cie po zba wie ni moż li wo ści le gal nej
pu bli ka cji cze go kol wiek. W cza sach
Pierw szej „So li dar no ści” uka zy wa ło
się wpraw dzie mnó stwo cza so pism
związ ko wych, ale 13 grud nia zo sta ło to
za ka za ne pod ka rą wie lo let nie go wię -
zie nia. 

Pierw szy re dak tor kon spi ra cyj ne go
Biu le ty nu II Gar ni tu ru Gli wic kiej
„So li dar no ści” – Bo gu sław Cho ina – zo -
stał aresz to wa ny już 17 grud nia 1981.
Za 5-dnio wą dzia łal ność, po le ga ją cą
na wy dru ko wa niu jed nej ulot ki w na kła -
dzie kil ku set eg zem pla rzy Sąd Woj sko -
wy eks pre so wo ska zał go na 5 lat
za kra ta mi. To nie by ły żar ty. Po wy ro -
ku na dok to ra Cho inę wszy scy wie dzie -
li, co za to gro zi.

Za ląż ki kon spi ry

Pi szę to z punk tu wi dze nia uczest ni -
ka wy da rzeń li te rac kich i po li tycz nych,
wplą ta ne go w kon spi rę ab sur dal nie
przy pad ko wo. Otóż w ro ku 1981 mo im
są sia dem był pra cow nik Po li tech ni ki
Ślą skiej, An drzej Za moj ski, in ter no wa -
ny naj zu peł niej nie słusz nie, chy ba przez
po mył kę lub wsku tek nad gor li wo ści
bez pie ki. Na le żał wpraw dzie do KPN
i do „So li dar no ści”, ale nie był ak tyw -
nym dzia ła czem. Trud no zgad nąć, co za -
de cy do wa ło o wsa dze niu za kra ty nie -
win ne go czło wie ka. 

Dzia łacz, nie dzia łacz, ale gość sie -
dzi. Na tych miast więc uru cha mia się
spon ta nicz na po moc spo łecz na dla je -
go – po zo sta wio nej bez środ ków do ży -
cia – żo ny i dzie ci. Aku rat miesz ka łem
naj bli żej, więc mo że po dwóch dniach
do sta łem pierw sze pa trio tycz ne za da nie:
do koń czyć na pra wę grzej ni ka ga zo -
we go, roz grze ba ne go przez in ter no -
wa ne go są sia da. Za nim skoń czy łem,
w miesz ka niu Za moj skie go po ja wił
się za przy jaź nio ny z nim Ta de usz Drza -
zgow ski, któ ry wła śnie wy ra stał na sze -
fa ca łej gli wic kiej i oko licz nej kon spi -
ry. Ale ja o tym jesz cze nic nie
wie dzia łem. 

Wcze śniej, pod czas Kar na wa łu So li -
dar no ści, by łem re dak to rem ty go dni ka
„In for ma tor NSZZ So li dar ność Po li tech -
ni ki Ślą skiej”. Mia łem więc ja kieś
dzien ni kar skie do świad cze nie. Coś po -
wie dzia łem na te mat swo ich pu bli ka cji
i to na gle za in te re so wa ło Drza zgow skie -
go, ro bot ni ka z Gli wic kie go Przed się -
bior stwa Bu dow nic twa Wę glo we go.
Oka za ło się, że dys po no wał on już ma -
try ca mi biał ko wy mi, pa pie rem i umie -
jęt no ścią dru ku w wa run kach kon spi ra -

P
o ję ciem „ży cie li te rac kie” obej mu -
je my zwy kle pe wien mit, któ ry zna -

my ra czej z opo wie ści. Kwi tło po noć ta -
kie ży cie przed pierw szą i dru gą woj ną
w wiel kim świe cie i jesz cze ja koś eg -
zy sto wa ło w PRL. Po le ga ło na tym, że
w sa lo nach lub w wy bra nych ka wiar -
niach spo ty ka li się lu dzie pió ra, dys ku -
to wa li o ak tu al nych ide ach, do pusz cza li
do sto li ka wiel bi cie li, któ rzy sta wia li
trun ki, na stęp nie do cho dzi ły „oko ło li -
tie ra tur ny je żensz czi ny” i mę czo no się
lub ba wio no do ra na. Ta ki ob raz, wy -
nie sio ny z lek tu ry Próch na Wa cła wa
Be ren ta i z wie lu XIX -wiecz nych po -
wie ści ro syj skich czy fran cu skich utrwa -
lił się do te go stop nia, że nie je den pi -
sarz ży czył by so bie od two rze nia
daw ne go mi tu w III RP. A to jest nie -
moż li we, bo... o li te ra tu rze już się nie
dys ku tu je. O li te ra tach – ow szem.

Opo wiem więc o tym, jak na praw dę
wy glą da ło ży cie li te rac kie w pro win cjo -
nal nym mie ście ślą skim w cza sach
sta nu wo jen ne go: ze ro ka wiar ni, ze ro
trun ków i ze ro wiel bi cie lek. By ło jed -
nak coś, cze go próż no szu kać dzi siaj:
wy so ki stan du cha.

Pierw sze ulot ki

W Gli wi cach pierw sze ulot ki „an ty -
wo jen ne” po ja wi ły się już 13 grud -
nia 1981. Pro ste ha sła, skła da no za
po mo cą za baw ko wej dru ka ren ki dzie -
cię cej. Ci, któ rzy się do tej dzia łal no -
ści zor ga ni zo wa li, de cy do wa li o roz wo -
ju póź niej szej kon spi ra cji, ale by ło to
da le kie od jak kol wiek ro zu mia nej li te -
ra tu ry; za słu gu je na opis, ale mo że
przy in nej oka zji. Tu przy po mnę ma so -

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Ży cie li te rac kie

w sta nie

wo jen nym
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cyj nych, o czym ja nie mia łem po ję cia.
Ide al nie uzu peł nia li śmy więc swo je
bra ki i utwo rzy li śmy moc ny ze spół,
ale – gdy by nie in ter no wa nie są sia -
da – nie spo tka li by śmy się ni gdy.

O „Re du cie Ślą ska”

16 grud nia 1981 – na wieść o strze -
la niu do gór ni ków na „Wuj ku” – ca ły
Śląsk onie miał. Przez chwi lę trud no by -
ło po zbie rać my śli. Na wet nie dla te go,
że ko mu ni ści strze la ją do lu dzi. Ale że...
do gór ni ków! Roz strze la no dłu go bu do -
wa ny mit, że gór nik jest kimś świę tym,
czymś – dla ów cze snej wła dzy – naj cen -
niej szym. Te go nie moż na by ło zo sta -
wić bez od ze wu. Ale co tu ro bić? Na -
praw dę by li śmy bez bron ni i bez rad ni.

Pierw sze, co w ta kiej sy tu acji przy -
cho dzi do gło wy dzien ni ka rzo wi, to:
spo rzą dzić moż li wie so lid ny re por taż,
ze brać świa dec twa i do wo dy, spi sać
„czy ny i roz mo wy”.

Po li tech ni kę za mknię to, więc mia łem
wol ne. Wpro wa dzo no wte dy do dat ko -
wą szy ka nę w po sta ci ze zwo leń na prze -
jazd mię dzy mia sta mi. To był kon cept
do te go stop nia so wiec ki, że nikt, na wet
Mi li cja Oby wa tel ska, te go nie prze strze -
gał. Wy bra łem się więc na stęp ne go
dnia z ra na na miej sce tra ge dii. Nie ste -
ty – już na do bry ki lo metr przed ko pal -
nią le gi ty mo wa no prze chod niów. Nie
da ło się dojść za bli sko. Za czy nam roz -
ma wiać z ludź mi, ale każ dy pre zen tu -

je in ną wer sję. Na re por taż to się nie
nada wa ło. Zresz tą i tak nie by ło gdzie
pu bli ko wać. Mu sia łem więc zre zy gno -
wać z re por ta żu, zwłasz cza że „Wol -
na Eu ro pa” po da wa ła spo ro in for ma cji
w spo sób, któ ry po zwa lał przy pusz czać,
że ktoś po rząd nie do ku men to wał prze -
bieg wy pad ków.

Jed nak w gło wie aż mi hu cza ło
od za sły sza nych opo wie ści. Przy po -
mnia łem so bie wte dy pod ty tuł „Re du -
ty Or do na”: „Opo wia da nie ad iu tan ta”.
W dro dze do do mu (30 km w pięć go -
dzin czte re ma au to bu sa mi) za czę ło
się to ukła dać w sen sow ną ca łość. Re -
por ta żu nie bę dzie, ale – po przez na -
wią za nie do zna ne go li te rac kie go tro -
pu – moż li we jest ze bra nie tych
opo wie ści w peł niej szy opis nie ty le
fak to gra ficz ny, co emo cjo nal ny. Mu -
si to być po emat! Wiersz nie zbyt re gu -
lar ny i pod ty tuł z gó ry uspra wie dli wia -
ją cy nie do kład ność opi su, któ rej już
wte dy by łem świa dom, bo ko lej ne in -
for ma cje o tym sa mym wy da rze niu
róż ni ły się w każ dym nie mal szcze gó -
le. Bę dą to więc „Opo wia da nia gór ni -
ków”, a ty tuł ca łe go po ema tu na rzu cał
się sam: „Re du ta Ślą ska” (ze ‘Ślą -
skiem” pi sa nym wiel ką li te rą, bo to jest
na zwa wła sna, rze czow nik w do peł nia -
czu, nie przy miot nik). Wiersz za czął się
tym ra zem od ty tu łu, a ra czej – od pod -
ty tu łu. 

Nie by łem wy jąt kiem w przy wo ły wa -
niu po wszech nie zna nych lek tur szkol -
nych. Wie le wier szy, pi sa nych w pierw -

szych dniach sta nu wo jen ne go, na wią -
zy wa ło ty tu łem, ryt mem czy ja kąś fra -
zą do wiel kiej po ezji pa trio tycz nej.
Bar dziej wy ra fi no wa ne, ory gi nal ne
utwo ry po wsta wa ły nie co póź niej, gdy
osty gło pierw sze wzbu rze nie.

Zbie ra my wier sze

Po ka za łem Drza zgow skie mu „Re -
du tę Ślą ska”. Zdzi wi ło mnie, że ten ro -
bot nik od ra zu za czął czy tać mój rę ko -
pis, a na wet po czy nił pew ne uwa gi
i za de cy do wał: „dru ku je my!”. Mu si my
tyl ko ze brać wię cej utwo rów. Wie -
dzie li śmy, że te wier sze po wsta ją, że są
już po wie la ne w róż nych biu le ty nach,
że jest te go spo ro. Osta tecz nie – do koń -
ca stycz nia 1982 – skom ple to wa li śmy
to mik po ezji wo jen nej zi my, za wie ra -
ją cy 47 wier szy róż nych au to rów.

Wszyst kie te utwo ry przy go to wa łem
do dru ku w lu tym 1982, okład kę za pro -
jek to wał Kry stian Stan gel, prze pi sy -
wa niem na ma try ce biał ko we za ję ła się
Iwo na Tar naw ska, a dru kiem – Wy daw -
nic two Aka de mic kiej Gru py Opo ru Po -
li tech ni ki Ślą skiej (WA GO) w skła dzie:
Ja ro sław Cy ran kie wicz, Hen ryk Metz,
Krzysz tof Ce giel ski i Piotr Jan kow ski.
Roz pro wa dza niem ty sięcz ne go na kła du
(po 200 zł za egz.) za ję ły się struk tu ry
kol por ta żu, roz bu do wa ne tym cza sem
przez Drza zgow skie go, a pie nią dze za -
si li ły fun dusz wspar cia ro dzin in ter no -
wa nych i aresz to wa nych. W po dob ny
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spo sób – rok póź niej – roz cho dził się
(prze pi sy wa ny przez An nę Du biń ską
i ozdo bio ny ry sun ka mi Wi tol da Ga bry -
sia) zbiór opo wia dań pt. „Stan Du cha”,
a to jest jesz cze cie kaw sza hi sto ria.

Nad ro bić epo kę li te rac ką

Gdy zmie nia się po li tycz ny kon -
tekst, nie któ re na sze drob ne de cy zje
skut ku ją nie ocze ki wa ny mi kon se kwen -
cja mi. War to przy po mnieć, że w ro -
ku 1981 kwi tła li te ra tu ra pu bli cy stycz -
na, ale nie – ar ty stycz na. Oka za ło się,
że ma my do czy tel ni cze go nad ro bie nia
ca łą epo kę twór czo ści emi gra cyj nej
i spo ro tek stów, pi sa nych w PRL
„do szu fla dy”. Waż niej sze więc od pi -
sa nia by ło wów czas zor ga ni zo wa nie sie -
ci bi blio tek z li te ra tu rą dru gie go obie -
gu, czy li z ta ki mi książ ka mi, któ re
by ły w PRL za ka za ne. Wła dza mia ła
wte dy in ne spra wy na gło wie i nie ści -
ga ła kol por ta żu dzieł „bez de bi to wych”,
wy da wa nych po za cen zu rą.

Przy pa dek, a mo że brak po lo ni stów
na Po li tech ni ce spra wił, że nie ja ko
na ubo czu in nych spraw za ją łem się ka -
ta lo go wa niem i po rząd ko wa niem nie -
wiel kie go zbio ru kil ku dzie się ciu bro szur
i ksią żek, któ re nie zna ny mi mi dro ga -
mi tra fi ły do uczel nia nej Ko mi sji Za kła -
do wej So li dar no ści. 

Szyb ko jed nak księ go zbiór za czął ro -
snąć. Lu dzie przy no si li książ ki, in ni je
wy po ży cza li. Za czę ło to dzia łać pra wie
jak nor mal na bi blio te ka. Ostat ni mie siąc
przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne -
go upły nął w Pol sce pod zna kiem wiel -
kie go straj ku stu denc kie go, któ ry ob jął
rów nież Po li tech ni kę Ślą ską. Na sza – li -
czą ca już kil ka set to mów – bi blio tecz -
ka oka za ła się na gle bar dzo po trzeb -
na stu den tom, któ rzy pierw szy raz
w ży ciu mu sie li „bez czyn nie” prze trwać
wie le dni i no cy w mu rach uczel ni. 

Ska za ny na kon spi rę

W nie dzie lę 13 grud nia 1981 ze brał się
Se nat Po li tech ni ki Ślą skiej, któ ry (bez -
praw nie, ale przy tom nie) za rzą dził za -
koń cze nie straj ku i ewa ku ację wszyst -
kich bu dyn ków uczel nia nych. Co
cie ka we – wie lu stu den tów ja koś mnie
od na la zło i pró bo wa ło od dać wy po ży -
czo ne książ ki. Stwier dzi łem jed nak, że
w no wych oko licz no ściach po zo sta -

wie nie księ go zbio ru na uczel ni ozna cza -
ło by utra tę szcze gól nie od tej chwi li cen -
nych po zy cji.

Ktoś wpadł na po mysł, by ewa ku -
ować ca łą bi blio te kę do od da lo ne go
o pół to ra ki lo me tra klasz to ru o.o. Re -
demp to ry stów w Gli wi cach. Wszy scy
stu den ci mie li ple ca ki, po nad to wła dze
uczel ni wy ne go cjo wa ły z ko men dan tem
Mi li cji Oby wa tel skiej, że wra ca ją cy ze
straj ku stu den ci nie bę dą za trzy my wa -
ni. Te oko licz no ści umoż li wi ły nam
za pa ko wa nie ksią żek do ple ca ków
i prze nie sie nie ich – ma ły mi grup ka -
mi – do klasz to ru. Na pół kach po zo sta -
ły tyl ko ta kie po zy cje, któ re moż na by -
ło ku pić le gal nie. Nie wiem, kto no sił
te książ ki. Nie py ta łem o na zwi ska. To
nie był mo ment na spo rzą dza nie spi sów.
Wy da wa ło mi się, że tych stu den tów wi -
dzia łem wte dy pierw szy i ostat ni raz
w ży ciu.

Szyb ko się jed nak oka za ło, że by łem
w błę dzie. Wpraw dzie ja sam mam
ogrom ne trud no ści z za pa mię ty wa -
niem twa rzy, to jed nak dla nie jed ne go
stu den ta sta łem się na ty le roz po zna wal -
ny, że – na tych miast po wzno wie niu za -
jęć w po ło wie stycz nia 1982 – nie któ -
rzy z nich od na leź li mnie na Wy dzia le
Au to ma ty ki i za czę li śmia ło roz ma wiać
o tym, że „coś” trze ba zro bić. Tyl ko nikt
nie wie dział, czym owo „coś” ma być.
Cel był oczy wi sty: roz wa lić ko mu nę.
Ale jak? Kon kret nie!

Nie mam tem pe ra men tu re wo lu cjo -
ni sty i nie przy go to wy wa łem się ni gdy
do ro li or ga ni za to ra pod ziem nych sie -
ci. To sy tu acja mnie do te go zmu si ła
i wie le drob nych przy pad ków. By łem
je dy nym po lo ni stą na Po li tech ni ce Ślą -
skiej, dys po nu ją cym – dzię ki Drza -
zgow skie mu – moż li wo ścią dru ku i roz -
le głą sie cią kol por ta żu. Zo sta łem
więc – wca le te go nie pra gnąc – ska za -
ny na kon spi rę. Mu sia łem za jąć się re -
da go wa niem ga zet ki Aka de mic kiej
Gru py Opo ru AGO, po nad to: głów ne -
go biu le ty nu lo kal nej kon spi ry Ma ni fe -
sta cja Gli wic ka i pi sem ka mło dzie żo -
we go Stan Du cha, wy cho dzą ce go
w ro ku 1982 ja ko do da tek li te rac ki Ma -
ni fe sta cji.

Stan Du cha

Ży cie li te rac kie ukła da ło się naj cie -
ka wiej w gru pie li ce ali stów, któ rzy też
chcie li „coś” ro bić i też nie wie dzie li co.

Nie któ rzy naj chęt niej by się pra li z zo -
mow ca mi na ma ni fe sta cjach, ale ktoś
przy tom ny już po pierw szej ma ni fe sta -
cji (3 Ma ja 1982) sfor mu ło wał waż ne
prze sła nie: „Ko le dzy, nie rzu caj my ka ‐
mie nia mi. Sło wa są cięż sze od ka ‐
mie ni. Pisz my!”. Zo sta ło to na tych miast
za ak cep to wa ne w tej gru pie, szyb ko za -
owo co wa ło licz ny mi tek sta mi i wy ma -
ga ło stwo rze nia ga zet ki.

Mo je za da nie po le ga ło na opra co wa -
niu „in struk cji bez pie czeń stwa” dla li -
ce ali stów, czy li ta kie go sys te mu, by
na wet w ra zie wpad ki, nie moż na by -
ło ni ko mu udo wod nić au tor stwa tek -
stu ani udzia łu w więk szym kol por ta -
żu. Wie dzie li śmy już, że po sia da nie
jed nej, a póź niej na wet kil ku ulo tek nie
by ło ka ra ne. Groź ne by ły tyl ko ilo ści
hur to we, a do hur tu mło dzież nie by -
ła do pusz cza na. Głów ną ro lę w tym
sys te mie peł ni ła „ślu za”, czy li oso ba,
któ ra przyj mo wa ła od uczniów ich
dzie ła, prze pi sy wa ła je w spe cjal ny
spo sób, na stęp nie do star cza ła mi swo -
je rę ko pi sy, a ory gi na ły pa li ła w pie -
cu, by po ca łej tej dzia łal no ści nie po -
zo sta ły śla dy in ne niż go to we dru ki.
By ło to ni by bar dzo pra co chłon ne, ale
na szczę ście ni gdy nie bra ko wa ło
osób, któ re przede wszyst kim chcia -
ły być po moc ne i wy ko ny wa ły bez
szem ra nia czyn no ści, do któ rych by -
ły zdol ne, choć nie kie dy wy ma ga ło to
po świę ce nia i cza su, i wła snych pie -
nię dzy.

Sku tek ta ki, że ja zo sta łem cał ko wi -
cie przez „ślu zę” od cię ty od au to rów,
któ rych fa scy nu ją ce ży cio ry sy po zna -
łem do pie ro po 30 la tach na pierw szym
zjeź dzie „Sta nu Du cha”. Z ko lei au to -
rzy by li od cię ci od dru kar ni i kol por ta -
żu, choć na swo je po trze by otrzy my wa -
li – zu peł nie in ną dro gą – nie wiel ki plik
eg zem pla rzy. 

Ów wspo mnia ny „spe cjal ny” spo sób
spo rzą dza nia rę ko pi su po le gał na ta kim
pi sa niu na pa pie rze krat ko wa nym, by
w każ dej krat ce mie ści ła się do kład nie
jed na li te ra, krop ka lub spa cja. To
od ra zu da wa ło wy obra że nie, ile miej -
sca zaj mie tekst na stro nie ma szy no pi -
su i stu dzi ło zbyt roz en tu zja zmo wa ne
pió ra. Usta li łem 4.444 ja ko nie prze kra -
czal ną licz bę zna ków na jed no opo wia -
da nie, bo ty le mie ści ło się na jed nej ma -
try cy. W tym re żi mie po wsta ły
mi kro opo wia da nia, któ ry mi na na stęp -
nych stro nach za my kam tę część wspo -
mnień o ży ciu li te rac kim sta nu wo jen -
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ne go. Si nus zo stał opu bli ko wa ny
w pierw szym nu me rze „Sta nu Du cha”,
Kre da w dru gim itd.

Sen o szpa dzie

Znacz nie do kład niej opi su ję za sy gna -
li zo wa ne za gad nie nia w po wie ści pt.
Sel ma, wy da nej kil ka lat te mu w ra mach
Bi blio te ki En cy klo pe dii So li dar no ści.
A te raz do po wiem tyl ko, dla cze go to jest
po wieść, a nie dzie ło hi sto rycz ne, re por -
taż czy wspo mnie nia. Otóż au to rzy
Sta nu Du cha wciąż nie chcą się ujaw -
niać! I wca le nie cho dzi tu o po li ty kę,
ale o... mło dość. O mi łość! A ta – na -
wet je że li zo sta łeś ofia rą se ryj nej gwał -
ci ciel ki – po zo sta je świę ta.

Wszyst kie opo wia da nia pu bli ko wa -
ne w Sta nie Du cha (17 tek stów) są opar -
te na au ten tycz nych wy da rze niach. Ale
nie moż na by ło ni cze go opi sy wać do -
kład nie, bo bez pie ka szyb ko do szła by
po nit ce do kłęb ka. Au to rzy mie li więc
obo wią zek przy jąć pseu do ni my i szy -
fro wać wszyst ko tak, że by nie da ło się
roz po znać miejsc ani osób. A ja to jesz -
cze w osta tecz nej re dak cji tak prze -
kształ ca łem, by za ma zać ja kie kol wiek
śla dy. Gdy by pod tym wzglę dem pró -
bo wać roz szy fro wać np. „Si nu sa” (nast.
stro na), na le ża ło by za cząć
od po zna ne go prze ze mnie
po 30 la tach fak tu, że „dy rek -
tor”... by ła ko bie tą. 

Na sze co dzien ne ży cie w re -
alu sta nu wo jen ne go wy glą da -
ło dość bla do. Przy pusz czam,
że ta kie dia lo gi, ja kie prze czy -
ta my w Kre dzie, nie mo gły być wte dy
wy po wie dzia ne gło śno w żad nej szko -
le. Ale w każ dej by ły wy po wia da ne ci -
cho, choć by tyl ko w ma rze niach o wła -
snej od wa dze. I to wła śnie by ło ce lem
Sta nu Du cha: nie opi sy wać fak tów
wprost, ale drob ne in cy den ty wzmac -
niać po zna ną w szko le li te ra tu rą, na -
wią zy wać do lek tur, prze pu ścić przez
So fo kle sa, Sło wac kie go i Że rom skie -
go, a choć by przez Ami ci sa i Ro dzie -
wi czów ną. Uczest ni czy my w ten spo -
sób w wie lo po ko le nio wych ob ro tach
pol skiej my śli nie pod le gło ścio wej
i na każ dym kro ku za świad cza my, że
je śli na wet na sze czy ny są mi zer ne, to
jed nak duch jest po tęż ny, nie złom ny,
dum ny i... hm... a je śli na wet cał kiem
dur ny, to co?

Przez trzy dzie ści lat nie jed no krot nie
za bie ra łem się do opi sa nia fe no me nu
Sta nu Du cha. Nie ste ty, ca łej praw dy
nikt by mi nie wy ba czył, a pół prawd nie
chcia łem kol por to wać. Nie mo gąc jed -
nak – z przy czyn czy sto bio lo gicz -
nych – od kła dać opi su na przy szłość
zbyt od le głą, mu sia łem opra co wać ja -
kieś nie za gro żo ne lin czem roz wią za nie.
Za bo ha te rów po wie ści przy ją łem więc
nie kon kret ne oso by, ale ich au to kre acje
w „Sta nie Du cha” i kon ty nu owa łem
opo wieść tym sa mym szy frem, któ ry
uchro nił nas przed de kon spi ra cją w sta -
nie wo jen nym.

Głów ne za sa dy BHP w pod zie miu
brzmią tak: „1. Nie wy dasz te go, cze -
go nie wiesz. 2. Sta raj się wie dzieć o in -
nych jak naj mniej!”. Nar ra tor wszech -
wie dzą cy zo stał na mo cy tych za sad
wy klu czo ny. Bo – gdy by wpadł  –
mógł by wszyst ko wy śpie wać. Każ dy
bo ha ter „Sel my” śpie wa więc wła -
snym gło sem. Czas oce ni i ar ty stycz ną
me to dę, i jej re zul ta ty. Przy kła dy tek -
stów, pu bli ko wa nych w la tach
1982/83 – na na stęp nych stro nach.

KRE DA

Na do brą spra wę moż na po wie -
dzieć, że ca ła kla sa jest w kon spi ra cji.
Oczy wi ście ma ło kto ro bi coś kon kret -
ne go, ale wszy scy, na wet dziew czy ny,
przy no szą bi bu łę na wy mia nę. Każ dy
ma też obo wią zek od cza su do cza su
skom bi no wać ka wa łek kre dy i prze ka -
zać to po tem, ko mu trze ba. Wia do mo,
wa ka cje za pa sem i przy da się re zer -
wa, bo w ra zie cze go… mo że za brak -
nąć kre dy. Skła da my więc kre dę, far -
by, pędz le, pa pier, tusz i co się da.
Wy jąt kiem jest Ko min, któ ry do ni cze -
go nie na le ży z po wo du cho ro by. Co -
dzien nie stra szy, że ju tro umrze, kpi ze
wszyst kie go i sta le wy ci na ta kie nu me -

ry, że jed ni zry wa ją bo ki, a in nym
cierp nie skó ra.

Fe ral ne go dnia, gdy śmy prze cho dzi li
do ga bi ne tu bio lo gicz ne go, za uwa ży łem
pi ra mid kę kre dy na pa ra pe cie por tier -
ni. Nie zła por cja. Od ra zu wy da ło mi się
to po dej rza ne, bo ostat nio kre dę do sta -
ją tyl ko na uczy cie le, a wy jąt ko -
wo – po sztu ce – dy żur ni. Po za tym
od ra na krę cił się po ko ry ta rzach ja kiś
czło wiek, któ ry zde cy do wa nie wy glą -
dał na smut ne go pa na. Ale chłop ców za -
wio dły ner wy…

Z jed nej stro ny Bryk z Dłu gim za czę li
się ni by bić, a z dru giej – Ma ciek, ob -
sta wio ny szczel nie przez dziew czy ny,
ko rzy sta jąc z za mie sza nia, zwi nął ca -
łą pi ra mid kę. Po ro zu mie li się mru -
gnię ciem oka, więc nie by ło cza su
na za sta no wie nie. Z pew no ścią nikt nie
wi dział, jak znik nę ła kre da, ale prze cież,
oprócz nas, nie prze cho dzi ła tam tę dy
żad na kla sa! Wy star czy ło do słow nie
chwi li i do ga bi ne tu bio lo gicz ne go
wkro czył pro mien ny dy ro w asy ście
smut ne go. Za ble fo wał od ra zu.

– Wie my, kto ukradł kre dę! Je że li zło -
dziej przy zna się w cią gu dwóch mi -
nut – nie bę dzie żad nych kon se kwen -
cji. No, pro szę…

Dy rek tor spoj rzał na ze ga rek
i z trium fal ną mi ną za czął spa ce ro wać
po ga bi ne cie, przy glą da jąc się za sko czo -
nym uczniom. Smut ny sta nął przed ga -

blo tą ty łem do kla sy i z wiel ką uwa gą
stu dio wał ko ściec czło wie ka. Mi nu ta
mi nę ła spo koj nie, nikt chy ba za bar dzo
się nie bał. Tym cza sem smu tas znu dził
się ko ścio tru pem, od wró cił się i burk -
nął ni by do sie bie.

– No, za mi nut kę zaj rzy my do te czu -
szek.

Zer k ną łem na Mać ka. To go zmro zi -
ło. Nie wie dział prze cież, kto ja kie ulot -
ki ma w tor ni strze, a by ło oczy wi ste, że
re wi zja przy nie sie efek ty apo ka lip -
tycz ne. Nie znaj dzie się tyl ko kre da, któ -
rą Ma ciek prze zor nie ukrył w mo de lu
czasz ki, le żą cym obok stu dio wa nej
przez smut ne go ga blo ty. Nie spoj rza łem
już na wi no waj cę, ale wy obra ża łem so -
bie, co w je go bla dej czasz ce te raz dziać
się mu si.

– Jesz cze pięt na ście se kund – we so -
ło oznaj mił dy rek tor – jesz cze dzie sięć,
dzie więć – co raz we se lej – osiem, sie -
dem…

No tak, na sza kla sa zo sta ła na mie rzo -
na. Pu łap ka. Ma ciek drgnął. Te raz
wsta nie, cho ciaż w tzw. „żad ne kon se -
kwen cje”, zna jąc dy rek to ra, na pew no
nie wie rzy. Szyb szy był jed nak Ko min.
Wy mi nął smut ne go i pod niósł czasz kę
ze sto łu.

– Zdraj ca! – chcia łem krzyk nąć, ale
za bra kło mi gło su.

Ko min już wcho dził na po -
dest, na dął się i – łą cząc
sce ny z róż nych ak -
tów – z tra gi ko micz nym pa -
to sem za czął naj słyn niej szy
mo no log świa ta.

– To be, or not to be: that
is the kre da! Whe ther „tis no -

bler in the mind to suf fer… – Ko min
otwo rzył czasz kę i wy sy pał kre dę
na ka te drę. Przed sta wie nie prze rwał jed -
nak smut ny:

– No i ma my ptasz ka – wy ce dził.
– Ma cie – od parł Ko min – ale bez

żad nych kon se kwen cji. Sło wo dy rek to -
ra rzecz świę ta, a ja w świę te rze czy
wie rzę tak, jak w sło wo dy rek to ra.
The slings and ar rows of outra ge ous
for tu ne, or to ta ke arms aga inst a sea
of tro ubles, and by op po sing…

– Ty, Ha bal ski, co to zno wu za kpi -
ny? – nie pew nie po gro ził dy rek tor,
któ ry nie sły nął ze zna jo mo ści an giel -
skie go.

– To nie są, pa nie dy rek to rze, kpi ny.
Jak ma ją być kon se kwen cje, to pro szę:
cho wam kre dę do czasz ki, a ten pan
niech szu ka jej w te czusz kach. And by
op po sing end them? To die...

Bez czel ność Ko mi nia rza tak za sko -
czy ła dy rek to ra, że ten osta tecz nie stra -
cił kon te nans i już cał kiem męt nie za -
py tał.

– Ha bal ski, dla cze go ty krad niesz kre -
dę?

– Krad niesz, za raz krad niesz. Ta kie
sło wa… Wie pan dy rek tor, jak się ro -
bi szpa chlów kę do trum ny? Bie rze się
klej kost ny, sprosz ko wa ną kre dę, tro chę
wo dy, mie sza się, grze je i już moż -
na szpa chlo wać. A jak trum na do brze
wy szpa chlo wa na, to aż przy jem nie się

Stawiamy poprzeczke ̨ powyżej talentów.

Tam – jes ́li nie dzieło – niech zamiar doleci!
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po ło żyć. Spraw dzo ne. Tre nu ję te rze czy,
bo mo gli by mnie po ło żyć bez przy miar -
ki. To sle ep no mo re...

– Ha bal ski, co ty wy ga du jesz? – Dy -
ro był bli ski roz pa czy.

– Szcze rą praw dę, pa nie dy rek to rze,
zna jo my trum niarz na praw dę tak ro bi
szpa chlów kę. Te raz spo dzie wa się
więk sze go uro dza ju na nie bosz czy -
ków, bo lu dzie się chęt nie… cho wa ją.
Po za tym – Ko mi niarz wrę czył czasz -
kę smut ne mu – ra dzę no sić to przy so -
bie, bo w ra zie cze go mo że brak nąć…
kre dy?

Sam

SIE DEM AR GU MEN TÓW

Ro dzi ce po cząt ko wo uda wa li, że nie
wi dzą mo jej dzia łal no ści w re dak cji.
Na wet gdy raz wró ci łem po go dzi nie
mi li cyj nej z rę ka wem usma ro wa nym
far bą, wy star czy ło uspra wie dli wie -
nie, że „gdzieś mu sia ło być świe żo
ma lo wa ne”. 

W pierw szym wo jen nym pół ro czu,
zwłasz cza w ma ju i czerw cu ogól ny
stan du cha był nie zły. Oj ciec na pew -
no otrzy my wał skądś bi bu łę; ma ma
chy ba w swo im in sty tu cie zbie ra ła
związ ko we skład ki, ale przede mną to
ukry wa ła i uni ka ła nie bez piecz nych
roz mów.

Za czę ła się po waż nie nie po ko ić do -
pie ro w sierp niu, gdy kil ka ra zy wpa -
dli do mnie Ro bert z Kre śla rzem i in -
ni. Wie dzia ła, że oj ciec Ro ber ta był 13
grud nia in ter no wa ny. Nie po trzeb nie
do da łem, że Kre ślarz pra cu je na po li -
tech ni ce.

– Po li tech ni ka, wia do mo… już ja
wiem, czym to pach nie…

Praw dzi wy strach spa ra li żo wał ma -
mę 31 sierp nia na wieść o in ter no wa -
niu Ro ber ta i o mo im udzia le w ma ni -
fe sta cji i w mszy u Pio tra i Paw ła,

po któ rej od by ło się ga zo wa nie mia sta
i ła pan ki na uli cach. Wy sze dłem z te -
go ca ło, ale do są sia da z gó ry zo mow -
cy wstrze li li pe tar dę, a pod na szym
oknem pa ło wa li na przy stan ku zu peł nie
przy pad ko wych prze chod niów.

Pech chciał, że aku rat w śro dę pierw -
sze go wrze śnia skoń czy łem 17 lat.
Cięż ki to był dzień w do mu. Ma ma, za -
raz po przyj ściu z biu ra wy re cy to wa ła
tekst, nad któ rym pra co wa ła pew nie
w my ślach od ra na.

– Po pierw sze, je steś te raz do ro sły
w świe tle pra wa kar ne go, więc do sta -
niesz za TO co naj mniej sie dem lat.
Po dru gie, nie je steś jesz cze na wła snym
utrzy ma niu. Po trze cie, je steś jesz cze
za mło dy, że by się w TO wcią gać… itd.,
itp.

Słu cha łem smęt nie, wie dząc, że mu -
si to dojść do sied miu, jak zwy kle
w ta kich ra zach.

– Po siód me, już do syć się na ra ża łeś!
Te raz czas na in nych.

O dys ku sji nie by ło mo wy. Ko niec
i krop ka. Niech in ni wal czą, bo nie któ -
rzy się bo ją. Niech in ni dzia ła ją, bo zo -
mo wiec ko muś się śni po no cach.
Niech in ni pra cu ją, bo na mnie jest spe -
cjal ny pa ra graf…

Na próż no, Mać ku, pi sa łeś o re kru -
tach WRON -y. Two je ar gu men ty nie
do cie ra ją do ster ro ry zo wa ne go spo łe -
czeń stwa. Na próż no, Ada mie, po ka za -
łeś, jak bez pie ka wcią ga na wet przed -
szko la ków.

Mi nie wol no się wcią gać, bo je stem
już za sta ry i jesz cze za mło dy. Niech
wal czą in ni…

Bos man

SI NUS

Naj bar dziej ba li śmy się Si nu sa. Przy -
cho dził za wsze sie dem na ście se kund
po dzwon ku. Od le głość z po ko ju na -

uczy ciel skie go do na szej kla sy mie rzył
nie w me trach, lecz w se kun dach i nie
my lił się ni gdy. Tym ra zem Si nus się
spóź niał. Sie dzie li śmy za do wo le ni; na -
resz cie i je go sto pe rek na wa lił! Po chwi -
li na strój po pra wił się do te go stop nia,
że za czę li śmy roz ra biać pra wie nor mal -
nie, a strach przed za po wie dzia ną kla -
sów ką wy pa ro wał gdzieś pod su fit.
W dru giej mi nu cie by ło już pew ne, że
coś mu sia ło się stać i Si nus w ogó le nie
przyj dzie. Mo że się tra fi ja kieś nie groź -
ne za stęp stwo?

I rze czy wi ście. Po kwa dran sie, zgod -
nie ze swo ją mak sy mą: pięk ne Po lki
przy cho dzą ostat nie – w drzwiach z ty -
łu kla sy po ja wi ła się Bo na w ca łej oka -
za ło ści. Ode tchnę li śmy. Z hi sto rii pra -
wie wszy scy mie li piąt ki, bo py ta ła
na każ dej lek cji ko lej nych dwóch we -
dług dzien ni ka i za wsze by ło wia do mo
kto, kie dy, któ re pół roz dzia łu mu si
umieć na pa mięć. Po za pod ręcz nik nie
wy cho dzi ło się ni gdy. Bo na z wdzię -
kiem prze ci ska ła się mię dzy sto li ka mi,
a my po wo li za bie ra li śmy się do gry
w okrę ty. Ale nie… Do kla sy wszedł ja -
kiś ma jo rek, za raz za nim dy ro, czy li
zno wu lek cja wy cho wa nia „oby wa tel -
skie go”? Pro ce sję za my kał sar mac ki
wąs Si nu sa.

Za ga ił dy ro w sło wach wiel ce pod -
nio słych, Bo na przy da wa ła ma je sta tu
na krze śle, a Si nus, zgar bio ny jak pół
lo ga ryt mu, stał po nu ry pod oknem.
Ma jo rek stre ścił pa rę dzien ni ków, po -
tę pił Trze cio ma jo we ma ni fe sta cje,
prze je chał się po eks tre mie, zga nił
i po chwa lił, za ciem nił i wy ja śnił, aż
w koń cu za czął opo wia dać o luk su sie,
w ja ki opły wa ją ku ra cju sze miejsc
od osob nie nia. Prze cha dza jąc się
po kla sie mię dzy rzę da mi, ma jor pe ro -
ro wał z ta kim za pa łem, że nie za uwa -
żył, jak z dru giej ław ki wy su nę ła się
Han ka Ho czyk, po de szła szyb ko do ta -
bli cy i na pi sa ła: PAN MA JOR… KŁA -
MIE? Wró ci ła na miej sce, ale za raz do -
padł ją dy rek tor.

– Co to zna czy! Ze trzyj to na tych -
miast!!

Han ka sta ła, pa trząc w pod ło gę.
Chcia ła coś po wie dzieć i nie mo gła wy -
do być gło su. Dy rek tor, po si nia ły
z wście kło ści, krzy czał w kół ko.

– Ze trzyj to za raz, bo we zwę ro dzi -
ców! To jest ob ra za pol skie go woj ska!!

Bo na sie dzia ła z otwar ty mi usta mi,
Si nus ner wo wo gryzł wą sa, dy rek tor po -
czer wie niał, wrzesz czał i ma chał rę ka -
mi, a Han ka sta ła co raz bled sza. Pierw -
szy oprzy tom niał ma jor, do brze wi dać
za pra wio ny w bo jach z ucznia mi. Przy -
su nął się do Han ki i po wie dział słod ko.

– Ze trzyj to, pa nien ko, pol ski ofi cer
ni gdy nie kła mie.

Dy rek tor od stą pił na chwi lę i cze kał
w na pię ciu. Ma jo ro wi rzedł nie pew ny
uśmie szek, ci sza sta wa ła się co raz
cięż sza. Nie spo dzie wa nie z czwar tej
ław ki wstał Ju rek Lesz nic ki i za py tał
spo koj nie.

– Czy pan ma jor był w ja kimś obo -
zie dla in ter no wa nych?
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Ofi ce rek zro bił nie wy raź ną mi nę,
a Ju rek, nie cze ka jąc, wy ja śnił.

– Oj ciec na szej ko le żan ki był w wię -
zie niu w Za bo rzu. Obec nie jest w szpi -
ta lu. Ona wie do brze, jak tam wy glą da
na praw dę.

Dy rek tor roz ju szył się nie na żar ty.
– Sia daj gów nia rzu! – I za raz do Han -

ki:
– Ze trzesz to, al bo wy wa lę cię ze

szko ły na zbi ty pysk!
Ale ona sta ła, jak wmu ro wa na.
– Wy no cha!!!
Nie po skut ko wa ło. Dy rek tor sza lał.

Wy da wa ło się, że po rwie ją za raz
za wło sy i wy wle cze z kla sy. W tym
mo men cie Ju rek wy szedł z ław ki i po -
wie dział do bit nie:

– Chodź my, Aniu, pan dy rek tor wy -
rzu ca nas ze szko ły.

Wi dać by ło, jak Han ka mo cu je się
z so bą. Ba ła się ru szyć, by nie wy pły -
nę ły łzy, któ re już w nad mia rze ci snę -
ły się do oczu. Wszy scy trwa li w bez -
ru chu dłuż szą chwi lę, tyl ko Si nus
pod oknem drgnął i za czął zbli żać się
do tych dwoj ga kro ka mi tak po wol ny -
mi, jak by od mie rzał nie me try, lecz go -
dzi ny. Wstrzy ma li śmy od dech. Si nus
sta nął nad ni mi, wy pro sto wał się ja koś
sztucz nie i gło sem, któ re go nikt z je go
sro gich ust jesz cze nie sły szał, po wie -
dział:

– Chodź my, dzie ci. Pan dy rek tor
usu wa nas ze szko ły.

Han ka prze sta ła pa no wać nad so bą.
Wy bie gła z kla sy, zo sta wia jąc książ ki
na ław ce. Ju rek do go nił ją do pie ro
za drzwia mi. Tyl ko Si nus szedł mię dzy
rzę da mi po wo li, od mie rza jąc sta ran nie
swo je ostat nie me try w na szej szko le.
Gdy prze cho dził obok mnie, wy pro sto -
wa ny, z oczy ma utkwio ny mi w prze -
strzeń, wsta łem bez wied nie, jak by to
był nie na uczy ciel, lecz ka płan, wra ca -
ją cy od oł ta rza… Ro zej rza łem się
po kla sie – sta li wszy scy. I wszy scy wy -
szli za nim tak, jak wy cho dzi się
po sło wach:

– Idź cie, oto ofia ra speł nio na.
Sam

PO DWÓJ NA SKŁAD KA

Nie ła two ma te ma ty ko wi zna leźć
pra cę w ro ku 1982, a w ma ju i czerw -
cu by ło to obiek tyw nie nie moż li we. Si -
nu sa nie chcia no przy jąć do żad nej
szko ły śred niej na wet od wrze śnia.
Praw do po dob nie by ło to zwią za ne nie
ty le z szy ka na mi, co ra czej z ogól nym
sta nem pań stwa. Si nus pra co wał w li -
ceum dwa la ta, a sy tu acja zmie ni ła się
dia me tral nie. W ro ku 1980 po trzech
te le fo nach zy skał trzy pro po zy cje,
a te raz – po mie sią cu cho dze nia
i dzwo nie nia – ze ro. 

Po pro stu na uczy cie le, że by wy żyć,
mu szą pra co wać na pół to ra eta tu i dy -
rek to rzy sta ra ją się utrzy my wać mi ni -
mal ny stan za trud nie nia. W szko łach
pod sta wo wych jest już znacz nie le piej,

ale chy ba tam Si nus nie szu kał za trud -
nie nia; z ma ły mi dzieć mi nie czuł by się
do brze. W koń cu tra fił do Hu ty Jed ne -
go Ma ja, gdzie na mi zer nej po sad ce do -
sko na lił się w am bit nej sztu ce su mo wa -
nia słup ków.

Wię cej szcze gó łów nie znam, gdyż
Si nus jest wy jąt ko wo ma ło mów ny
w spra wach do ty czą cych je go pra cy.
Nie wiem też, dla cze go zna lazł się on
po po łu dniu 11 li sto pa da w po bli żu uli -
cy Zwy cię stwa. Nie wy klu czo ne, że
zwy czaj nie wra cał z hu ty do do mu Ale -
ją Przy jaź ni Pol sko -Zdra dziec kiej i chęt -
nie zga dzam się z tą te zą, gdyż był on
zde cy do wa nym prze ciw ni kiem zbio ro -
wych ak cji, sta no wią cych ra cję ist nie -
nia ZO MO.

Si nus, któ ry pierw szy kwar tał sta nu
wo jen ne go prze sie dział jed nak w obo -
zie in ter no wa nych, a mło dość spę dził
na wy wóz ce w ZSRR, uwa żał, że po -
win ni śmy ma ni fe sto wać swój stan du -
cha na każ dym kro ku. Gdy by ta ka uto -
pij na ak cja przy bra ła po wszech ny
cha rak ter, wów czas utwier dza li by śmy
wza jem nie swe po sta wy nie złom ne,
a ko mu na, nie zdol na do uru cho mie nia
bi ją ce go ser ca par tii, mu sia ła by zwi jać
ma nat ki.

Nie wda jąc się więc w do my sły co
do in ten cji Si nu sa 11 li sto pa da, ogra -
ni czę się tyl ko do po da nia fak tów, któ -
re on sam ujaw nił. Otóż te go dnia po -
wrót do do mu wy dłu ży li Si nu so wi
jed no li cie ubra ni gen tle ma ni z ma ska -
mi ga zo wy mi u bo ku; dnia na stęp ne -
go uiścił on w Ko le gium zło tych dwa -
dzie ścia ty się cy, dzię ki cze mu po zo stał
wpraw dzie na wol no ści, ale znów po -
że gnał się z pra cą. Wia do mość lo tem
bły ska wi cy obie gła szko łę, a na sza kla -
sa, któ ra czu ła się z Si nu sem szcze gól -
nie zwią za na, po sta no wi ła zro bić
skład kę i zwró cić mu po nie sio ne kosz -
ty. Tę nie ma łą su mę w ta jem ni cy
przed ro dzi ca mi ze bra li śmy w cią gu ty -
go dnia. Oka za ło się jed nak, że nie ma
od waż ne go, któ ry by po szedł do Si nu -
sa z pie niędz mi. Wy ru szy li śmy więc
znów ca łą kla są. Roz mo wa do ty ka ła
róż nych te ma tów, ale cel na szej wi zy -
ty tkwił gdzieś w czwar tym wy mia rze
i nie mo gli śmy tam tra fić żad nym
ogród kiem.

Du żo by ło na rze ka nia na ca łą ge ne -
ra cję na szych ro dzi ców, któ rych dzie -
ciń stwo przy pa dło na la ta woj ny, a mło -
dość na cza sy sta li now skie.
Za stra szo ne, zet em pow skie, stra co ne
po ko le nie. Pierw sze, któ re już nie pa -
mię ta ło Nie pod le głej i ostat nie, któ re
jesz cze nie pra gnę ło Sa mo rząd nej.
Prze ciw ne po glą dy wy ra ża ła tyl ko Ka -
gat ka, któ rej tak za zdro ści li śmy ro dzin -
ne go spa ce ru na ma ni fe sta cji 31 sierp -
nia. Po parł ją Si nus.

– Jak że wy krzyw dzi cie to za bie ga -
ne po ko le nie. Znam z tej ge ne ra cji
oso by, któ re są bar dziej ak tyw ne
od was. Nie ma lu ją wpraw dzie po mu -
rach, ale ca ła wiel ka ak cja po mo co wa
to wła śnie ich dzie ło. 

Po chwi li do dał:

– Pa rę dni te mu przy szła tu pa ni z Ko -
mi te tu Ro dzi ciel skie go i zmu si ła mnie
do przy ję cia dwu dzie stu ty się cy.

– Jak to – wy rwa ło się ko muś – i Pan
Pro fe sor od nich przy jął??

– A ty byś od rzu cił? To by by ło dla
nich bar dziej przy kre, niż dla mnie przy -
ję cie tych pie nię dzy, z któ rych zresz tą
zro bi my za raz od po wied ni uży tek.
A po za tym nie mia łem nic do ga da nia.
Ta pa ni przy gwoź dzi ła mnie ar gu men -
ta mi wręcz nie do od par cia. Po pierw -
sze, że dla nich to jest je dy na moż li wa
for ma dzia ła nia; po dru gie, że ma ją
związ ko we skład ki człon kow skie, któ -
re i tak na te ce le re gu lar nie wy da ją;
po trze cie, że szyb ko pra cy nie znaj dę;
po czwar te ite de.

– Za raz, za raz – za wo ła łem pod nie -
co ny – ile by ło tych ar gu men tów? Mo -
że… sie dem?

– Sie dem, ko le go – od parł zdzi wio -
ny Si nus – po szó ste by ło, zda je się, że
jed ni się na ra ża ją, in ni pła cą, a znów
po siód me, że ci wal czą, tam ci opa tru -
ją ra ny i tak już mu si być… To wy glą -
da ło jak przy go to wa ny, do brze ode gra -
ny mo no dram… ale, ale: skąd wiesz, że
sie dem?

Zro bi ło mi się go rą co, więc za py ta -
łem dla pew no ści:

– Czy… czy ta pa ni mo że mia ła sil -
ne szkła w ciem nej opra wie?

– Ow szem – przy tak nął Si -
nus – szczu pła sza tyn ka w ta kich wła -
śnie oku la rach. Ale dla cze go tak wy py -
tu jesz? To są nie bez piecz ne py ta nia.

Kla sa pa trzy ła na mnie z za cie ka wie -
niem, a ja z du mą, ja kiej jesz cze w ży -
ciu nie przy szło mi za znać, od po wie -
dzia łem:

– To by ła… mo ja mat ka.
Bos man

■

ILU STRA CJE

1. An drzej Jar czew ski. Zdję cie wy ko ‐
na ne w Aresz cie Śled czym w Ka ‐
to wi cach w 1985 r. (z ar chi wum
IPN).

2. Okład ka pierw sze go wy da nia „Re ‐
du ty Ślą ska” z r. 1982. Pro jekt: Kry ‐
stian Stan gel.

3. Wi nie ta „Sta nu Du cha” (nu mer 1
z r. 1982).

4. Wi zja sta nu spo łecz ne go du cha
w sta nie wo jen nym (nie wiel kie
zmia ny w re alu wy wo łu ją wiel kie
zmia ny emo cji), rys. An drzej Jar ‐
czew ski.
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Ka to wic kie przy jaź nie

I
le kroć prze kra czam próg mo je go do -
mu, ty le kroć to wa rzy szy mi po stać

Ja na Go czo ła uwiecz nio ne go na zdję -
ciu z 1969 ro ku z gru pą re dak to rów
ka to wic kie go dwu ty go dni ka „Po glą -
dy”, w dość nie ty po wych po zy cjach
i ubra niach. Opol ski po eta miał wte -
dy 35 lat – stoi do po ło wy ob na żo ny
mię dzy za stęp cą na czel ne go re dak to -
ra pi sma, pi sa rzem Ja nem Pierz cha -
łą a se kre ta rzem re dak cji pu bli cy stą
Sta ni sła wem Wilcz kiem i z pod nie sio -
nym w gó rę ki lo fem przy po mi na za -
do wo lo ne go z za koń czo nej dniów ki
ro bot ni ka. Zdję cie to mia ło w za mia -
rze na czel ne go re dak to ra pi sma Wil -
hel ma Szew czy ka udo ku men to wać
„pra cę spo łecz ną” ze spo łu na za bu do -
wy wa nej w nie zwy kle wol nym tem -
pie dział ce, w rze czy wi sto ści jed nak
po prze dza ło roz mo wę człon ków re -
dak cyj ne go ko le gium o dal szych lo -
sach pi sma. In ne zwią za ne z oso bą
J. Go czo ła wspo mnie nia wpi sa ne są
w spo tka nia w la tach sie dem dzie sią -
tych i osiem dzie sią tych, kie dy po eta
przy jeż dżał do Ka to wic i kie dy to wa -
rzy szy łam je go ka to wic kim przy ja cio -
łom Bo le sła wo wi Lu bo szo wi i Wil hel -
mo wi Szew czy ko wi w dro dze
do Opo la i Gło gów ka, gdzie or ga ni -
zo wa no li te rac kie bie sia dy (np. Dni
Ra fa ła Urba na w Gło gów ku), a tak -
że do ro dzin ne go do mu po ety,
Roz mie rza. W Księ dze Go ści od na la -
złam wpis Go czo ła z 8 czerw ca
1995 r., któ ry jest śla dem trwa łych
wię zi łą czą cych go ze śro do wi skiem
ka to wic kich li te ra tów i któ ry za chę -
ca do wę drów ki ścież ka mi je go li te -
rac kie go tru du: „W do mu Wil hel ma
i Gra ży ny – zno wu, po la tach, z głę -
bo kim wzru sze niem, ze wszyst ki mi
przej mu ją cy mi wspo mnie nia mi, tu,
gdzie ści śnię ty od dech od zy sku je
swo bo dę i ży cie” Jan Go czoł (Wi wat
Ka to wi ce, Ka to wi ce 1995).

Kie dy pod ko niec 1980 r. Jan Go -
czoł uho no ro wa ny zo stał pla kiet ką ka -
to wic kie go dwu ty go dni ka kul tu ral ne -
go „Po glą dy”, re dak cja pi sma
przy po mnia ła nie tyl ko je go wy bit ne
osią gnię cia w dzie dzi nie po ezji – tom
po etyc ki Ma nu skrypt z 1974 r. wy róż -
nio ny zo stał Na gro dą im. Sta ni sława
Pię ta ka – ale tak że zróż ni co wa ną te -
ma tycz nie pu bli cy sty kę, krót ką pro -
zę i dzia łal ność re dak cyj ną. „Przez
wie le lat, czy ta my we wpro wa dza ją -
cym szki cu, Jan Go czoł człon kiem ze -
spo łu re dak cyj ne go „Po glą dów”,
przed sta wi cie lem śro do wisk twór -
czych Opo la, Ślą za kiem, któ ry za wsze
pod kre ślał jed ność kul tu ral ną Ślą ska

GRAŻYNA BARBARA SZEWCZYK

Li te rac ka

obec ność

Ja na Go czo ła

KA TO WIC KIE I OPOL SKIE DRO GI

Jan Goczoł
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za rów no w aspek cie hi sto rycz nym jak
i wspól cze snym”. Mi mo, że od 1970 r.
opol ski twór ca zwią zał się pra cą
z uka zu ją cym się w Opo lu spo łecz no -
kul tu ral nym mie sięcz ni kiem „Opo -
le” – kie ro wał nim w la tach 1975–1990
– je go kon tak ty z ka to wic ki mi pi sa -
rza mi, ma la rza mi i fil mow ca mi, by -
ły na dal ser decz ne i bli skie. Re kon -
stru ując je i oce nia jąc z per spek ty wy
cza su, war to przyj rzeć się róż nym for -
mom pi sar skim „ślą skie go Dzie dzi -
ca” – ta ki so bie zy skał w gro nie kry -
ty ków przy do mek – w la tach je go
współ pra cy z „Po glą da mi”. 

Jan Go czoł po ja wia się na ła mach
„Po glą dów” już w pierw szym je go
nu me rze z 1962 r., pu bli ku jąc dla
współ cze sne go od bior cy fra pu ją cy
re por taż o mia stecz ku po wia to wym
Koź lu, na zy wa nym w od róż nie niu
od Kę dzie rzy na „ma łym Mi cha łem”
(Ta niec ma łe go Mi cha ła) i przy go to -
wu ją cym się do ob cho dów 800-le cia
swo je go ist nie nia. Au to ra in te re su je
przede wszyst kim ży cie kul tu ral ne
mia sta ujaw nia ją ce się w oży wio nym
ru chu mu zycz nym i we wzra sta ją cym
czy tel nic twie, swo ją wie dzą dzie li
się jed nak w spo sób, któ ry dzi siaj za -
chę ca do za głę bie nia się w ory gi nal -
ne, bo ga te po kła dy ję zy ka prze ka zu.
W tek ście tym na pi sa nym pió rem
do cie kli we go ob ser wa to ra i znaw cy
hi sto rii i te raź niej szo ści ma łej ślą skiej
spo łecz no ści, zwra ca uwa gę pre cy zja
i sta ran ność w do bo rze słów, dzię ki
cze mu re la cję o Koź lu czy ta się jak fa -
bu lar ną opo wieść. Tek stów re por ter -
skich Go czo ła od na leźć moż na w pi -
śmie wię cej (np. zna ko mi ty re por taż
o dziel ni cy Opo la Nad odrzu, opis po -
dró ży ślą skie go pszcze la rza Ja na
Dzier żo nia, po etyc ki re por taż o Ma -
ce do nii, za wie ra ją cy tak że re la cję
z sym po zjum li te rac kie go w Stru dze,
re por taż o Mu zeum Czy nu Po wstań -
cze go w Le śni cy czy gmi nie Ko per -
ni ki na Opolsz czyź nie), z cza sem
za czy na re gu lar nie nad sy łać swo je ko -
re spon den cje z Opo la pod pi sy wa ne
ini cja ła mi J.G. (np. o dniach Opo la,
to wa rzy stwach re gio nal nych, ama tor -
skim ru chu te atral nym, ar ty stach dnia
siód me go, za byt kach Opolsz czy zny,
kon kur sach re cy ta tor skich, roz po -
wszech nia niu ksią żek, o Gło gów ku,
Ra ci bo rzu i Ozim ku, o pro po zy cji zor -
ga ni zo wa nia Opol skich Dni Li te ra tu -
ry, fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki, o ro -
dzin nym do mu Jó ze fa El sne ra
w Grod ko wie, o stad ni nie ko ni
w Mosz nej czy dwóch kon ku ru ją cych
ze so bą ośrod kach te le wi zyj nych Ka -
to wic i Opo la) i zmie nia for mę po -
daw czą; sta je się ona krót ka, spra woz -

daw cza i za wie ra po in tę fe lie to ni stycz -
ną. Wszyst kie za miesz cza ne na ła -
mach „Po glą dów” tek sty opol skie go
au to ra cha rak te ry zu ją się au ten ty -
zmem wy po wie dzi, wzbo ga ca jąc wie -
dzę czy tel ni ka o nie od no to wy wa ne
przez ów cze sne fak ty z prze szło ści
i współ cze sno ści re gio nu. Go czoł
przy bli ża rów nież po sta ci wy bit nych
współ cze snych Opo lan, pro wa dząc
z ni mi roz mo wy (np. z dy rek to rem
In sty tu tu Ślą skie go w Opo lu, prof.
Jó ze fem Ko ko tem, z opol skim rzeź -
bia rzem, uczniem Xa we re go Du ni -
kow skie go, Ma ria nem No wa kiem,
z dy rek to rem Mu zeum Ślą ska Opol -
skie go Ta de uszem Chró ście lem)
i przy po mi na jąc syl wet ki za słu żo -
nych dla kul tu ry Ślą za ków, np. sie -
dem na sto wiecz ne go cie ślę i bu dow -
ni cze go ko ścio łów Mar ci na Snop ka,
wspo mnia ne go Ja na Dzier żo nia, opol -
skie go pi sa rza Zbysz ko Bed no rza,
ma la rza Krzysz to fa Buc kie go, spo -
łecz ni ka Szy mo na Ko szy ka czy sa ty -
ry ka i wy daw cy Ste fa na Chmiel nic -
kie go. Osob ną gru pę pu bli ka cji
Go czo ła w „Po glą dach” sta no wią je -
go wier sze, opo wia da nia i au to bio gra -
ficz ne za pi ski (Kart ki). 

Jak bar dzo waż nym na rzę dziem
wy po wie dzi był dla Go czo ła upo mi -
na ją ce go się o miej sce kul tu ry Ślą ska,
zwłasz cza Opo la w Pol sce, ję zyk,
świad czy za miesz czo ny w po ło wie lat
sie dem dzie sią tych ar ty kuł pt. Opol skie
śro do wi ska twór cze – miej sce i za so -
by. War to za cy to wać kil ka zdań,
w któ rych za war ta jest wni kli wa ana -
li za osią gnięć twór czych przed sta wi -
cie li po wo jen ne go ar ty stycz ne go
śro do wi ska opol ska ego, przede
wszyst kim jed nak ogląd ów cze snej
sy tu acji i pró ba syn te zy. Go czoł w to -
nie sta now czym pro te stu je prze ciw -
ko co raz czę ściej sto so wa nym ogra -
ni cze niom wy dat ków na kul tu rę
i po li ty ce kul tu ral nej kie ru ją cej się, jak
pi sze me cha ni zma mi „giełd i ryn -
ków”. Po słu gu jąc się iro nicz nie po ję -
ciem po trzeb i za so bów spo łecz nych
sta ra się zdia gno zo wać ak tu al ny stan
rze czy i kie ru je do czy tel ni ków apel
o wspar cie dla opol skich twór ców
i dla swo bo dy ich dzia łań ar ty stycz -
nych. Przy wo łu je też „bo ga te i nie -
zwy kle dra ma tycz ne zło ża tra dy cji
Opolsz czy zny”, oma wia do ko na nia li -
te ra tów kil ku po ko leń, Szy mo na Ko -
szy ka, Ra fa ła Urba na, Zbysz ko Bed -
no rza, Ry szar da Haj du ka, Ni ny
Kra che ro wej, Al fon sa Nie dwo ro ka
i wie lu mło dych po etów, któ re do wo -
dzą ich „wraż li wo ści na zna cze nie sło -
wa” i są po dob nie jak osią gnię cia ar -
ty stycz ne in nych śro do wisk, np.

śro do wi ska te atral ne go ze swo imi
pro to pla sta mi, Kry sty ną Sku szan ką
czy Je rzym Gro tow skim, śro do wi ska
ma lar skie go czy mu zycz ne go obec ne
w świa do mo ści pol skie go od bior cy.
Je go za mia rem, pod kre śla. by ło za ini -
cjo wa nie pu blicz nej dys ku sji o per -
spek ty wach kul tu ral ne go roz wo ju
re gio nu i za sy gna li zo wa nie tych „ob -
sza rów twór czych, któ rych zza mu rów
ad mi ni stra cyj nej od ręb no ści i sa mo -
dziel no ści – na ogół się nie do strze -
ga, nie uświa da mia so bie – z par ty ku -
lar ny mi skut ka mi”. 

Pod su mo wu jąc nie zwy kle cie ka wy,
dy na micz ny i wciąż nie opra co wa ny
roz dział w ar ty stycz nym ży ciu Ja na
Go czo ła, któ ry wy peł nia ły je go kon -
tak ty ze spo łecz no -kul tu ral nym dwu -
ty go dni kiem ka to wic kim, „Po glą dy”
i ze śro do wi skiem, ar ty stycz nym Ka -
to wic, war to wspo mnieć o wy pra co -
wy wa nej w tam tych la tach idei re da -
go wa nia pi sma uka zu ją ce go się
na Ślą sku i bę dą cego pe rio dy kiem
ogól no pol skim. Sło wa Go czo ła moż -
na dzi siaj od czy ty wać ja ko prze sła nie
do po tom nych, upo mi na ją cych się
o je den sil ny re gion Ślą ska, bo ga ty
w po ten cjał twór czy, otwar ty na in -
ność i trans fer róż na ra kich idei. 

„For mu ły ide al ne go cza so pi sma
re gio nal ne go (w ro zu mie niu – wzor -
co we go) za pew ne nie ma i nie są dzę,
by ktoś miał za miar ta ką wy my ślić.
No i do brze: hi sto rycz na i współ cze -
sna róż no ra kość po szcze gól nych re -
gio nów do ma ga się róż no ra kie go
wy ra zu. Zgo da, idzie o to, by te róż -
no rod ne i hi sto rycz ne, i współ cze sne
war to ści kul tu ro we po szcze gól nych
re gio nów, ewo ko wa ne na ła mach re -
gio nal nych cza so pism, we szły
w ogól no na ro do wy obieg spo łecz nej
sa mo wie dzy. A dla ta kie go ich funk -
cjo no wa nia istot ny jest nie ty le za sięg
czy tel ni czy (dys try bu cja) po szcze gól -
nych ty tu łów, ile przy ję cie po nad re -
gio nal nie in te gru ją ce go »ko du«
kul tu ro we go – in te lek tu al ne go, mo -
ral ne go, es te tycz ne go. Sło wem, na -
czel nym za da niem te go ty pu cza so -
pism jest, w mo im prze ko na niu,
kon se kwent ne – po śred nio i bez po -
śred nio – for mu ło wa nie po na dpro -
win cjo nal nych (rów nież w sen sie
prze kra cza nia czy ła ma nia lo kal no -
-par ty ku lar nych wzglę dów tak tycz -
nych czy to wa rzy skich) kry te riów
i hie rar chii war to ści [...]. Śląsk, by po -
zo stać przy wspól cze snej li te ra tu -
rze pol skiej jest po dob ną rze czy wi -
sto ścią geo gra ficz no -spo łecz ną jak,
po wiedz my Zie mia Ka li ska z No cy
i dni Ma rii Dą brow skiej [...], Zie mia
San do mier ska z pro zy Ja ro sła wa
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Iwasz kie wi cza, [...] Biesz cza dy z po -
ema tów Je rze go Ha ra sy mo wi cza.
Dla mnie Śląsk jest sa mym środ kiem
świa ta. Tak że wte dy, gdy pi sząc
o nim nie wy mie niam ani jed nej na -
zwy miej sco wej”.

Hans Nie kra wietz i Jan Go czoł

D
waj opol scy po eci re pre zen tu ją cy
róż ne ge ne ra cje i dwie róż ne na -

ro do wo ści, nie miec ką i pol ską na le -
żą do gro na naj bar dziej uta len to wa -
nych ślą skich au to rów XX wie ku. Ich
po ezja, bę dą ca wy ra zem przy wią za -
nia do zie mi ro dzin nej, do jej hi sto -
rii, mi tów i tra dy cji jest w do bo rze
słów oszczęd na, a w spo so bie ob ra -
zo wa nia su we ren na i zmu sza ją ca
do re flek sji. Wy peł nio na ryt mem
i me ta fo ra mi, kie ru je uwa gę ku szcze -
gó łom prze ży wa ne go kra jo bra zu,
przede wszyst kim ku Od rze i nad -
odrzań skim wio skom, ale i ku mia stu
i je go miesz kań com.

W li ry ce uro dzo ne go 8 lu te go 1896
ro ku, na przed mie ściu Opo la, w nie -
miec kiej, chłop skiej ro dzi nie Han sa
Nie kra wiet za szcze gól ne miej sce zaj -
mu je rze ka Od ra, że glu ją cy na niej fli -
sa cy, pra cu ją cy w jej po bli żu chło pi
i ro bot ni cy i ota cza ją ca ich przy ro da.
For ma wier szy wy da je się być tyl ko
z po zo ru pro sta i nie skom pli ko wa na,
jed nak po dob nie jak w po ezji Eichen -
dorf fa bo gac two ar ty stycz nych środ -
ków po wo du je, iż prze sła nia tek stów
nie są jed no znacz ne. Po cząw szy
od de biu tanc kie go to mi ku w 1932 ro -
ku (Stro phen von heut), a koń cząc
na kil ka krot nie wzna wia nym zbio rze
li ry ków Ode rlie der (1936) – więk -
szość utwo rów po wsta ła po dru giej
woj nie świa to wej do śmier ci po ety
w 1983 ro ku – to utwo ry pi sa ne pro -
zą – po eta sta rał się wy pra co wać
ory gi nal ną me lo dię wer sów po wo du -
jąc, iż się ga li po nie róż ni kom po zy -
to rzy, np. Ślą zak Fritz Lu brich, pi sząc
mu zy kę do je go tek stów. 

Tro chę in na jest po ezja uro dzo ne -
go 13 ma ja 1934 ro ku w Roz mie rzy
ko ło Strze lec Opol skich, w ro dzi nie
chłop skiej Ja na Go czo ła. Nie fli sa cy,
ale ro dzi ce i dziad ko wie po ety, ich
pra ca i ich ide ały za lud nia ją stro fy je -
go li ry ków. Po uka za niu się w 1969
ro ku zbio ru wier szy Sprzed drzwi, Ja -
cek Łu ka sie wicz na pi sał: „Moż na
ją na zwać po ezją za ko rze nie nia, ale
to nie bę dzie praw da. Moż na po ezją
wę drów ki, to też nie bę dzie praw da.
Jest w niej ro dzin ne miej sce za -
miesz ka nia, lecz za gro żo ne psy chicz -
nym wy chodźs twem. Jest sta łość,

któ rej gro zi nie po kój – z nim więc
współ brz mi. A jed no cze śnie w wę -
drów ce wie się, że ist nie je przy stań
ro dzin na oko li cy, lub ina czej – wię -
cej i mniej za ra zem – że ist nie je miej -
sce pew ne”.

Lek tu ra wier szy de dy ko wa nych
uko cha ne mu przez obu po etów ro -
dzin ne mu pej za żo wi, po zwa la przyj -
rzeć się ich warsz ta to wi ar ty stycz ne -
mu i wy ło wić ele men ty wska zu ją ce
na róż ne po strze ga nie przez nich
przy ro dy i lu dzi za ko rze nio nych
w kra jo bra zie na do drzań skim. Nie kra -
wietz, za fa scy no wa ny roz cią ga ją cy -
mi się wzdłuż brze gów Od ry la sa mi
i upraw ny mi po la mi, sta ra się wy ło -
wić nie zwy kłe bar wy, dźwię ki i za pa -
chy po ry wio sen nej i go rą ce go la ta.
Mi mo to je go pod miot li rycz ny wę -
dru ją cy po lną ścież ką i skra jem la su
z wi do kiem na Od rę, po szu ku je świa -
do mie miej sca od osob nie nia, po nie -
waż, jak pi sze, stan sa mot no ści bu dzi
w nim uko je nie, moż li wość wy ci sze -
nia i pra gnie nie za trzy ma nia szyb ko
upły wa ją ce go cza su. Szcze gól ną ro -
lę peł nią w je go po etyc kich stro fach
wspo mnie nia, w któ rych po wra ca
do stron ro dzin nych, wi dzi dom ro dzi -
ców, za chwy ca się roz kwi ta ją cą wio -
sen ną przy ro dą, „czu je po wiew mło -
do ści” i po rów nu je „ci chy nurt
roz świe tlo nej słoń cem rze ki” do „ta -
jem ni czej pie śni, spo czy wa ją cej
w ciem nej stud ni stwo rze nia”. 

Opi su jąc swo ją uko cha ną rze kę
w róż nych po rach ro ku, po słu gu je się
bo ga tą me ta fo ry ką wy ra ża ją cą róż ne
do zna nia li rycz ne go pod mio tu, wpro -
wa dza też kon tra sty, wy peł nia ją ce
je go ob ra zy dy na mi ką i ru chem. Jed -
nak rze ka Od ra – wy zna je w wier szu
Mia sto nad Od rą – po zo sta je w prze -
ci wień stwie do po ło żo nych nad jej
brze ga mi miej sco wo ści, oa zą spo ko -
ju, sym bo li zu ją cą pier wot ny rytm
ży cia, nie kie dy nie zro zu mia ły dla
lu dzi i mrocz ny. 

W wier szach Ja na Go czo ła nad -
odrzań ski kra jo braz peł ni in ną funk -
cję. Od ra po dob nie jak w po ezji
H. Nie kra wiet za ozna cza przede
wszyst kim oj czy stą zie mię (He imat),
z któ rą po eta czu je się zwią za ny
i któ ra wy zwa la w nim ra dość two -
rze nia, jed nak jej nurt i ko ry to są,
o czym czy ta my w wier szu Rze ka
(1969), wy raź nie od mie nio ne, znie -
kształ co ne i znisz czo ne rę ką czło wie -
ka. Wiersz ten, bę dą cy roz mo wą li -
rycz ne go pod mio tu z sa mym so bą,
jest pró bą spoj rze nia wstecz i po rów -
na nia te go, co prze mi nę ło ze sta nem
obec nym. Po je dyn cze wer sy wy peł -
nio ne są po rów na nia mi i kon tra sta mi,

z któ rych po wsta ją ob ra zy bu dzą ce
nie po kój i go rycz. Ob raz czy stej
„prze zro czy stej w dni sło necz ne”
Od ry, w któ rej przed wie lu la ty „ką -
pa li się nadzy męż czyź ni i na gie ko -
bie ty” prze ciw sta wia ny jest wi do ko -
wi zde wa sto wa nej nad odrzań skiej
przy ro dy, gdzie lu dzie „po czę li wzno -
sić swo je do my”, wy ci nać la sy i re -
gu lo wać ko ry to rze ki. Bez sil ność
po ety wo bec po stę pu ją ce go znisz cze -
nia „ro dzin nej przy sta ni” do cho dzi
do gło su w wie lu li ry kach z to mu
Sprzed drzwi (1969), np. w wier szach
Zbliż się do twa rzy, w któ rym mo wa
jest o „wpeł za ją cym w brzeg rze ki be -
to nie” i „wy su szo nych tra wach” czy
w wier szach Su che pta ki, Pej zaż od -
mie rzo ny, gdzie świat pier wot nej na -
tu ry jest prze ci wień stwem „świa ta cy -
wi li za cji i po stę pu”. W to mi kach
wier szy z lat osiem dzie sią tych, np.
w Znad Od ry, po eta co raz czę ściej pi -
sze o swo im „psy chicz nym wy chodź -
stwie” i za gro że niu, ja kim jest za nie -
czysz cze nie i prze kształ ca nie
kra jo bra zu przez „przy by szy”, po słu -
gu ją cych się „ob cym ję zy kiem” i na -
rzu ca ją cych ro dzi mej lud no ści no we
za sa dy ży cia i pra wa. Je dy nie w ma -
rze niach i snach „kra jo braz sta je się
od no wa, a po wie trze, jak daw niej,
„ostre i prze zro czy ste”.

Uwiecz nia jąc w li rycz nych wer sach
pej zaż ro dzin nej, na do drzań skiej zie -
mi, obaj po eci Hans Nie kra wietz
i Jan Go czoł, sta li się kro ni ka rza mi
dzie jów Od ry, rze ki, któ ra w za leż no -
ści od pór ro ku, ale i od upły wa ją ce -
go cza su, zmie nia ła swo je bar wy
i wy gląd. Pod czas gdy Nie kra wietz
opie wał w po ezji spo kój i ci szę Od -
ry, któ rą mógł się roz ko szo wać wę dru -
jąc sa mot nie wzdłuż jej brze gów,
Go czoł od no to wy wał za nie czysz cze -
nie jej wód, wzma ga ją cy się wraz
z bu do wą no wych nad odrzań skich
osie dli ha łas i de wa sta cję przy ro dy.
Po ezja Nie kra wiet za, przy po mi na ją -
ca miej sca mi li ry kę przy ro dy Eichen -
dorf fa, jest po ezją eks pre syw ną, wy -
róż nia ją cą się zdol no ścią po strze ga nia
szcze gó łów przy ro dy i stop nio wa niem
na stro jów. Go czoł two rzy po ezję no -
wo cze sną nie tyl ko w sfe rze tre ści, ale
i for my, a się ga jąc do kunsz tow nych
me ta for, po rów nań, pa ra le li zmów,
pro wo ku je czy tel ni ka do za bra nia
gło su i zwró ce nia uwa gi na prze obra -
że nia nad odrzań skie go kra jo bra zu. 

Go czoł ‐tłu macz

P
ró bu jąc okre ślić stra te gię ar ty -
stycz ną, któ rą Jan Go czoł za pre -
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zen to wał ja ko tłu macz po ezji, pro zy
i pu bli cy sty ki nie miec kiej, na le ża ło -
by naj pierw wska zać na pew ne krę -
gi te ma tycz ne au to rów, któ re zna la zły
się w po lu za in te re so wa nia po ety
i spró bo wać od po wie dzieć na py ta nie,
czym po dyk to wa ne by ły je go wy bo -
ry i de cy zje. Pierw sze tłu ma cze nia
J. Go czo ła z ję zy ka nie miec kie go,
wier sze uta len to wa ne go po ety ener -
dow skie go Vol ke ra Brau na, Gdańsk
i Ro meo i Ju lia, uka za ły się na ła mach
„Opo la” w 1973 ro ku. Rok póź niej
Go czoł prze kła da wier sze Ga brie le
Ec kart, w „Po glą dach” z 1976 i 1977
ro ku za miesz cza po ezję trzech po etów
z NRD Chri sty Müller, Re ine ra Put -
zge ra i Ma rii Se id man na oraz utwo -
ry ro syj skie go po ety z No wo sy bir ska,
Alek san dra Plit czen ko, a w „Li te ra -
tu rze na świe cie” tek sty Bri git te
Meng i Ra do va na Pa vlow skie go.
W po etyc kich stro fach ener dow skich
po etów od naj du je my wąt ki nie miec -
ko -pol skie, ale tak że mo ty wy eg zy -
sten cjal ne, przed sta wio ne w spo sób,
któ ry nie wie le ma wspól ne go z obo -
wią zu ją cą wów czas w li te ra tu rze
NRD li nią pro gra mo wą. Są to czę sto
wier sze pro ble ma ty zu ją ce sy tu ację
jed nost ki, roz dar tej i nie pew nie czu -
ją cej się w ota cza ją cej ją rze czy wi sto -
ści, za gro żo nej i bez sil nej wo bec
praw zbio ro wo ści. 

Z chwi lą pod ję cia współ pra cy z re -
da go wa nym dwu ję zycz nie opol skim
pe rio dy kiem „Jo seph von Eichen -
dorff Ko nver sa to rium” (1993–2013)
dzia łal ność trans la tor ska sta je się
bar dziej in ten syw na i obej mu je in ne
ga tun ki li te rac kie. W pi śmie tym Go -
czoł pu bli ku je tłu ma cze nia ese jów
i ar ty ku łów na uko wych współ cze -
snych nie miec kich ba da czy (np.
Günthe ra Nünnin ga o Pau lu Ce la nie),
In ge borg Höver kamp o In ge borg
Bach mann, Pe te ra Hor sta Neu man na
o J.P. Eichen dorf fie, Rhe in hol da Ole -
scha o ję zy ku pol skim na Gór nym
Ślą sku, Eu ge niu sza Kli na o Eichen -
dorf fie), a tak że frag men ty na uko -
wych prac Ar no Lu bo sa o Ślą sku
i dzien ni ków wo jen nych Eber har da
Scher ne ra. Do tłu ma czeń z li te ra tu ry
pięk nej po wra ca w 2008 r. za miesz -
cza jąc w pe rio dy ku prze kła dy wier -
szy ślą skie go po ety Al fre da No win -
skie go i kil ka na ście opo wia dań
po cho dzą ce go ze Ślą ska Mo raw skie -
go Au gu sta Schol ti sa.

W 2004 ro ku na kła dem ofi cy ny
Eichen dorff Ko nver sa to rium wy da na
zo sta je bio gra fia uro dzo ne go w Klucz -
bor ku po pu lar ne go nie miec kie go
pro za ika i po ety He in za Piont ka
w prze kła dzie J. Go czo ła i A. La ma,

tłu ma cza frag men tów po ezji. WŚwie -
bo dzi nie, mie ście uro dze nia nie miec -
kie go pi sa rza Eber har da Hil sche ra
uka zu je się zbiór je go po ezji i pro zy
w prze kła dzie Go czo ła i G.B. Szew -
czyk.

Aby zro zu mieć sztu kę prze kła du
opol skie go po ety, war to przyj rzeć
się ję zy ko wi je go tłu ma czeń i spo so -
bo wi do bie ra nia przez nie go ekwi wa -
len tów po jęć, środ ków ob ra zo wa nia
i ich zna czeń. Po wierz chow ny rzut
oka na kil ka ty tu łów po zwa la stwier -
dzić, że tłu macz wy ka zu je się nie tyl -
ko zna ko mi tą zna jo mo ścią re aliów,
geo gra ficz nych, hi sto rycz nych i kul -
tu ro wych wy peł nia jąch świat ory gi -
na łu ale i że po sia da ogrom ne wy czu -
cie sło wa, zdol ność po ru sza nia się
mię dzy wie lo ma po la mi zma cze nio -
wy mi, wraż li wość na rytm i me lo dię
zda nia. Przy kła dem mo gą być nie -
zwy kle trud ne w od two rze niu róż nych
warstw tek stu opo wia da nia Au gu sta
Schol ti sa.

W kil ku nu me rach ze szy tów „Jo -
seph von Eichen dorff Ko nver sa to -
rium”, od naj du je my prze kła dy opo -
wia dań z to mu Schle si scher To ten tanz
(Ślą ski ko ro wód śmier ci) czy z po -
śmiert nie wy da ne go zbio ru fe lie to nów
i krót kich form pro zy. Tłu ma cze nie
pro zy Schol ti sa jest ogrom nym wy -
zwa niem dla współ cze sne go tłu ma -
cza, po pierw sze dla te go, że war stwa
obec nych w niej re aliów to po gra -
ficz nych i hi sto rycz nych jest bar dzo
gę sta; wy peł nio na wie lo ma na zwa mi
(np. miast, mia ste czek, rzek i gór usy -
tu owa nych w kra jo bra zie pol sko -nie -
miec ko -cze skie go po gra ni cza) i na -
zwi ska mi po sta ci zwią za ny mi
z hi sto rią te go ob sza ru zmu sza
do żmud ne go po szu ki wa nia ich od po -
wied ni ków w pol sz czyź nie, co wy ma -
ga cza su i ła dun ku wie dzy, po dru gie,
że Schol tis wpla ta jąc au ten tycz ne
wy da rze nia i po sta cie hi sto rycz ne
w zmy ślo ną fa bu łę opo wie ści po -
słu gu je się w dia lo gach ję zy kiem bę -
dą cym mie sza ni ną nie miec kie go, pol -
skie go i cze skie go, po trze cie, iż
w nar ra cji chęt nie sto su je for my apo -
stro ficz ne, ar ty ku łu jąc w ten spo sób
przy wią za nie do swo jej ma łej oj czy -
zny (np. „O do li no Opa wy, wspa nia -
ła do li no stron ro dzin nych, mo ich nie -
uko jo nych łez”, „Po dróż do stron
ro dzin nych”), po czwar te że pod kre -
śla jąc dy na mi kę ob ra zów wpro wa dza
do nar ra cji ogrom ną ilość me ta for
i neo lo gi zmów, któ re ma ją prze ko nać
czy tel ni ka o praw dzi wo ści re la cji.

Jan Go czoł zna ko mi cie radzi so bie
z ty mi trud no ścia mi, do wo dząc nie
tyl ko, iż zna ko mi cie ro zu mie ory gi -

nał, ale że po tra fi w prze kła dzie od -
twa rzać je go ar ty stycz ne wa lo ry.
Wszyst kie zresz tą prze kła dy opol skie -
go po ety, za rów no pro zy jak i po ezji
nie miec kiej ujaw nia ją umie jęt ność
prze kra cza nia nie prze kra czal nych
zda wa ło by się ogra ni czeń ję zy ka, hi -
sto rii i tra dy cji. Pro ce so wi tłu ma -
cze nia to wa rzy szą kre atyw ne roz -
wią za nia i kom pe ten cje twór cze,
po wo du jąc, że prze ło żo ny na ję zyk
pol ski ory gi nał uru cha mia w trak cie
lek tu ry prze strze nie sko ja rzeń i ak ty -
wi zu je uwa gę od bior cy. Nie bez po -
wo du Go czoł się ga do utwo rów z te -
ma tem ślą skim; ich prze kła da nie to
być mo że tak że dą że nie do zro zu mie -
nia sie bie, wy po wia da nia sie bie po -
przez in ter pre ta cję tek stu i je go zna -
ków i do od szy fro wy wa nia wspól ne go
dzie dzic twa kul tu ro we go.

Na le ży przy tym do dać, iż po ezje
Ja na Go czo ła by ły rów nież tłu ma czo -
ne na ję zyk nie miec ki. Sie dem na ście
wier szy z opu bli ko wa ne go w 1999 r.
to mu Za pi sy śla do we prze ło ży ła na ję -
zyk nie miec ki Ur szu la Usa kow ska
Wolf pu bli ku jąc je w wer sji in ter ne -
to wej (kil ka z nich we szło do to mów
mo no gra ficz nych o Ślą sku, np. do wy -
da ne go przez Bern da Wit te to mu
Obe rschle si sche Dia lo ge (2000)
bądź za miesz czo nych zo sta ło w pol -
sko -nie miec kich pi smach „Zbli że -
nia” i „Eichen dorff Ko nver sa to rium”)
oraz w nie miec kim „Ma trix.
Ze it schrift für Li te ra tur und Kunst”,
dzię ki cze mu po ja wi ły się one na nie -
miec kim ryn ku wy daw ni czym
i w świa do mo ści czy tel ni ków za in te -
re so wa nych te ma ty ką Ślą ska.

Koń cząc mo je wspo mnie nie i re -
flek sję o „nad odrzań skiej po ezji”
i prze kła dach Ja na Go czo ła z ję zy ka
nie miec kie go, chcę pod kre ślić, że
je go związ ki z cza so pi smem „Po glą -
dy” i z licz nym gro nem ka to wic kich
li te ra tów, do ku men tu ją wię zi, któ re łą -
czy ły w la tach sześć dzie sią tych, sie -
dem dzie sią tych i osiem dzie sią -
tych XX w. dwa twór cze pręż nie
dzia ła ją ce śro do wi ska, opol skie i ka -
to wic kie, wię zi, wpły wa ją ce na po -
wsta nie no wo cze snej li te ra tu ry
na Gór nym Ślą sku po 1945 ro ku
i na ży cie kul tu ral ne w re gio nach Ślą -
ska. Na to miast po ezje i prze kła dy
wraż li we go i nie zwy kle uta len to wa -
ne go opol skie go po ety, prze rzu ca ły
mo sty po nad róż ny mi ję zy ka mi i kul -
tu ra mi, zbli ża jąc je do sie bie, po ko -
nu jąc ba rie rę ob co ści i od kry wa jąc
przed pol skim czy tel ni kiem nie zna ne
li te rac kie świa ty.

■
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ROBERT HASS przełożyła Maria Korusiewicz

JABŁONIE W OLEMA 

Spacerują po lesie wzdłuż wybrzeża
i na trawiastej, dziczejącej łące odkrywają
dwie stare zapomniane jabłonie. Choć mech okrył
każdą gałąź i drewno konarów zaczynało próchnieć,
oba drzewa oszalały kwieciem, a zielony ogień
maleńkich nowych liści migotał nawet na najsuchszych
gałązkach.
Niezapominajki, maki, kępki łubinu
upstrzyły łąkę. I tajemniczy kwiat o lamparcich cętkach
i zielonych liściach, którego nazwy nie znali.
Psiząb, powiedział; nasięźrzał, powiedziała.
Wstrząsa nią białe, surowe, wewnętrzne światło
kwiatów jabłoni. On pełen jest radości
jakby coś, co przeczuwał, okazało się prawdą
i patrzy na nią szukając potwierdzenia.
Jeśli jest popołudnie, to chudy księżyc mojego przerażenia
blednie jak blizna w niebie, na wschód od tych dwojga.
On mógłby walić dziko we śnie w zamknięte drzwi.
Ona tymczasem myśli, że mech
przypomina schnące beztrosko w dokach wodorosty.
Strzępy mięsa, przerażały ją właśnie
powtarzające się strzępy mięsa apetytu
w chłodnych, białych pąkach. Teraz wyglądają tak łagodnie
i choć wcześniej czuła odrazę, teraz oswaja się z drzewami
i przyjmuje je w siebie. Ale on już
nie ma jabłoni. To równie smutne lub wesołe

jak fala, odpływ i przypływ, o zachodzie słońca.
Światło schwytane w drobinki wody, która pieni się
na skałach, ma tę samą barwę co czyż mały,
który na ich oczach błyska nikłym złotem w świetlistym
powietrzu nad polem. Podziwiają ptaka,
to zbliża ich do siebie i znów idą.
Tak właśnie mały chłopiec błąka się po hotelowych korytarzach.
Za jednymi drzwiami pokojówka. Za innymi goli się
mężczyzna w pasiastej piżamie. Chłopiec trzyma numer
swego pokoju w głębi swojego umysłu
ostrożnie i poważnie, jakby to był klucz,
po czym wchodzi pomiędzy obcych; to wszystko, czego pragnie.
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MAPY 

BUŁKA FRANCUSKA

I PINOT CHARDONNAY

*

Morele... 
pokryte puszkiem pośladki
rzeźba twardych czarnych konarów
na moknących w deszczu wzgórzach Saratogi.

*

Oto dawne filary chińskiego handlu:
wydra morska, drzewo sandałowe i strzykwy

*

Pointylizm wawrzynów
na dnie doliny
ich blade, cętkowane ciało wiruje
w porannym wietrze
Dafne była gibka
moja żona jest złota od słońca,
w mrocznych zagłębieniach twarzy
ma bladosine zmarszczki

*

Kit Carson w Kalifornii:
to oczy ryb
odebrały mu łagodność wzroku
gdy przyglądał się statkom wpływającym 
do Yerba Buena, gorszyła go
inteligencja krabów 
ich boczny chód, krzyk mew 
skrzeczących o białe mięso 
płastug w cebrze, przerażonych

*

Piżmowa woń jesieni... 
śluz mleczaja rydza 
nakrapiany muchomor 
delikatny falliczny trujący 
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*

Jakże dziwne 
owocowe ciepło różowego wina 
geometrie „racjonalnej uprawy winorośli” 

Wyrwane z piany wodorostów 
chłodnego słońca i cuchnących odpływów 
ogórki morskie 
rozparte w szczelinach skał 
handlowano ludźmi dość długo by 
wyciąć w skale starą linię kolejową Crockera 
by jeść te ślimaki bêche-de-mer 

*

W noc, gdy zbombardowano Hanoi 
piliśmy czerwone wino 
owej zimy nasz orzech stał nagi 
jak i tamte pustynne krzewy, na których wiosną 
siadywały pijane owocami ognika jemiołuszki
dni szkwałów i wichury odeszły 
na północ na nieszczęsny Pacyfik 

*

Mroczna zawiłość erozji tych skał 

morza zgorzkniałe od soli kontynentów 

*

Jerozolimskie karczochy 
hodowane na piaszczystych łachach San Gregorio 
tuż przy porosłych trzciną plażach, gdzie docierał tęczak 

W spiekocie i senności sierpnia 
strumień z nabrzeżnych gór zmienił się w słony naciek 

*

Ten fiolet na wzgórzach 
to opleciona łubinem koniczyna 
z białych zapylonych kwiatów 
cieknie czerwień

oko włada tym co 
znajomym dreszczem przebiega po skórze 
„barwą ametystu” 

*

Pieśni, recytacje: 
Olema 
Tamalpais Mariposa 
Mendocino Sausalito San Rafael
Przesmyk Emigrantów 
Przełęcz Donnera 

Ze wszystkich spraw 
które wiążą nas z przeszłością 
najbardziej uparte są 
imiona rzeczy 

*

Późne lato... 
czerwone jagody ciemnieją w krzewach głogu 
kłębki żółci w wawrzynach 

twoje ciało i faliste 
ostre grzbiety wzgórz 

*

Małże, słuchotki, sercówki, chitony, kraby 

*

Ishi 
w San Francisco, rok 1911: 
to nie morzu dziwił się 
ten człowiek z głębi lądu, który widział jak łososie 
umierają, by się mnożyć i szaleństwem tej płodności 
karmił swój wymierający lud 
lecz tysiącom białych ciał 
na plaży 
„Hansi saltu...” tak wiele 
Duchów

*

Ta długa zmarszczka w młace 
to skunks – 
unika dnia 
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T
y tuł te go szki cu, ko re spon du ją cy
z for mu łą ty tu ło wą dru gie go to mu

wier szy Ta jem ni ca ko re spon den cji
(1991), moż na po trak to wać ja ko
„klucz”, otwie ra ją cy róż ne kon tek sty
twór czo ści po et ki, któ ra tłu ma czy li -
te ra tu rę an glo ję zycz ną, upra wia gra fi -
kę warsz ta to wą, dok to ry zu je się z fi -
lo zo fii, a po sta żu na uko wym
na Uni wer sy te cie Stan for da u René Gi -
rar da, wy da je książ kę Geo me trie kul -
tu ry we dług René Gi rar da (2015).

Jest au tor ką wie lu pu bli ka cji na te mat
teo rii kul tu ry i kul tu ry ja poń skiej.
W książ ce Cień wi śni. Na tu ra w kul -
tu rze ja poń skiej. Doi, Sa ito, Ka ga wa -
-Fox (2014) – śle dząc kon cep cje
współ cze snych, wy mie nio nych w ty -
tu le au to rów ja poń skich, któ rzy sy tu -
ują się na po gra ni czu kul tur, po mię dzy
Ja po nią i Za cho dem – do wo dzi, że wy -
ra sta ją ce z bud dy zmu zen, tra dy cyj nie
har mo nij ne „ży cie z na tu rą” jest uto -
pią. Na py ta nie o wza jem ne re la cje

czło wie ka z na tu rą od po wia da ją: fi lo -
zo fia na tu ry, an tro po lo gia, teo lo gia,
ety ka, es te ty ka… Trze ba nie la da od -
wa gi, by za jąć się tak trud nym te ma -
tem. Mi mo istot nych róż nic kul tu ro -
wych po mię dzy Kra jem Kwit ną cej
Wi śni i Za cho dem, w świe cie zglo ba -
li zo wa nym tra dy cyj ne opo zy cje tra cą
wy ra zi stość. Uwa gę ba dacz ki przy cią -
ga ją, for mu ją ce świa do mość eko lo -
gicz ną, ja poń skie spo so by es te ty za cji
na tu ry. Po czu cie od po wie dzial no ści
za glob (czło wiek jest spraw cą za gro -
żeń i po ten cjal nym „le ka rzem”), bli -
ska współ cze snej eko fi lo zo fii etycz no -
-es te tycz na wraż li wość Ma rii
Ko ru sie wicz skła nia ją do po szu ki wa -
nia te go, co w XXI wie ku od mien ne
kul tu ry łą czy. 

Obec nie Pa ni Pro fe sor kie ru je In sty -
tu tem Neo fi lo lo gii w Aka de mii Tech -
nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -
-Bia łej, a po nie waż jej dro ga
do ha bi li ta cji pro wa dzi ła przez kry ty -
kę li te rac ką, trans la to ry kę, stu dia es -
te tycz ne, an tro po lo gię i fi lo zo fię kul -
tu ry, w po ezji wszyst kie wy żej
wy mie nio ne ob sza ry są obec ne na za -
sa dzie ko re spon den cji. W jed nym
wier szu spo ty ka ją się ży cie, na uka
i sztu ka, bo czy ta jąc „li sty” z prze szło -
ści, pod miot ujaw nia od bior cy róż ne
ta jem ni ce. W zna cze niu po tocz nym
„ko re spon den cja” (ina czej „pocz ta”) to
mię dzy ludz ka wy mia na in for ma cji
(na pa pie rze, w po sta ci elek tro nicz nej),
ale też do pa so wa nie (ko re spon du ją
za so bą tek sty kul tu ry, sty le, po ję cia,
rze czy…). Uży ty w ty tu le fra ze olo -
gizm „ta jem ni ca ko re spon den cji” (za -
gwa ran to wa na przez pra wo ochro na
ży cia pry wat ne go) moż na in ter pre to -
wać wie lo ra ko. Otwar ta na ta jem ni ce
hi sto rii, ota cza ją ce go świa ta i sztu ki,
au tor ka za wsze re spek tu je „ta jem ni cę
ko re spon den cji” – nie ukry wa, ale
też nie ma ni fe stu je płci, opo wia da
o so bie w gra ma ty ce kul tu ry, uni ka
zwie rzeń i „be be chów”. Czy ta jąc jej
wier sze, sły szę głos ko bie ty – wnucz -
ki, cór ki, mat ki – któ ra przy glą da się
świa tu „okiem” ukształ to wa nym etycz -
nie i es te tycz nie; wspo mi na trud ne
dzie je ro dzin ne, my śli o bli skich,
z któ ry mi kon tak tu je się li stow nie
(„na sto le list z Mo na chium/ kart ka
z Syd ney pocz tów ka z San Fran ci -
sco” – Ta jem ni ca ko re spon den cji),
z czu łą uwa gą przy glą da się po sta ciom
bi blij nym, roz my śla o Rzy mia nach
i Ślą za kach, a czy tel nik mi mo cho dem
znaj du je łą czą ce je ko re spon den cje.
Dzię ki eru dy cji i ma lar skiej wy obraź -
ni, ko ja rząc sta ro żyt nych ere mi tów
Egip tu z Ber na de tą Bro lik z Pąt no wa,
po et ka do ty ka Ta jem ni cy. W śre dnio -
wiecz nym ko ście le w München -Glad -
bach, gdzie na wę oświe tla ją błę kit ne
szyb ki wi tra ży, sta rusz ka mo dlą ca się
o wy ba cze nie win, „klę czy/ w srebr -

Korespondencje.

O poezji Marii

Korusiewicz 
ANNA WĘGRZYNIAK
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nym nie po ję tym świe tle/ pła czu” (Raj -
ski owoc grze chu, TK). Ko lej ną waż -
ną ko re spon den cję znaj du je po mię dzy
mle czar ką prze le wa ją cą mle ko (Ver me -
er z Ma jo li ki), bab cią, do któ rej pro -
wa dzi wy obraź nia, i każ dą ko bie tą:
„W drzwiach ko bie ta/ wy so ka tę ga na -
le wa ze dzba na// mle ko. To co nas łą -
czy/ ro śnie po dwóch stro nach cza su”
(Opo wieść o bab ci z to mu Ta jem ni ca
ko re spon den cji). Mo ty wom mle ka
i bie li na le ża ło by tu po świę cić osob -
ne stu dium. 

Po et ka za de biu to wa ła to mem Od -
dział ko bie cy nad ra nem (1987), w któ -
rym ma ni fe sto wa ła ko bie cą so li dar -
ność ze wspól no tą ro dzą cych.
W la tach 90. tłu ma czy ła po ezję An ne
Se xton i Syl wii Plath, a jed no cze śnie
za ję ła się gra fi ką warsz ta to wą, czy ta -
ła po etów i fi lo zo fów, po dró żo wa ła
po świe cie, w mu ze ach i ga le riach do -
sko na li ła „ma cie rzyń skie” spoj rze nie
na świat. Jej sztu kę wi dze nia for mo -
wa ło zło te Bi zan cjum, sztu kę my śle -
nia – fi lo zo fu ją ca po ezja kul tu ry.

Au tor ka to mów Ta jem ni ca ko re -
spon den cji (1991) i Ma jo li ka (2010)
mó wi/ my śli ko dem kul tu ry. Dzię ki
kon wer sa cyj nej lek ko ści wy po wie -
dzi, wpro wa dze niu re aliów ży cia ro -
dzin ne go i jej ma lar skiej wy obraź ni,
w pierw szym od bio rze ta po ezja wy -
da je się przy stęp na. Sen sy „po wierzch -
nio we” chwy ta my od ra zu, peł niej szy,
ro zu mie ją cy od biór utrud nia eru dy cyj -
ność, któ ra zna ko mi cie kom pli ku je po -
zor nie czy tel ny prze kaz. Po et ka – jak
Zbi gniew Her bert – gu stu je w hi sto -
riach an tycz nych i bi blij nych, chęt nie
sto su je li ry kę ro li, cze go świa dec -
twem są mo no lo gi: Go lia ta (Go liat),
Ja zo na (Kol chi da), Bat sze by i Da wi -
da (Opo wieść kró lew ska, TK),
Ła za rza (Ła zarz, TK). Lu bi hi sto rie
nie ja sne, wy ma ga ją ce do peł nień, in ter -
pre ta cji, np. wiersz Roz my śla jąc o po -
tę dze Rzy mu (TK), osnu ty na mo ty wie
za ma chu na Ce za ra, wpro wa dza po sta -
cie dwu Bru tu sów: Mar cu sa i De ci mu -
sa. W spo łecz nej świa do mo ści słyn ne
sło wa Ce za ra: „Bru tu sie, i ty, prze ciw -
ko mnie!” od no szą się do ja kie goś
zdraj cy, ale kto wie, że by ło ich dwu.
Sce nę w se na cie po wta rza ją tek sty po -
pkul tu ry, wra ca ona „na plan fil mo wy/
w strzęp ko mik su”. Pod miot – ko men -
ta tor zda rzeń w Rzy mie nie wie, któ -
ry z Bru tu sów – ad iu tant czy se na -
tor – za dał śmier tel ny cios Rzy mo wi.
Ska za ny na do my sły na te mat ich
dal szych lo sów, swo je roz my śla nia
koń czy iro nicz nym py ta niem: „śmiech
hi sto rii/ ze msta mi tu/ żart za szty le to -
wa ne go?”. 

W li ry ce Ko ru sie wicz sły szy my
głos oso by, któ ra pa trzy, my śli, ko men -
tu je, wspo mi na, ese istycz nie ko ja rzy
róż ne wąt ki, w ta ki spo sób, że czy tel -
nik mu si pod jąć pró bę re kon struk cji

sko ja rzeń, in ter pre to wać jej my śli
w od po wied nich kon tek stach. Licz ne
alu zje do tek stów kul tu ry oraz przy wo -
ła ne hi sto rie ro dzin ne sprzy ja ją te mu,
by utoż sa miać pod miot z au tor ką.
Skła nia ją do te go mo ty wy au to bio gra -
ficz ne oraz umiesz czo na na okład ce to -
mu Ta jem ni ca ko re spon den cji zło ta wa
gra fi ka au tor stwa Ma rii Ko ru sie wicz,
za ty tu ło wa na „Ry su nek Ani”. Wi dząc
na gą ko bie cą po stać, któ rą ogrze wa
we so łe sło necz ko Ani, do my ślam się,
że ma ła rącz ka po ry so wa ła gra fi kę ma -
my. W tej ko re spon den cji rąk – dzie -
cin nej i do ro słej – znaj du ję ko lej ny
„klucz” do lek tu ry to mu. Wie lo funk -
cyj ny mo tyw ko re spon den cji łą czy tu -
taj cza sy daw ne z te raź niej szo ścią, za -
po wia da istot ne gry in ter tek stu al ne,
po nad wie ka mi prze no si „praw dy”
Daw nych Mi strzów pió ra i pędz la
do współ cze sno ści, a tak że – na co
zwra cam szcze gól ną uwa gę – za po -
wia da spoj rze nie „ko bie ce”, wier ność
war to ściom ma try li ne ar nym, któ re
sym bo li zu je mle ko, spły wa ją ce war -
ko czem z płót na Ver me era.

Ma jo li ka cza ru je cie płem ko bie ce -
go spoj rze nia. Już ty tu ło wa for mu ła to -
mu brzmi ta jem ni czo i eg zo tycz nie, jak
imię ko bie ty. Ma jo li ka to fa jans, w re -
ne san sie wy ra bia ny pod wpły wem
ce ra mi ki wschod niej. Ce ra mi ka sły ną -
ca z bo ga tej ko lo ry sty ki, wspa nia le od -
bi ja świa tło i za dzi wia ma lar skim
kunsz tem. Za nim od bior ca prze czy ta
wier sze, prze ma wia do nie go ty tuł
i pra ce pla sty czne. Fa jan so wa kru -
chość, cie pło, zmy sło wa wy obraź nia
au tor ki, któ ra pi sze/ma lu je zna czą cy -
mi de ta la mi – to ce chy po zwa la ją ce
do strzec kon ty nu ację „ma jo li ko wej”
tra dy cji. 

Ma jo li kę otwie ra Ver me er (1958)
– li rycz na kon tem pla cja ob ra zu Na -

le wa ją ca mle ko. To ar cy dziel ne płót -
no in ter pre to wa no wie lo krot nie (z po -
etów np. Her bert, Szym bor ska,
Za ga jew ski), znaj du jąc w nim róż ne
tre ści. XVII -wiecz ni ma la rze Ho lan -
dii „umie li miesz kać”, czę sto przed sta -
wia li co dzien ne za ję cia ko biet, ale jed -
nak ina czej niż Mistrz z Delft. Je go
mle czar ka – oto czo na au rą sa kral ne -
go cie pła – z fa jan so we go dzban ka
do ma jo li ko wej mi ski prze le wa mle -
ko w świę tym sku pie niu i wła śnie „ta -
jem ni ca ma jo li ki” przy cią ga uwa gę
Ko ru sie wicz. Ver me er Szym bor skiej,
usy tu owa ny w to mie po mię dzy wier -
szem El la w nie bie a Me ta fi zy ką
(„By ło, mi nę ło”), ja snym akor dem do -
my ka ele gij ne roz my śla nia nad Świa -
tem (z du żej li te ry!), któ ry bar dziej
prze ra ża niż za chwy ca. Śmier ci i prze -
mi ja niu po et ka prze ciw sta wia wiecz -
ność chwi li utrwa la ją cej esen cję ist nie -
nia. W Po ko ju ume blo wa nym Her ber ta
po dróż ny, kon tem plu jąc re pro duk cję
ob ra zu, po dą ża za „zło tym świa tłem”.

Opusz cza wnę trze ho te lo we, pod da je
się ilu zji ob ra zu, za nu rza się w nie -
praw dzi wy świat (czu łość, sło dycz,
wiecz ność). Her bert na wstę pie zde rza
mrok z „war ko czem mle ka”, po tem
wy mie nia zna czą ce świe cą ce re kwi zy -
ty: „na sto le nóż ser we ta/ chleb ry ba
pę czek ce bu li”. Ko ru sie wicz też za czy -
na od mle ka: „Na le wa ją ca mle ko nie
uro ni kro pli”, a na stęp nie wy li cza de -
ta le: „chleb stół, dzban i mi sa”. Ma jąc
w pa mię ci alu zje do te go ob ra zu, za -
uwa żam, że po et ka świa do mie wska -
zu je tro py wcze śniej szych ujęć ek fra -
stycz nych. Wska zu je ko re spon den cje,
ale czy ta ten ob raz ina czej niż po przed -
ni cy. W wier szu Her ber ta wnę trze
ho len der skie pro wa dzi pa trzą ce go
w prze strzeń mi tu, świat na ob ra zie jest
cie pły (jak chleb) i zło ty (jak jabł ko).
Ko ru sie wicz też „my śli ko lo ra mi”,
ale in ny mi. Na po cząt ku „W sza rym
świe tle po ran ka czy sta żółć rę ka wa”,
a w fi na le: „far ba na brze gu pędz la co
roz kwi ta // pro sto w błę kit”. Jej in ter -
pre ta cja moc no pod kre śla war tość za -
trzy ma nej chwi li, któ rej nie za kłó ci
„ża den zmierzch” czy szept. Sku pie -
nie, do sko na łość, ci sza, „cień per -
ły” – każ dy z tych mo ty wów pro wa -
dzi w stro nę Ver me era i ko men ta to rów
je go sztu ki, lecz au tor ka ele gij nej
Ma jo li ki, in ten syw nie my śląc o zi mie,
szcze gól ną war tość przy pi su je bie li.
Z ob ra zu Ver me era wy do by wa biel
mle ka i biel kroch ma lo ne go czep ka,
a po nie waż z ja sną struż ką mle ka
kon tra stu je ciem ne wnę trze dzban ka,
kon tem pla cja ob ra zu pro wa dzi w ob -
szar me dy ta cji eg zy sten cjal no -me ta fi -
zycz nej: „W mrocz nym tu ne lu dzban -
ka drze mie nie na zwa ne/ Ciem ny ry tu ał
przej ścia gdzieś na in ną stro nę”.
Na płót nie We rme era „kroch ma lo na
biel płót na” (czy li cze pek) rzu ca cień
na twarz dziew czy ny na le wa ją cej mle -
ko, a po za ob ra zem „biel płót na kry -
je twarz” zmar łe go (alu zja do po -
chów ku Chry stu sa). Mo tyw płót na
łą czy tu taj ży cie, śmierć, sztu kę, ewan -
ge lię. Biel (sym bol do sko na ło ści, czy -
sto ści, Ba ran ka, du cho wo ści, śmier -
ci…) jest łącz ni kiem mię dzy sztu ką
i ży ciem, spi na utrwa lo ną na ob ra zie
me ta fi zy kę co dzien no ści z ta jem ni cą
„przej ścia”. Me dy ta cję bie li po in tu je
far ba roz kwi ta ją ca „pro sto w błę kit”. 

Trud no po mi nąć wy raź nie obec ną
w tej po ezji ko re spon den cję ko lo rów
(np. „far by roz kwi ta ją cej…” z błę kit -
ny mi szyb ka mi ko ścio ła w Mo na -
chium) i zna czą cych mo ty wów. Pa ra -
fra zu jąc do sko na ły au to te ma tycz ny
ty tuł dru gie go to mu wier szy, po wiem,
że ta jem ni ca po ezji Ma rii Ko ru sie wicz
za wie ra się w roz licz nych ko re spon -
den cjach. 

Z ar cy dzie ła Ver me era po et ka wy do -
by wa biel, żółć i czu łość. Za wsze po -
wścią gli wa w wy ra ża niu uczuć,
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na wszyst ko pa trzy z czu ło ścią. Ce chu -
je ją zmy sło we otwar cie na lu dzi,
zwie rzę ta i ota cza ją ce ją przed mio ty,
a źró dłem czu łej (współ od czu wa ją cej)
wraż li wo ści są mi łość, przy jaźń, przy -
wią za nie, pa mięć o naj bliż szych, zdol -
ność wy ba cza nia, współ czu cie, wszyst -
kie do bre emo cje, o któ rych nie mó wi
się wprost. Śmierć Pro kris (M), z do -
pi skiem: „wg ob ra zu Pie ra di Co si mo,
ok. 1490” – po etyc ką in ter pre ta cję
śmier ci wto pio nej w sie neń ski pej zaż
(obok cia ła zmar łej ro sną żół te kwiat -
ki), prze cho dzą cej w ży cie „od źdźbła
do źdźbła”, za my ka la ko nicz ny ko -
men tarz: „jest li tość”. 

W utwo rze Płót no czu łą uwa gę pa -
trzą cej na Bi twę pod San Ro ma no Uc -
cel la przy cią ga „po sła niec le d wie za -
zna czo ny bie lą”, po stać pra wie
nie wi docz na, uchwy co na w urwa nym
ge ście unie sio nej sto py. W wier szu
Ver me er, z któ re go moż na wy pro wa -
dzić nie pi sa ny „pro gram” po ezji Ko -
ru sie wicz, dziew czy na czu le i uważ -
nie, by nie uro nić żad nej kro pli,
„czu wa nad bie gną cą bie lą” mle ka
i ży cia (ro dzi, kar mi, omy wa ra ny, wi -
ta zmar łych), z czu ło ścią pa trzy na nią
ma larz i rów nie czu łym (wraż li wym,
nie czu łost ko wym) spoj rze niem obej -
mu je tę po stać Ma ria Ko ru sie wicz.
W jej po etyc kim słow ni ku „czu -
łość” – ja ko po sta wa wo bec świa -
ta – zaj mu je miej sce szcze gól nie
uprzy wi le jo wa ne. W oma wia nym
wier szu czu ło ści ko bie cej od po wia da
„czu łość osta tecz na”, któ ra „tkwi
w po rząd ku Rze czy”. 

Wie le miej sca w po ezji Ko ru sie wicz
zaj mu ją wra że nia z po dró ży po świe -
cie i mu ze ach. Przy oka zji wspo mnę
jej pra cę Jak funk cjo nu je dzie ło sztu -
ki, czy li mu zeum we dług Nel so na Go -
od ma na (w an to lo gii Mu zeum sztu -
ki, 2005, pod red. Ma rii Po pczyk),
w któ rej wska zu jąc ro lę mu zeum
w kształ to wa niu na sze go po strze ga nia
świa ta, pi sze: „Sztu ka sty mu lu je na sze
zmy sły i umysł, po sze rza per spek ty -
wy, otwie ra i roz świe tla dla nas rze czy -
wi stość, […], uczest ni czy w stwa rza -

niu na sze go świa ta” (s. 145). Otóż,
zmy sło we „oko” po et ki ty le sa mo za -
wdzię cza na uce, co mu ze om i ga le -
riom. W ka li for nij skim par ku Yose mi -
te, pod most kiem na dnie pa ro wu,
w sta rych ka mie niach na grob nych
znaj du je śla dy pierw szych przy by -
szów z Za cho du, a my śląc o bez i mien -
nych, wi dzi „dło nie sta rych mi strzów”:
„Tin to ret to świe tli stych smug/ Zur -
barán żół ci na skur czo nym li ściu/
ma li Ho len drzy wśród drob nych ka -
my ków” (Chło piec, M). 

Ob ra zo wa nie Ko ru sie wicz cha rak -
te ry zu ją co dzien ne re kwi zy ty, świe tli -
ste punk ty i smu gi. W nar ra cjach
osnu tych na fak tach nam nie zna nych,
au tor ka po prze dza wier sze in for ma cja -
mi, któ re uła twia ją od biór. O sa mo bój -
czej śmier ci mi strza ce re mo nii her ba -
ty, za da nej so bie na roz kaz dyk ta to ra,
czte ry sta lat póź niej my śli – zwie dza -
ją ca je go za sy pa ne pia skiem ogro -
dy – „tu ryst ka w po ży czo nym ki mo -
nie” (Wiel kie mo rze pia sku, M).
Bo ha ter te go wier sza, za nim po peł nił
sa mo bój stwo, „po raz ostat ni przy go -
to wał her ba tę dla swo ich przy ja -
ciół” – czy ta my we wpro wa dze niu.
W po ezji Ko ru sie wicz czar ka bądź
szklan ka cie płej her ba ty sprzy ja roz -
mo wie i cza sem pod le ga es te ty za cji:
„Obok dy mi szklan ka zi mo wej her ba -
ty/ nóż zło ci sta wstąż ka cy try no wej
skór ki/ bla da por ce la na snów” (Roz ma -
wia jąc przez te le fon pięt na ste go mar -
ca, M), „sie dzi my na ta ra sie ta ta na -
le wa her ba tę/ Ania ska cze Agniesz ka
brud ną łap ką roz kru szy ła cia sto” (Wie -
czo rem u pod nó ża gó ry, M); „pa ję czy -
na pa ry za sty gła roz pacz li wie/
nad kub kiem bursz ty no wej her ba ty
dłoń” (Emi lia Mach nik z do mu Pu zik,
M). Her ba ta łą czy ro dzi nę i przy ja ciół,
jest re kwi zy tem wię zi i daw cą cie pła.
Na prze kór mgłom, pia skom, zi mom
i prze mi ja niu, szklan ka her ba ty roz ja -
śnia umysł, po zwa la po my śleć o tym,
co po zo sta je ta jem ni cą – „kto na kre -
śli gra ni cę mię dzy ziar nem i pu sty nią”,
czym jest zło, co jest po tam tej stro -
nie… Ko ru sie wicz opo wia da o zda rze -

niach tra gicz nych: o zbu rze niu Troi
i wy bu rze niu gór ni czych dom ków
w Ka to wi cach, o bi twie pod San Ro -
ma no i po je dyn ku sa mu ra jów, o mi ło -
ści, zdra dzie, umie ra niu, okru cień -
stwie po tom stwa Ka ina. Jed nak w tej
li ry ce świa tło cie nia gro zę śmier ci
i zbrod nie hi sto rii roz ja śnia czu łe, ro -
zu mie ją ce spoj rze nie, tę sk no ta za in -
nym wy mia rem, współ czu cie, pro -
myk świa tła, sku pie nie uwa gi
na kon kre cie wspo mnie nio wym. Po -
et ka my śli ko dem kul tu ro wym, Sta -
rych Mi strzów go dzi z fa scy na cją
kul tu rą Chin i Ja po nii, a chło nie ją
z roz wa gą, od mi strzów zen bie rze to,
co Eu ro pej ka mo że wziąć. Do brym
kon tek stem do tych wier szy jest roz -
dział III jej książ ki Geo me trie kul tu -
ry we dług René Gi rar da, pod zna czą -
cym ty tu łem Bi blia i sy me trie
współ cze sno ści. Mam na uwa dze te zę:
„jed ność wszyst kie go co re li gij ne”
(bo skość jest obec na w każ dej re li gii)
i kry ty kę po no wo cze sno ści (do post -
se ku la ry zmu pro wa dzi kry zys ry tu ału). 

W fi lo zo fu ją cej po ezji Ko ru sie wicz
trud ne py ta nia wy ni ka ją ze wspo -
mnień, za sły sza nych hi sto rii czy kon -
tem pla cji dzieł sztu ki, wo bec któ -
rych czło wiek sta ra się za jąć wła sne
sta no wi sko. W my śle niu o cza sie mi -
nio nym po ma ga ją dia lo gi i od nie sie -
nia do współ cze sno ści. Od kon kre tów
przez „wiecz ność” mi tu i sztu ki po et -
ka prze cho dzi do uni wer sum. W la bi -
rynt dzie jów pro wa dzą ko re spon den -
cje, a ma jo li ko wą prze strzeń
wy obraź ni współ two rzą świa tła ro zu -
mu i emo cji – „mię dzy na mi/ bez sze -
lest nie ob ra ca się zie lo na Zie mia/
czas wi ru je po wo li wo kół wiel kiej
Osi” (List I, M), czai się śmierć, ale
świat ludz ki trwa dzię ki ko re spon den -
cjom (li stom, e -ma ilom, kro ni kom,
dzie łom sztu ki…), od wie ków prze -
ka zy wa nym tym, któ rzy przyj dą
po nas. Na ko niec do dam, że ta jem ni -
ca trwa nia ko re spon du je z ta jem ni cą
ko re spon den cji. 

■
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Na
prze ło mie ro ku 2017, ko lej ny
przy pa dek, ni by le karz w kli ni -

ce psy chia trycz nej, wło żył tzw. Eu ro -
pie pod pa chę ter mo metr, aby stwier -
dzić po nad wszel ką wąt pli wość, że
le ci wa pa cjent ka cier pi na cho ro bę
prze wle kłą, któ ra nie le czo na, mo że
skoń czyć się dla niej śmier cią, a przy -
naj mniej trwa łym ka lec twem umy sło -
wym. Pa ra dok sal nie, przy chod nią, któ -
ra stwier dzi ła, że z kon dy cją psy chicz ną
ba da nej nie jest ostat nio naj le piej, oka -
za ła się nie Izba Przy jęć w szpi ta lu, lecz
eks pe ry men tal ny Ma xim Gor ki The ater
w Ber li nie, gdzie wy sta wio no bli sko go -
dzin ny, ma ka brycz ny show au tor stwa
Krzysz to fa Min kow skie go (rocz -
nik 1980) i w je go wie ko pom nej re ży -
se rii, „O dwóch ta kich, co ukra dli
księ życ” (nie miec ki ty tuł: Zwei Mond -

die be), czy li tak na pra wdę spro ku ro wa -
no ubaw po pa chy, z ka ta stro fy, któ ra
wy da rzy ła się 10 kwiet nia 2010 ro ku
pod Smo leń skiem. Ten ka ba ret, jak na -
zy wa się cza sa mi ber liń skie wi do wi sko,
przy po mi na upra wia nie zbo cze nia ne -
kro fi lii i to w skraj nej po sta ci. Żar tu je
się w nim i kpi z 96 ofiar tam te go lo -
tu, czy li ze zmar łych, któ rzy nie mo gą
się bro nić. Nie wsta ną i nie da dzą
w mor dę re ży se ro wi, choć bar dzo mu
się to na le ży, nie na ko pią ak to rom ile
wle zie. W tej sy tu acji są kom plet nie
bez bron ni.

Wnę trze sa mo lo tu zo sta ło cał kiem
zręcz nie za aran żo wa ne przez sce no gra -
fa. Pi je się du żo wód ki, wia do ma spra -
wa, Po la cy. Pa sa że rów ob słu gu je ste -
war des a o imie niu Be ata (zbież ność
da nych oso bo wych cał ko wi cie przy pad -
ko wa). Są i fil mo we wstaw ki. Wi do wi -
sko zo sta ło utrzy ma ne w sty lu po li tycz -
nej agit ki wcze snych lat pięć dzie sią tych
ze szłe go stu le cia. Duch „ge nial ne go ję -
zy ko znaw cy” kła nia się co ja kiś czas.
Ka ba ret Min kow skie go da je zde cy -
do wa ny od pór, wia do mo ko mu, a czy -
ni to w że nu ją cy spo sób, że czło wie ka
na cho dzą wąt pli wo ści: Eu ro pa to jesz -
cze, czy już Azja, naj pew niej Cen tral -
na. Wy po ci ny Min kow skie go to skraj -
ny pry mi ty wizm umy sło wy i kom plet na
ab sen cja do bre go sma ku.

O sa mym pa nie re ży se rze wie my nie -
wie le. Wia do mo, że po cho dzi ze Szcze -
ci na. Uczył się re ży se rii, tak że w Niem -
czech. Na sta łe miesz ka w Ber li nie,
więc mo że bez piecz nie, ni cze go nie ry -
zy ku jąc, upra wiać zwój an ty po lo nizm,
tak do brze wi dzia ny u na szych za chod -
nich są sia dów.

Moc no dwu znacz na, bo pod szy ta
nędz ną pro pa gan dą po li tycz ną ról ka
ko bie ca w Zwei Mond die be przy pa dła
ak tor ce Te atru Współ cze sne go we
Wro cła wiu Mar cie Ma li kow skiej
(rocz nik 1982), któ ra do tej po ry by -

ła zna na ra czej ze scen roz bie ra nych
w spek ta klach te atral nych, choć za -
znacz my od ra zu, że nie za bar dzo ma
co po ka zy wać, bo nie ta uro da i nie ten
sex ap pe al.

„Ten spek takl wart każ dych pie nię -
dzy – po wia da ją mię dzy so bą Niem -
cy. – To by ła traf na de cy zja: za pła cić
a po tem so bie po pa trzeć, jak Po la cy ro -
bią so bie ja ja z naj now szej hi sto rii wła -
sne go kra ju i tzw. tra ge dii. My tyl ko
wy ło ży li śmy ka sę i zna leź li śmy chęt -
nych Po lacz ków, któ rzy to ro bią, więc
w tej jed nej spra wie je ste śmy czy ści, jak
łza i nikt ni cze go nie mo że mieć nam
za złe. Po słu ży li śmy się wy na ję ty mi
Mu rzy na mi, któ rzy za pie nią dze zro bią
wszyst ko. Dla nas to bar dzo wy god ne
roz wią za nie”.

Jesz cze do nie daw na na igra wa nie się
z umar łych by ło ob ce war to ściom eu -
ro pej skim. Uwa ża no je za ob jaw nie -
po ha mo wa ne go drań stwa i bra ku ogła -
dy. Ma je stat śmier ci jed nak sza no wa no.
Tzw. te atrzyk Min kow skie go świad czy
o tym, że dal sza azja ty za cja kul tu ry na -
sze go kon ty nen tu po stę pu je co raz szyb -
ciej i chy ba nikt i nic nie zdo ła po -
wstrzy mać te go upad ku. A naj mniej
na da je się do te go nie miec kie le ni stwo
umy sło we.

W tym miej scu trud no uciec od pew -
nej dy gre sji, po nie waż o tym spo łe czeń -
stwie mó wi ona bar dzo du żo, gdyż
ujaw nia nie miec ką sła bość do eks ce -
sów, na któ re nikt o zdro wych zmy słach
by nie wpadł, dla te go bu dzi ogrom ne
zdu mie nie sam po mysł, je go re ali za cja
i na su wa ją ce się sko ja rze nia. Pod ha -
słem wy wo ław czym (co za sub tel ne po -
czu cie hu mo ru) „Naj pięk niej sze obo -
zy kon cen tra cyj ne Nie miec” zo sta ła
zor ga ni zo wa na w 2016 ro ku wy sta wa

naj waż niej szych pro jek tów nie ja kie go
Bern har da Ku ipe ra, któ ry miał swój
wca le nie ma ły udział w bu do wie la -
grów. A nada wał się do te go jak ma ło
kto. Był obe rsturm fu (u umlaut) hre rem
SS, a przy oka zji wzię tym w III Rze -
szy ar chi tek tem. Aby wi dzo wie nie
mie li żad nych wąt pli wo ści w czym się
szcze gól nie za słu żył, eks po zy cję pre -
zen to wa no w daw nym obo zie za gła dy
w Sach sen hau sen. Wy sta wę, ja ko wy -
da rze nie kul tu ral ne, sfi nan so wa ły wła -
dze ad mi ni stra cyj ne po wia tu Mep pen.
Zno wu w spo sób po śred ni ma my tu
do czy nie nia z re cho tem na te mat
śmier ci ty się cy lu dzi w tle. Nie od rze -
czy bę dzie zwró cić uwa gę na oko licz -
ność, że chi cho cą po tom ko wie ka tów
i to w miej scu po peł nie nia ma so wej
zbrod ni. 

Zda je się, że zja wi sko szy dze nia
z tra ge dii po sia da o wie le szer szy za -
sięg. Nie jest od nie go rów nież wol ny
np. ka li fat pa ry ski. Pa rę lat te mu fran -
cu ski ty go dnik sa ty rycz ny „Char lie
Heb do”, za miesz cza jąc ka ry ka tu ry
Ma ho me ta, na ra ził się na atak is lam -
skich ter ro ry stów, pod czas któ re go
zgi nę li lu dzie. Ca ły świat współ czuł
wte dy ofia rom. Ale to by ło daw no te -
mu.

Obec nie w jed nym z ostat nich nu me -
rów ry sow ni cy te go fran cu skie go ty go -
dni ka zu peł nie po cham sku sko men to -
wa li ka ta stro fę ro syj skie go sa mo lo tu
Tu -154, któ ry ru nął do Mo rza Czar ne -
go chwi lę po star cie z lot ni ska w So czi
i śmierć w tym tra gicz nym wy pad ku
wie lu ar ty stów z Chó ru Alek san dro wa.
A uczy ni li to w spo sób ka ry god ny.
Na jed nym z ry sun ków człon ko wie ze -
spo łu pły wa ją w oto cze niu ła wi cy ryb.
Au tor na zy wa ry by „ich no wą wi -

Cze ka jąc
na
bar ba rzyń ców
WŁODZIMIERZ PAŹNIEWSKI
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dow nią”. Na in nym je den ze śpie wa -
ków krzy czy z prze ra że nia. Ry sow nik
na zwał ten krzyk „no wym re per tu -
arem”. Nie wia do mo śmiać się czy pła -
kać. Z ry sun ków wy ła nia się ta ki sam
po lot i po czu cie hu mo ru, jak ze spek -
ta klu te atral ne go kno ta, wy sta wio ne go
przez Min kow skie go w Ber li nie.

Sy tu acja ro dzi uni wer sal ne py ta nie
ja ka jest ro la oby dwóch wy mie nio nych
prze ze mnie ka li fa tów: ber liń skie go
i pa ry skie go w nad cią ga ją cej ka ta stro -
fie Eu ro py, tak sku tecz nie ata ko wa nej
dzi siaj od środ ka? Przy pusz czam, że
wca le nie mar gi nal na.

Ale na tym by naj mniej nie ko niec bie -
żą cej de gren go la dy. Oto in ne wie ści
z ka li fa tu ber liń skie go, gdzie na żą da -
nie mu zuł mań skich mi gran tów dziel ni -
cy Kreu zberg, w Bo że Na ro dze nie 2016
ro ku umil kły ko ściel ne dzwo ny, zda je
się, że na za wsze, aby nie draż nić
przy by szów pu blicz nym afi szo wa niem
się obec no ścią chrze ści jań stwa w sto -
li cy Nie miec i nie za kłó cać wy znaw com
Al la ha wy po czyn ku. Za kaz wy da ła ad -
mi ni stra cja dziel ni cy. Ist ny obłęd. Oto
ko lej ny przy kład w ja ki spo sób współ -
cze śni Niem cy za rzą dza ją wła snym
stra chem. Naj częst szą for mą nie miec -
kiej re ak cji są bo wiem ustęp stwa, aby
tyl ko nie na ra zić się is la mi stom i mieć
świę ty spo kój. W ta kich sy tu acjach
Niem cy oka zu ją się bar dzo bo jo wi,
wszyst kie go się bo ją. 

W Syl we stra 2015 ro ku ban dy mu -
zuł ma nów mo gły bez prze szkód mo le -
sto wać sek su al nie nie miec kie ko bie ty
i dziew czę ta, a na wet do pusz czać się
na nich gwał tów w Ko lo nii i in nych
mia stach, po nie waż nie miec cy męż -
czyź ni oka za li się zbio ro wi skiem znie -
wie ścia łych tchó rzy. Żad ne mu z nich
na wet nie przy szło do gło wy, że ko biet
trze ba bro nić. Po zo sta wio no je osa mot -
nio ne sam na sam z na past ni ka mi.
Męż czyź ni na wszel ki wy pa dek ucie -
kli, a po li cjan ci cho wa li się po ką tach.
Tak w szcze gó łach ob ja wia się współ -
cze sne sza leń stwo sa mo za gła dy.

Nikt te go nie na pi sał otwar tym ko -
dem, lecz tak na praw dę upa dek na sze -
go kon ty nen tu za czął się od Nie miec
i na nich praw do po dob nie się za koń czy.
Nie za po mi naj my, że dwie naj więk sze
in fek cje dwu dzie sto wiecz ne wy klu ły
się w tym kra ju: ko mu nizm i na zizm.
Naj pierw za ra zi ły Eu ro pę a po tem ca -
ły świat.

Rów nież dzi siej sza de gren go la da
Eu ro py ma swo je źró dła w Niem -
czech, przede wszyst kim w sa mo bój -
czych dla cy wi li za cji eu ro pej skiej
i nisz czy ciel skich po my słach Szko ły
Frank furc kiej. Za to, co obec nie dzie -
je się z Eu ro pą, a tak że ze Sta na mi
Zjed no czo ny mi, sku pie ni w niej fi lo -

zo fo wie i pro fe so ro wie so cjo lo gii, po -
no szą głów ną część wi ny. „Zgni li zna
na dal idzie ze Szko ły Frank furc kiej”
– na pi sał nie daw no pe wien pu bli cy sta,
któ re go ce nię za prze ni kli wość i od wa -
gę, i trud no się z nim nie zgo dzić.
Niem cy ja ko zbio ro wość od cza sów
dru giej woj ny świa to wej są moc no
uza leż nie ni od swo istej por no gra fii
zła i tyl ko ono zda je się ich fa scy no wać.
Na tę że nia te go ty pu od chył ki od nor -
my nie spo tka my w żad nym in nym spo -
łe czeń stwie eu ro pej skim, i to jest to, co
ten kraj wy róż nia a na wet ka że się mieć
przed nim na bacz no ści.

Dla przy po mnie nia: Szko łą Frank -
furc ką na zwa no gro no fi lo zo fów i so -
cjo lo gów In sty tu tu Ba dań Spo łecz -
nych, któ ry w la tach 1923-1933 ist niał
w uni wer sy te cie we Frank fur cie
nad Me nem. Jej dy rek to rem był Carl
Grun berg (u umlaut) no to rycz ny mark -
si sta. Po za Grun ber gem two rzy li ją:
Max Hor khe imer, The odor Ad or no,
Erich Fromm, Her bert Mar cu se, Jur -
gen (u umlaut) Ha ber mas i wie lu in -
nych fi lo zo fów oraz so cjo lo gów. My -
śli cie li łą czy ło jed no: szko ła ob ra ła
mark sizm ja ko me to do lo gię i w re zul -
ta cie sta ła się na la ta głów ną wy lę gar -
nią eu ro pej skie go le wac twa. Po nie waż
część pro fe so rów by ła ży dow skie go
po cho dze nia, mu sia ła opu ścić Niem -
cy po doj ściu Hi tle ra do wła dzy w ro -
ku 1933. Pa ra dok sal nie ta wy mu szo -
na emi gra cja po śred nio przy czy ni ła się
do szer sze go upo wszech nie nia do -
rob ku Szko ły, któ ra od two rzy ła się
bar dzo szyb ko przy pa ry skiej Éco le
Nor ma le Su pér ieu re i no wo jor skim
Co lum bia Uni ver si ty. 

Od sa me go po cząt ku Szko ła Frank -
furc ka sta wia ła so bie bar dzo am bit ne
pla ny grun tow nej, pra wie re wo lu cyj nej,
prze bu do wy ży cia spo łecz ne go i je go
in sty tu cji, któ rych sens dal sze go ist nie -
nia w do tych cza so wej for mie kwe -
stio no wa no ja ko prze jaw skost nie nia
i nie na dą ża nia za po stę pem. Z te go po -
wo du pod wa ża no tra dy cyj ny po rzą dek
spo łecz ny, obo wią zu ją ce hie rar chie
i re spek to wa ne war to ści, któ re uwa ża -
no za prze ży tek. Aby do ko nać kar dy -
nal nych zmian, fi lo zo fo wie two rzą cy
Szko łę Frank furc ką za mie rza li wy ko -
rzy sty wać ener gię bun tów i nie po ko jów
spo łecz nych oraz tak mo de lo wać ich
prze bieg, by by ły one zgod ne z wy zna -
wa ny mi teo ria mi. 

Do pie ro po ro ku 1949 część uczo -
nych po wró ci ła do Frank fur tu nad Me -
nem, choć bar dzo wie lu za do mo wi ło się
na sta łe w ży ciu in te lek tu al nym Ame -
ry ki, pro wa dząc da lej swo ją de struk cyj -
ną ro bo tę w tym kra ju.

Z cza sem w Sta nach Zjed no czo -
nych jej pro fe so ro wie opa no wa li wy -

dzia ły so cjo lo gii na naj waż niej szych
uni wer sy te tach ame ry kań skich i np. ta -
ki Her bert Mar cu se pa tro no wał wiel kiej
mło dzie żo wej ru chow ce lat sześć dzie -
sią tych ze szłe go stu le cia, re wo lu cji
sek su al nej, ja ka się wów czas do ko na -
ła i ca łej kontr kul tu rze. To w krę gu
Szko ły Frank furc kiej w okre sie woj ny
wiet nam skiej sfor mu ło wa no chwy tli -
we ha sło: „Ma ke lo ve, not war” („Upra -
wiaj mi łość, nie woj nę”). Mło dym lu -
dziom, bar dzo się ono spodo ba ło, więc
uzna li je za swo je.

A prze cież upa dek Sta nów Zjed no -
czo nych, ja ko im pe rium o cha rak te rze
glo bal nym, za czął się od do tkli wej
po raż ki ja ką kraj ten po niósł wła śnie
w woj nie wiet nam skiej, do cze go skru -
pu lat nie wpro wa dza ne w ży cie, pa cy -
fi stycz ne po my sły uczo nych ze Szko -
ły Frank furc kiej wal nie się przy czy ni ły,
gdyż Ame ry ka prze gra ła woj nę nie
w azja tyc kiej dżun gli, lecz na uli cach
ame ry kań skich miast. W na stęp nych la -
tach pro ces de gren go la dy jesz cze na -
brał przy spie sze nia. 

Rów no le gle na de szła re wol ta oby -
cza jo wa. Mar cu se był au to rem gło śnej
książ ki Eros and Ci vi li sa tion, któ rą
ob wo ła no swo istą Bi blią tam te go
cza su. Od tej po ry swo bo dę sek su al -
ną uzna no za pod sta wo wy wy znacz -
nik wol no ści jed nost ki. Ży ciem zda -
wa ła się dy ry go wać atrak cyj na tria da:
sex, drugs i rock and roll. Po za tym,
jak go okre śla no w ję zy ku po tocz nym,
by ło to po ko le nie „szyb kie i wście -
kłe”. Ko ka ina i ha szysz da wa ły nie -
złe go ko pa. O wie le go rzej by wa ło
z re flek sją.

Bez ma ła wszyst kie zja wi ska nisz czą -
ce obec nie tkan ki ży cia spo łecz ne go
ma ją swo je ko rze nie lub zna la zły im -
puls do dzia ła nia, w pra cach uczo nych
po wią za nych ze Szko łą Frank furc ką.
Sam ze staw pro ble mów jest szo ku ją cy
i da je bar dzo du żo do my śle nia.

A za tem przed sta wi cie li Szko ły
Frank furc kiej, od no sząc się tyl ko
do ich pu bli ka cji i dzia łal no ści pu blicz -
nej, na le ży oskar żyć o na stę pu ją ce
grze chy głów ne: usta no wie nie prze -
stępstw ra so wych, na wo ły wa nie do cią -
głych zmian, czę sto z prze sa dą na zy -
wa nych re wo lu cja mi, w ce lu
pod sy ca nia i utrzy ma nia na pięć spo -
łecz nych oraz nie po ro zu mień, na ucza -
nie dzie ci o sek sie i ho mo sek su ali zmie,
chro nicz ne pod wa ża nie au to ry te tu
szko ły i na uczy cie li, pro pa go wa nie
wiel kich prze miesz czeń mi gra cyj nych
lud no ści tyl ko po to, by sys te ma tycz -
nie roz my wać toż sa mość na ro do wą,
a na wet ją znisz czyć, bał wo chwal czy
sto su nek do mul ti kul ti i ba ga te li zo wa -
nie róż nic, któ re dzie lą lu dzi, wal ka
z re li gią na płasz czyź nie kul tu ry,
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w myśl dy żur ne go ha sła: „opróż nić ko -
ścio ły”, opo wia da nie się za nie rze tel -
nym sys te mem praw nym, gdzie do gło -
su czę sto do cho dzą uprze dze nia wo bec
ofiar prze stępstw, uza leż nie nie jed no -
stek od pań stwa czy świad czeń pań -
stwo wych, kon tro la i ogłu pia nie me -
diów np. za po mo cą po praw no ści
po li tycz nej, któ ra bar dzo czę sto przyj -
mu je for mę au to cen zu ry, za chę ca nie
do roz pa du ro dzi ny, wy cho wa nie mło -
de go po ko le nia po zba wio ne ja kich kol -
wiek ry go rów i wy ma gań; wie le złe -
go spo wo do wa ło tro pie nie wszę dzie
kse no fo bii, an ty se mi ty zmu i na cjo na -
li stycz nej go rącz ki, na wet tam, gdzie
ich nie ma, co w za cho wa niach li be ral -
ne go es ta bli sh men tu bar dzo szyb ko
zmie ni ło się w dy żur ny od ruch psa
Paw ło wa itp. Trze ba bez stron nie przy -
znać, że nic tak do brze nie wy cho dzi -
ło Szko le Frank furc kiej jak sia nie za -
mę tu spo łecz ne go.

Do te go na le ży do dać spo ro spraw
szcze gó ło wych, jak np. szczu cie ko biet
prze ciw ko męż czy znom, pod ha słem
dą że nia do wy zwo le nia spod mę skiej
do mi na cji i osią gnię cia rów no ści, czy -
li Szko ła Frank furc ka kry je się tak że
za usta no wie niem i pro mo cją wszel -
kich ru chów fe mi ni stycz nych. Nie któ -
rzy są prze ko na ni, że swo je po my sły
spo łecz ne szko ła szcze gól nie chęt nie
ad re so wa ła do jed no stek roz dar tych,
neu ra ste nicz nych lub za gu bio nych
we wnętrz nie.

Obec nie ob ser wu je my nie od wra cal -
ne skut ki gi gan tycz nych znisz czeń ja -
kich w imię po stę pu do ko na ła Szko ła
Frank furc ka i jej nad gor li wi wy znaw -
cy, przede wszyst kim w Niem czech,
któ re zo sta ły psy chicz nie spa ra li żo wa -
ne, bo w miesz kań cach za ni ka za rów -
no od wa ga, jak i duch opo ru. Coś po -
dob ne go dzie je się rów nież w ży ciu
zbio ro wym po zo sta łych kra jów eu ro -
pej skich. 

Jed no nie ule ga wąt pli wo ści. Śmier -
tel nie cho ra Eu ro pa, w któ rej z każ dym
ro kiem co raz mniej war to ści eu ro pej -
skich, wy raź nie dry fu je w stro nę to por -
nej bar ba rii i sa mo uni ce stwie nia. Po -
dob no nikt i nic nie zdo ła już za wró cić
jej z tej dro gi w stro nę prze pa ści i ura -
to wać kon ty nent przed nie uchron nie
nad cią ga ją cym kra chem. 

Tak na praw dę po gań ska Eu ro pa,
osten ta cyj nie od ci na ją ca się od swo ich
chrze ści jań skich ko rze ni, nie ma obec -
nie żad nych szans w kon fron ta cji np.
z sil nie zin te gro wa ną wo kół wła snej re -
li gii mniej szo ścią mu zuł mań ską i jej
agre syw ną de ter mi na cją oraz po ra ża ją -
cą prze wa gą de mo gra ficz ną. Mo że co
naj wy żej wy wie szać bia łe fla gi i ze stra -
chu pod no sić rę ce do gó ry, co czy ni na -
der chęt nie, z ge ne tycz ne go tchó rzo stwa

oraz oso bi stej wy go dy po szcze gól nych
jed no stek. 

Ale to nie ko niec gro ma dzą cych się
chmur. Ist nie je jesz cze in ne za gro że nie,
po nie waż wszyst ki mi bez wy jąt ku
cho ro ba mi Szko ły Frank furc kiej Niem -
cy za ra zi ły w cią gu ubie głych lat Unię
Eu ro pej ską, gdzie od gry wa ją ro lę do -
mi nu ją cą, przed czym ostrze ga ła daw -
no te mu pre mier Wiel kiej Bry ta nii
Mar ga ret That cher, lecz Bruk se la jak -
by te go nie do strze ga, choć ro ko wa nia
na przy szłość są dla niej nie ko rzyst ne
i mu szą za koń czyć się ka ta stro fą, gdyż
sku tecz na te ra pia, czy taj: grun tow na
prze bu do wa UE, jest sta le od wle ka na,
a cza su nie po zo sta ło zbyt wie le, po tem
na wszyst ko mo że być za póź no. 

Cie ka we skąd bie rze się to kunk ta tor -
stwo? Nietrud no zgad nąć, po nie waż
więk szość biu ro kra tów, któ rzy ob sa dzi li
naj waż niej sze sta no wi ska w Bruk se li to
wy cho wan ko wie lub po jęt ni ucznio wie
Szko ły Frank furc kiej oraz za słu że ni
uczest ni cy mło dzie żo wej ru chaw ki ro -
ku 1968. Nie da le ko więc pa da jabł ko
od ja bło ni. Na dal są za ka mu flo wa ny -
mi le wa ka mi. 

Tym cza sem do głęb ne zre for mo wa nie
UE ozna cza nie zwłocz nie wy rzu ce nie
na śmiet nik więk szo ści za le ceń oraz
od kryć Szko ły Frank furc kiej i pro po -
no wa nych przez jej gu ru prak tyk spo -
łecz nych. By sprze nie wie rzyć się bez -
kry tycz nie uwiel bia nym mi strzom
trze ba du żo od wa gi, a przede wszyst -
kim sil ne go cha rak te ru. Nikt z eu ro biu -
ro kra tów nie jest do tej na pra wy przy -
go to wa ny psy chicz nie i in te lek tu al nie,
bo bra ku je im za rów no jed ne go, jak
i dru gie go. Dla te go nie chcąc ry zy ko -
wać zmian brną w bez na dziej ną kon -
ty nu ację unij ne go ba ła ga nu, któ ry nie
spraw dza się na płasz czyź nie me tod
i spo so bów dzia ła nia. Jest to za tem po -
raż ka na ca łej li nii. Z cze go się cie szyć. 

W po dob nych sy tu acjach An gli cy re -
cy tu ją tyl ko dwa sło wa: „no com -
ment”. Zda je się, że żad ne zda nia ko -
men ta rza w ni czym nie od da dzą
tło czą cych się my śli i uczuć. Być mo -
że trze ba w tym miej scu od wo łać się
do li te ra tu ry pięk nej.

Ist nie je wiersz Cze ka jąc na bar ba -
rzyń ców Kon stan di no sa Ka wa fi sa, grec -
kie go po ety (1863-1933), któ ry miesz -
kał i two rzył w Alek san drii. Od te go
au to ra za po ży czy łem ty tuł te go tek stu
o wie lu nie zbyt opty mi stycz nych zja wi -
skach współ cze sno ści.

Utwór, prze tłu ma czo ny przez Zyg -
mun ta Ku bia ka opi su je dziw ne za cho -
wa nie wład ców i zwy kłych oby wa te li
pew ne go mia sta -pań stwa, gdzie nic
szcze gól ne go się nie dzie je, po za ce le -
bro wa niem cze ka nia. Wszy scy pra gną
zmia ny, lecz ca łą na dzie ję po kła da ją

w bar ba rzyń cach, cze mu to wa rzy szy
po wszech na wia ra, że gdy przyj dą, na -
resz cie za pro wa dzą swo je po rząd ki.
W tej sy tu acji wszel kie dzia ła nie nie ma
sen su. Naj więk szą wa gę przy wią zu je się
do ule gło ści. Ta kie po stę po wa nie pod -
po wia da zwy czaj ny roz są dek i in stynkt
sa mo za cho waw czy. Jed no pra gnie nie
do mi nu je: tu byl cy przede wszyst kim
chcą do brze wy paść. Dla te go bio rą
udział w go rącz ko wych przy go to wa -
niach do uro czy ste go po wi ta nia bar ba -
rzyń ców. Je go pro gram jest do pra co -
wa ny w naj drob niej szych szcze gó łach.
Z jed nej stro ny po wi nien olśnić przy -
by szów, z dru giej – zjed nać ich przy -
chyl ność. W koń cu wszyst ko zo sta je
za pię te na ostat ni gu zik. Jesz cze tro chę
cier pli wo ści a speł nią się po wszech ne
ocze ki wa nia. Ale bar ba rzyń cy nie nad -
cho dzą, więc za miast eu fo rii szok
i za sko cze nie. Mo że wy pa dło im coś
pil niej sze go al bo w ostat niej chwi li, zu -
peł nie zmie ni li swo je pla ny. Nie ste ty:

Ja cyś na si, co wła śnie od gra ni cy
przy by li,

mó wią, że już nie ma żad nych bar -
ba rzyń ców.

Bez bar ba rzyń ców – cóż po cznie my
te raz?

Ci lu dzie by li ja kimś roz wią za niem.

Dzi siaj sy tu acja na sze go kon ty nen -
tu jest zu peł nie od mien na niż w utwo -
rze Ka wa fi sa, bo bar ba rzyń cy za le wa -
ją Eu ro pę drzwia mi i okna mi.
Przy oka zji cho wa jąc się za hu ma ni ta -
ryzm co raz ła twiej gło sić pod nio słe slo -
ga ny. W tej sy tu acji nie war to na wet do -
cie kać, gdzie po dzia ła się lo gicz na
ele gan cja my śle nia. Sko ro uprosz czo -
ne są dy o rze czy wi sto ści, sta ją się po -
wszech ny mi opi nia mi, sza ry czło wiek
uli cy na uczył się je zmie niać za leż nie
od oko licz no ści, bez gra nicz nie z sie bie
za do wo lo ny, że stać go na od wa gę po -
szu ki wa nia, za każ dym ra zem cze goś
no we go, w imię tak zwa ne go po stę pu
i peł niej sze go roz wo ju wła snej oso bo -
wo ści. Ale naj gor sze w tym wszyst kim,
że anar chi stycz ny, a w grun cie rze czy
ba ła ga niar ski ba nał i re zy gna cję, sku -
tecz nie po my lo no z do zna wa niem
i prze ży wa niem wol no ści. Naj cięż sza
pró ba za wsze spa da na czło wie ka
w chwi li klę ski.

W ro ku 2008 nie miec ki ma larz Ro -
non Eidel man go rą co za chę cał Izra el,
aby prze niósł się do Eu ro py. Ja ko
miej sce osie dle nia pro po no wał Niem -
cy al bo Pol skę. Od cza sów Adol fa H.
zda nie ma la rzy w Niem czech na le ży
brać pod uwa gę, bo prze cież ni gdy nic
z ni mi nie wia do mo. 

■
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hdt ! NA SKRA JU.

ESEJ NA GŁOS I KON TRA BAS. 

1.

hdt

Hen ry Da vid Tho re au, wła ści wie Da vid Hen ry Tho re au.

Uro dzo ny na far mie przy Vir gi nia Ro ad, w mie ście Con cord,

trze cie dziec ko Joh na i Cyn thii Tho re au, 12 lip ca 1817 ro ku.

John za ło żył w tym mie ście fa brycz kę ołów ków, 

i od tąd ro dzi nie wio dło się cał kiem zno śnie.

Mo że na prze kór te mu wszyst kie mu zmie ni łem ko lej ność imion

i sta łem się Hen rym Da vi dem Tho re au.

Lecz je śli czło wiek jest tyl ko top nie ją cą gli ną,

wy star czy H.D. Tho re au,

a po nie waż za kła da my, że stru my ki tej top nie ją cej gli ny

spły ną do rze ki i ra zem z nią do mo rza,

wy star czy H.D.T.,

a zwa żyw szy, że naj su mien niej szym roz wią za niem

jest po wie rzyć się stru mie nio wi tej rze ki jak drew nia na drza zga,

wów czas oka żą się ko niecz ne już tyl ko ma łe, naj mniej sze li te ry

wy star czy hdt.

Jak bym zszedł po ni żej dnia swo ich na ro dzin,

A sko ro tak, to w po bli że śmier ci.

Run ri ver run, run ri ver run

Spa łem na drew nia nej pry czy w mej cha cie,

no co wa ło mnie nie bo Mas sa chu setts,

śnił mnie pia sek na Ca pe Cod,

na tej sa mej pla ży, na któ rej po sztor mie skła da no zwło ki roz bit ków.

Bo też ja ko hdt nie mo głem nie być roz bit kiem.

Ni by w si le wie ku, bez sil ny wo bec cza su, ży łem na skra ju, nie obli czal nie – 

geo me tra hdt,

nie sta ra ją cy się do stać do wy nio słe go zam ku, nad któ re go splą ta ne ko ry ta rze

przed kła da łem le śne dro gi ża lą ce się nie bu.

Jak bym przez ca łą wiecz ność wy zby wał się sie bie, po tem na gle uro dził się

i te raz już ko niec.

My ślę so bie: hdt tak ży łeś,

tak cho dzi łeś nie stru dze nie, aż do sze dłeś,

do te go łóż ka, z któ re go już nie wsta niesz

cho ciaż da le ko ci do sta ro ści,

a two je ostat nie sło wa,

po mi mo tych wszyst kich ksią żek,

wę dró wek po Ca pe Cod, Ma ine, wspi na czek na szczyt Kta adn,

po mi mo tych 14 to mów Dzien ni ków,

two je ostat nie sło wa

bę dą tyl ko dwa – „łoś” i „In dia nin”, i jesz cze szept o El len Se wall,

bo ja ko hdt za wsze ży łeś na skra ju.

Urzęd nik w ra tu szu mia sta Con cord za pi sał w księ dze zgo nów:

„Hen ry D. Tho re au. Lat 44, 9 mie się cy i 24 dni. Przy rod nik”.

Był 6 ma ja 1862 ro ku.
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2.

MIA STO CON CORD

Mia sto Con cord.

Czło wiek utoż sa mia się z zie mią i z ma te rią tak,

jak ten, kto ma w swych ży łach le d wie kro plę afry kań skiej krwi

czu je się mu rzy nem. 

Ale duch jest im ob cy; mia sto lę ka się du cha.

Mia sto Con cord:

masz 250 do mów,

masz ko ściół i dom spo tkań, szko łę i cmen tarz Sle epy Hol low,

tak pięk ny, że wy da je się, że po cho wa ne są w nim chmu ry i desz cze,

masz wie le skle pów i dwo rzec ko le jo wy,

i wie lu masz za cnych, po wszech nie sza no wa nych oby wa te li …

masz wię cej niż dwa ty sią ce miesz kań ców,

to zna czy, że masz wię cej niż dwa ty sią ce dusz.

Ale… mia sto Con cord,

czy ty w ogó le masz du cha?

Za po mi nam, że to, co dzi siaj na zy wa się Con cord

kie dyś na zy wa ło się Mu ske ta qu id…

Gdzie nie pój dę, na tra fię na po zo sta ło ści te go ple mie nia,

któ re znik nę ło ni czym wdep ta ne w zie mię.
Mo je kro ki idą ścież ką je go prze zna czeń.
Roz rzu cam sto pą po pio ły ich ognisk, śla dy ich po lo wań.
Ziar no sa dzę w tej sa mej bruź dzie, z któ rej i im wzra sta ło,

gdzie się nie zwró cę, na tra fiam na śla dy, wspo mnie nia.

Ja ko hdt ży ję na skra ju.

Ży cie do bre: pro ste, nie za leż ne, wiel ko dusz ne i uf ne.

(uf ność to spo kój i zdro wie).

Mi mo wszyst ko: cho ciaż świat ni gdy nie prze sta nie to czyć swo ich wo jen.
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3. KSIĄŻ KA

My ślę, że mógł bym na pi sać wiersz pod ty tu łem „Con cord”.

Za ma te riał miał bym w pierw szym rzę dzie nie lu dzi, ale Rze kę, La sy, Sta wy, Wzgó rza, Po la,

Łą ki i Ba gni ska, Do my i Uli ce, miesz kań ców wresz cie.

A da lej – Ra nek, Po łu dnie i Wie czór,

Wio snę, La to, Je sień, Zi mę, Ba bie La to,

i Gó ry na Ho ry zon cie. (1.282)

Książ ka win na być tak praw dzi wa, by lu dzie czu li ją

tak bez po śred nio i bli sko, jak czu ją na twa rzy słoń ce –

ta kie sło wo pad nie rzad ko tyl ko, na przy kład wo bec to wa rzy sza,

kie dy la tem idzie cie przez las, 

za cho wu jąc nie zmą co ną ci szę.

Z ty sią ca wy dru ko wa nych eg zem pla rzy Wal den

Zwró co no mi 706, mam więc w do mu po kaź ną bi blio te kę

dzieł mo je go wła sne go pió ra.
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4.

PRA WO

A by ła nie dzie la, gdy po ło ży li śmy z bra tem na sze czół no na wo dę.

Lu dzie wy cho dzi li z ko ścio ła.

Wa li ło dzwo nem ser ce po wie trza.

Wszyst ko by ło zgod ne z pra wem:

Na po łu dniu zgod nie z pra wem wy pro wa dzo no nie wol ni ków na po la ba weł ny.

Wszy scy za po mnie li, że w tym wszyst kim nie cho dzi o pra wo, ale o spra wie dli wość.

Dla te go na po łu dnie, zgod nie z pra wem, lecz nie zgod nie ze spra wie dli wo ścią,

wy pro wa dza no nie wol ni ków na po la ba weł ny.

Gdy upo mnie li się o spra wie dli wość, zgod nie z pra wem wie sza no ich na drze wach,

ni czym doj rza ły owoc. Stran ge fru it.

Cza sem ka stro wa li ich i wci ska li pe ni sa do ust.

Choć to pew nie już nie by ło zgod ne z pra wem. 

Ale po nie waż pra wo nie mó wi ło, że by te go nie ro bić, więc cze mu nie?

Nasz czas jest kol cza sty.

Trzy ma nas na krót kim łań cu chu.

Jeź dzi po nas jak tłu sta lo ko mo ty wa.

Ob cy siew cy sie ją w na szym cza sie.

Wi dzia łem, jak sta li z rę ka mi wznie sio ny mi w gó rę

i wzy wa li, mo zol ni tan ce rze ba weł ny na zna cze ni ra na mi, 

by zstą pił Moj żesz i po sta wiw szy ża giel wol no ści wy pro wa dził ich 

z mie li zny tych pól – lecz Moj żesz nie przy szedł,

Noe nie zbu do wał ar ki, nie by ło po to pu, Bóg od wo łał desz cze.

Ba weł na wciąż ro sła i ro sła.

Kie dyś, kie dy wiatr dud nił ni czym po ciąg po da chu mej cha ty nad je zio rem Wal den,

mia łem sen: na gli nia stej zie mi, pod ty sią cem gwiazd,

spo glą da jąc w do pie ro co od ry glo wa ne drzwi wa go nów,

sta ły ko bie ty, nie któ re dy go ta ły w chło dzie, in ne za sła nia ły na gość,

ale jed na z nich, o wło sach bia łych jak skrzy dło me wy,

wzno si ła ra mio na za wo dząc „Szma Isra el, Ado nai Elo hej nu”,

przyjdź je dy ny, mój je dy ny Bo że,

wy rzu ca ła ra mio na w gó rę, jak by chcia ła przy cią gnąć nie bo do zie mi,

na kryć się nie bem jak ko cem –

ale Bóg nie przy szedł, koc nie ba wy mknął się wy cią gnię tym rę kom

i ko bie ty roz wia ły się w bla dym świe tle po ran ka jak dym.

Miej za ufa nie do hi sto rii: uży je wszyst kich okrut nych spo so bów,

a zna ich ty sią ce, by od sło nić ab sur dal ność two je go ist nie nia,

co dzien nej krzą ta ni ny, na iw nie na zy wa nej ży ciem. A prze cież nie ma my nic in ne go.
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5.

SU MIE NIE

„Gdy by zna lazł się choć je den uczci wy czło wiek, któ ry dał by wol ność swo im nie wol ni kom i wy co fał by się w ten
spo sób z ca łej spół ki, a za mknię to by go za to w wię zie niu, zniósł by tym sa mym nie wol nic two w ca łej Ame ry ce”.

„Po co czło wiek ma su mie nie?”
Kil ka ewen tu al nych od po wie dzi:

Że by nie być bez sil ny wo bec Bo ga.
Gdy by Abra ham miał su mie nie, nie po szedł by na gó rę Cho reb z Iza akiem.

Że by czło wiek miał wy obraź nię
i nie był bar dziej ab sur dal ny od swe go lo su.

Aby móc być mniej ma rio net ko wy niż świat spraw ludz kich.
Aby czło wiek mógł się trzy mać na mar gi ne sie i być czło wie kiem pe ry fe rii.

Że by czło wiek nie opo wia dał o so bie na tchnio nych ba śni
z ty sią ca i dru giej no cy.

Że by czło wiek mógł po wie dzieć: „nie wszyst ko za prze pa ści łem, nie wszyst ko prze gra łem”.
I jed no cze śnie wie dzieć, że nie zna czy to, że co kol wiek wy grał czy osią gnął.

Że by czło wiek wie dział, że jest tyl ko go ściem, a nie go spo da rzem.
I to go ściem szcze gól nym:
nie wie u ko go go ści, gdzie miesz ka go spo darz,
jest wiel ce praw do po dob ne, że go spo darz nie ma żad ne go obo wiąz ku ba wie nia swych go ści.
Co wię cej, mo że w ogó le być nie go ścin ny.
A jed nak je stem tu go ściem.
Mu szę w to wie rzyć, aby od rzu cić po ku sę uzna nia sie bie za go spo da rza.

Po co czło wie ko wi su mie nie?
Że by nie uzna wał zbyt ła two co do bre, co złe.
Że by wie dział, że tka ni na praw dy jest po fał do wa na i kry je wie le ta jem nic.

Po co czło wie ko wi su mie nie?
Że by mógł w na ra sta ją cej ciem no ści wo jo wać z na pie ra ją cym ze wsząd ba gnem.

6.

NIE PO SŁU SZEŃ STWO

Po słusz nie mel du ję.
Nie po słusz nie py tam.

Nie po słu szeń stwo mo że cza sa mi nie wie dzieć, co po cząć.
Ale wła śnie tak trze ba, gdy wma wia ją ci, jak do sko na le je steś rzą dzo ny.

Po słu szeń stwo jest ocię ża łe,
nie po słu szeń stwo ma lek kie sto py i prze no si się z miej sca w miej sce.
Wraz z nim zmie nia się ob raz świa ta.

Po słu szeń stwo krzy czy grom ko – „na ród”, „pań stwo”, „ro da cy” …
Nie po słu szeń stwo pro sto do ucha szep cze – „Ko wal ski”, „Ma li now ski”, „Smith”
…
Po słu szeń stwo nad uży wa pra wa, ale cza sa mi to
dzię ki nie po słu szeń stwu dzie je się spra wie dli wość.
Za praw dę god ne to i spra wie dli we
szu kać per ły nie po słu szeń stwa.
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7.

WYKŁAD

Najchętniej wykładałbym.

Chociaż nauczyciel zarabia tylko 100 dolarów – jeśli jest mężczyzną,
I ledwie 40 jeśli jest kobietą.
Lubię to bardziej niż być geodetą i odmierzać działki farmerom.

Jakby cokolwiek ważnego dało się odmierzyć.
Ale zeszłej zimy nie zaproszono mnie na ani jeden wykład,

A w tym roku tylko jeden jedyny raz i to za darmo.

Za to ofert do odmierzania gruntu mam aż za dużo.

Uderzająca jest głupota i umysłowa powolność farmerów.

Nawet chodzę dla nich zbyt szybko.

A taki żywot martwi mnie 

i nie znajduję dla niego usprawiedliwienia poza tymi paroma dolarami.

Żyję wtedy byle jak, nie zwracając nawet uwagi na to, co jem.

A to moja wina. 

Jakbym świadomie zadeptał na ścieżce wiewiórkę.
Jedzenie i praca, a właściwie praca i jedzenie to rozdziały tej samej księgi.

A gdy pracuję tak bezmyślnie wśród ludzi, którzy niczego ode mnie nie wymagają
(bo nie wymagają niczego od siebie samych),

czuję się jakbym bazgrał, oczy miał mokre i powieki opuchnięte z wysiłku.

Wtedy, gdy robię to, co chcę, nigdy nie piję herbaty ani kawy, nie jem też mięsa.

A tu w tym tygodniu pośród tego całego mierzenia gruntów,

aż cztery razy trafia się na stole herbata i zawsze mięso.

Mięso zawsze, krwiste łono matki, bez którego ci farmerzy nie potrafiliby się narodzić,
mięso – jedyna chluba ich marzeń, jedyne ich lektury to grube albumy mięsa,

których karty przewracają palcami grubymi od harówki, 

zostawiając na nich krwawe odciski kciuków.

Jakbym celebrował rewolucyjne święto gilotyny.

Wykładanie jest trochę nie-ludzkie;

Od-swaja wszystko, co się do tej pory wiedziało.

Ma początek, ale nigdy nie wiadomo, gdzie znajdzie swój koniec.

Jest o tym, że coś w świecie każe nam myśleć,
i że nie domyślimy się nigdy, czym jest to coś.

ciąg dalszy na str. 44
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Z
god nie ze spo strze że niem To ma sa
Tranströme ra, prze cho wy wa nym

w wier szu Za po mnia ny ka pi tan: „(…) pi -
sa nie o umar łych / to tak że za ba wa / któ -
ra na bie ra wa gi / od te go co na dej dzie”. 

Oczy wi ście, za po mi na nie ka pi ta nów
jest ła twiej sze, bo zo sta wi li po so bie co
naj wy żej dzien ni ki po kła do we, na ty le
oso bo we, na ile osob ny był cha rak ter pi -
sma, któ rym od no to wa li cię żar to wa rów
bądź wą tłe wspo mnie nie por tów, przy -
ja znych lub nie przy ja znych prą dów
i przy pad ko we imio na mi ja nych stat ków
pod obo jęt ną ban de rą. 

Bez wąt pie nia nie któ rzy „umar li, / co
ze szli pod po kład, są z na mi / ra zem

w dro dze” i być mo że przy da rza się to
za rów no ka pi ta nom, jak i pierw szym ofi -
ce rom, a na wet chłop com okrę to wym,
któ rzy cze goś wy pa try wa li – da rem -
nie – z nie cier pli we go gniaz da. Wiersz,
któ ry cy tu ję, no si ty tuł Epi log, a więc
przy po mi na re gu łę, że każ da po dróż ma
swój kres, zaś ci sza mor ska nie wie le róż -
ni się, a mo że wca le, od mil cze nia
cmen ta rzy. 

Pi sa nie lub mó wie nie o umar łych po -
etach to za ba wa bez piecz na, na wet
wów czas, gdy za my ka my to mi ki i ba -
wi my się sa mi ze so bą z na szą de pre -
sją. My ślę o czy imś wier szu, ten wiersz
od pi su ję w so bie – i jed no cze śnie

wiersz od pi su je mnie sa me mu. W ha -
iku Tranströme ra: „Śmierć schy la się
/ na de mną, / pro blem sza cho wy. / Ma
roz wią za nie”. Ży cie frag men tu przy glą -
da mi się z dru gie go brze gu, więc nie
przy glą da wca le, lecz to ja się w ten
frag ment wpa tru ję. I mi mo że ist nie ję
sam, to nie sa mot nie, bo od na le zio ny
cy tat jest mi przy ja zny, jest mi po cie -
chą. 

Wiem, że ży cie nie szu ka roz wią zań
pro ble mu sza cho we go, że nie roz wią zu -
je żad ne go pro ble mu. Bez piecz nie za ba -
wiam się sło wa mi od na le zio ny mi
w książ ce, mo ja de pre sja do pły wa
do przy sta ni uspo ko je nie, za mną, w rze -

Mój Tranströmer
PIOTR ZACZKOWSKI

Z li stów do Le onar da Neu ge ra 

Paula Tranströmer
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ce, w mo rzu He ra kli ta, dry fu ją od wró -
co ne grzbie tem sza chow ni ce. 

I mo że jesz cze du mam o czymś, mo -
że za sy piam. Na uży tek te go szki cu bu -
dzę się z wier szem Tranströme ra: „Prze -
bu dze nie jest sko kiem spa do chro no wym
ze snu. / Uwol nio ny od du szą ce go wi -
ru po dróż ny / opa da ku zie lo nej stre fie
po ran ka”. 

To po czą tek wier sza bez ty tu łu, otwie -
ra ją ce go pol sko ję zycz ny wy bór po ezji,
ogło szo ny przez Wy daw nic two a5. Skok
spa do chro no wy zda rzył się po dróż ne mu,
co nie jest ty po we, gdyż ża den bi let lot -
ni czy i żad na kar ta po kła do wa te go nie
obie cu je. Ale być mo że pa sa żer jest rów -
nież pi lo tem, być mo że wszyst kie ro le
oraz lo sy są wy mien ne i zmien ne.
Na pew no spa do chron „uwal nia” od sa -
mej po dró ży, od jej „du szą ce go wi ru”,
wstrzy mu je, po wstrzy mu je wir, bo po -
zwa la opaść ku in nej, ku „zie lo nej stre -
fie”. To wszyst ko dzie je się po mo im
prze bu dze niu – trze ba jed nak pa mię tać,
że prze bu dzi łem się do lek tu ry wier sza
Tranströme ra, cho ciaż tak na praw dę
sam wiersz po sta na wia mnie, ode rwa ne -
go od snu, bez rad ne go po prze bu dze niu,
czy tać. 

Wszyst ko – wiersz Tranströme ra i mo -
ja z wier szem roz mo wa – do stęp ne jest
na po kła dzie prze la tu ją ce go przez ży cie
ży cia, któ re ma skłon no ści do wpa da nia
w tur bu len cje. Mi mo to moż li wy jed nak
by wa skok w życz li wą „stre fę po ran ka”,
skok jak sło wo zie mia. Dla te go bar dzo
po do ba mi się fi nał wier sza: „W pierw -
szych go dzi nach dnia świa do mość mo -
że ogar nąć świat / jak dłoń chwy ta ją ca
ogrza ny słoń cem ka mień. / Po dróż ny stoi
pod drze wem. Czy, / po tym spa da niu
przez wir śmier ci, / ogrom ne świa tło roz -
wi nie się po nad je go gło wą?”. Ła two go -
dzę się na sło wo wir, gdyż nie du si, jest
do bre, sy te, co dzien ne, …jest od „pierw -
szych go dzin”, a więc na pew no od go -
dzin ty le śmier tel nych, ile ży wych, do -
tkli wych i jak na le ży bo le snych. 

Spa do chro no wy skok w zie leń la su
by wa nie bez piecz ny, lecz po dróż ny – był
nim pod miot li rycz ny, był sam
Tranströmer i te raz ja czu ję się tym po -
dróż nym – zdo łał wy lą do wać, przy -
znaj my, szczę śli wie. Wstał z łóż ka, łóż -
ko go opu ści ło, a on stoi, nic złe go nie
sta ło się je go wy pro sto wa nej, po nie kąd
uprosz czo nej, ale mi mo wszyst ko ko -
rzyst nej, po sta wie. Jest ca ły, po tra fi zo -
ba czyć coś waż ne go – wol no mu to po -
dej rzeć, nie pro szo ne mu i za pro szo ne mu,
u Tranströme ra – wi dzi, że nad je go lo -
sem roz wi nę ła się cza sza świa -
tła – „ogrom ne go świa tła”. (Czy na praw -
dę jest go to wy ogar nąć przy go dę
no we go dnia zmy sła mi, czy chciał by
chwy cić „ogrza ny słoń cem ka mień”, po -
zo staw my w na wia sie).

W mi tach po nie bie wę dro wa li bo go -
wie, za pa la li i ga si li świa tła, gu bi li
w roz tar gnie niu iskry bądź gwiaz dy. Nie
ma mi tów o sko kach spa do chro no wych,
ale bar dzo chcę, aby by ły, aby po zwa -
la ły oswo ić sny lu dzi – i sa mych lu -
dzi – z zie mią.

Póź niej, po po wro cie z biu ra,
przy wie czor nym biur ku, pró bu ję na pi -
sać dłu gi list do ele gii, ale nie pi szę li -
stu, otwie ram książ kę z wier sza mi.
W Ele gii Tranströme ra od naj dzie my za -
le ce nie, aby „Wspiąć się na bak bur tę
Śmier ci”. Bak bur ta to le wa bur ta – bier -
na, ospa ła, trud niej sza, gor sza – zna czo -
na czer wo ną la tar nią, któ ra przed czymś
prze strze ga. Sło wo śmierć na tej szcze -
gól nej bur cie na pi sa no z wiel kiej, a więc
ce re mo nial nej li te ry. Wspi nać się za tem
trze ba na coś bar dzo waż ne go, ale to
bur ta stat ku, a więc dla sa mot nej wspi -
nacz ki, dla osa mot nio ne go abor da -
żu – nie osią gal na. Wspi nać się trze ba,
ka le czyć dło nie, ła mać pa znok cie, aby
w tym wszyst kim pęk nię tym, zła ma -

nym, po zo stać w lo sie, któ ry to na ka zu -
je. Wspi nać się być mo że po to je dy nie,
by – jak wy znał Tranströmer w wier szu
Dźwięk – „Cmen tarz i szkol ne bo isko
spo tka ły się i po łą czy ły / jak dwa nur -
ty w mo rzu” My ślę, że To mas
Tranströmer mógł by wy słać la pi dar ny
te le gram – „Cmen tarz i szkol ne bo -
isko” – na ad res ele gii. 

Wiem, Pa ni Ele gio, że nie po wi nie -
nem był te go ro bić – wiem, że nie na -
le ża ło wy bie gać ze szko ły w mo krym
od po tu mun dur ku. Jak że dzie cin nie, Pa -
ni Ele gio, wy obra ża łem so bie śmierć,
jak że ła two pi sa ło się ją z ma łej li te ry,
ko śla wo, nie gra ma tycz nie, nie skład nie
i z nad mia rem krzy ku. Nie otwar to
jesz cze ulic, a ja tak szyb ko bie głem,

Leonard Neuger

Marian Kisiel i Malwina Mus
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Pa ni Ele gio. I bie głem, Pa ni Ele gio,
z wia trem, bia ły koł nie rzyk mo je go
mun dur ka po wie wał na wie trze, na wie -
trzy ku, po wie wał jak czar ny ża gie lek. 

Te raz, już wiem, jak wie dział
Tranströmer, że „Śmierć jest bez wietrz -
na”. I wiem, że trze ba ją dłu go, bez po -
śpie chu czy tać – i czy tać zwy czaj nie.
Wier sze też są zwy czaj ne. W tym sa mym
bez wietrz nym ha iku: „Ja kaś ko bie ta
wie sza pra nie / w ci szy” – i pew no na -
dal to czy ni, gdy czy tam o niej, a wiersz
się smut no uśmie cha. 

„Pu ste miesz ka nie to wiel ka lu ne ta,
skie ro wa na pro sto w nie bo”, przy po mi -
na Tranströmer. Pu ste miesz ka nie to
opusz czo na ka ju ta, i okno ma leń kie. Wi -
dok z nie go pro wa dzi na ży cie al bo
na mo rze, któ re wi dzi, jak wspo mnie nie,
nie bo. A wcze śniej wy pa da nam tyl ko
czy tać „frag men ty / któ re by ły dłu go
w dro dze”. Czy tać i już le piej ro zu mieć.
Jak w im pre sji Szko ła re al na, z pro zy
Wspo mnie nia mnie wi dzą: „Lu stro wi -
dzi tyl ko mo ją ostat nią z rzę du twarz, ja
czu ję wszyst kie wcze śniej sze”. 

Wiem bar dzo do brze, że każ da szko -
ła re al na, szko ła rze czy wi sta i nad re al -
na, po tra fi na uczyć uciecz ki do wnę trza
lu stra. I ja się ba łem, że gdy sta nę na prze -
ciw od bi cia, to zgi nę.

Emil Cio ran pi sał w Księ dze złu dzeń:
„Je dy nym środ kiem za rad czym na prze -
cięt ność jest cier pie nie”. Efek ciar ski
Cio ran i ty le. Ma rzy ła mu się z gó ry
prze są dzo na, umę czo na lo te ria i azyl
na bie gu nie de pre sji. Je dy ną od po wie -
dzią na prze cięt ność jest pi sa nie. Ja koś
mi bliż szy jest Tranströmer. Wła śnie
prze kro czył próg po ko ju do wy na ję cia:
„Za trzy ma łem się na noc w mo te lu
przy E3”. Mo te le, ho te le, stan cje i pra -
cow nie zda rza ją się każ de mu – wpro wa -

dza my się do nich i cza sem jesz cze
wpro wa dza my ko goś ze so bą. Je stem
prze ko na ny, że pi sa nie jest ta kim za trzy -
my wa niem się na noc, dzię ki któ re mu ła -
twiej (czy uczci wiej) da się coś zro zu -
mieć ze świa ta al bo z frag men tu,
z grud ki świa ta – w po dró ży al bo
w przy pad ko wych po ko jach, gdzieś
przy E3, przy ja kiejś dro dze A lub Z. 

Pod miot „Ga le rii” ku pił so bie pau zę
w po dró ży, za pła cił za po kój w mo te lu.
W ta kich po ko jach po zo sta ją za pa chy
lub wy obra że nia za pa chów – da się je
wy czuć, jak by zmy sły od pro gu stu dio -
wa ły księ gę mel dun ko wą in nych zmy -
słów. Te zmy sły, speł nio ne i nie do peł nio -
ne, moż na do strzec na ścia nach.
Przy po mi na ją ma ski te atral ne, azja tyc -
kie, nie ty le do okre śla ją owal twa rzy, ile
go po sze rza ją, ubar wia ją de mo nicz nie
lub z ten den cją ko micz ną, nie wąt pli wie
nie ziem ską, bo zbyt ko lo ro wą. Sko ro
„prze dzie ra ją się przez bia łą ścia nę”, po -
win ny to czy nić z po trze by kon tra stu, po -
win ny ła mać i od rzu cać biel – jak by ła -
ma ło się i od rzu ca ło pust kę. Ma ska
prze cież ini cju je ry tu ał, wy peł nia nie wy -
peł nio ne. Ma ska jest rze czą, któ ra mo -
że być – al bo mo gła być – ale tak na -
praw dę nie jest echem cze goś, a ko goś. 

Bia ła ścia na jest jed nak ścia ną „za po -
mnie nia”. Prze dzie ra nie się, prze cho dze -
nie skry cie – do mnie ma my, że z te go, co
się śni – do ja wy, ku „roz bu dze niu”, nie
na da je ak to wi obec no ści pod mio tu sta -
tu su wi dza, a więc współ uczest ni ka
ma gicz ne go po ka zu. To nie ścia na mo -
te lu od gra dza, a któ raś ze ścian wznie -
sio na w so bie. Ma ski „zni ka ją i po ja wia -
ją się zno wu”. Są wi do me i – jak
wszyst kie pa mię ta nia roz dzie ra ne przez
czas, prze dzie ra ją ce się przez czas – wid -
mo we. 

Wię zie nie ma wie le ścian. Czy dla te -
go „Pa nu je tu smu tek cho ciaż tak się nie
na zy wa?”. Moż na od czu wać smu tek,
czuć się smut nym. Ko dek sy kar ne i są -
dy – za rów no cza so we, jak i osta tecz -
ne – są nie ty le smut ne, ile su ro we.
W pew nych uza sad nio nych wy pad kach
i są dy, i wię zie nia, moż na uznać za ab -
sur dal ne. Kie dy po wie my „pa nu je ra -
dość”, pro kla mu je my eu fo rię, mó wiąc
„pa nu je smu tek”, ogła sza my na ob sza -
rze ży cia de pre sję. Ale smu tek, któ ry „tak
się nie na zy wa”, któ ry nie ma imie nia,
utra cił (czy za tra cił) sens i toż sa mość.
Wie le w nim uta jo ne go, tło czą ce go się
w pod świa do mo ści za wsty dze nia i du -
żo szep ta nej po ką tach wi ny: „za po mnie -
nie i pa mięć pro wa dzą swo je / ciem ne
in te re sy”. Wie le w nim cier pie nia, ta kie -
go do słow ne go i nie zbyt wy so kich lo -
tów: „Wi taj cie w praw dzi wej ga le rii! /
Wi taj cie na praw dzi wych ga le rach! /
Za praw dzi wy mi kra ta mi!”. Klat ka pa -
mię ci jest otwar ta. Pa pu ga śmier ci
(w ma sce raj skie go pta ka?) po wta rza
imio na, zna ki imion: „Chło piec któ ry
ude rze niem ka ra te spa ra li żo wał / czło -
wie ka”; „Ko bie ta ku pu je i ku pu je rze czy
/ by je wrzu cać w pasz czę pust ki”;
„Pan X nie wa ży się wyjść z po ko ju”;
„Ona któ ra kie dyś ucie kła z Ka re -
lii”. I tak da lej. 

W dziw nej, kosz mar nej ga le rii, czas,
jak na ga le rach, nie pły nie do przo du,
a za wsze do ty łu. Dla pa na X cykl ży -
cia nie za my ka się w ko le, to ko ło ra ni,
bo jest „ostro ko łem” – mo że nie tyl ko dla
pa na X. Ma ski wy szły ze snu, ze ścia -
ny, zza kur ty ny. Bez li to ści, w po zba wio -
nym ry go ru ru chu, zmie sza ne i po mie -
sza ne, jak by mó wi ły, jed ne przez dru gie,
mon stru al ne, ko lo ro we owa dy, po sta ci
te atru Nō. Pa trze nie się opa trzy ło, za ban -
da żo wa no oczy, ale one do koń ca po zo -
sta ną „sze ro ko otwar te pod ban da żem”.
Tak by wa – „Za trzy ma łem się na noc
w do mu w któ rym wszyst ko sły -
chać” – tak się zda rza, zda rza ło. „Do my
lu na ty ków” otwar te są ca łą do bę, w ka -
sy nach dla ży wych tru pów ktoś wciąż
mie sza lo sy, nie wy gry wa ani bia łe, ani
czar ne. W świe cie nie jest ani cie pło, ani
zim no. Jest strasz nie i głu pio. Trwa
kar na wał uczyn ków, w prze sad nych
i za du żych ma skach. 

Co jest tak „nie wy raź ne”, że aż „przy -
gnia ta”? Dla cze go z cię ża rów się „wy -
ra sta”? Dla cze go świa tu moż na spro stać
tyl ko wte dy, gdy się „wy ra sta z nie go”?
Co skło ni ło czło wie ka, by się za trzy mał,
za nie chał na chwi lę wę drów ki? Dla cze -
go nie za ko rze nił się we wnę trzu ska ły
al bo nie za miesz kał w „sko rup ce śli ma -
ka”, uży tecz nej i jak dom zręcz nej? Dla -
cze go – mi mo wszyst ko – „To jest je go
ży cie, to jest je go la bi rynt”? Dla cze go
nasz wspól ny, dla cze go każ de go la bi -
rynt? 

W do mu pa mię ci nie tra ci się pa mię -
ci, ale „daw ne od po wie dzi peł zną bez -
dom ne”. Tyl ko zmy sły zna ją wła ści wą
od po wiedź: „Cza sem choć nie czę sto
zda rza się / że ktoś z nas rze czy wi ście
wi dzi  dru gie go”. Dru gie go, czy li ko lej -

Adam Zagajewski
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NOC ZI MO WA

Bu rza przy kła da usta do do mu

i dmie by wy do być ton. 

Śpię nie spo koj nie, prze wra cam się, czy tam 

z za mknię ty mi ocza mi tekst bu rzy.

Lecz oczy dziec ka są wiel kie w ciem no ści 

i bu rza dla dziec ka wy je. 

Obo je lu bią lamp ko ły sa nie. 

Obo je – o krok od ję zy ka.

Bu rza ma rę ce dzie cin ne, i skrzy dła. 

Ka ra wa na mknie do La po nii. 

A dom zna swój gwiaz do zbiór z gwoź dzi, 

któ re nie da ją roz paść się ścia nom. 

Nad na szą pod ło gą noc jest ci cha 

(gdzie każ dy cich ną cy krok 

spo czy wa jak za to pio ne li ście w sta wie), 

a na dwo rze no cy dzicz!

Nad świa tem idzie po waż niej sza bu rza. 

Przy kła da usta do na szych dusz 

i dmie by wy do być ton. Bo imy się 
że bu rza wy dmie nas do pu sta.

TOMAS TRANSTRÖMER przełożył Leonard Neuger
ne go, czy li od bi te go, po wtó rzo ne go,
jak by po wta rza ło się sa me go sie bie:
„na mo ment uka zu je się czło wiek / jak
na fo to gra fii tyl ko wy raź niej”. Świat jest
za wsze oso bo wy. Na fo to gra fii oso bo -
we jest umow ne, bo chwi lo we, bo w ta -
kiej czy in nej sce no gra fii, z mo de lem,
któ ry na ło żył ma skę lub któ ry ni gdy ma -
ski nie zdej mo wał. Pa mięć w ni kłym
stop niu gro ma dzi fo to gra fie, bar dziej za -
in te re so wa na jest bły ska mi fle szy – wte -
dy ży cie sta je się wy raź niej sze i wi dać
znacz nie wię cej.

Ga le ria Tranströme ra jest jed nak
o czymś jesz cze. O przy go dzie za pi sy -
wa nia pa mię ci, o przy go dzie, któ ra za -
wsze koń czy się tak sa mo: „w koń cu
mar gi ne sy wy stę pu ją z brze gów / i za -
ta pia ją tekst”. Dla Tranströme ra za to pie -
nie nie rów na ło się za gła dzie, bez pow -
rot nej utra cie. To wspól ny los
ża glow ców, skar bów, któ re ukry to w ła -
dow niach, i ży cia. I pi sa nia. 

W pro zie po etyc kiej Nie bie ski dom
Tranströme ra pro log prze glą da się w so -
bie: „Po nad zdzi cza łym sa dem trze po -
cze cień bu me ran gu rzu ca ne go raz
po raz. Ma to zwią zek z kimś, kto
miesz kał w tym do mu na dłu go
przed mo im cza sem. Nie mal dziec ko.
Od nie go po cho dzi im puls, myśl, ży cze -
nie: two rzyć… ry so wać. Że by wy do stać
się ze swo je go lo su”. Oczy wi ście, za -
zwy czaj trze po cze nie cień, a (jak w Ga -
le rii) sen, nie jed no krot nie sen ny kosz -
mar, z któ re go pra gnie my się
wy do stać – jak z za sta wio nej na sie bie
pu łap ki. Sny są w nas i są z nas, a za tem
to my je sa mi pi sze my, bę dąc ich pa ra -
dok sal nym, wy my ka ją cym się z ob ła wy,
two rzy wem. 

Ale za wsze, jak w ha iku, przy cho dzi
uspo ko je nie i wszyst ko już wie my: „Sa -
mot ny bieg tre nin go wy / bia łe go słoń ca
/ ku nie bie skim gó rom śmier ci”. Bieg tre -
nin go wy za kła da po wa gę wy sił ku – nie
jest bez in te re sow ny – ćwi cze nie za da je
się so bie, aby wy paść jak le piej w ry wa -
li za cji na to rach bież ni lub w go ni twie
na prze łaj. Każ dy zgo dził się na pró bę
wy sił ku, sa mot no ści i bó lu – każ dy
wal czy z cza sem i za wsze w zma ga niach
z cza sem prze gry wa. Słoń ce na ho ry zon -
cie ha iku i u kre su ży cia jest już zmę czo -
ne, po bla dłe, a mo że tak na praw dę jest
bia łe, bo chce się pod dać. Za trzy ma ło się,
jest nie ru cho mą, uspo ko jo ną bia łą fla gą.
Moż na już zre zy gno wać z bie gu. To ten
bieg z nas zre zy gno wał. Nie trze ba ni -
cze go pra gnąć ani nie trze ba gór żad nych
zdo by wać. Sa mi je ste śmy zdo by czą,
za wsze nią by li śmy. Śmierć nam się
przy glą da. 

■

Wier sze To ma sa Tranströme ra cy to wa -
łem w prze kła dach Mag da le ny Wa si lew -
skiej -Chmu ry i Le onar da Neu ge ra. 

Dzię ku je my Wy daw nic twu a5 za zgo dę
na prze druk wier szy. Barbara Gruszka-Zych i Józef Baran
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Ma ciej
Lint t ner

[Frag ment wstę pu do książ ki

„No tat ki z nie wie dzy”]

Wła ści wie nie daw no zda łem so bie spra wę, że
wszyst ko, co ro bię od lat, pod po rząd ko wa ne jest abs -
trak cyj nej (bo praw do po dob nie nie moż li wej) wi zji,
ma ją cej na ce lu po łą cze nie ma lo wa nia z pi sa niem.
Gdy by spoj rzeć z gó ry na mo je za cho wa nie, wi dać za -
pew ne, iż jest to ab sur dal na krzą ta ni na ko goś nie sio ne -
go głu pią na dzie ją po zba wio ną? Tkwiąc w wiecz nym
kon flik cie, ma lu ję na ob ra zach to, co wi dzę wo kół i to,
cze go nie wi dzę, a wiem, że ist nie je i nie rzad ko za wie -
ra się w sło wach. Ta kim oto ba nal nym spo so bem szu -
kam ar gu men tów, że je stem tu i te raz.

Nie tak daw no zbu do wa łem sza fę, w niej cho wam
swo je pra ce. Są tam ob ra zy na skrzyn kach, a w nich
mo je książ ki, w któ rych – obok ry sun ków

– znaj du ją się sło wa. Wszyst ko jest po ukła da ne
za po mo cą przy pad ko wej chro no lo gii po dob nej do tej,
dzię ki któ rej po wsta ły bez i mien ne cmen ta rze po środ -
ku la su, o któ rych nikt już nie pa mię ta.

Ma ciej Lint t ner pra cu je w Ka te drze Ma lar stwa
na Wy dzia le Ar ty stycz nym ka to wic kiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych. Dy plom ma gi stra w za kre sie pro jek‐
to wa nia gra ficz ne go uzy skał w 1993 ro ku 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 2002 otrzy mał Sty pen dium Urzę‐
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go.
W 2005 uzy skał sto pień dok to ra, a w 2013 dok to ra
ha bi li to wa ne go w za kre sie ma lar stwa. Zor ga ni zo wał
kil ka na ście wy staw in dy wi du al nych, brał rów nież
udział w wie lu wy sta wach zbio ro wych, jest lau re atem
wie lu na gród i wy róż nień. Miesz ka w By to miu.
W przed sta wia nych pra cach Ma ciej Lint t ner sku pia
się na róż nych spo so bach po szu ki wa nia ko he ren cji
po mię dzy war to ścia mi li te rac ki mi i wi zu al ny‐
mi – przede wszyst kim ma lar ski mi. Oprócz two rzy‐
wa pla stycz ne go wy ko rzy stu je tak że bez po śred nio
sło wo: two rzy książ ki ar ty stycz ne, w któ rych po ja‐
wia ją się for my li te rac kie ob cu ją ce z ele men tem wi‐
zu al nym bu du jąc skom pli ko wa ne kon struk cje zna‐
czeń i ko no ta cji.

stro na in ter ne to wa: h)p://lit t ner.blog spot.com

Nic czyli wszystko już było
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T
y tu ło wa for ma dzi siej sze go od cin ka
to bar dzo po pu lar ne w gwa rach ślą -

skich zwień cze nie wy po wie dzi, mó -
wią ce o koń cu ta kich czy in nych czyn -
no ści, o ich za ła twie niu bez kło po tów,
od po wia da ją ce w przy bli że niu stan dar -
do wym a po tocz nym z gło wy, mam to
z gło wy, kło pot z gło wy. Czy tam w Ma -
łym słow ni ku gwa ry Gór ne go Ślą ska
Bo że ny Cząst ki -Szy mon, Je rze go Lu -
dwi ga i He le ny Sy no wiec z ro ku 2000:
„No na resz cie wszy scy po śli, mó my zby -
te te uro dzi ny”. To ko lej ny sta ro pol ski
ar cha izm – imie słów przy miot ni ko wy
bier ny od cza sow ni ka zbyć (zbyć – zby -
ty – tak jak myć – my ty, kryć – kry ty, po -
cząć – po czę ty), nie obec ny w ję zy ku
ogól nym. 

A i sam cza sow nik zbyć, zby wać,
od być po cho dzą cy, jest już we współ -
cze snej pol sz czyź nie co raz rza dziej
uży wa ny, w słow ni kach za opa try wa ny
w kwa li fi ka tor prze sta rza ło ści, choć
przy wo łu je my go nie raz w zna cze niu
„zo sta wać ja ko nad wyż ka, wy stę po -
wać w nad mia rze”: „Wy naj mu ję zby wa -
ją cy po kój”, „Zby wa ło mu tro chę cza -
su”. Kie dy zaś po wie my, że nie zby wa
ko muś na czymś – np. „Na złych ma nie -
rach ci nie zby wa”, „Nie zby wa ło mu
fan ta zji”, to zna czy to, że „ktoś ma cze -
goś w nad mia rze lub w do sta tecz nej ilo -
ści”, na to miast kon struk cje ty pu „Na uro -
dzie mu nie zby wa, ale jest du szą
to wa rzy stwa” funk cjo nu ją w zna cze niu
„ktoś ma cze goś ma ło lub nie ma te go
w ogó le”. Od cza sow ni ko wy rze czow nik
zby cie – do daj my – obec ny jest w zwro -
cie mieć coś na zby ciu, czy li „mieć cze -
goś w nad mia rze, móc się czymś po dzie -
lić”, np. „Nie masz przy pad kiem stu
zło tych na zby ciu?”.

Książ ko wy cha rak ter ma ją też wy po -
wie dzi „Zbył jej py ta nie mil cze niem”,
„Zbył go żar tem, obiet ni cą”, „Zbył te
prze stro gi śmie chem”. Zbyć zna czy
w nich ty le, co „za re ago wać na czy jeś

py ta nie, czy jąś proś bę w spo sób zdaw -
ko wy, wy mi ja ją cy, lek ce wa żą cy”.

W ję zy ku urzę do wym zbyć to „sprze -
dać, od stą pić coś za pie nią dze, po zbyć
się cze goś przez sprze daż: „Zbyć zie mię,
po se sję”, „Zbyć coś na li cy ta cji”, „Zby -
wać ak cje, wie rzy tel no ści”.

W ję zy ku han dlo wym z ko lei zbyt jest
„pierw szym ogni wem łą czą cym sfe rę
pro duk cji ze sfe rą ob ro tu, sprze da żą”:
„Ko rzyst ny, ła twy zbyt”, „Zbyt na to wa -
ry, na ar ty ku ły prze my sło we”, „Ry nek
zby tu”, „Ce na zby tu”, „Or ga ni zo wać,
roz sze rzyć, za pew nić so bie zbyt na coś”,
„Li czyć na zbyt”, „Po szu ki wać, szu kać
zby tu na coś”, „Mieć trud no ści ze zby -
tem to wa rów”.

Oczy wi ście, do tej sa mej ro dzi ny wy -
ra zo wej co przy wo ła ne wy żej for my na -
le żą ta kie sło wa, jak na zbyt, nie zbyt, zbyt -
ni, zbyt nio, zby tecz ny, zby tecz nie,
zby tecz ność, zby tek, zbyt ki, zbyt kow ny,
zbyt ko wać, zbyt nik, zby wal ny, zby wal -
ność, po zbyć się.

To ostat nie – po wszech nie uży wa ne
(„Po zby łem się kło po tu”, „Po zby łem się
sta rych ubrań”, „Po zby łem się uciąż li -
wych obo wiąz ków”) – prak tycz nie wy -
par ło z obie gu ko mu ni ka cyj ne go daw -
ne zbyć. W ję zy ku sta ro pol skim
funk cjo no wa ło ono w zna cze niu „po zbyć
się stra cić” („Wię cej zbę dzie niż na bę -
dzie”- Erazm Glicz ner XVI w., „Złym
złe go zbył” – z tek stu XVII -wiecz ne go),
„ujść, umknąć, znik nąć” („Opadł mię ku -
pa żoł nier stwa, ato li im zby ła mie dzy le -
śne cie nie” – Piotr Ko cha now ski 1566-
1620), „przejść, prze mie nić się” („Zbył
w ka mień, któ ry zo stał pod wę ża oso -
bą” – Ja kub Że brow ski XVII w.). Zwrot
zbyć gar ła zna czył ty le, co „„po stra dać
ży cie, stra cić ży cie” („Ma lut ką ra ną
zbył gar ła” – Erazm Otwi now ski
XVI/XVII w.), a zbyć mo wy – „stra cić
mo wę, za milk nąć, za nie mó wić” („Zbyw -
szy mo wy, wspól ne mie sza li wzdy cha -
nia” – Piotr Ko cha now ski).

Zbyt był kie dyś „nad mia rem, po zo sta -
ło ścią” („Wie le ście ko szów zby tu ułom -
ków chle ba wzię li” – Sta ni sław Mu rzy -
now ski XVI w., „Wszak już te go na trzy
zby ty” – „Pro teus al bo od mie niec”
z r. 1564), „zbyt kiem, luk su sem” („Bied -
ny lud pra cu je na zby ty pa nów” – Woj -
ciech Chro ściń ski XVII/XVIII w.), a tak -
że „wy bry kiem, wy dzi wia niem” („Ja kie
nad na mi szczę ście czy ni zby ty” – Wa -
le rian Chro ściń ski) – tak jak zbyt ność to
daw na „nad mier ność, nie umiar ko wa nie,
zby tek, prze pych, luk sus” („I dziś
na wszyst kie zbyt no ści chrze ści jań ski lud
przy wo dzi” – „Ko me dia o mię so pu ście”
z pocz. XVI w.).

Nie mo gę w dzi siej szym od cin ku nie
po wie dzieć i te go, że ety mo lo gicz ny
zwią zek z cza sow ni kiem zbyć ma imię
Zby gniew, w pol skich źró dłach po -
świad czo ne od XI wie ku, zło żo ne z dwu
czło nów: Zby - „zbyć, po zbyć się” oraz
–gniew „gniew”. Ety mo lo gicz nie Zby -
gniew ozna cza za tem „te go, któ ry zbył,
po zbył się gnie wu”. Uro bio no od tej po -
sta ci bar dzo sil nie utrwa lo ne w co -
dzien nym ję zy ku zdrob nie nia: Zbych,
Zbyś, Zby szek, Zbysz ko, Zby nio – wszyst -
kie z pier wot ną sa mo gło ską „y”. Po nie -
waż w do ku men tach przez wie ki mie sza -
no zna ki „y” oraz „i”, od XVI stu le cia
za czę ło się po ja wiać – błęd ne z punk tu
wi dze nia ety mo lo gicz ne go – wtór ne
brzmie nie Zbi gniew. W wie ku
XVIII imię to wy szło z uży cia. Wró ci -
ło w stu le ciu XIX wraz mo dą na imio -
na sło wiań skie, a po pu lar ność je go
wzro sła na po cząt ku XX wie ku dzię ki
„Krzy ża kom” Hen ry ka Sien kie wi cza,
w któ rych jed nym z bo ha te rów jest
Zbysz ko z Bog dań ca. I tyl ko nie mo gę
po jąć, dla cze go osta tecz nie wy grał wa -
riant Zbi gniew. Czy ro da kom nic nie
pod po wie dzia ły przy wo ła ne zdrob nie -
nia Zbych, Zby szek, Zbysz ko, Zby -
sio – wszyst kie z „y”?!

■

I zbyte,
Zbychu!

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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CY LIN DER

Nie je stem pe wien – śni ło mi się to, czy zda rzy ło na praw -
dę.

W sa mo po łu dnie spo tka łem sta re go czło wie ka w czar -
nym cy lin drze, któ ry po wie dział mi:

– Pa mię taj… – i po tem mó wił dłu go, ge sty ku lu jąc skom -
pli ko wa nie, a ja wszyst ko do sko na le ro zu mia łem.

Ale co mó wił, już nie pa mię tam. Wiem tyl ko, że by ła to
ca ła praw da o na szym świe cie.

Mam na dzie ję, że się nie zgu bi ła i jest tam gdzieś we
mnie…

KART KA

Mia łem pod pi sać pa pier.
Sie dzia łem sam przy du żym sto le nad kart ką. Obok

le żał czer wo ny dłu go pis, wy ce lo wa ny w nią ostrą
koń ców ką.

Za drzwia mi cze ka li lu dzie, któ rzy mnie tu do pro wa -
dzi li. 

Nie mo głem pod nieść rąk, by ły zdrę twia łe – jak pod czas
snu, kie dy pod kła da się je pod gło wę.

Nie pod pi sa łem. Zresz tą, nie pa mię ta łem swo je go na zwi -
ska. Ty le ich mia łem w po przed nich wcie le niach…

HOR DA

Zo sta łem przy wód cą ste po wej hor dy.
Pa mię tam, że dłu go mu sia łem wal czyć na ma czu gi, aby

nim zo stać. Ko bie ty przy glą da ły się, trup ście lił się gę sto…
Obo la ły i zwy cię ski sta ną łem na wzgó rzu mi przy na leż -

nym i ro zej rza łem się po mo jej oko li cy. Za nią, hen da le -
ko, le ża ły zie mie do zdo by cia.

Wes tchną łem, ale tak, że by nikt nie sły szał.
– Co ja te raz z tym wszyst kim zro bię? – py ta łem sam sie -

bie. – Nie chcę wła dzy. Nie na wi dzę roz ka zy wać, zdo by -
wać i de cy do wać za ko goś. Więc dla cze go bi łem się o to?

A obok, ni żej, w tu ma nach ku rzu, to czy ła się za żar ta wal -
ka o to, kto bę dzie no sił za mną zło tą ma czu gę…

DA LE KA PÓŁ NOC

Na gle zna la złem się w środ ku no cy po lar nej, gdzieś na da -
le kiej pół no cy, wśród lo du i pół mro ku.

To wa rzy szył mi oswo jo ny bia ły niedź wiedź, usi łu ją cy
na uczyć mnie ży cia w tak nie ludz kich wa run kach – bez
miast, zie le ni, rzek, kwia tów i przy jem ne go cie pła.

Nie na uczył…
Gdy wresz cie obu dzi łem się, prze ra żo ny bez na dzie ją, za -

uwa ży łem, że za oknem spa dło pół me tra bia łe go pu chu.
Cze ka ło mnie od śnie ża nie au ta, któ rym mia łem je chać
na waż ne spo tka nie, gdzie – być mo że – los cał ko wi cie od -
mie ni mo je ży cie.

Spóź ni łem się i nie od mie nił…

MO JE

To był naj dziw niej szy sen w mo im ży ciu.
Le cia łem, sie dząc na wiel kim or le i po dzi wia łem gó ry,

mo rza, la sy, rze ki. Ni gdzie nie by ło lu dzi.
To wszyst ko by ło mo je.
Ża ło wa łem tyl ko, że nie mo gę o tym ko muś po wie dzieć.

Ale i tak za pew ne nikt by mi nie uwie rzył…

TŁUM

Wca le nie chcia łem tam być, a by łem – w środ ku wie -
lo ty sięcz ne go tłu mu i słu cha łem prze mó wie nia w nie zna -
nym mi ję zy ku. Co ja kiś czas lu dzie kla ska li i wy da wa li na -
mięt ne okrzy ki. Ja też, cho ciaż ab so lut nie nie wie dzia łem
o co cho dzi.

W pew nym mo men cie tłum na gle znik nął, jak za do tknię -
ciem cza ro dziej skiej różdż ki. Zo stał tyl ko mów ca w bia -
łym gar ni tu rze. Pod szedł do mnie i po wie dział:

– Za pa li my?
Wie dzia łem, że mu szę, cho ciaż nie pa li łem od dwu dzie -

stu kil ku lat…

CHMU RA

Pły ną łem przez ży cie na wiel kiej chmu rze, sto jąc
nad dwo ma ko tła mi i prze le wa łem mo je my śli z jed ne go
do dru gie go.

W jed nym nie uby wa ło, w dru gim nie przy by wa ło…

MICHAŁ WROŃSKI

Sny obie ca ne
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WIL KI

Dwa na ście wiel kich wil ków cze ka ło na coś, sto jąc nie -
ru cho mo, ty łem do mnie.

Ob ser wo wa łem je na skra ju roz le głej po la ny, z am bo ny,
któ rą pa mię ta łem z dzie ciń stwa, zbu do wa nej kie dyś przez
mo je go dziad ka.

Nad cho dził zmierzch. Wie dzia łem, że mu szę wra cać
do do mu, ale ba łem się zejść.

Na gle wil ki za czę ły prze raź li wie wyć. Zza drzew uka -
zał się nie ska zi tel nie pięk ny, wiel ki Księ życ w peł ni. 

Zwie rzę ta w jed nym mo men cie zmie ni ły się w bro da -
tych lu dzi i go po żar ły.

Pła ka łem…

BEZ SNÓW

Bez po da nia po wo dów ode bra no mi pra wo do snów.
Mo je spa nie sta ło się czyn no ścią ja ło wą, zu peł nie bez sen -

su. Śni łem o tym, że nic mi się nie śni. Brną łem przez sen
w kom plet nej pu st ce, bez kształ tów i ko lo rów. Wszę dzie
kró lo wa ła mar ność ni co ści – po nu ra i bez na dziej na jak nie -
skoń czo ność.

W pew nym mo men cie prze mknę ła tyl ko sza ra mysz ka,
któ rej też – by łem prze ko na ny – ode bra no pra wo do prze -
ży wa nia ma low ni czych snów…

WI NA

Ja kaś pra wie za po mnia na wi na tli ła się we mnie od nie -
ja sne go po cząt ku, nie prze szka dza jąc mi zu peł nie w speł -
nia niu co dzien nych obo wiąz ków.

Ale każ dej no cy znie nac ka da wa ła mi o so bie gwał tow -
nie znać. Cho ciaż na chwi lę. Roz pa la ła się nie bo tycz nym
ogniem i po czu cie wi ny zmie nia ło się w po czu cie pa lą ce -
go wsty du, nie okre ślo ne go i nie na zwa ne go, tak jak nie okre -
ślo na i nie na zwa na by ła wi na.

– Pew nie każ dy ma coś ta kie go, od Ada ma i Ewy – my -
śla łem co ra no, a po czu cie wi ny ma ja czy ło co raz sła biej,
aż w koń cu roz pły wa ło się w mo im nie za chwia nym po czu -
ciu pra wo ści i świę tej ra cji…

BEZ SENS

Po roz glą da łem się wo ko ło i zo ba czy łem zu peł nie na gi
BEZ SENS. Tań czył, chi cho cząc i po kle py wał się po chu -
dych udach, a to wa rzy szy ły mu ma łe zie wa ją ce ob ło ki, obo -
jęt ne na wszyst ko.

Tak do sa me go ra na, kiedy otwo rzył mi oczy na sens jed -
no ra zo we go ist nie nia, a być mo że na wet wie lo krot ne go…

SZCZĘ ŚCIE

Na roz le głym po lu pod la sem sia łem szczę ście!
Mia łem na so bie płó cien ną płach tę siew cy, peł ną ma leń -

kich zia re nek, pra wie nie wi docz nych. Prze mie rza jąc ryt -
micz nym kro kiem, za ma chi wa łem się z gar ścią przy szłej
szczę śli wo ści. Od brze gu do brze gu po la.

Do za cho du słoń ca.
Po tem sia dłem zmę czo ny na ka mie niu i cze ka łem, jak -

by z na dzie ją, że szczę ście za raz wy ro śnie.
Ale zie mia by ła ja ło wa. W da li szu miał uśpio ny las…

CI SZA

Śni ła mi się ja kaś bez tro ska hi sto ryj ka z kan ka nem na sce -
nie, kie dy na gle obu dził mnie gło śny, prze bi ja ją cy mu zy -
kę Of fen ba cha, ża ło sny płacz.

Za pa li łem świa tło – CI SZA!
Sa mot na i za gu bio na w wiel kim mie ście, chcia ła, że bym

ją usły szał. By łem z nią już do świ tu…

PO DRÓŻ

Sie dzia łem w wy kwint nym wa go nie re stau ra cyj nym, ob -
słu gi wał mnie kel ner w bia łym gar ni tu rze. Ja dłem wy szu -
ka ne da nia: ja kieś ho ma ry, kre wet ki, tru fle i pi łem naj lep -
sze ko nia ki, nie upi ja jąc się. Roz brzmie wa ła ci cha mu zy ka
orien tal na, a za okna mi po ja wia ły się i zni ka ły wspa nia -
łe kra jo bra zy, tak wspa nia łe, że za pie ra ły dech. 

Na gle po ciąg za trzy mał się, ka za no mi wy siąść. Sta now -
czo i bez dy sku syj nie. 

Znaj do wa łem się w środ ku odra pa nej ma szy ne rii z wiel -
ki mi rol ka mi płót na, z na ma lo wa ny mi pej za ża mi. Kil ku ro -
bot ni ków, któ rzy za pew ne je prze su wa li pod czas mo jej po -
dró ży, skoń czy ło pra cę i szy ko wa ło się do do mów. Pa trzy li
na mnie obo jęt nie, bez uśmie chu.

Nie mia łem żad ne go ba ga żu. Nie wie dzia łem, gdzie mam
pójść…

PRZE GRY WA NIE

Prze gry wa nie dziw nie mnie pod nie ca ło. Każ de go ran ka wy -
cho dzi łem do ży cio wej go ni twy, aby nie być pierw szym
na me cie. Gwiż dżą cym ki bi com przy jaź nie ma cha łem rę ką.

– Chodź cie! – wo ła łem. – Spró buj cie, jak to przy jem nie
prze gry wać!...

I zno wu usta wia łem się na star cie, obok dy szą cych zwy -
cię stwem za wod ni ków.

Pa dał strzał…

WĘ DRO WA NIE

Tym ra zem wę dro wa łem na KO NIEC ŚWIA TA, wie dząc,
że świat nie mo że mieć koń ca. 

– Na wet, gdy znik nie, po ja wi się za raz na stęp ny – sły -
sza łem wie le ra zy.

Otwie ra ły się przede mną wszyst kie ho ry zon ty, mi ja ło
mnie ty sią ce lu dzi – obo jęt nie, cza sem uśmie cha jąc się przy -
jaź nie, rzad ko oka zy wa no mi wro gość. Raz tyl ko zo sta łem
na pad nię ty przez dwóch osił ków, bo nie po do ba ła im się
mo ja gę ba i za bra no mi ple cak. Był cięż ki, wy peł nio ny ce -
gła mi na bu do wę mo je go do mu, da lej wę dro wa ło się tro -
chę wy god niej. Mia łem jed nak już dość!

Głod ny, spra gnio ny i śpią cy – reszt ka mi sił mo dli łem się
o ra nek, któ ry mnie zba wi, do pro wa dza jąc do ju tra, z bła -
hy mi, co dzien ny mi obo wiąz ka mi bez wę dró wek.

Do pro wa dził mnie w koń cu i na pi sa łem te sło wa…

BEZ BU DZI KA

Gę sim pió rem, w gru bym ka je cie, z wiel kim mo zo łem pi -
sa łem jed no dłu gie zda nie bez prze cin ków, kie dy po czu łem,
że nie mo gę skoń czyć. Jak bym chciał za pi sać wiecz ność.

Pi sa łem, pi sa łem, pi sa łem!
Ktoś ukradł mój bu dzik?
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KIE RAT

By łem za przę gnię ty do nie zbyt
du że go kie ra tu, z trze ma jesz cze
osioł ka mi. Cho dzi li śmy w ko ło,
wy da wa ło się, dla sa me go cho dze -
nia, po nie waż kie rat nic nie pro -
du ko wał, do ni cze go nie był pod -
łą czo ny.

– To bez sen su – za pła kał je den
z osioł ków.

– A nie wszyst ko ci jed no, dur -
niu? – wy sa pał dru gi.

– Ja tam lu bię kie ra to wać dla sa -
me go kie ra to wa nia – od parł trze ci.

Ja mil cza łem, bo wie dzia łem, że
to tyl ko sen. Ra no pój dę do pra -
cy i do sta nę za to pie nią dze
na wszyst ko…

LO TE RIA

Na ja kiejś ogól no świa to wej lo te rii wy gra łem pół to ra mi -
liar da do la rów i za czę ło się mo je nie szczę ście.

Nie da wa ły mi spo ko ju służ by po dat ko we, róż ne zboż -
ne fun da cje, pła czą ce gru py zwy kłych na cią ga czy, ko le -
dzy z pod sta wów ki (któ rych nie pa mię ta łem) oraz ban dy
bez czel nych zło dziei. Przy ja cie le zmie ni li się we wro gów,
po rzu ci ła mnie dłu go let nia to wa rzysz ka ży cia, bo ku pi łem
jej za ma ły dia ment, a na wet
prze gra łem ja kieś waż ne wy bo ry
z nie wia do mych po wo dów.

Schro ni łem się w wiel kim zam -
ku na wy so kiej gó rze, ale i tam
zna la zła mnie ar mia da le kich
krew nych z żą da niem wspar cia.

Ucie kłem pry wat nym he li kop -
te rem i wy lą do wa łem na ostat niej
bez lud nej wy spie, gdzie nie po -
trzeb ne by ły żad ne pie nią dze.

Po ode sła niu he li kop te ra, zbu -
do wa łem so bie na drze wie sza łas,
o któ rym za wsze ma rzy łem. Za -
sną łem z roz ko szą.

Obu dzi ła mnie na śnia da nie
pięk na, dłu go no ga Pię tasz ka opa -
lo na na brąz. Do sta łem mał że
i wo dę ze źró deł ka.

I ty le…

RY SOW NIK

Oka za ło się, że je stem zna -
nym – na ca łym roz le głym te ry to rium – ry sow ni kiem na -
skal nym.

Miesz ka łem w przy tul nej ma łej ja ski ni, gdzie przy no szo -
no mi ogień, naj lep sze ka wał ki mię siw, a na wet co ład niej -
sze nie wol ni ce z są sied nich ple mion.
Ży łem szczę śli wie i nie zbyt pra co wi cie do mo men tu, kie -

dy nasz strasz nie brzyd ki i ko śla wy wódz ka zał mi wy ryć
na zbo czu naj wyż szej gó ry swój por tret. Wspią łem się tam
zgnę bio ny. Wie dzia łem, że zo sta nę stam tąd strą co ny
za ka rę.

By łem bo wiem ry sow ni kiem re ali stycz nym i mo ja rę ka
nie po tra fi ła kła mać…

JABŁ KO

To śni mi się mniej wię cej raz
w mie sią cu.

Sto ję na stoł ku, a w mo ją stro -
nę peł znie dłu gi wąż, z czer wo -
nym jabł kiem w py sku. Za nim
idzie pra wie cał kiem go ła ko bie -
ta i po pę dza go ba tem.

Czu ję dziw ne za gro że nie dla
świa ta, zwłasz cza, że w od da li
sły chać tra gicz ną wa gne row ską
me lo dię.

Ale wąż z jabł kiem i ko bie tą mi -
ja ją mnie obo jęt nie, nic ode mnie
nie chcąc. Zni ka ją za od le głym
wzgó rzem.

Scho dzę ze stoł ka. Wy da je mi
się, że oca li łem świat…

BZDUR KA

Za przy jaź ni łem się z BZDU RĄ, wła ści wie z bzdur ką, bo
by ła nie za du ża i mó wi ła cien kim gło sem.

Cho dzi li śmy na spa ce ry po świe cie, ale tro chę się jej wsty -
dzi łem, bo mi mo swo jej ma ło ści rzu ca ła się lu dziom w oczy
ja skra wym ubra niem i by ła krzy kli wa. A dys ku to wa ła bez
prze rwy: o sztu ce, o po li ty ce, o hi sto rii, o bu dow nic twie
lą do wym i wod nym, o wy cho wa niu dzie ci, o mo dzie oczy -

wi ście i w ogó le o wszyst kim,
na czym spo czę ły jej nie bie skie
oczka.

– Dla cze go z nią się za da -
jesz? – py ta no mnie bez u stan nie.

– Mo że dla te go, że mó wi to, co
my śli i wiem jak ją prze ko nać
do mo ich wy uczo nych ar gu men -
tów – chcia łem tak wy ja śnić, ale
zwy kle mó wi łem:

– Przy jaź nię się z mo ją bzdur -
ką, bo ją lu bię. Jest za baw na. No
i czu ję się przy niej mą drzej -
szy…

KO LEJ KA

Sta łem w dłu giej ko lej ce
do wyj ścia. Wyj ścia nie wia do mo
do kąd, wła ści wie. Sta ra łem się za -
wsze być na koń cu, ale nie za wsze
mi się to uda wa ło. 

Mu sia łem od cho dzić i wra cać,
od cho dzić i wra cać.

– Zde cy duj się wresz cie, czło wie ku! – usły sza łem z gó -
ry. – To jest ko lej ka do wej ścia, nie wyj ścia...

Mi chał Wroń ski, po eta, jest au to rem kil ku dzie się ciu
słu cho wisk ra dio wych i wi do wisk te le wi zyj nych, kil ku sztuk
te atral nych, kil ku na stu ba jek sce nicz nych i mu si ca li.
Wy dał wie le ksią żek z pro zą po etyc ką. Wy bra ne frag men ‐
ty po cho dzą ze Snów obie ca nych, Gli wi ce 2016, Wy daw ‐
nic two MEW. Au tor jest sta le obec ny w in ter ne cie:
mi chalw ron ski 45.blog spot.com. 
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W
e dług Krzysz to fa Zu cho ry mia ła de -
kla ro wać, „że nie wi dzi istot nej róż -

ni cy mię dzy pi sa niem wier szy, a rzu ca niem
dys kiem – jed no i dru gie wy ma ga bo wiem
na tchnie nia, mi ło ści i umi ło wa nia pięk na”.
Mo wa o Ha li nie Ko no pac kiej, pierw szej
pol skiej mi strzy ni olim pij skiej, dys ko bol -
ce i jed no cze śnie au tor ce li rycz ne go zbio -
ru o ty tu le Któ re goś dnia. Sie dem na ście
wier szy z te go wy da ne go w 1929 ro ku to -
mi ku, od osob nio ne go in cy den tu wy daw -
ni cze go w do rob ku po et ki (czy mo że
bar dziej spor t smen ki), przy po mnia no li -
te rac kiej pu blicz no ści dwu krot -
nie – w 1994 ro ku i przed dzie się ciu la ty,
upa mięt nia jąc osiem dzie sią tą rocz ni cę
zdo by cia przez Ko no pac ką zło te go me da -
lu na igrzy skach w Am ster da mie. 

W ty tu ło wym wier szu zbior ku pod miot
zwie rza się z nie szcze gól nie od kryw cze -
go pra gnie nia: „w wiel ką uciec prze -
strzeń / Przed dniem, co mu si przyjść, – /
Bo pra gnę błą dzić jesz cze / Nim kie dyś za -
cznę iść”. Błą dze nie, piel grzy mo wa nie, po -
szu ki wa nie wła snej prze strze ni – lub szu -
ka nie i na zy wa nie świa ta dla sie bie – to
wła ści wie po etyc ka ini cja cja. Moż na,
przy znaj my, od dać jej spra wie dli wość
bar dziej ory gi nal nie, ale nie wie le chy ba
w li te ra tu rze świa to wej ta kie go błą dze nia,
któ re sa mo sie bie mo gło kon fron to wać
z wę drów ką na lek ko atle tycz ny sta dion
i z peł nym gra cji wspię ciem się na naj wyż -
szy sto pień olim pij skie go po dium. 

Ale nie kon fron to wa ło. Tu li ło i pie ści -
ło za stęp czy, wtór ny, ma nie rycz ny ży wot
li te rac ki: „We zmę sło wa naj prost sze, /
Mięk ką mam dłoń, a prze cież / Jak no -
że je wy ostrzę”. W isto cie no że słów
drze ma ły głę bo ko w fu te ra łach sen ty -
men tu, w opra wie ma nie ry ni to ro man -
tycz nej, ni to mło do pol skiej, ale bez -
względ nie mło dzień czej i na iw nej. I ja koś
żal, że „mięk ka dłoń” nie po ję ła swej
spor to wej, wła ści wej twar do ści. Czy
po dob nie na pi sa ła by o swo im dru gim,
wy ide ali zo wa nym ja, współ cze sna mi -
strzy ni dys ku, ku li i mło ta? Czy spa li ła -
by rzut ry mu i lot me ta fo ry? Czy na po -
etyc kiej ago rze war to mie rzyć si ły
na za mia ry, czy mo że za wsze na le ży mie -
rzyć się z ni mi bez mia ry – dla uni wer -
sal nej, pod go rącz ko wej wia ry? „Za kimś
po kło ny bi ję / I cu dzym śpie wam gło -
sem” – za no tu je pod miot li rycz ny, od no -
tu je ja kieś za mia ry i cho ciaż to za mia ry
dys ko bol ki, re kor dzist ki świa ta – ich po -
stać skrom na, wą tła i kru cha. 

Po ezja nie od wza jem ni ła mi strzy ni dys -
ku afek tu. Po woj nie Ko no pac ka, osia dła
w Ame ry ce, szu ka ła ar ty stycz ne go speł -
nie nia w ma lar stwie, wy bie ra jąc naj czę -
ściej pej za że. Mo że gdzieś w ich tle do -
strze ga ła i nie do strze ga ła sie bie, coś
w so bie od kry wa jąc i jed no cze śnie
przed czymś się ukry wa jąc – na tle cie -
płych wód, pod błę kit nym nie bem,
w mgłach je sie ni, przez któ re prze bi ja ły
opił ki zło ta we go słoń ca. Na ma lo wa ła
tak że „Au to por tret z sza lem”, po wta rza -
jąc w sa mo dziel nym ge ście por tret, na któ -
rym uwiecz nił ją Wit ka cy. 

Każ de pi sa nie, na wet nie do sko na łe, to
rów nież szki co wa nie au to por tre tu. Na lek -

ko atle tycz ne are ny Ko no pac ka wkra cza -
ła w czer wo nym, ty le spor to wym, ile ar -
ty stow skim be re cie. W Ta trach, pod czas
mniej lub bar dziej za wzię tych spa ce rów,
do czer wo ne go be re tu wy bie ra ła kom po -
zy cję z czer wo nym swe trem – jak by
chcia ła chro nić się w ko lo rze sil nym,
gę stym i nie od par cie ży wot nym. W wier -
szach z je dy ne go to mi ku od no to wa ła
„sy gna łów prze stro gi czer wo ne” lub to, że
no że „bły sły czer wo no”. Gdzieś obok, we
wnę trzu tej sa mej książ ki, swo je na iw ne
je ste stwo gło si ła „ró ża czer wo na”. Gdy -
by wpiąć ją w be ret, by ła by nie po waż na,
bo nie na swo im miej scu i pew no w ob -
ro cie, któ ry trze ba wy ko nać przed rzu ce -
niem dys ku, drga ła by od po dmu chów
po wie trza śmiesz nie, dziw nie i bez wy raź -
ne go ce lu. 

W pi sa nym w 1980 ro ku li ście
do uczniów Li ceum im. Pol skich Olim -
pij czy ków w Szcze ci nie Ko no pac ka stre -
ści ła z ele ganc ką skrom no ścią przy go dę
mło do ści: „to nie wiel ka mo ja za słu ga, że
dysk wy rwał się tro chę za da le ko, to za -
słu ga ra do ści ży cia, słoń ca i nie bie skie -
go nie ba i zie lo nej tra wy bo isk”. Wy rwał
się dysk i po fru nął naj da lej, mi ja jąc śla -
dy, któ re po zo sta wi ły dys ki współ za wod -
ni czek w naj waż niej szych, bo olim pij -
skich za wo dach. Wy rwa ła się tak że
po ezja. Nie da ne jej by ło mie rzyć się
z twór czo ścią rów no le gle obec nych
na po etyc kim ryn ku Ma rii Paw li kow skiej -
-Ja sno rzew skiej, Bro ni sła wy Ostrow -
skiej czy Ka zi mie ry Ił ła ko wi czów ny.
Wier szo pi sa nie Ko no pac kiej jest świa dec -
twem bez pre ten sjo nal nej (po dob nej do tej
szu ka ją cej swe go wy ra zu na sta dio nie) ra -
do ści ży cia – ta kiej ra do ści, któ rej nie za -
szko dzi za dać na pa pie rze dyk tan do
z eg zal ta cji, z wy wa żo ne go smut ku
i prze mi ja nia. Naj cie kaw sza ze wszyst -
kich by ła w li ry ce Ko no pac kiej przy go -
da po dró ży: „Nie płacz cie nad od jaz dem.
Kie dyś wy chy lo na / Z mkną cych okien
wa go nu – za tę sk nię, za cier pię”. Wte dy,
a mo że in nym ra zem, a mo że już za wsze:
„Wtu lę się w słod kim ku rzem pach ną ce
sie dze nia”. W swym ży ciu od by ła po et -

ka i dys ko bol ka wie le po dró ży – zwy czaj -
nych i dra ma tycz nych – a „po cią gu nik -
ną ca la tar nia” z wier sza „Po że gna nie”
oświe tli ła, jak w wie lu wo jen nych i po -
wo jen nych pol skich lo sach, do bro wol ne
wy gna nie. Być mo że każ de mu, na wet je -
że li to tyl ko prze czu cie: „Mgły na mo kłe
roz wle cze od cho dzą cy po ciąg, / Umilk -
nie gwizd da le ki, na sią kły wil go cią”. Wil -
got ne, łza we są roz sta nia – z ludź mi, z oj -
czy zna mi, ze sztam bu chem wy peł nio nym
wier sza mi. 

„Nie po kój” z utwo ru Ko no pac kiej
pod tym sa mym ty tu łem: „Wa łę sa się, sła -
nia, / Jak cień wier ny przy bo ku”. W myśl
sta ro świec kim za sad nie po kój po wi nien
ob ja wiać się ty le wier nie, ile dys kret nie.
Ni gdy nie do wie my się, dla cze go wy bit -
na lek ko atlet ka, zdo byw czy ni naj wyż -
szych spor to wych lau rów, pra gnę ła mó -
wić o so bie nie do sko na ły mi wier sza mi.
Ale ja koś do brze tym wier szom w ar cha -
icz nej epo ce spor tu, gdy był ży wio łem ro -
man tycz nych ama to rów. Ro man tycz -
nych i wy kształ co nych, do brze
wy cho wa nych i świa do mych, że kon wen -
cjo nal nie, po wta rza jąc echa li te ra tu ry,
trze ba roz pra wiać o uczu ciach i o lę kach,
któ re wy klu wa ją się w ży ciu. W ta kim
roz pra wia niu epi ta fia są od po wied nio
gorz kie i mi mo wol nie słod kie: „I zda wać
mi się bę dzie, że czy tam po emat, /
W daw nym dwo rze, w mil cze niu sta rej
bi blio te ki / I uwie rzę w to na wet, za -
mknąw szy po wie ki, / Że po wra cam
do do mu, któ re go już nie ma”.

Nie ma już dwo ru doj rza ne go w bły sku
li rycz nej tę sk no ty. I ja koś żal, że nie ma
świa ta, gdzie dys ko bol ki pi szą wier sze,
ma lu ją pej za że, cho dzą po gó rach bez wy -
raź ne go, tre nin go we go po wo du i nie po ko -
na ne wy co fu ją się ze spor to wej ry wa li za -
cji. A po tem zwy czaj nie po ko nu ją resz tę
ży cia. Tyl ko nie kie dy – w zgo dzie z in ną
stro fą przy wo ły wa ne go wcze śniej „Nie -
po ko ju” – „ja kaś praw da da le ka – / umie -
ra”. A na wet je że li nie umie ra, to dłu go,
do tkli wie uwie ra. Któ re goś dnia po ezja
przyj rzy się nam wszyst kim z od da li. 

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Którego
dnia (?)
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Gdy się do sta tecz nie dłu go ży je, to
moż na z po zy cji star sze go ko le gi

pi sać na te mat młod sze go o 15 lat
Przy ja cie la ja ko o Mi strzu! Tak się
dzie je wśród ba da czy pol skiej li te ra -
tu ry, iż ma my nie kie dy po dob ne za -
in te re so wa nia i fa cho we fa scy na cje.
Tu tą fa cho wą fa scy na cją jest tek sto -
lo gia, do któ rej do szedł dr hab. Jan Ja -
kób czyk, pro fe sor Uni wer sy te tu Ślą -
skie go i dy rek tor Wy daw nic twa tej że
Uczel ni w doj rza łym okre sie swo jej
pra cy na uko wej. Nie bę dę ukry wał, że
naj pięk niej szą księ gą wspo mnia nej
Ofi cy ny jest dla mnie oczy wi ście
oka za ły tom za ty tu ło wa ny Al fa bet
Pasz ka. Be rent, sty li sty ka (i oko li ce),
Że rom ski, zre da go wa ny przez Ja -

na Ja kób czy ka z po mo cą Kry sty ny
Kral kow skiej -Gąt kow skiej i Mag da -
le ny Pie ka ry, a opu bli ko wa ny w ro -
ku 2010 z oka zji mo je go 70-le cia.
Naj waż niej szą zaś dla Ja sia (nie chaj
mi wy ba czy tę hi po ko ry stycz ną for -
mu łę, ale 35 lat zna jo mo ści – czy li
Dan tej ska po ło wa na sze go po by tu
na tym pa do le pła czu – do cze goś
upo waż nia i na wet zo bo wią zu je!)
pew nie po zo sta nie fun da men tal -
na dwu to mo wa edy cja Nie dru ko wa -
nych dra ma tów Ga brie li Za pol skiej
z ro ku 2012, w któ rej pod je go na czel -
ną re dak cją zgru po wa no ta kie in e di -
ta pi sar ki, jak Ner wo wa awan tu ra,
Pa ria sy (tom 1), Ca re wicz, Asy stent
(tom 2). Wspo mi na jąc o tym tek sto -

lo gicz nym wy czy nie i suk ce sie (Jaś
był siat ka rzem w mło do ści i wie ku
mę skim!), czas na roz po czę cie nar ra -
cji ab ovo, czy li od na sze go spo tka -
nia w ro ku 1983, gdy mgr Ja kób czyk
za wi tał w Za kła dzie Hi sto rii Li te ra -
tu ry Po ro man tycz nej, bę dą cym czę -
ścią In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej ka to wic kiej Al ma Ma ter. 

Cho ciaż kie row ni kiem owe go Za kła -
du był wów czas prof. Ta de usz Buj nic -
ki (prze ją łem je go obo wiąz ki do pie ro
po trzech la tach), to wła śnie mnie
wy brał so bie wy smu kły i uspor to -
wio ny ama tor pił ki siat ko wej na pro -
mo to ra pra cy dok tor skiej. Wy ni kiem
na szych dys ku sji i prze my śleń był
tom pod wy mow nym ty tu łem: O tym,
jak Mło da Pol ska po si wia ła. Pro -
za mło do pol ska wo bec re wo lu cji 1905
ro ku (Ka to wi ce 1992, nb. okład ka
132-stro ni co we go wo lu mi nu jest srebr -
no -si wa!). Książ ka opo wia da o po wie -
ściach i no we lach Gu sta wa Da ni łow -
skie go (Ja skół ka – po wieść i no we la!),
Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta
(tom opo wia dań z ro ku 1907 po świę -
co nych re wo lu cji – Na kra wę dzi; trze -
cia i czwar ta część Chło pów), Sta ni sła -
wa Brzo zow skie go (Pło mie nie;
Książ ka o sta rej ko bie cie), Jó ze fa
Weys sen hof fa (cykl Dni po li tycz ne;
Het ma ni), Grze go rza Glas sa (Wi ze ru -
nek czło wie ka w r. 1906 w Pol sce
po czci we go. Pa mięt nik śp. Wie sła wa
Wro ny, prze my słow ca, kup ca, oby -
wa te la i wy bor cy), An drze ja Nie mo -
jew skie go (Lu dzie rewo lu cji),
Ma rion-Ce cy lii Glückman – (Ob raz -
ki re wo lu cyj ne), An drze ja Stru ga (Lu -
dzie pod ziem ni, Dzie je jed ne go po ci -
sku, Ju tro, Por tret). Oma wia się tu
rów nież esej – od dziel nie wy da -
ny – Wa cła wa Be ren ta Idea w ru chu
re wo lu cyj nym. Za ją łem się tak do kład -
nie tym pierw szym świa dec twem
bądź owo cem ka rie ry na uko wej Ja -
kób czy ka, by udo ku men to wać oczy -
ta nie dok to ran ta w bo ga tej pro duk cji
li te rac kiej okre su mo der ni stycz ne -
go, epo ki, któ rej zo stał wier ny przez
ca łą swo ją bio gra fię dy dak tycz ną,
ba daw czą i edy tor ską. 

Po dob ny – syn te tycz ny – cha rak ter
ma czwar ta książ ka dra hab. Ja kób czy -
ka, a mia no wi cie Póź ne tro py Mło dej
Pol ski (1914-1939), wy da na w Ka to -
wi cach w ro ku 2009. I znów znaj du -
je my się w gro nie tych sa mych na -
zwisk, choć nie co po sze rzo nym o:
Ar tu ra Gór skie go, Ka ro la Irzy kow skie -
go, Bo le sła wa Le śmia na, Ta de usza
Mi ciń skie go, Adol fa No wa czyń skie -
go, Wła dy sła wa Or ka na, Sta ni sła wa
Przy by szew skie go, Wa cła wa Sie ro -
szew skie go, Le opol da Staf fa, Ka zi mie -
rza Prze rwę -Tet ma je ra, Ga brie lę Za -
pol ską, Ta de usza Boya -Że leń skie go,
Ste fa na Że rom skie go, Je rze go Żu -
ław skie go i in nych. 
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Przed sta wia Ja kób czyk róż no ra kie
ka rie ry po li tycz ne tych mło do po la ków,
ich usto sun ko wa nie się do za mor do -
wa nia pre zy den ta Na ru to wi cza,
do prze wro tu ma jo we go i spra wy
brze skiej. Mó wi o dzie jach mniej
zna nych pi sa rek mo der ny, czy li o Ma -
rii Gros sek -Ko ryc kiej, Ma ry li Wol -
skiej, Bro ni sła wie Ostrow skiej i Ma -
rii Je han ne Wie lo pol skiej. Do wo dem
za cho wa nia tra dy cji li te rac kiej, a tak -
że wy raź nej es ty my, ja ką cie szy li się
twór cy prze ło mu XIX i XX wie ku, by -
ły licz ne ju bi le usze i na gro dy pań stwo -
we dla naj wy bit niej szych z ich śro do -
wi ska (dla Że rom skie go i Be ren ta); nie
za po mi naj my o Na gro dzie No bla,
któ ra zo sta ła przy zna na Rey mon to wi!
Przed wo jen na szko ła, a szcze gól nie
gim na zja hu ma ni stycz ne (czy li w isto -
cie – fi lo lo gicz ne!), mia ły w lek tu rze
na wet trzy to my Po pio łów Że rom skie -
go, co jest za dzi wia ją ce, bo pa mię tam
stu dent kę po lo ni sty ki, któ ra prze ko ny -
wa ła mnie, że moż na na eg za min z li -
sty 200 lek tur obo wiąz ko wych wy brać
za le d wie pierw szy tom tej try lo gii! Ja -
kób czyk in for mu je, iż do ro ku 1939
czy ta no w szko łach o wie le wię cej tek -
stów Ka spro wi cza, Tet ma je ra, Wy -
spiań skie go i Że rom skie go niż dziś
czy ta się na po lo ni sty ce! 

Zresz tą nie któ rzy z pi sa rzy Mło dej
Pol ski zo sta li pro mo to ra mi i pre kur so -
ra mi no wo cze snej fa zy na szej li te ra -
tu ry. Są to: Le śmian, Wit ka cy i Schulz
(au tor po wo łu je się tu na ty tuł to mu
Mi cha ła Paw ła Mar kow skie go z ro -
ku 2007: Pol ska li te ra tu ra no wo cze -
sna: Le śmian, Schulz, Wit ka cy).
W anek sie oma wia nej mo no gra fii
z za in te re so wa niem prze czy ta łem dwa
wy wo dy, re kon stru ują ce ob raz sto sun -
ków i kon tak tów Że rom skie go z Brzo -
zow skim, a tak że in spi ru ją cy pro jekt
nie wy da nej jesz cze, acz moż li wej
do pre zen ta cji, książ ki kry tycz no li te -
rac kiej Irzy kow skie go o Że rom skim!
Au to ro wi Pa łu by po świę cił prof. Ja -
kób czyk zgrab ną li bel lę pt. Sza chy li -
te rac kie? Rzecz o twór czo ści Irzy -
kow skie go (Ka to wi ce 2005). Po ja wia
się w niej du żo cie ka wych roz wa żań,
m. in. o szcze ro ści w li te ra tu rze, o po -
li tycz nych pa sjach pi sa rzy, o ich spo -
tka niach z hi sto rią (prze ży cie od ro dze -
nia Pol ski), o mię dzy wo jen nym
an ty se mi ty zmie, o de tek ty wi stycz -
nym te ma cie udo wod nie nia ko muś
pla gia tu, o hu mo ry sty ce i or to gra fii
(esej W Za ko pa nym czy w Za ko pa -
nem?), o pi sa niu afo ry zmów, wresz cie
i o tym, czy Fer dy dur ke Gom bro wi cza
mo gła zo stać za ani mo wa na i ośmie lo -
na przez Pa łu bę Irzy kow skie go. 

Na za koń cze nie mo ich dy wa ga cji
o na uko wej bio gra fii prof. Ja kób czy -
ka po zo sta wi łem so bie je go tom ha bi -
li ta cyj ny, czy li mo no gra fię za ty tu ło wa -
ną Ka zi mierz Prze rwa -Tet ma jer.

Zbli że nia (Ka to wi ce 2001). Dla mi ło -
śni ków wier szy mi ło snych po ety
z Ludź mie rza na Pod ha lu cie ka we
bę dą roz wa ża nia ha bi li tan ta o sła wie
i zmierz chu po pu lar no ści twór cy stu
so ne tów (Szek spir miał ich 154, ale tyl -
ko 49 by wa za li cza nych do ar cy -
dzieł!), a tak że o po wią za niach je go
po ezji z uwiel bia nym Sło wac kim,
a szcze gól nie z Pi sma mi po śmiert ny -
mi wiesz cza. Zresz tą de biut Tet ma je -
ra był jaw nie za in spi ro wa ny przez
wier sze ro man ty ka (cho dzi o po emat
Il la z 1886 i Al le go rię z 1887 ro -
ku – bar dzo cie ka we po wią za nie
z dźwięcz nym brzmie niem ty tu łu An -
hel le go). Ostat ni roz dział to mu to
Przy pad ki tek sto lo gicz ne – au tor ana -
li zu je me ta mor fo zy tek stu po cząt ko -
wych se rii Po ezyj, pi sze o au tor skim
ocen zu ro wa niu dra ma tu Re wo lu cja
(1906), o am pli fi ka cjach, roz bu do wie
po wie ści Pan na Me ry, któ ra w cza so -
pi śmien nym pier wo dru ku by ła o wie -
le krót sza! 

Ujaw nia się ra ma ese ju – za czą łem
od wy da nia nie zna nych dra ma tów Za -
pol skiej, czy li pra cy Ja kób czy ka
nad rę ko pi sa mi au tor ki, a koń czę
przy po mnie niem mo men tu za in te re -
so wa nia się pro ble ma mi tek sto lo -
gicz ny mi, z któ ry mi ze tknął się pod -
czas ana li zy do rob ku Tet ma je ra. Ta
fa cho wa fa scy na cja (że po wtó rzę ini -
cjal ne szczę śli we okre śle nie) opi sy -
wa ne go pro fe so ra prze ja wia się rów -
nież w je go ży ciu po za nau ko wym:
jest zręcz nym i prze myśl nym (jak
Ody se usz!) współ bu dow ni czym da -
czy w Brzęcz ko wi cach oraz re kon -
struk to rem – roz bu do wa bu dyn -
ku – gniaz da ro dzin ne go w Bę dzi nie.
Da cza by ła miej scem wa ka cyj nych
spo tkań in te lek tu al nych i spi ry tu al -
nych (w obu zna cze niach te go epi te -
tu!) człon ków Za kła du Hi sto rii
Li te ra tu ry Po ro man tycz nej, gdzie
mo gli śmy so bie po zwo lić na swo bod -
niej sze dys ku sje, pro gra mo wa nie
dzia łań na uko wych i dy dak tycz nych,
a nie rzad ko tak że na po gra nie w siat -
ków kę na świe żym po wie trzu (je śli ta -
kie by wa na Ślą sku!). Pro fe sor Ja kób -

czyk wy pro mo wał dok to rant kę
(Agniesz kę Roz pło chow ską), a te raz
cie szy się ob ser wo wa niem roz wo ju fi -
zycz ne go i ję zy ko we go swo jej Pierw -
szej Wnucz ki! Ma jąc po dob ne do -
świad cze nie (pra wie rok te mu
po ja wi ła się Apo lo nia, czy li mo ja dru -
ga wnucz ka), wi dzę, iż kon takt doj -
rza łe go czło wie ka z po zna ją cym
świat Szkra bem mo że być bar dzo fa -
scy nu ją cy! 

Po wia da Szek spir w swo ich So ne -
tach, iż „Od pięk nych stwo rzeń chce -
my, by ich przy by wa ło – By kwiat uro -
dy nie wiądł, lecz trwał jak naj dłu żej”
(w prze kła dzie Ba rań cza ka). Cięż ka
i dłu go trwa ła cho ro ba unie moż li wi ła
Ja sio wi kon ty nu ację wsz czę tych już
prac nad kry tycz ną edy cją dzieł
wszyst kich Tet ma je ra. By ło by to za -
pew ne tak sa mo am bit ne za da nie
i przed się wzię cie na uko we, jak opu -
bli ko wa nie Nie dru ko wa nych dra ma -
tów Ga brie li Za pol skiej. Tak więc,
wspól no ta ro dzin na Ja kób czy ków bę -
dzie się po więk sza ła o ko lej ne wnu czę -
ta, ale je go no wych ksią żek ra czej nie
przy bę dzie! Ja kie one by ły? Pi sał Jaś
sty lem pro stym i ja snym, przy ja znym
w lek tu rze. Nie wi dzę tu am bi cji sa dze -
nia się na roz wle kłe okre sy re to rycz -
ne, na za chły śnię cie się mod ną ter mi -
no lo gią (choć zna ko mi cie orien to wał
się w na ra sta ją cej la wi no wo pro duk -
cji li te ra tu ro znaw czej!). By wał dow -
cip ny! Po dam dwa przy kła dy, do ty czą -
ce oce ny mo ich ela bo ra tów. Żar tu je
so bie, że w to mie zbio ro wym – pod je -
go re dak cją – „Tam nasz po czą tek”.
Stu dia o li te ra tu rze pol skiej pierw szej
de ka dy XX wie ku (Ka to wi ce 2006, s. 7)
za mie ści łem esej Pro fu zja pro fe cyj
w „Ozi mi nie”, za po mi na jąc o mej
ulu bio nej wcze śniej szej po wie ści mo -
der ni sty: „w po czet utwo rów god -
nych [ana li zy] po li czy li śmy: […] Ozi -
mi nę Be ren ta (wy ra sta prze cież
z próch na, Próch na)”! Po tra fił też
we wstę pie do Al fa be tu Pasz ka tak wy -
sty li zo wać śród ty tuł, by zde ma sko wać
mo je do cie ka nia nad sty lem au to ra Lu -
dzi pod ziem nych ja ko „he blo wa nie
Stru ga”! Mi mo tych przy ja ciel skich
uszczyp nięć, z ca łą po wa gą sta re go ba -
da cza do rob ku Be ren ta i Że rom skie -
go stwier dzam, że prof. Jan Ja kób czyk
na le ży do wą skie go, a za ra zem jak że
eli tar ne go, gro na naj rze tel niej szych
znaw ców i ko ne se rów li te ra tu ry okre -
su Mło dej Pol ski. Bez je go prac o Irzy -
kow skim, Tet ma je rze i Za pol skiej nie
wy obra żam so bie po waż ne go i mia ro -
daj ne go pod ręcz ni ka bądź in ne go en -
cy klo pe dycz ne go va de me cum tej pięk -
nej epo ki sprzed I woj ny świa to wej,
prze dłu żo nej – o czym wie my z książ -
ki Póź ne tro py Mło dej Pol ski – aż
po wy buch na stęp ne go świa to we go
Ar ma ge do nu.

■
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M
iej sca, gdzie jest ci sza to jest coś pięk ne go, dla te go jeż dżę na ry by do kom -
plet nej dzi czy, że by tam, w po to ku ło wić pstrą gi. To miej sce znaj du je się

w po bli żu je zio ra Su pe rior na te re nach rzad ko uczęsz cza nych przez lu dzi. Po obu
brze gach stru mie nia strze la ją w gó rę igli ce świer ków jak wie że ko ścio łów, co
jesz cze po głę bia ci szę i spo kój.

Mo ja no wa węd ka wraz z ko ło wrot kiem jest pre zen tem od mo jej żo ny. Jej wę -
dzi sko błysz czy się jak mer ce des pro sto z sa lo nu, a ko ło wro tek tak wy glą da,
jak gdy by był wy ko na ny z dia men tów. Czu ję w so bie mo że na wet swe go ro -
dza ju nie chęć do ło wie nia ryb ta kim sprzę tem, bo jąc się, że mo gę go uszko dzić.
Po sia dam już po kaź ną ko lek cję uszko dzo nych wę dek i nie kom plet nych ak ce -
so riów, gra tów, któ rych nie mam ser ca wy rzu cić, bo nuż, ja kaś część mo że mi
się jesz cze na coś przy dać.

– Mu sisz po zbyć się te go dzia do stwa – czę sto mó wi mi żo na. Jej ła two tak
po wie dzieć. Ona mia ła dzie ciń stwo jak by pro sto wzię te z okła dek ma ga zy nów
pro jek tu Nor ma na Roc kwel la. W jej ży ciu nie by ło ni gdy ni cze go ta kie go jak
Bo ojum Cre ek.

Mia łem dzie sięć lat, kie dy od kry łem to miej sce, i mo że ni gdy bym nie od -
na lazł Bo ojum Cre ek, gdy by nie mój oj ciec. Ni gdy nie wie dzia łeś, kie dy sta -
ry pi jak wró ci do do mu i cze go mo żesz się po nim spo dzie wać.

Oj ciec mo je go oj ca był nie okrze sa nym ry ba kiem po cho dzą cym z Ka szub.
Za miesz ki wał wśród in nych Ka szu bów na Jo nes Is land, skraw ku pia chu, bę -
dą cym czę ścią por tu Mil wau kee. Pod czas Pro hi bi cji mój dzia dek pra co wał dla
„chi ca gow skie go” Po la ka, Joe Sal ti sa, prze wo żąc swo ją łód ką po cho dzą cy ze
szmu glu al ko hol, aż kie dyś do się gło go ra mię spra wie dli wo ści, a je go ro dzi -
na zo sta ła bez środ ków do ży cia. Bę dąc jesz cze wciąż chłop cem, oj ciec był prze -
ka zy wa ny z rąk do rąk po mię dzy róż nych swo ich krew nych, aż do cza su Pe -
arl Har bor. Po woj nie wró cił do Mil wau kee i po ślu bił dziew czy nę z Pol ski, dzię ki
któ rej mógł od czuć cie pło do mo we go ogni ska. On jed nak cią gle ob wi niał los,
że go oszu kał dzie ląc szczę ściem, dla te go za czął pić, pi wo by ło je go ży ciem,
wszyst ko in ne miał za nic. Miesz ka li śmy wraz z in ny mi Po la ka mi w czę ści mia -
sta okre śla nej ja ko So uth Si de. W la tach pięć dzie sią tych uwa ża na by ła
za nie bez piecz ną dziel ni cę. Par te ro we za bu do wa nia tak stło czo ne by ły jed no
przy dru gim, że chcąc spoj rzeć na nie bo, trze ba by ło wyjść za próg, ale i tak
wszyst ko prze sła nia ły wy so kie ko mi ny fa brycz ne. Każ dy dom upstrzo ny był
sa dzą, a pył, któ ry le ciał wraz z wie ją cym od je zio ra Mi chi gan wia trem, wcho -
dził nam w oczy. Pły ną ce łzy nie po lep sza ły sy tu acji, a ich ob cie ra nie spra wia -
ło nie zno śny ból. 

– Al bo bę dziesz twar dzie lem – mój oj ciec mó wił do mnie – al bo tak ode mnie
obe rwiesz, że bę dziesz miał na praw dę po wód, że by pła kać.

Oj ciec pra co wał w bro wa rze i za wsze śmier dział sfer men to wa nym pi wem.
Ten odór był w je go ubra niach, we wło sach i skó rze. Kie dyś, w po rze ko la cji
po skar ży łem się na ten za pach i wte dy zo ba czy łem, jak oczy mo je go oj ca ro -
bią się co raz więk sze i ta kie strasz ne jak oczy so wy. Za wsze, gdy coś ta kie go
mia ło miej sce, wie dzia łem, że za raz do sta nę klap sa. Tym ra zem oj ciec
wszyst kich za sko czył i zdzie lił mnie pię ścią.

– Prze stań – krzyk nę ła mo ja mat ka, pró bu jąc mnie osło nić. Oj ciec ryk nął,
że aż pół mi ski i bu tel ki z pi wa po le cia ły na pod ło gę, tłu kąc się. Mo je ma łe sio -
stry pisz cza ły, pod czas gdy mat ka wy ła jak ran ne zwie rzę. Za raz po tem wy -
bie głem na ze wnątrz.

Zwy kle ucie ka łem na pol ski cmen tarz pod we zwa niem św. Woj cie cha. Wej -
ście na cmen tarz znaj do wa ło się na koń cu na szej uli cy, a on sam zaj mo wał po -
wierzch nię nie du że go mia sta, mo że na wet więk szą, prze po ło wio ny za le sio nym
pa ro wem z pły ną cym stru mie niem, prze cię tym bie gną cy mi po nad nim to ra -
mi ko le jo wy mi. Stru mień był nie wie le więk szy niż rów z wo dą, to ro wał so -
bie dro gę po mię dzy ro sną cy mi wzdłuż nie go wierz ba mi. Ale dla mnie, ma łe -
go chłop ca, był czymś ma gicz nym, jak by to by ła Ama zon ka. 

W mia rę upły wu cza su zna łem ten stru mień le piej niż ła ty na swo ich ubra -
niach. Wzdłuż je go brze gów po lo wa łem na lwy, po słu gu jąc się włócz nią z wierz -
bo wej ga łę zi, wy płu ki wa łem zło to z po to ku, wy ko rzy stu jąc do te go zna le zio -
ny koł pak al bo ko pa łem w zie mi w po szu ki wa niu za ko pa nych skar bów, uży wa jąc
ło mu, któ ry mu siał wy paść z wa go nu miesz kal ne go. To by ło mo je se kret ne miej -
sce, a na zwa łem je Bo ojum Cre ek. Na zwę wzią łem z wier sza, któ ry kie dyś czy -
ta ła mi mo ja mat ka. W tym wier szu lu dzie, któ rzy na po ty ka li bo ojum na gle,
nie po strze że nie zni ka li. By cie sa me mu w Bo ojum Cre ek, obok zni ka nia, by -
ło naj lep szą rze czą w tym, co ro bi łem.

Po kry jo mu za bra łem ha czy ki z ozdób cho in ko wych, któ re trzy ma no
na stry chu, zro bi łem na nich pę tel ki sznur kiem od la taw ca i przy mo co wa łem
do wierz bo wych wi tek, ta ką węd ką pró bu jąc zło wić w stru mie niu ja kąś ry bę.
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Przy nę tę sta no wił ka wa łek chle ba, da ny mi przez mat kę
al bo zna le zio ne gdzieś, pod kło dą drze wa, ro ba ki. Ale kar -
pie pły wa ją ce w Bo ojum Cre ek by ły zbyt du że jak na ta -
ki sznu rek z la taw ca. Po ry wa ły mo ją lin kę jak zwy kłą nić.
Tam te go la ta więk szość cza su spę dzi łem sta ra jąc się zło -
wić ja kąś ry bę, aż kie dyś uda ło mi się zła pać dwa drob ne
brą zo we bul l he ady. Ry by mia ły róż ki i wą si ki pod py skiem,
ale dla mnie i tak sta no wi ły szczo dry po da ru nek ze stro -
ny tak czę sto nie czu łe go wszech by tu.

– Są pięk ne – po wie dzia ła mo ja mat ka, kie dy zo ba czy ła
ryb ki. By ła tak pod eks cy to wa na mo im wy czy nem, że
moż na by ło po my śleć, że zło wie nie bycz ków to coś bar dziej
wspa nia łe go niż przy nieść do do mu tę czo we go pstrą ga.

Mój oj ciec spoj rzał tyl ko prze lot nie na mnie i trzep nął
mnie w gło wę. – Ty idio to – po wie dział. – Te go się nie ło -
wi. Te ry by są nic war te. Wła śnie, jak ty.

By łem już tak wie le ra zy bi ty, wierz chem dło ni i pię ścią,
że są dzi łem iż nie ła two bę dzie mnie kie dy kol wiek po gnę -
bić. Ale sło wa rów nież ma ją wy miar fi zycz ny i to, co po -
wie dział oj ciec, ra ni ło, jak gdy by ciął mnie mie czem. Nie
umia łem so bie po ra dzić z tym krwa wie niem po je go sło -
wach. Być mo że wy krwa wił bym się na śmierć, gdy by nie
nad szedł dzień mo ich uro dzin.

Ta ty nie by ło na nich. Ni gdy na nich nie by wał. Ale ma -
ma upie kła cia sto i po zdmuch nię ciu świe czek, da ła mi pre -
zent. Był to ko ło wro tek z mul ti pli ka to rem i dźwi gnią po -
zio mu wia tru, nie wia do mo jak sta ry, z czar ną ple cio ną lin ką
przy mo co wa ną do wy drą żo ne go w środ ku sta lo we go wę -
dzi ska. Sprzęt sta ro świec ki jak sta ra Vic tro la, nie po trzeb -
ny już któ re muś z na szych są sia dów, był naj cu dow niej szą
nie spo dzian ką, ja ką moż na mi by ło ofia ro wać. Kor ko wy
spła wik oraz cię żar ki i praw dzi we ha czy ki za pa ko wa ne
w pu deł ku po za pał kach czy ni ło zdu mie nie, ja kie go do zna -
łem, kom plet nym.

– Idź na ry by – po wie dzia ła ma ma. – I złap mi, ta ką du żą.
Przy szedł wrze sień i za czę ła się szko ła. Co dzien nie po ko -

la cji cho dzi łem ło wić ry by w Bo ojum Cre ek i sie dzia łem
tam pra wie aż do za cho du słoń ca. Nie dłu żej, po nie waż ba -
łem się iść przez cmen tarz po zmro ku. Ale za wsze by ło mi
trud no po że gnać mój stru myk. Pod czas węd ko wa nia czu -
łem się bez piecz ny, nie na ra żo ny na okrop ną nie obli czal -
ność za cho wa nia mo je go oj ca, zwol nio ny od my śle nia, jak
bar dzo go nie na wi dzę i jak bar dzo nie cier pię sie bie za to
uczu cie.

Pew ne go dnia, kie dy wró ci łem ze szko ły, za sta łem swo -
ich ro dzi ców sie dzą cych przy sto le w kuch ni. By ło za wcze -
śnie na to, że by my śleć, że oj ciec wró cił już z pra cy, a je śli
cho dzi o ma mę, to wy glą da ła, jak by świat jej się za wa lił.

Sta ry ści skał w dło ni bu tel kę pi wa.
– Wsza wy skur wy syn mnie wy wa lił – mam ro tał. – Na -

zwał mnie mo czy mor dą.

Z uwa gą spoj rza łem na oby dwu. – Czy to coś złe go? – za -
py ta łem.

Mój oj ciec trza snął pię ścią o stół. – Jest już po nas! Stra -
ci łem tę prze klę tą ro bo tę!

Po śpie szy łem do swo je go po ko ju, pe łen nie po ko ju o to,
co te raz zro bi mój oj ciec, ale pew ny by łem, że bę dzie to
coś zwią za ne go z bó lem i de struk cją. Szyb ko wsko czy łem
w sta re ciu chy i wy cią gną łem węd kę spod swo je go łóż ka
z za mia rem uciecz ki. Do sze dłem jed nak tyl ko do kuch ni.

– Gdzie ty te raz my ślisz so bie pójść? – oj ciec pchnął mnie
moc no, że opar łem się na zle wie.

– Po zwól mu – po wie dzia ła ma ma.
– Ile ty masz lat, dzie sięć czy ile? – za py tał oj ciec. Groź -

ne spoj rze nie je go so wich oczu spra wi ło, że ję zyk przy -
sechł mi do gar dła. – Ty po wi nie neś roz no sić ulot ki, że -
by śmy mie li ja kąś po moc od cie bie. Masz za cząć pra co wać.
Do dia ska, na żad ne ry by nie pój dziesz.

Rzu cił się w mo im kie run ku, wy ry wa jąc węd kę z za ci -
śnię tych dło ni. Chwy cił ją obie ma rę ka mi, prze ło żył
przez ko la no, roz legł się trzask i węd ka zła ma ła się
na kil ka ka wał ków.

Oj ciec wy szcze rzył zę by. – Kiep sko te raz, co? – ro ze -
śmiał się.

Mat ka wy glą da ła te raz, jak by ktoś do niej strze lił. Nie
mo gła uwie rzyć w to, co zro bił mój oj ciec. Wy da wa ło mi
się, że za raz umrę i my ślę, że ka wa łek mo jej oso by umarł
wte dy. Sku li łem się, że by unik nąć ko lej ne go wal nię cia pię -
ścią, zry wa jąc się w stro nę drzwi.

Ru szy łem pę dem uli cą do Bo ojum Cre ek i po zo sta łem
tam jesz cze dłu go po za pad nię ciu zmierz chu, już nie bo -
jąc się iść przez nie oświe tlo ny cmen tarz. Po my śla łem, że
mo że spo tkam praw dzi we go bo ojum, za któ re go spra wą
w jed nej chwi li, bez bó lu, znik nę.

Lu dzie mó wią: by ło, mi nę ło. Sto ję te raz tu taj, bez piecz -
ny, po ko la na w wo dzie in ne go po to ku, set ki mil i ca łe
ży cie od miej sca, któ re z bra ku in nych słów, na zy wa łem
swo im do mem. Po raz dru gi w swo im ży ciu za ci skam pal -
ce na wę dzi sku, któ re jest pre zen tem od ko cha ją cej mnie
ko bie ty, ale te raz jest już wie czór i ja kaś so wa z głę bi spo -
wi te go mro kiem la su, wy wo łu je we mnie echa prze szło -
ści. Sta wiam koł nierz. Prze rzu cam lin kę węd ki z za cią -
gnię tą na jej koń cu mu chą nad stru mie niem, ob ser wu jąc
jak lek ko spa da na po cię tą świetl ny mi re flek sa mi ta flę wo -
dy. Po tem prąd po ry wa ją i cią gnie za so bą aż znik nie wta -
pia jąc się w cie nie Bo ojum Cre ek, któ ry trwać bę dzie
wiecz nie.

■

opracowanie graficzne: Olga Korusiewicz
zdjęcia: Tomasz Bienek
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TADEUSZ SŁAWEK

8.

ZA SA DY

Co w po wie trzu: roz pa trzeć w za chwy cie.

Co w wo dzie: po dzi wiać w mil cze niu.

Co w ogniu: po zwo lić, by roz bły sło, a po tem za krze pło w szkli sty krysz tał po pio łu

z mlecz ną chmu rą ko ści.

Po śmier ci krew spły wa naj ni żej,

zbie ra się w je zio ro, naj pierw czer wo ne, po tem si ne, wresz cie za ma rza

i roz sy pu je się w po piół.

Co na zie mi: ob ser wo wać, pod cho dzić wstrzy mu jąc od dech, by nie spło szyć,

iść śla dem te go, co i tak wy mknie się wszel kim moż li wo ściom.

Co w nie wo li: uwol nić i skarg wy słu chać.

9.

DRZE WA

Przy szedł czas kasz ta nów.

Gdy rzu cisz ka mie niem w li sto wie,

spad nie na cie bie praw dzi wy grad ciem no brą zo wych ku lek,

jak by ktoś wy dłu bał ośród kę buł ki al bo chle ba.

Lecz nie mógł bym wy ba czyć so bie po słu że nia się ka mie niem.

Nie jest rze czą ani spra wie dli wą, ani nie win ną tak trak to wać drze wo, któ re nas ży wi.

A prze cież ta ki dar win ni śmy przyj mo wać nie tyl ko uprzej mie,

lecz przede wszyst kim w du chu głę bo kiej wdzięcz no ści.

Drze wem, któ re nas da rzy owo ca mi

nie wol no nam wstrzą sać tak bru tal nie. 

Myśl, że krzyw dząc drze wo, wy rzą dzam krzyw dę so bie

przy szła mi do gło wy do pie ro, gdy uzmy sło wi łem so bie,

że to tak jak by rzu cić ka mie niem w ży wą isto tę,

in nym ob da rzo ną ro zu mem, ale wciąż – choć by z dal sza – spo krew nio ną,

któ ra ży je w mo im pul sie.

Jest nie po czci wo ścią, go rzej – prze stęp stwem jest

wy rzą dzać zbęd ną szko dę drze wu, któ re ży wi nas i da rzy swym cie niem.

Sta re drze wa to na si ro dzi ce,

a mo że na wet ro dzi ce na szych ro dzi ców.

A w do le rze ka roz po ście ra swo je mo kre chu s ty.
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10.

PTAKI

Pierzasty dzięcioł na jabłoni wydaje ostre, szybkie

Tea te t,t,t,t,t,tttttt.

Dzięcioł – mój myślnik.

„Ptak indygo i jego samiczka: ciemne gardło i jasne podbrzusze i biała plamka na skrzydłach… ochrypła nuta i szybkie

pierwsze dwie lub trzy sylaby  - twe twe twee, przytrzymanie na ostatniej, lub twe twe twe tweeee-e, lub coś nagle niby r, tre

kowalik: szybkie whar whar; whar whar whar; whar whar.

rybołów: phe phe; phe phe; phe phe – ostry gwiżdżący ton

Wireonek płaskodzioby:  ss’t (z pogwizdem) wa-say tshippewee-wee-was-say

Czapla błękitna: cra-a-ack, cr-r-r-r-a-k

Lasówka złotawa: che-che-che-che-char-char (6.245).

cyraneczka: ker-chuck ker-chuck ker-chuk (6.207) (7.53)

Płynę na ziemi jak na tratwie, słuchając tej muzyki.

Może cały wysiłek polega na uchwyceniu kształtu tego ptaka,

delikatnego łuku skrzydła i wdzięcznego zakrzywienia dzioba.

Jeśli dożyję dziewięćdziesiątki, będę, choć nie jest pewne, wiedział, jak to zrobić.

Życie dobre: proste, niezależne, wielkoduszne i ufne.

(ufność to spokój i zdrowie).

Mimo wszystko: chociaż świat nigdy nie przestanie toczyć swoich wojen.

11.

DOM

W bardziej prymitywnych społeczeństwach

każda rodzina ma jakiś dach nad głową
z grubsza odpowiadający jej najbardziej podstawowym potrzebom.

Dzisiaj chociaż ptaki niebieskie mają gniazda,

świstaki i lisy swoje nory, a człowiek jest właścicielem

płaszcza i kapelusza, ledwie jeden na tysiąc jest właścicielem dachu nad głową,
gdy 99 procent płaci czynsz tak wysoki, że wystarczyłby Indianinowi

na zakup całej wioski.

Ale też domy nasze to pałace w porównaniu z wigwamem Indianina:

kominki, stiuki, wodociągi, weneckie żaluzje…

Tak, tak – cywilizacja nieustannie ulepszała nasze domy,

ale niekoniecznie ulepszyła tych, którzy w nich zamieszkują.
Cenę rzeczy wyznacza to, ile życia cię kosztowało jej nabycie.

Większość ludzi nie wie, czym jest dom,

i wpadają w długi i nędzę, bo są przekonani, 

że muszą mieć taki sam dom, jaki ma sąsiad.

Otoczeni wygodami, żyjemy w nieopisanej nędzy.

Irlandczycy pracują przy budowie linii kolejowej do Fitchburga

za 60 centów za szesnastogodzinną dniówkę,
przychodzą tacy, co zgodzą się i za 50.

sl05s22-27 i 44-49m  18-05-21  13:19  Strona 8



46

TADEUSZ SŁAWEK

12.

BU TY

Więź nio wie złu dzeń, któ re oswo ili ja kimś imie niem,

ale imię, jak imię – zdra dzi ich wcze śniej czy póź niej.

Dla te go co dzien nie cho dzę do la su, by pew ność imie nia wy pro wa dzić w po le.

Co dzien nie prze mie rzam las,

by nie dać się uwię zić imie niu. By wyjść z je go po la wi dze nia.

Mo je sło wa naj pierw pły ną ra zem z rze ką,

do pie ro po tem z ludz kim gwa rem.

W po trze bie czło wiek za wsze się tu li do rze ki,

któ ra jest po mo stem, ja ki Bóg zo sta wił czło wie ko wi

dla ra tun ku przed pust ką. 

Run ri ver run….

A kto cho dzi w po le i w las mu si mieć bu ty.

Ku pi łem pa rę z do brej, juch to wej skó ry

i te raz je stem jak ten, co na rą bał drew na na zi mę,

jak ge ne rał, któ ry do brze usta wił szy ki wo bec nie roz po zna ne go jesz cze prze ciw ni ka.

Bu ty na zi mę trze ba ku po wać la tem.

Brnąc w mo krej zie mi, oko pu jąc ziem nia ki, sa dząc fa so lę,

drob ne nit ki gli ny za skle pia ją wszel kie nie szczel no ści skó ry,

wte dy zi mą bę dziesz miał su che no gi. 

Jak dwie księż nicz ki w obron nym zam ku.

Dla te go przy glą dam się bu tom tak uważ nie, jak in ni przy glą da ją się ko bie tom.

Uważ niej niż bu tom i pta kom przy glą da łem się tyl ko El len Se wall,

któ rej oj ciec za bro nił wyjść za mnie.

13.

ELLEN SEWALL

Piękna i delikatna jak skrzydło czapli.

Tego lata, gdy przyjechała do Concord,

brzegi rzeki (runriverrun) były moimi ramionami, które ją objęły.

Ja wiosłowałem, Ellen siedziała przy sterze,

niosła nas spokojna Concord River,

runriverrun….

Ellen w krainie czarów,

dopóki chmury przesądu nie przysłoniły

błękitnego nieba i jej ojciec zabronił jej widywać się ze mną.

Tylko jeszcze mocniejsza miłość jest lekarstwem na miłość.

Ellen, Ellen, naga była gałąź naszej miłości.

Nie spadło z niej żadne jabłko.

Tylko spojrzenia pod promieniem południa,

Z których urodziła się daleko jakaś planeta.

Rozejrzyj się, przybyłeś,

wszystkie „nie” przeobrażają się w „tak”.

Rozejrzyj się, przybyłeś do łoża ostatniej boleści –

„Ellen Sewall, …zawsze ją kochałem”
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14.

KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Królestwo niebieskie,

które jest niczym skarb ukryty w zaoranej ziemi

albo drogocenna perła w niewiadomych rękach.

Ale jeśli równocześnie

ani ta rola, ani ta perła, ani to królestwo

nie są z tego świata,

wtedy tylko klęska królestwa jest jego zwycięstwem.

Zatem nic po królu.

Król okazuje się nicponiem, który zmarnotrawił wszystkie dobra,

roztrwonił dalekosiężne czyny bohaterskie wymagające cierpliwości

na doraźne sukcesy, które zdradza nerwowy niepokój.

Więc nie królestwo niebieskie,

ale sąsiedztwo niebieskie.

Sąsiedztwo niebieskie szanuje obcość,

nie znosi swojskości.

Nie perła drogocenna, ale może zwykły liść,

nie żyzna ziemia, ale może pień w długim ramieniu rzeki,

łoś biegnący przez bagno,

Indianin w czerwonej koszuli pnący się ścieżką pod górę.

Może to oni odmieniają moje życie.

Może za nimi iść trzeba.

Może to ich wypowiem w ostatniej godzinie.

Sąsiedztwo nie odkłada się na później,

dzieje się teraz, nie jest „potem”, 

nie jest „tam”, jest „tu”.

Nie buduje murów, ma otwarte drzwi, siedzi na progu.

Nie przejmuje się władcami,

Ani dostojnikami w bogato wyszywanych ornatach,

śmiało sobie poczyna,

ponosi klęski, nigdy nie wynosi się ponad,

dzieli mój los.

Dlatego jest zwycięskie.

Sąsiedztwo niebieskie nie jest jak drogocenna perła,

ani jak bogata ziemia.

Jest jak pies: szuka człowieka.
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15.

Ględzenie HDT przyjmuje formę gadanego, nieregularnego bluesa o śmierci, która jest

jak pies:

DEATH DOG BLUES

O, śmierci, bądź mi bratem psem.

Gdy będę ducha winny Bogu,

pół świata zbiegniesz i odnajdziesz mnie,

przyjdziesz i szczekniesz tak przyjaźnie,

choćbym był igłą w siana stogu.

Jak temu psu będzie pachniała sierść?

Gdy będę Bogu winny ducha,

przybiegnie, szczeknie, cisza w krąg,

wszystko zamilkło, nie ma nic,

to kogo wtedy będę słuchał?

Jaką ten pies będzie miał sierść?

Gdy ducha będę winny Bogu,

przytuli swój kosmaty łeb,

i pokój zapanuje wieczny,

nie będzie przyjaciół ni wrogów.

Czy sierść mokrą od deszczu będzie miał,

gdy przyjdzie, gdy Bogu będę ducha winny?

Szczeknie, a gdy nie będę chciał z nim wyjść,

Powie, chodź Sławek, chodź,

Nie bądźże dziecinny.

Gdy dusza, którą-m winien Bogu

Pogrąży się w ostatnie sny,

Pies śmierci szczeknie – zawsze byłem wierny ci,

I teraz tu zostanę z tobą,

Umrzemy obok siebie, umrzemy razem, jak dwa psy.

Gdy Bóg mą duszę rzuci ci jak kość,

ty wiernie złapiesz w locie ją,

przestaniesz szczekać i zakopiesz.

Na lepsze czasy schowasz mnie,

bo równy z ciebie gość.

Gdy duch, którego-m winien Bogu,

do Niego będzie się już zbliżał,

gdy na szyi śmierci zaciśnie się kryza,

pies śmierci przyjdzie i poliże mnie,

a ci, co jeszcze tu zostaną rzekną –

piękną śmierć miał, bo pies mu mordę lizał.
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Ta de usz Sła wek – po lo ni sta i an gli sta, po eta i tłu macz, pro fe sor Uni wer sy te tu Ślą skie go. W la tach 1996‐2002 rek tor te ‐
go uni wer sy te tu. Au tor ksią żek z za kre su hi sto rii i teo rii li te ra tu ry, tłu ma czeń i – wraz z Bog da nem Mi zer skim – ese jów
na głos i kon tra bas. Ostat nio wy dał U ‐cho dzić (Ka to wi ce, 2016).

hdt – Hen ry Da vid Tho re au (1817 – 1862), ame ry kań ski fi lo zof trans cen den ta li sta, przy rod nik, pi sarz, au tor idei nie po ‐
słu szeń stwa oby wa tel skie go, je den z oj ców no wo cze snej my śli ame ry kań skiej. 
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Utwór po raz pierwszy przedstawiony został publiczności podczas festiwalu Ars Cameralis w listopadzie 2017 w Teatrze
Śląskim w Katowicach: hdt – na skraju. Esej na głos i kontrabas – Bogdan Mizerski (kontrabas), Joanna Kściuczyk-
Jędrusik (sopran), Tadeusz Sławek (recytacje).
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K
aż dy pa łac bądź za mek ma swo ją hi -
sto rię, trze ba tyl ko ją od kryć na no wo.

Cóż moż na na pi sać o obiek cie w Woj czy -
cach? Być mo że nie po zor ny, być mo że nie
tak oka za ły jak in ne, jed nak je go mu ry to
dom ro dzin ny Cla ry Im mer wahr – ko bie -
ty, któ ra po rzu ci ła swą ka rie rę na uko wą
dla czło wie ka, któ ry na kar tach hi sto rii za -
pi sał się ja ko „Dok tor Śmierć”.

Wo ja czyc ki pa łac jest nie po zor ny
i ukry ty wśród drzew na ty le sku tecz nie,
że cięż ko go doj rzeć z dro gi. Po zor nie nie
wy róż nia się ni czym spo śród wie lu po -
dob nych re zy den cji wy bu do wa nych
w koń cu XIX wie ku. Skrom ny, urze ka ją -
cy w swej pro sto cie wraz z ota cza ją cym
go par kiem i za bu do wa nia mi fol warcz ny -
mi, dziś po wo li sta je się ru iną. Nie wia -
do mo, ja kie by ły je go naj now sze lo sy, za -
pew ne jak więk szość obiek tów te go ty pu,
któ re nie zo sta ły znisz czo ne pod czas
dzia łań wo jen nych stał się wła sno ścią
PGR z prze zna cze niem na biu ra bądź
miesz ka nia pra cow ni cze.

La ta za nie dbań od bi ły na nim swo je
pięt no, po mi mo że zo stał wpi sa ny na li -
stę za byt ków. Za bu do wa nia fol warcz ne
prze kształ co ne przez PGR funk cjo nu ją
do dziś, prze ję te przez pry wat ne go in we -
sto ra, ale na za go spo da ro wa nie pa ła cu naj -
wy raź niej za bra kło po my słu. Za pew ne po -
wo dem jest je go lo ka li za cja, bo po ło żo ny
na ubo czu, po zba wio ny dro gi do jaz do wej
nie ro ku je na dziei na by cie atrak cją tu ry -
stycz ną, czy za adap to wa nie go na pen sjo -
nat lub ho tel.

W oto cze niu obiek tu próż no do szu ki wać
się pięk ne go nie gdyś par ku, brak opie ki
spra wił, że obec nie jest cięż ki mi do po ko -
na nia za ro śla mi. Sam pa łac, znaj du ją cy się
na skra ju upad ku, zo stał za bez pie czo ny,
choć do ko na no te go w dość sier mięż ny
spo sób. Drzwi i okna za mu ro wa no, okien -
ka piw nic za bez pie czo no be to no wy mi
czo pa mi. Choć chro ni to obiekt przed wan -
da la mi, jed nak nie po wstrzy ma po stę pu -
ją cej de struk cji, a ciek ną cy dach i po wy -
bi ja ne okna na gór nych kon dy gna cjach,
wy sta wia ją to, co zo sta ło z re zy den cji,
na ła skę desz czu, śnie gu i wia tru.

Jest jed nak coś, co prze peł nia to miej -
sce gro zą. Być mo że to świa do mość, że
mu ry pa ła cu to dom ro dzin ny Cla ry Im -
mer wahr – nie tu zin ko wej ko bie ty, któ ra
ja ko pierw sza przed sta wi ciel ka płci pięk -
nej z wiel kim hu kiem wdar ła się w ści -
słe gro no na ukow ców. Cla ra stu dio wa ła
na Uni wer sy te cie Wro cław skim, a w 1900
ro ku zy ska ła ty tuł dok tor ski ma gna cum
lau de. Żad na ko bie ta przed nią nie za szła

tak wy so ko na tej uczel ni. Sto pień na uko -
wy wy róż niał ją wśród swo ich ro da -
czek. Sta ła się in te lek tu al ną ama zon ką,
ko bie tą o ogrom nych ho ry zon tach. Po mi -
mo to, nie by ło jej ła two w cza sach, kie -
dy ko bie ta win na by ła zaj mo wać się
dam ski mi spra wa mi miast na uką, któ ra
wte dy cią gle jesz cze dla pań by ła nie osią -
gal na.

Wy szła za mąż, rów nież za na ukow ca,
che mi ka Frit za Ha be ra. Wte dy prze sta ła
być ko bie tą czy nu. Nikt już nie in te re so -
wał się jej spo so ba mi my śle nia i in te lek -
tem. By ła po pro stu żo ną zna nej oso bi sto -
ści. W jej ży ciu na stą pił zwrot – z ko bie ty
o sze ro kich ho ry zon tach, z na ukow ca, sta -
ła się już tyl ko po sta cią sto ją cą w cie niu
swe go mę ża, któ ry w dość zło wro gi spo -
sób za pi sał się na kar tach hi sto rii. Otóż
Fritz eks pe ry men to wał z ga za mi bo jo wy -
mi i był od po wie dzial ny za ich pro duk -
cję oraz uży cie pod czas I woj ny świa to -
wej. Po cząt ko wo w ra mach swo ich
do świad czeń pro wa dził ba da nia na ży -
wych zwie rzę tach. Skut ki tych eks pe ry -
men tów do kład nie do ku men to wał. Ba dał
też dzia ła nie za bój czych che mi ka liów
ob ser wu jąc umie ra ją cych w cier pie niach
żoł nie rzy. Cla ra nie tyl ko pu blicz nie go
za to po tę pia ła. Jej re ak cją na po stę py
w pro gra mie che micz nym ce sar skiej ar -
mii by ła po stę pu ją ca de pre sja. Hoł du ją -
ca po stę po wym ide om, wy kształ co na ko -
bie ta, wie rzą ca w si łę na uki, nie po tra fi ła
żyć w świa do mo ści iż jej mąż, po świę ca
swój ta lent bio rąc udział w wo jen nym sza -
leń stwie, świa do mie dą żąc do zwie lo krot -
nie nia licz by ofiar.

Ha ber nie wie le przej mo wał się roz pa -
czą żo ny, po chło nię ty swo ją ob se sją
stwo rze nia ide al nej bro ni che micz nej,
krok po kro ku do sko na ląc kon cep cję jej
za sto so wa nia. Czę sto wy jeż dżał na front,
by pro wa dzić w tej ma te rii kon sul ta cje
z ofi ce ra mi. Do po zo sta wio nej w do mu
Cla ry do cie ra ły na to miast ko lej ne szcze -
gó ły na te mat rze zi, roz gry wa ją cych się
na fron tach woj ny. Ide ali stycz nie na sta -
wio na, ale bez sil na i sa mot na w swych
ide ałach ko bie ta po grą ża ła się w go ry czy.

Cza ra roz pa czy prze peł ni ła się w dru gim
ro ku Wiel kiej Woj ny. Nie mo gąc znieść
my śli o okro pień stwach, za któ re od po wia -
dał jej mąż, 2 ma ja 1915 ro ku, na wieść
o skut kach ata ku z uży ciem ga zu, któ ry
pod Ypres po ra ził ty sią ce żoł nie rzy fran -
cu skich, Cla ra po peł ni ła sa mo bój stwo.

Jej akt de spe ra cji i sprze ci wu nie po -
wstrzy mał Ha be ra przed dal szy mi eks pe -
ry men ta mi. Na dal jeź dził na front, ulep -

Śląskie ta jem nice
cz. 5

Straszny dwór w Wojczycach

sza jąc wciąż tak ty kę uży cia ga zów bo jo -
wych, pra cu jąc jed no cze śnie nad co raz
sku tecz niej szymi sub stan cja mi. Bez po -
śred ni mi efek ta mi je go osią gnięć w dzie -
dzi nie che mii by ła śmierć pra wie stu ty -
się cy żoł nie rzy, za ga zo wa nych w oko pach
pod czas woj ny, wy wo ła ne ga za mi ra ny
i ka lec two u po nad mi lio na lu dzi, i po grą -
że nie Eu ro py na wie le lat w psy cho zie lę -
ku przed to tal ną woj ną che micz ną. Naj -
wy raź niej nie prze szka dza ło to je go
współ cze snym, bo w 1918 ro ku... zo stał
lau re atem Na gro dy No bla za syn te zy
che micz ne. W la tach 20. Ha ber kon ty nu -
ował swo je ba da nia, któ re za owo co wa ły
wy na le zie niem sub stan cji o na zwie Zy -
klon A i B, któ re po cząt ko wo miały zna -
leźć za sto so wa nie ja ko środ ki owa do bój -
cze. Ten dru gi wkrót ce po słu żył
do ma so we go lu do bój stwa w obo zach
kon cen tra cyj nych, zna ny ja ko Cy klon
B, choć trze ba przy znać, że to aku rat nie
by ło in ten cją Ha be ra, któ ry ja ko oso ba po -
cho dze nia ży dow skie go wy emi gro wał
z Nie miec po doj ściu na zi stów do wła dzy.
Wy je chał naj pierw do An glii, lecz ze
wzglę du na pro ble my zdro wot ne prze niósł
się do Szwaj ca rii, gdzie zmarł w 1934 ro -
ku. Pa ra dok sal nie, je go osią gnię cia
z lat I woj ny świa to wej, któ re kosz to wa -
ły go sa mo bój stwo pięk nej żo ny, tak na -
praw dę na nie wie le przy da ły się pru skiej
ar mii. Ga zy Ha be ra przy czy ni ły się co
praw da do cier pień mi lio nów żoł nie rzy,
ale „cu dow na broń” je go ma rzeń ja ko śro -
dek bo jo wy nie ode gra ła żad nej ro li
w prze ła ma niu fron tu.

Moż na tyl ko przypuszczać że czy zła
au ra pa ła cu zwią za na jest z ty mi wy da rze -
nia mi, jed nak po zo sta je fak tem, że obiekt
jest do mem ro dzin nym Cla ry, moż na więc
za ry zy ko wać te zę, że tra gicz na pa ra by -
wa ła w mu rach re zy den cji.

Za mu ro wa ne wej ście do pa ła cu sku -
tecz nie strze że ta jem ni ce je go wnętrz. Za -
sta na wiam się, jak wy glą da ły, czy po zo -
stał we wnątrz choć ma ły ślad daw nych
dni. Z ze wnątrz wi dać tyl ko scho dy, wej -
ścio wy por tal wspar ty na dwóch ko lum -
nach a nad nim de tal ar chi tek to nicz ny.
Okrą głe zdo bie nie, che ru bi nek w wy myśl -
nej po zie, któ ry za pra sza do wej ścia.
Wszak tę dy prze cho dził każ dy, kto kie dy -
kol wiek tu miesz kał.

Wpa trzo na w ko ły sa ne wia trem cze rem -
chy, któ re wraz z krza ka mi czar ne go
bzu ro sną przed pa ła cem, za sta na wiam się
ile jest jesz cze po dob nych obiek tów
ukry tych w za ro śnię tych par kach
na obrze żach miast i wsi, któ re nik ną bez -
pow rot nie z na sze go kra jo bra zu. Po ra ru -
szać w po szu ki wa niu ko lej nych, by opo -
wie dzieć ich hi sto rię nim bez pow rot nie
wchło nie je czas.

Tekst i zdję cia:

JU LIA MON TEW SKA

Re gio na list ka, pa sjo nat ka ru in, mi ło -
śnicz ka za byt ków oraz ar chi tek tu ry obron -
nej i prze my sło wej Dol ne go i Gór ne go
Ślą ska, twór czy ni in ter ne to we go por ta lu
Łow cy Hi sto rii, pu bli ku je w mie sięcz ni -
ku „Od kryw ca”.
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Z
a miesz czo na na są sied niej stro nie in -
fo gra fi ka po ka zu je ni by tyl ko, ilu

miesz kań ców (z ko lej nych rocz ni ków)
li czy wo je wódz two ślą skie. Do kład niej -
sze prze stu dio wa nie te go wy kre su po -
zwa la jed nak na bar dzo cie ka we ob ser -
wa cje i wnio ski, zwłasz cza gdy się
dys po nu je po dob ny mi por tre ta mi, spo -
rzą dza ny mi co rok we dług tej sa mej
me to dy przez wie le lat. Wte dy ciąg por -
tre tów wi dzi my ja ko pro ces, a głów ne
ce chy te go pro ce su to: wol no zmien -
ność, prze wi dy wal ność na stępstw
i ich... nie uchron ność.

Udo stęp nić big da ta

Ad mi ni stra cja miej ska za wsze by ła
ge ne ra to rem ogrom nej ma sy róż ne go
ro dza ju da nych. Przej mu jąc przez wie -
ki ko lej ne obo wiąz ki od pa ra fii, re jen -
tów, są dów, ce chów a na wet szkół,
sta ła się gi gan tycz nym ma ga zy nem
bez cen nych in for ma cji o te re nie i o lu -
dziach. Od do brych dwu dzie stu lat co -
raz więk sza część tych in for ma cji mi -
gru je z se gre ga to rów do kom pu te rów,
two rząc praw dzi we ko pal nie wie dzy
o mie ście, re gio nie i kra ju. Pro blem
w tym, że w elek tro nicz nych ko pal niach
pra wie nikt nie fe dru je. Ra czej jest to
ma ga zyn sta tycz ny, coś w ro dza ju re -
zer wu aru, do któ re go za glą da się rzad -
ko, ra czej tyl ko w spra wach jed nost ko -
wych, by wy do być ja kiś waż ny dla
ko goś do ku ment. Nie któ re re je stry ba -
da ją też na ukow cy, wy ni ki pu bli ku ją
w ni sko na kła do wych cza so pi smach
spe cja li stycz nych, ale nie two rzy to sys -
te mu wie dzy do stęp nej dla każ de go.

Z punk tu wi dze nia in for ma ty ka – ar -
chi wa prze nie sio ne do pa mię ci kom pu -
te ra sta ją się czymś, co na zy wa my big
da ta, a to już po tra fi my prze twa rzać
na mi lion spo so bów. I na wet nie świa do -
mie ko rzy sta my z tych spo so bów co -
dzien nie. Nie wie my wpraw dzie, jak
pra cu je wy szu ki war ka in ter ne to wa, ale
wie my, cze go szu ka my i bły ska wicz nie
to uzy sku je my. Ca ły pro blem – jak
włą czyć miej skie ban ki da nych do sie -
ci w ta ki spo sób, by nie na ro bić szkód
i nie na ru szyć czy je goś do bra, uwzględ -
nio ne go np. w usta wie o ochro nie da -
nych oso bo wych.

Urzęd ni cy ko rzy sta ją ze swo ich za -
so bów do ce lów służ bo wych, oby wa -
te le otrzy mu ją róż ne wy pi sy, do wo dy
czy po twier dze nia, ale gdy chce my do -
wie dzieć się nie co do kład niej np.
o wie ku kie row ców, otrzy mu ją cych
w róż nych mia stach pierw sze pra wo
jaz dy w ko lej nych la tach, oka zu je się,
że nikt in te re su ją cych nas da nych nie
opra co wał. Już sam do stęp do tych za -
so bów oka zu je się nie moż li wy czy
bar dzo trud ny nie z po wo du ich ta jem -
ni czo ści, ale dla te go, że nie prze wi dzia -
no opcji pu blicz ne go do stę pu do wie -
lu ar chi wów, np. do re je stru po jaz dów,
za wie ra ją ce go ogrom cie ka wych, zde -
per so na li zo wa nych da nych. To sa mo
do ty czy ba zy da nych nie ru cho mo ści,

dróg, wo do cią gów, drzew, te re nów re -
kre acyj nych itd. Są to w isto cie ba zy
da nych... nie do stęp nych.

Kto ma wie dzę, ten ma wła dzę

Ze sta wie nie choć by tyl ko licz by oby -
wa te li za mel do wa nych w da nym mie -
ście – w roz bi ciu na rocz ni ki – wy ma ga
kło po tli wej wie lo go dzin nej pra cy, wy kra -
cza ją cej po za obo wiąz ki służ bo we urzęd -
ni ka od po wie dzial ne go za in te re su ją ce
nas da ne. Zy ska li śmy tech no lo gicz ną
moż li wość prze twa rza nia wszyst kich
da nych gmin nych, po wia to wych czy
wo je wódz kich, ale ich nie prze twa rza my.
Urzę dy ra czej utrud nia ją do stęp do swo -
ich za so bów, jak by oba wia ły się, że
oby wa tel mo że wie dzieć za du żo.

Na uspra wie dli wie nie te go sta nu rze -
czy moż na by wska zać, że w każ dym ra -
tu szu czy sta ro stwie mu siał by jesz cze
ist nieć od dział Głów ne go Urzę du Sta -
ty stycz ne go lub coś po dob ne go, a te go
nie prze wi du ją sta tu ty i nie ma na to pie -
nię dzy. Śpie szę więc z pod po wie dzią.
Otóż na sze ma gi stra ty wca le nie mu szą
opra co wy wać po sia da nych da nych.
Wy star czy, że je... udo stęp nią! Za wsze
znaj dą się wa ria ci, któ rzy dnie i no ce
grze bać bę dą w tych ma te ria łach, by wy -
two rzyć ory gi nal ny ob raz, ilu stru ją cy ja -
kiś waż ny dla nich pro ces spo łecz ny,
prze strzen ny czy eko lo gicz ny.

Przy kła dem słu ży Urząd Miej ski
w Gli wi cach, któ ry od ro ku 1998, czy li
już przez dwa dzie ścia lat (!) sys te ma -
tycz nie udo stęp nia mi su ro we da ne de -
mo gra ficz ne. Ja to prze twa rzam w ta ki
spo sób, że ry su ję za wsze ta ką sa mą jak
ta obok in fo gra fi kę i pu bli ku ję to w lo -
kal nej pra sie z omó wie niem róż nych
szcze gó łów, waż nych w da nym ro ku.
Gli wi ce dys po nu ją więc nie tyl ko swo -
im de mo gra ficz nym por tre tem, ale też
ma ją do kład ny ob raz co rocz nych zmian
pro ce su – po wta rzam, bo to waż -
ne – wol no zmien ne go, prze wi dy wal ne -
go i nie uchron ne go. Czy wła dze wy cią -
ga ją z te go po praw ne wnio ski to już in na
spra wa. Na pew no jed nak nie mo gą po -
wie dzieć, że cze goś w tym wzglę dzie
„nie wie dzia ły”.

Por tre ty i pro ce sy

W okre sach roz wo ju na kła da ją się
na sie bie róż ne roz bież ne tren dy i nie -
kie dy moż na prze oczyć ja kiś waż ny
pro ces, „przy kry ty” skut ka mi zu peł nie
in nych zja wisk. Za uwa ża my na przy -
kład, że mia sta, zwłasz cza w czę ści
cen tral nej, pięk nie ją, że przy by wa no -
wych miejsc pra cy, że je ste śmy – ja ko
gmi ny – bez po rów na nia bar dziej atrak -
cyj ni niż przed kil ku na stu la ty. Od no to -
wu je my ogrom ne oży wie nie w bu dow -
nic twie, ma sę lu dzi wi dzi my w cen trach
han dlo wych, co chwi lę je ste śmy bom -
bar do wa ni in for ma cja mi o po wsta wa niu
no wych firm, au to strad i ca łej ma sy po -
mniej szych in we sty cji. Na na szych
oczach mia sta „ro sną”.

Gdy by śmy nie dys po no wa li sta ty sty -
ka mi, ni gdy by śmy się nie do my śli li, że
jed no cze śnie za cho dzi gwał tow ny pro ces
prze ciw ny: wy mie ra nie miast. Bu du je my
no we do my, ale nie od ra zu opusz cza my
sta re. Po pro stu ży je my już w nie po rów -
na nie lep szych wa run kach, wy ma ga my
więk szych po wierzch ni miesz kal nych,
ma my wię cej przed mio tów zaj mu ją cych
co raz więk szy me traż, nie mó wiąc już
o sa mo cho dach, któ rych licz ba wręcz
po ro ku 1989 eks plo do wa ła.

Nie wy klu czo ne jed nak, że po osią gnię -
ciu wskaź ni ków eu ro pej skich, licz ba sa -
mo cho dów prze sta nie ro snąć. Że już
no wych hi per mar ke tów nikt nie bę dzie
bu do wał, że ca łe dziel ni ce za czną pu sto -
szeć. Ten pro ces już się za czął. W nie któ -
rych miej scach jest wi docz ny, w in nych
da nam o so bie znać do pie ro po sa mo rzą -
do wych wy bo rach: to pro ces wy lud nia -
nia się miast, chwi lo wo za ma zy wa ny licz -
ną obec no ścią Ukra iń ców i pra cu ją cych
w mia stach, ale miesz ka ją cych na wsi Po -
la ków. Ci ostat ni wra ca ją po po łu dniu
do do mu i miej skie sta rów ki pu sto sze ją,
bo tam są już tyl ko kor po ra cyj ne lub urzę -
do we miej sca pra cy i – na szczę ście – roz -
kwi ta ją ca ga stro no mia, ge ne ru ją ca ruch
wtór ny. Miesz kań cy dziel nic cen tral -
nych są sta rzy i wie czo rem nie obec ni
na uli cach – bo straż miej ska wy ła pu je ich
i pod po zo rem nie po czy tal no ści wzy wa
po go to wie i wy wo zi ich do szpi ta li lub do -
mów opie ki. Pro ces ten ogar nia już prak -

De mo gra ficz ne 

prze si le nie
ANDRZEJ JARCZEWSKI
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tycz nie wszyst kie więk sze mia sta wo je -
wódz twa ślą skie go.

Po dob ne opra co wa nia ry su ję rów nież
dla in nych miast, dla wo je wódz twa i dla
ca łej Pol ski. Pu bli ku ję to w cza so pi smach
na uko wych lub po pu lar nych. Przy go to -
wa nie ta kiej in fo gra fi ki zaj mu je dzie sięć
mi nut, więc ro bię to (bez płat nie) dla każ -
de go, kto mi przy śle upo rząd ko wa ne da -
ne na ad res: jar czew ski@gma il.com.
Na to miast wnio ski dla swo je go mia sta
każ dy mu si wy cią gnąć sam. Głów ne tren -
dy po wta rza ją się wszę dzie iden tycz nie,
ale w każ dym mie ście wy stę pu ją też
pew ne ce chy szcze gól ne, któ re nie po -
zwa la ją po wta rzać go to wych roz wią zań,
bo te po win ny być „szy te na mia rę”. 

Bez zęb ny sta rzec

Przed sta wiam te raz mi nia tu rę po ka za -
ne go wcze śniej por tre tu, ale już bez dym -
ków i ko lor ków. Wy kres z ro ku 2018
(śro dek) kon fron tu ję ze star szym o 16 lat
ob ra zem, opu bli ko wa nym w mie sięcz -
ni ku „Śląsk” nr 7/2002. Gwo li uzu peł -
nie nia – do da ję (z pra wej) iden tycz ny
wy kres, spo rzą dzo ny w ro ku 2018 dla
ca łej Rze czy po spo li tej. Te raz ła two za -
uwa żyć, że głów ne zja wi ska de mo gra -
ficz ne – za rów no na Ślą sku, jak i w ca -
łej Pol sce – kształ to wa ne są przez stra ty
wo jen ne, kie dy to ro dzi ło się ma ło dzie -
ci, a wie le gi nę ło w ko ły sce. Pod tym
wzglę dem róż ni my się od Nie miec,
gdzie na po cząt ku woj ny dzie ci przy by -
wa ło. Za rów no tych ro dzo nych przez
Niem ki, jak i kra dzio nych w Pol sce i in -
nych kra jach. Z ko lei – do dziś wi docz -
na na por tre cie ślą skim wy rwa ro -
ku 1945 jest cha rak te ry stycz na dla
Nie miec, a nie dla te re nów na wschód
od Wi sły, gdzie już od po ło wy ro -
ku 1944 za czy na ło się, choć nie dla
wszyst kich, nor mal ne, cięż kie ży cie.

Pro fil bez zęb ne go star ca po wta rza się
co rok, ty le że ob raz prze su wa się w gó -
rę. U do łu, czy li w naj młod szych rocz ni -
kach, po ja wia się to, co prze wi dy wal ne
i nie uchron ne: je że li 25-35 lat wcze śniej
by ło du żo ro dzi ców, to i dzie ci bę dzie spo -

ro, na to miast mniej licz ne rocz ni ki ma -
tek uro dzą ma ło dzie ci. Po przed nie zda -
nie brzmi wręcz ba nal nie, za sta na wiam
się na wet, czy ta kie oczy wi sto ści pi sać.
Po sta no wi łem jed nak to po zo sta wić
z jed ne go za dzi wia ją ce go po wo du. Otóż
wszyst kie ko lej ne rzą dy w PRL i w III RP
też po win ny to do sko na le wie dzieć. Po -
win ny pro wa dzić ak tyw ną po li ty kę an ty -
cy klicz ną, któ rej ce lem by ło by wy rów -
ny wa nie licz by uro dzeń w ko lej nych
la tach. Tym cza sem wszyst kie rzą dy al bo
nie pro wa dzi ły żad nej po li ty ki de mo gra -
ficz nej, al bo wręcz dzia ła ły pro cy klicz -
nie, po głę bia jąc róż ni ce.

Po li ty ka an ty cy klicz na

Wy star czy rzut oka na te wy kre sy, by
zo rien to wać się, że cy klicz ne wy stę po -
wa nie wy żów de mo gra ficz nych i ni żów
mu si być dla pań stwa bar dzo kosz tow -
ne w róż nych dzie dzi nach ży cia spo łecz -
ne go i go spo dar cze go. Dla po wo jen ne -
go wy żu mu sie li śmy bu do wać „1000
szkół na 1000-le cie”; na to miast gdy
przy szła de pre sja – szko ły pu sto sza ły,
a na uczy cie li zwal nia no. W PRL nie by -
ło to jesz cze tak kosz tow ne, bo pierw -
szy po wo jen ny niż prze le ciał, za nim
upo ra no się z utwo rze niem peł nej in fra -
struk tu ry szkol nic twa, nie wie le więc
trze ba by ło li kwi do wać. 

Ale już w la tach dzie więć dzie sią tych,
gdy ro dzi ło się co raz mniej dzie ci i gdy
by ło pew ne, że spa dek bę dzie po głę biał
się przez wie le lat, gdy me dia lan so wa ły
„no wo cze sną”, czy li bez dziet ną ro dzi -
nę – w ca łej Pol sce oka za ło się, że przed -
szko li jest za du żo. Przy stą pi li śmy więc
do ma so wych li kwi da cji przed szko li,
wie dząc, że za chwi lę trze ba bę dzie za my -
kać szko ły pod sta wo we, a w nie od le głej
per spek ty wie – rów nież śred nie. 

Na ko lo ro wym wy kre sie za sy gna li zo -
wa łem, że w naj bliż szych la tach bę dą li -
kwi do wa ne co słab sze szko ły wyż sze. To
po wi nien za uwa żyć każ dy, kto umie li -
czyć. To po wi nien za uwa żyć każ dy
rek tor już dwa dzie ścia lat te mu! Tym cza -
sem za czy na się wła śnie na bór ko lej ne -

go rocz ni ka do uczel ni, któ rych nie byt
nie jest nie pew ny. Jest pew ny: miecz li -
kwi da cji wi si nad po ło wą pry wat nych
szkół wyż szych. I te go nie da się za my -
dlić żad ny mi slo ga na mi. Wia do mo, kto
pad nie. Je że li uczel nia na cią ga mło dzież
ja ki miś fa ta mor ga na mi, oszu ku je.

Rzuć my te raz okiem na „grdy kę” na -
sze go star ca. To jest de mo gra ficz ne
echo dru gie go po wo jen ne go wy żu, ry -
su ją ce go „bro dę” na por tre cie. To od bi -
cie jest sła be i opóź nio ne z po wo du
zmia ny mo de lu ro dzi ny. Wi dząc tę bez -
na dzie ję, GUS w ro ku 2014 opu bli ko -
wał pro gno zę, któ ra w re ali stycz nym wa -
rian cie za kła da ła, że licz ba uro dzeń
bę dzie te raz sys te ma tycz nie spa dać, bo
w wiek roz rod czy wcho dzi co raz mniej
po ten cjal nych ma tek. Mia ło by to skut -
ko wać naj pierw sta rze niem się spo łe -
czeń stwa (z bra ku dzie ci), a na stęp -
nie – wy mar ciem ca łe go na ro du, bo je śli
licz ba ro dzi ców bę dzie sta le spa dać, je -
śli dziet ność ko biet bę dzie tak sła ba, jak
obec nie, to dzień, w któ rym uro dzi się
ostat ni Po lak moż na wy li czyć do kład nie
i wia ry god nie.

Na za koń cze nie dwa sło wa o Pro gra -
mie „500+”. Te go GUS w ro ku 2014 nie
prze wi dział. W ro ku 2017 uro dzi ło się
o 16% dzie ci wię cej, niż pro gno zo wa -
no. To wie lo krot nie prze wyż sza do -
pusz czal ny błąd sta ty stycz ny. Dwa naj -
młod sze, co raz licz niej sze rocz ni ki
do wo dzą, że de mo gra ficz ny sku tek te -
go pro gra mu jest nie za prze czal ny. Zwra -
cam uwa gę, że „500+” dzia ła nie tyl ko
pro na ta li stycz nie, ale – i to jest szcze gól -
nie cen ne – rów nież an ty cy klicz nie.
Za czą tek jak by „dru giej grdy ki” jest wy -
raź ny, zwłasz cza że we dług pro gnoz
mia ła być w tym miej scu kon ty nu owa -
na rów nia po chy ła, pro wa dzą ca nas
do nie by tu. Te raz cze ka my na dal sze pro -
gra my, bo jed nak licz ba ma tek sta le ma -
le je i efek ty Pro gra mu „500+” nie utrzy -
ma ją się dłu żej niż dwa trzy la ta.
Naj waż niej sze, że do wie dzio no sku -
tecz no ści po li ty ki de mo gra ficz nej. Oby
nam nie za bra kło pie nię dzy na jej kon -
ty nu owa nie.

■
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Między
nutami

Re ci tal So fyi Gu ly ak

Z
na ko mi ta ro syj ska pia nist ka So -
fya Gu ly ak po ja wi ła się po raz

ko lej ny w Ka to wi cach, jak za wsze
w to wa rzy stwie swe go od kryw cy
Ju liu sza Ada mow skie go (to
na stwo rzo nym przez nie go kon kur -
sie pia ni stycz nym im. Lisz ta we
Wro cła wiu wy wal czy ła swo je
pierw sze zwy cię stwo). Obec nie
pa ni So fya miesz ka i pra cu je
w Lon dy nie – w słyn nej Roy al
Scho ol of Mu sic i kon cer tu je na ca -
łym świe cie. Cu dow nie, że zna la -
zła czas, by za wi tać do Ka to wic, by
na jed nym z kon cer tów „Si le sii” za -
pre zen to wać w Sa li Kon cer to wej
Pol skie go Ra dia im po nu ją cy pro -
gram, zło żo ny z jed nej z so nat
Mu zio Cle men tie go, Wa ria cji
op. 20 Cla ry Schu mann, for te pia -
no wej wer sji po ema tu La Val se Ra -
ve la, lisz tow skich trans kryp cji kil -
ku pie śni Schu ber ta oraz te goż
au to ra Fan ta zji „Wę dro wiec”.
Na bis do da ła Cha con nę G -dur Ha -
en dla. By li śmy świad ka mi wy ko -
nań na naj wyż szym świa to wym po -
zio mie. Gra pa ni Gu ly ak im po nu je
pew no ścią, spo ko jem, ner wem wir -
tu ozow skim oraz tym, co się tra dy -
cyj nie ko ja rzy z ro syj ską szko łą pia -
ni stycz ną – na tu ral no ścią po dej ścia
do mu zy ki. Cho pin in stru ował on -
giś jed ną z uczen nic, iż po win na
„grać jak czu je”. Ten wła śnie po -
stu lat wy da je się kie ro wać i wy bo -
ra mi re per tu aro wy mi, i kon cep -
cja mi in ter pre ta cyj ny mi pia nist ki.
W jej grze nie ma pe dan ty zmu, nie
pod da je się też ab so lut nie pre sji
„au ten ty zmu”, któ ry tak czę sto
odzie ra z ży cia tzw. wy ko na nia hi -
sto rycz ne. Czy to Cle men ti, czy Ha -
en del, czy Schu bert – pod pal ca mi
Gu ly ak sta ją się oni na po wrót
mło dzi, peł ni ży cia. Słu cha cze
kon cer tu po czu li się ob da ro wa ni
tym ży ciem, na gra dza jąc ar tyst kę
owa cją na sto ją co.

Zyg munt An to nik
in me mo riam

R
ok te mu, w pięk nym mie sią cu
ma ju, po cięż kiej cho ro bie za -

koń czył ży cie w wie ku za le d wie
62 lat Zyg munt An to nik – zna ko -
mi ty or ga ni sta i pe da gog, zwią za -

MAG DA LE NA DZIA DEK

ny z In sty tu tem Mu zy ki UŚ w Cie -
szy nie oraz Szko łą Mu zycz ną im.
Kar ło wi cza w Ka to wi cach. Był
zna ny me lo ma nom Ka to wic, Cie -
szy na i Za ol zia ja ko wy ko naw ca
kon cer tów or ga no wych i or ga ni za -
tor kil ku fe sti wa li mu zycz nych.
W pierw szą rocz ni cę śmier ci na sze -
go Ko le gi sze fo stwo In sty tu tu Mu -
zy ki zor ga ni zo wa ło pięk ną uro -
czy stość. Zgro ma dzi li śmy się
u cie szyń skich Elż bie ta nek, by
uczest ni czyć w Mszy św., a na stęp -
nie wy słu chać kon cer tu, na któ rym
wy stą pi li trzej or ga ni ści: uczen ni -
ca Zyg mun ta An to ni ka Ewe li na
Ba chul oraz ko le dzy zmar łe go:
Bo gu mi ła Fau sty na Du ni kow ska
i To masz Or low. Pod czas kon cer -
tu wy ko na no m.in. sze reg kom po -
zy cji de dy ko wa nych zmar łe mu ar -
ty ście. Na pi sa li je Wie sław
Cien cia ła, Krzysz tof Gaw las, Bo -
gu mi ła Mi ka i Bo gu mi ła Fau sty na
Du ni kow ska. Spo śród tych utwo -
rów naj więk szym za sko cze niem
był utwór tej ostat niej – kom plet -
nie od sta ją cy od utar tych kon wen -
cji tzw. mu zy ki współ cze snej, sta -
no wią cy fra pu ją cy ko laż po my słów
z „róż nych be czek”, two rzą cych
jed nak prze ko nu ją cą i wręcz wcią -
ga ją cą ca łość. Mo gła by ta mu zy ka
słu żyć ja ko ilu stra cja wy kła du
o post mo der ni zmie w mu zy ce. By -
ła też świet nie za gra na, z praw dzi -
wym ner wem wir tu ozow skim.
Rów nież grę po zo sta łych uczest ni -
ków ce cho wał nie tu zin ko wy po -
ziom – wi dać, że mu zy ka or ga no -

wa w Cie szy nie ma się bar dzo do -
brze. Czy ma to zwią zek z ży wo
obec nym w na szym mie ście du -
chem pro te stan ty zmu?

Mu zycz ne ob li cza woj ny

B
i blio te ka Głów na Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach wzbo ga -

ci ła się nie daw no o cen ny dar, czy
zna le zi sko – po zy ska no du ży kor -
pus źró deł ilu stru ją cych oku pa -
cyj ne lo sy trzech przed wo jen nych
mu zy ków ślą skich: Zden ka Ka ro -
la Run da, Ta de usza Prej zne ra i Ste -
fa na Ślą za ka. Są to za rów no fo to -
gra fie, jak i do ku men ty: garść
li stów, urzę do we pa pie ry, rę ko pi sy
mu zycz ne. Po ka zu ją dzia łal ność
Zden ka Ka ro la Run da ja ko dy ry -
gen ta or kie stry Ofla gu VI B
w Dössel w Pół noc nej West fa lii,
pra cę Ste fa na Ślą za ka ja ko na -
uczy cie la taj nych kur sów mu zycz -
nych w So snow cu (tu m.in. wzru -
sza ją ca pa miąt ka – laur ka
na ry so wa na przez nie ja ką Wie się
w for mie utwor ku mu zycz ne go,
w któ rym nu ty i in ne zna ki par ty -
tu ro we, łącz nie z kre ska mi tak to wy -
mi, za stą pio ne są nie za po mi naj ka -
mi) i wresz cie do ku men ty
za wia da mia ją ce o śmier ci Ta de usza
Prej zne ra w obo zie kon cen tra cyj -
nym w Maj dan ku. Obec nie ba da -
nia nad mu zy ką w obo zach kon cen -
tra cyj nych, ofla gach i obo zach
pra cy są te ma tem wie lu ba dań hi -
sto rycz nych i mu zy ko lo gicz nych.
Wie my już dość du żo o mu zy ko wa -
niu w KL Au schwitz i in nych obo -
zach, cią gle po wsta ją no we przy -
czyn ki do oku pa cyj nych bio gra fii
mu zy ków, któ rzy by li ich więź nia -
mi. Zda wa ło by się, więc, że te mat
jest już oswo jo ny. A jed nak, na wi -
dok pa pier ka za wie ra ją ce go la ko -
nicz ną in for ma cję, iż Ta de usz Prej -
zner „zmarł w Lu bli nie – 19 ma ja
1944) w gło wie au to ma tycz nie od -
zy wa się słyn ne py ta nie The odo ra
Wie sen grund Ad or na: „czy moż li -
wa jest kul tu ra po Au schwitz”?

Do ku men ty, o któ rych mo wa,
moż na oglą dać w wy po ży czal ni
Bi blio te ki Głów nej Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach; wy sta -
wa no si ty tuł „Mu zycz ne ob li cza
woj ny”.

■
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L
u do mir Ró życ ki zmarł 1 stycz -
nia 1953 r. w miesz ka niu przy

ul. So bie skie go 24/5 w Ka to wi cach.
Już 2 dni póź niej uro czy ście po że gna -
ło go to umi ło wa ne mia sto, a na za jutrz
po cho wa no kom po zy to ra w Alei
Za słu żo nych Cmen ta rza Woj sko we go
na war szaw skich Po wąz kach.
Nad obie ma ce re mo nia mi i prze wo zem
zwłok do sto li cy czu wał Mar cin Ka -
miń ski, twór ca In sty tu tu Mu zycz ne go
w Gli wi cach, ini cja tor nada nia Pań -
stwo wej Szko le Mu zycz nej imie nia
Ró życ kie go (1961 – szko ła II stop -
nia, 1980 – obie szko ły). Wspo mnia -
ne miesz ka nie by ło uprzed nio lo kum
Ka miń skie go, któ ry ja ko kie row nik
re fe ra tu mu zycz ne go Wy dzia łu Kul tu -
ry i Sztu ki Urzę du Wo je wódz kie go
Ślą sko -Dą brow skie go uczy nił zeń
pied -à-ter re dla przy by łych na Śląsk
wy bit nych mu zy ków, w tym Ada ma
Di du ra, Bo le sła wa Sza bel skie go i sa -
me go Ró życ kie go, któ ry póź niej za -
miesz kał tam na sta łe; dzię ki po mo cy
Ka miń skie go i wspar ciu wo je wo dy
Alek san dra Za wadz kie go otrzy mał
pra cę w Kon ser wa to rium Mu zycz -
nym, w tym za szczyt ną god ność dzie -
ka na.

Nie wie le póź niej, 10 czerw ca 1953 r.,
rów nież w Ka to wi cach, choć de iu re
wte dy już Sta li no gro dzie, też we wła -
snym do mu zmarł Grze gorz Fi tel -
berg. Zmarł we śnie. Spo czy wa na tym
sa mym cmen ta rzu, w tej sa mej co Ró -
życ ki Alei Za słu żo nych. 

Co łą czy obu ar ty stów obok przy na -
leż no ści do kom po zy tor skiej gru py
Mło da Pol ska i pra cy w dzi siej szej
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy -
ma now skie go (człon ka tej sa mej gru -
py) w Ka to wi cach?

Ostat nie po że gna nia obu ar ty stów
sfi nan so wa ne zo sta ły w po dob nym try -
bie, na pod sta wie ko lej no: uchwa ły
nr 71 Pre zy dium Rzą du z 17 stycz -
nia 1953 r. w spra wie urzą dze nia
na koszt pań stwa po grze bu zmar łe go
kom po zy to ra Lu do mi ra Ró życ kie go
oraz uchwa ły nr 436 Pre zy dium Rzą -
du z 13 czerw ca 1953 r. w spra wie po -
kry cia kosz tów po grze bu Grze go rza
Fi tel ber ga przez Pań stwo. Sa me
uchwa ły po zba wio ne by ły pod sta wy
praw nej, aby od po wie dzieć jed nak
na py ta nie, dla cze go pod ję ło je wła śnie
Pre zy dium Rzą du, na le ży nie co głę biej
cof nąć się w prze szłość. Spra wia nie
po grze bów osób za słu żo nych na koszt
pań stwa jest od nie mal 100 lat jed ną
z form po śmiert ne go uczcze nia przez
to pań stwo do ko nań tych osób, na rów -
ni z ho no ro wa niem ich or de ra mi
i od zna cze nia mi, awan so wa niem
na wyż sze stop nie woj sko we czy ofia -
ro wa niem ge stor skich kwa ter grze bal -

Pogrzeby Ludomira Różyckiego

i Grzegorza Fitelberga

w świetle nieznanych dokumentów

W hołdzie wielkim

muzykom w 65.

rocznicę śmierci
MACIEJ KIJOWSKI

sl05s56-57m  18-05-17  11:53  Strona 1



57

nych. Nie wni ka jąc w de ta le i wy jąt -
ki or ga nem wła ści wym do de cy do wa -
nia o fi nan so wa niu ta kich po chów ków
by ła do 1950 r. Ra da Mi ni strów, po dej -
mu ją ca w tej spra wie ak ty ran gi
uchwa ły. W związ ku z prze ję ciem
znacz nej czę ści upraw nień RM przez
Pre zy dium Rzą du, ono to wła śnie
wy da wa ło w tej kwe stii uchwa ły w la -
tach 1950-1954, po czym prze ka za ło
tę kom pe ten cję pre mie ro wi, któ ry
oso bi ście bądź przez swo ją kan ce la rię
czy ni to do dzi siaj. 

Za łą czo ne uchwa ły to in e di ta, ni -
gdzie i ni gdy do tąd nie pu bli ko wa ne.
O ich ran dze świad czy fakt, że nie zo -
sta ły pod ję te obie giem (ku ren dą), lecz
ich pro jek ty pod da no dys ku sji na po -
sie dze niach Pre zy dium Rzą du, a re fe -
ro wał je wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów
Jó zef Cy ran kie wicz. Dla cze go wi ce -
pre mier (i to ten kon kret ny, sko ro
w po sie dze niu stycz nio wym uczest ni -
czy ło ośmiu wi ce pre mie rów, a na
czerw co wym by ło ich sze ściu) re fe ro -
wał pro jek ty uchwał, miast za pro sić
do ich przed sta wie nia mi ni stra kul tu -
ry i sztu ki (i tak obec ne go 13 czerw -
ca, 17 stycz nia – nie). O Cy ran kie wi -
czu na pi sa no już wie le, choć je go
ży cie i dzie ło war te są dal szych szcze -
gó ło wych do cie kań. Sy ba ry ta, mi ło -
śnik pięk nych ko biet i mar ko wych sa -
mo cho dów, za go rza ły ki bic, wła ści ciel
naj słyn niej szej pol skiej ły si ny, ale
prze cież i au ten tycz ny bo ha ter an ty hi -
tle row skie go ru chu opo ru w oświę cim -
skim obo zie. Ja ko pre mier i wi ce pre -
mier zdzia łał dla twór ców, dla lu dzi
sztu ki bar dzo wie le, nie ofi cjal nym
zaś po śred ni kiem w tych kon tak tach
by ła je go dru ga żo na Ni na An drycz.
Orę dow nic two pre mie ro wej przy bie -
ra ło ską di nąd róż ne ob li cza, z jed na -
kim za pa łem po tra fi ła bo wiem wsta -
wiać się za rów no o po moc dla
ar ty stów, jak i o ich znisz cze nie, by
wspo mnieć zna ko mi tą a wpę dzo ną
w cho ro bę psy chicz ną ak tor kę Da nu -
tę Urba no wicz, za gra ża ją cą ja ko by ka -
rie rze An dry czów ny, gdyż zbyt do niej
po dob ną… Mo gę są dzić, że An drycz
sta ła rów nież za po grze ba mi pań -
stwo wy mi dla twór ców, Fi tel ber ga
i Ró życ kie go nie wy łą cza jąc. 

Uchwa ły opa trzo ne są – jak wi -
dać – od ręcz nym, cha rak te ry stycz nie
roz bu do wa nym pod pi sem pre mie ra
Bo le sła wa Bie ru ta oraz kontr asy gna -
tą dy rek to ra ge ne ral ne go I Ze spo łu
Urzę du Ra dy Mi ni strów prof. dr. Ste -
fa na Roz ma ry na. Wy ko na nie uchwał
po ru czo no dwóm od mien nym pod mio -
tom: za po grzeb Ró życ kie go od po wia -
dał Mi ni ster Kul tu ry i Sztu ki, na to -
miast za po chó wek Fi tel ber ga
od po wie dzial ność po no sił Prze wod ni -

czą cy Ko mi te tu do Spraw Ra dio fo nii
„Pol skie Ra dio”.

Kry te ria te go zróż ni co wa nia są ja sne:
Fi tel ber ga po cho wa no ja ko dy rek to ra
Wiel kiej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol -
skie go Ra dia w Ka to wi cach, in sty tu -
cji po zo sta ją cej w struk tu rze ko mi te -
tu, któ ry, mi mo że roz sze rzył wkrót ce
swe kom pe ten cje na te le wi zję, po zo -
stał w po tocz nym i dzien ni kar skim ję -
zy ku „ra dio ko mi te tem” już na za -
wsze. In ną kwe stią jest to, że ów cze sny
prze wod ni czą cy te go gre mium Ro -
mu ald Ga dom ski, ma ło zo rien to wa ny
w spra wach WO SPR nie daw ny jesz cze
funk cjo na riusz UB, po trak to wał tę
mi sję w bar dzo ad mi ni stra cyj ny spo -
sób. Ina czej by ło z za war tą w uchwa -
le nr 71 kom pe ten cją zło żo ną w rę ce
mi ni stra kul tu ry i sztu ki Wło dzi mie rza
So kor skie go. Cy nik i ero to man, zna ny
z ko lo ry zo wa nia swych wo jen nych
prze żyć, jesz cze je den ły sy w tej opo -
wie ści, zwią zał się ze świa tem kul tu -
ry na do bre i na złe. Nie tyl ko ja ko brat

pia ni sty Je rze go (rów nież nie grze szą -
ce go nad mia rem owło sie nia) i szwa gier
„sło wi ka War sza wy” Bo gny So kor -
skiej, ską di nąd ciot ki Jac ka Kacz mar -
skie go. Jak Cy ran kie wicz, rów nież
So kor ski wspie rał ar ty stów jak mógł
i ja ko mi ni ster i póź niej szef ra dio ko -
mi te tu, umoż li wia ją cy de biut na ekra -
nie TV choć by Ol dze Li piń skiej czy
Ka ro lo wi Mał cu żyń skie mu. Moż na
mó wić o So kor skim róż ne rze czy, ale
nikt nie za ne gu je fak tu, że on to wła -
śnie, mi mo na ci sków czy na wet gróźb,
za pro po no wał Boh da no wi Wo dicz ce
dy rek cję Fil har mo nii Na ro do wej
(1955) i w peł ni za ak cep to wał wnio sek
mu zy ków WO SPR o uczy nie nie wiel -
kie go dy ry gen ta kie row ni kiem ar ty -
stycz nym or kie stry (1968); 1 wrze -
śnia 1968 r., 7 mie się cy po je go
no mi na cji ze spół stał się Wiel ką Or kie -
strą Sym fo nicz ną Pol skie go Ra dia
i Te le wi zji w Ka to wi cach.

Jesz cze je den ślą ski ślad…
■
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W
oj nę mni chów (1778) Igna ce go Kra -
sic kie go po win no się sy tu ować

w kil ku róż no ra kich or bi tach cza su. Naj -
bar dziej da le ko sięż na bę dzie ta, któ ra
obej mie la ta 1618–1778–1841, czy li po -
ja wie nie się trzech ar cy dzieł li te ra tu ry pol -
skiej, opar tych na co raz świet niej szych
okta wach: cho dzi oczy wi ście o Go fre da
abo Je ru za lem wy zwo lo ną To rqu ata Tas -
sa (Ge ru sa lem me li be ra ta, 1580) w prze -
kła dzie Pio tra Ko cha now skie go, Mo na -
cho ma chię oraz Be niow skie go Ju liu sza
Sło wac kie go. Naj krót szą na to miast tra jek -
to rię wy zna cza dro ga od from bor skie go
rę ko pi su po ema tu do lip skie go pier wo dru -
ku: Zbi gniew Go liń ski swo ją edy cję te -
go utwo ru oparł naj pierw na tek ście li bel -
li, wy da nej na kła dem Mi cha ła Grölla (I.
Kra sic ki: „Mo na cho ma chia” i „An ty mo -
na cho ma chia”. Wstęp i oprac. Z. Go liń -
skie go. Wro cław 1969, „Bi blio te ka Nro -
do wa” se ria I, nr 197; cy tu jąc tę edy cję,
uży wam skró tu BN), a na stęp nie zmie nił
na sta wie nie do po ta jem nych od pi sów
uczy nio nych z au to gra fu po ety i uznał
za pod sta wę pu bli ka cji wła śnie ów do cho -
wa ny szczę śli wie czy sto pis (I. Kra sic ki:
Pi sma po etyc kie. Oprac. Z. Go liń ski.

War sza wa 1976, t. 1, s. 459; cy tu jąc ten
tom, uży wam skró tu PP), o któ rym pi sał:
„Jest to za pew ne osta tecz ny pro dukt ro -
bo ty au tor skiej. Sta no wi sko ta kie gło szo -
ne jest po raz pierw szy”. Ta krót ko dy stan -
so wa tra jek to ria bę dzie za pew ne jesz cze
ba da na i oce nia na przez fi lo lo gów, boć ich
„de li je” ta ki mi wła śnie de li cja mi a de li -
ka te sa mi (choć cza sem i de lik ta mi: kra -
dzież nie pu bli ko wa ne go dzie ła!) by wa ją
pod szy te! 

Naj cie kaw szą or bi tą dla współ cze sne -
go czy tel ni ka mo że oka zać się jed nak zu -
peł nie in ny lot i in ne kon ste la cje Mo na -
cho ma chii. My ślę o na stę pu ją cych
da tach: 1772 (pierw szy roz biór Pol ski
i wy ni ka ją ce stąd „za gra nicz ne” ad re sy
Kra sic kie go: Kró le wiec, Lidz bark, From -
bork), 1774 (ano ni mo wa ulot ka za wie ra -
ją ca Hymn do mi ło ści oj czy zny, czy li
okta wę z My sze idy), 1775 (My sze idos pie -
śni X; po cząt ko wo ano ni mo wy po emat he -
ro iko micz ny o tym, jak my szy zja dły Po -
pie la – „na pi sa ny okta wą, przy wra cał
pol skie mu ję zy ko wi li te rac kie mu ran gę
na mia rę pi sar stwa re ne san so we go: bo ga -
ty, nie sta wia ją cy opo ru my ślom, wol ny
od ob cych na le cia ło ści, spraw ny skła dnio -

Blask

Monachomachii

JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
wo, dźwięcz ny ryt micz nie. Był wiel kim
de biu tem po ezji pol skie go Oświe ce nia”.
Z. Go liń ski: Igna cy Kra sic ki. War sza -
wa 1979, s. 254; cy tu jąc tę książ kę bio -
gra ficz ną, po słu gu ję się skró tem
ZGIK), 1777 (in spi ru ją ca lek tu ra rę ko pi -
su Or ga nów Ka je ta na Wę gier skie go, de -
dy ko wa nych w dniu 22 I 1777 Kra sic kie -
mu, a opu bli ko wa nych do pie ro w 1784
ro ku), 1778–1780 (wrza wa wo kół bez i -
mien ne go pier wo dru ku Woj ny mni chów:
m.in. tzw. Re skrypt – Do Ja śnie Oświe -
co ne go Ksią żę cia Je go mo ści Kra sic kie -
go, bi sku pa war miń skie go; Od pis na „Mo -
na cho ma chią”; ła ciń skie Li sty bra ta
Bła że ja Du biec czy ka, czy li Kra sic kie -
go), 1780 (An ty mo na cho ma chia – te raz
w „Ga ze cie War szaw skiej” z 1780 ro ku
po da no, iż cho dzi o Au to ra Pa na Pod sto -
le go), 1788 (ano ni mo wa ksią żecz ka
Ksiądz ple ban die ce zji X.B.W. – był to żart
oj ców ba zy lia nów su pra skich, prze dru ko -
wu ją cych Or ga ny Wę gier skie go: „pro -
boszcz, wio dą cy w tym po ema cie spór
z or ga ni stą w oto czu he ro iko micz nej fa -
bu ły, wpi sa ny zo stał przez tę zmia nę ty -
tu łu w śro do wi sko księ cia bi sku pa war -
miń skie go”, ZGIK, 303). Tak więc ma my
tu cie ka we zja wi sko astro no micz ne (nb.
Kra sic ki znał miej sce po cho wa nia Ko per -
ni ka!): rę ko pis Wę gier skie go, sta no wią -
cy po bud kę i im puls do kre acji świa ta nie -
uczo nych a utu czo nych mni chów, jest
za ra zem prze wrot nym epi lo giem, bo ba -
zy lia nie w de dy ka cji li bel li za zna czy li:
„Osą dzi Wa sza Ksią żę ca Mość więk szą
po trze bę swo ich ple ba nów po pra wić
ułom no ści ani że li opy lać [sic!] kap tu ry
mni chow skie” (ZGIK, ib.).

Kra sic ki w wy da wa nym przez sie bie
cza so pi śmie „Co ty dzień” w la tach 1798
i 1799 ogła szał ese je, któ re po tem (1803)
na zwa no Uwa ga mi. Wśród tych krót kich
szki ców mie ści się tekst za ty tu ło wa ny
Bi blio te ki, w któ rym X.W.B. za baw nie ra -
dzi czy tel nicz kom, by swe „gnie wal nie
lub dzi wa czal nie w bi blio te ki prze mie nia -
ły” (I. Kra sic ki: Uwa gi. Wstęp i oprac.
Z. Li be ry. War sza wa 1997, s. 114). Dla bi -
blio fi lów ma cen ną ra dę: „bez szko dy wy -
da tek znacz ny […] użyć na zbiór edy cyj
naj do kład niej szych, a za tem nie błęd -
nych, na sku po wa nie ksiąg rzad kich
i nie prze dru ko wa nych, na wy szu ki wa nie
rę ko pism, któ re sza cow ne, a więc dru ku
god ne, jesz cze z dru ku nie wy szły”
(ib., 118). Nie po chwa la czy tel ni czek
(na zy wa je „czy tel ni ca mi”) „awan tur mi -
ło sno -he ro icz nych”, a daw ne słyn ne
„Ama dy sy, Cy ru sy, Kle lie i Ko lo an dry”
wy śmie wa (ib., 123; cho dzi tu o ro man -
se au tor stwa G. Or do ne za de Mon ta lvo,
Ma de le ine de Scudéry i Gio van nie go
Am bro gia Mar ti nie go, któ re go tłu ma -
cze nie – Ko lo an der wier ny, Le onil dzie
przy jaź ni do trzy mu ją cy… – uka za ło się
w ro ku 1762). Pi sze po eta pod ko niec
swo ich traf nych wy wo dów (np. o ro li Bi -
blio te ki Fo cju sza) tak że o świę tym To ma -
szu z Akwi nu, oba wia ją cym się „jed nej
książ ki usta wicz ne go czy tel ni ka”, gdyż
„kto nie wie le, ale z uwa gą do brych ksiąg
czy ta, po ta kim się grun tow nej na uki spo -
dzie wać na le ży” (ib., 125). A jak to jest
z mni cha mi i za kon ni ka mi, opi sy wa ny mi
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do sad nie bądź na wet prze sad nie (ale ta -
ka jest ro la sa ty ry!) w po ema cie he ro iko -
micz nym? 

W An ty mo na cho ma chii po ja wia się ja -
śniej szy ob raz ży cia klasz tor ne go, niż
w po przed niej wi zji mni chów -opo jów
i żar ło ków, ale ta pa li no dia, czy li „od szcze -
ka nie” zło śli wych po glą dów, nie jest po -
zba wio na am bi wa lent nych uwag i przy -
ty ków. Ni by wszyst ko jest tak, jak
po win no być za mu ra mi opac twa (Ję dza
oglą da ce le bra cisz ków: „Za miast ko ta -
ry – wy tar te ro go że, / Wszę dzie ubó stwo
za sta ła za kon ne. / Ksiąg mnó stwo, któ rych
zra cho wać nie mo że, / Le d wo ob ję ły po -
ko je prze stron ne”; PP, 129), jed nak że
wszy scy ze zło ścią – po boż ną! – czy ta ją
tyl ko pod rzu co ną im przez Ję dzę „księ gę
za kon nej woj ny” (PP, 128): „O Woj no mni -
chów! Ta keś w rę ce wpa dła, / Ta keś się
naj przód zja wi ła na świe cie: / Pło chość cię
z two ich kry jó wek wy kra dła, / Cie ka wość
frasz ki sta wi ła w za le cie […] Naj le piej baj -
kę i ba ja rza spa lić” (PP, 140-141). Po pę -
dli wy oj ciec Ho no rat „Jed nym za ma -
chem sta rzec nie uży ty / Wy wró cił czte ry
ksiąg peł ne pul pi ty. […] Per ło pi sa rzów,
o Al ber cie Wiel ki, / Coś ta jem ni ce ob ja -
wiał tak żwa wo, / Uczcze nia god ny! Nie -
usza no wa ny, / Spa dłeś pod sza fę z two imi
kom pa ny. // Wiel ki To sta cie! Ty, coś zna -
mie ni cie / Pi sał o wszyst kim, o czym pi -
sać moż na, / Nie osie dzia łeś się na twym
pul pi cie, / Złość cię zrzu ci ła, ale złość po -
boż na” (PP, 132-133).

Okta wy te po twier dza ją, iż kar me li tów,
do mi ni ka nów, bo ni fra trów i fran cisz ka -
nów ob cho dzą tyl ko dzie ła z ciem ne go
śre dnio wie cza, czy li 21 to mów – a to tyl -
ko wy bór! – Al ber ta Wiel kie go (ok. 1200-
1280) lub Al fon sa To sta ta (To sta da), teo -
lo ga hisz pań skie go z VI wie ku. A To stat
był wszak ich lek tu rą już w Mo na cho ma -
chii, gdzie oj ciec Ho no rat wy po wia da
słyn ną swą kwe stię: „Wiem, bom to czy -
tał w uczo nym To sta cie, / Po ciem nej no -
cy że ja sny dzień wscho dzi.” (PP, 97). Je -
śli zaś pro wa dzą „mi stycz ne” dys pu ty, to
na mo dłę scho la stycz nych pe ry pa te ty ków:
„Na płyt kim grun cie roz bu ja nych fluk tów
/ Ko rab mą dro ści chwie je się i wzno si,
/A pe łen szcze pu wy bor ne go fruk tów […]
Pły nie pod wiel kim ha słem, gło sząc
świa tu, / Żeś ty [me ce na sie] jest per łą kon -
chy pe ry pa tu” (PP, 109). 

Ten przy kład ba ro ko wej wy mo wy de -
fen den sa (obroń cy; nb. w te le wi zyj nych
prze ka zach ze sta dio nów pił kar skich sły -
szy my o „de fen so rach”) koń czy się po -
in tą, w któ rej do strze gam ka lam bu ry:
„Prze nio słeś w dzie łach Sfink sy i Fe nik -
sy, / W sła wie Eu ryp py, Bu cen tau ry. Di -
xi” (PP, 110). Do da ne do pier wo dru ku No -
ty dla ob ja śnie nia nie któ rych miejsc te go
dzie ła in stru ują: „Eu ryp – cia śni na mor -
ska mię dzy Acha ją i Ne gro pon tem. Bu -
cen taur – sta tek, na któ rym do ża we nec -
ki od pra wu je ob chód za szlu bie nia mo rza”
(PP, 123). Eu ryp wy glą da jak skrót od na -
zwi ska grec kie go dra ma to pi sa rza Eu ry -
pi de sa, Bu cen taur zaś na po łą cze nie Bu -
ce fa ła (ko nia Alek san dra Wiel kie go)
z cen tau rem, choć był po no i Bu cen tau -
rus, czy li cen taur, ma ją cy „cia ło wo łu lub
by ka” (A. Osiń ski: Słow nik mi to lo gicz ny.

T. I. War sza wa 1806, s. 338). Wszyst ko
jest tu moż li we, gdyż za kon ni ko wi z mi -
ło ści do „cnót vi ces ge ren ta” mie sza się
w gło wie i sło wie: „Nie chaj się Syr ty
i Cha ryb dy kru szą” (PP, 109; Syr ty po ja -
wia ją się na miej scu Scyl li!). Ta ka to by -
ła uczo ność tych świę tych, czy li po -
świę co nych mo dłom i ewan ge li za cji,
mę żów!

Zresz tą i oto cze nie klasz to ru nie sprzy -
ja mni chom! De wot ki ma ją na sto li ku
obok na boż nych ksią żek w ro dza ju to mu
re for ma ta Owa ni szew skie go Głos sy no -
gar li cy (1735; peł ny ty tuł ma aż 48 wy -
ra zów!) czy Mi stycz ne go mia sta bo skie -
go Ma rii z Agre da (peł ny ty tuł zaj mu je 15
li ni jek w wy da niu BN, 42) – ro man se
fran cu skie Ma rie Ca the ri ne de Ber ne vil -
le d’Aul noy (1690) pt. Hi sto ria an giel ska

po li ti co -mo ra lis Hip po li ta, mi lor da z Du -
glas, z Ju lią (ca ły ty tuł to po nad 44 wy -
ra zy!). Nic dziw ne go, że wo lą moc no pić,
a jesz cze moc niej się bić, ani że li po grą -
żać się w lek tu rze nie bez piecz nych – na -
lo ty li ber ty ni zmu i ate izmu – no wa li jek
księ gar skich. Stąd w po ema tach he ro iko -
micz nych sce ny za cię tych bi tew, w któ -
rych ra żą cym orę żem by wa ją fo lian ty bi -
blio tecz ne. W Mo na cho ma chii oj ciec
Gau den ty „Po rwał na tych miast księ gę zza
fi ran ki: / Woj sko afek tów za re kru to wa -
nych. / Nią się za kła da, pę dzi po za szran -
ki / Ry ce rzów dłu gą bi twą zmor do wa nych
[…] Wi dzi to Raj mund, ozdo ba Kar me ‐
lu, / Wi dzi w try um fie sy na Do mi ni ka, /
Wy jeż dża na harc i wpa da, wśród wie lu
/ God ne go sie bie szu kać prze ciw ni ka. /
Ra fał z nim obok: ‘Ra tuj, przy ja cie -
lu!’ – / Rzekł. Se ra ficz na w tym punk cie
kro ni ka / Pa dła nań z gó ry; legł i rę ką kiw -
nął, / Dwa ra zy jęk nął, czte ry ra zy
ziéwnął” (PP, 113-114; podkr. J. P.). 

Nie mu szę do da wać, że po boż na księ -
ga kar me li ty Hi la rio na Fa lęc kie go z 1739
ro ku pt. Woj sko ser decz nych no wo re kru -
to wa nych na więk szą chwa łę bo ską afek -
tów… ma 14-wer so wy na głó wek (BN, 45-
46) a ty tu la tu ra Se ra ficz nej […] kro ni ki
oj ca Mar ka z Ulis bo ny, wy da na w Pol sce
w ro ku 1610, zaj mu je aż 17 li ni jek w cy -
to wa nej edy cji (BN, 46-47)! Okta wa
z pod kre śle nia mi, su ge ru ją cy mi brzmie -
nia ono ma to pe icz ne, nie jest ty po wą
zwrot ką Woj ny mni chów. Zwy kle po ja -
wia ją się tu wer sy bez prze rzut ni i re gu -
lar ne skła dnio wo, jak np. w słyn nej pa -
ro dii Hym nu do mi ło ści oj czy zny:
„Wdzięcz na mi ło ści ko cha nej szkle ni ce!
/ Czu je cię każ dy i sła by, i zdro wy; / Dla
cie bie są mi łe ciem ne piw ni ce, / Dla cie -
bie zno śna dusz ność i ból gło wy, / Sło -
dzisz fra sun ki, uśmie rzasz tę sk ni ce, /
W to bie po cie cha, w to bie zysk go to wy.
/ By le cię moż na zna leźć, by le ku pić, / Nie
żal skosz to wać, nie żal się i upić.”
(PP, 106). 

I po my śleć, iż ma my do wo dy z epo ki
Oświe ce nia mó wią ce o tym, że pi sa nie
no wych po ema tów i wier szy przy cho dzi -
ło Kra sic kie mu bez kło po tu i szu ka nia
po ob ło kach nie na dą ża ją cej za chy żym
gę sim pió rem we ny. Oto list re zy den ta
Rze czy po spo li tej w Gdań sku, Alek se go
Hu sa rzew skie go, do pi sa rza wiel kie go
ko ron ne go i dwo rza ni na Sta ni sła wa Au -
gu sta Po nia tow skie go, Jac ka Ogrodz kie -
go, z 7. XI 1774 ro ku: „Znam My sze idę
księ cia bi sku pa war miń skie go. Po emat
ten jest na praw dę ład ny, lecz chciał -
bym, aby Wa sza Eks ce len cja zo ba czył,
jak on ją na pi sał, tak jak za wsze cur ren -
ti ca la mo [od rę ki], jak wszyst kie wier -
sze, któ re skła da. Jest zdu mie wa ją ce, jak
do ra bia on wier sze do da nych koń có wek
ry mo wych. Je śli Wa sza Eks ce len cja
chciał by zo ba czyć, w ja ki spo sób to ro -
bi, to naj le piej dać mu je den z bar dziej
po spo li tych ry mów, a bę dzie Pan zdzi -
wio ny szyb ko ścią, z ja ką je do peł ni, i to
na trzy lub czte ry róż ne spo so by”
(ZGIK, 255). Za zdro śni kom zdradź my ta -
jem ni cę warsz ta tu X.B.W. – po eta prze -
pa dał za cze ko la dą!

■
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Dwu głos o książ ce Pio tra Ro gu skie go

(Nie) po szła za Niem ca
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Po
wy da nej w ro ku 2010 an to lo gii
Do przy ja cie la wro ga. Niem cy

w po ezji pol skiej, Piotr Ro gu ski stwo rzył
ko lej ne opus ma gnum z dzie dzi ny do ty -
czą cej po wi no wactw pol sko -nie miec kich,
tym ra zem książ kę za ty tu ło wa ną (Nie)
po szła za Niem ca. Ja ko wy bit ny znaw ca
te ma tu przed sta wił w niej hi sto rię obu na -
ro dów w kon tek ście związ ków ma try mo -
nial nych, sku pia jąc się w pierw szym rzę -
dzie na od zwier cie dle niu te go zja wi ska
w hi sto rii i li te ra tu rze na prze strze ni wie -
ków. Jak bo wiem skru pu lat nie wy li czo no,
oko ło jed nej trze ciej wład ców pol skich po -
ję ło nie miec kie księż nicz ki za żo ny. Ta -
kie ma ria że dy na stycz ne prak ty ko wa no już
na sa mym po cząt ku two rze nia zrę bów
pań stwo wo ści pol skiej, kie dy to, jak pi sał
wro cław ski ger ma ni sta Ma rek Zy bu ra:
„Wcho dząc w związ ki z ary sto kra cją
nie miec ką i poj mu jąc Niem ki za żo ny, Pia -
sto wie rów nież wy da wa li swo je cór ki
za pa nów nie miec kich”. I, jak się zda je,
sy tu ację tę w ja kiejś mie rze ak cep to wa no
za zwy czaj bez więk szych za strze żeń.
Praw do po dob nie dzia ło się tak już choć -
by z uwa gi na to, że wszyst kie owe ży cio -
we part ner ki pol skich ksią żąt i kró lów mia -

ły w na szym kra ju jak naj szyb ciej się po -
lo ni zo wać, a za tem przyj mo wać tak zwa -
ną „opcję pol ską” po przez re pre zen to wa -
nie pol skiej ra cji sta nu etc. Sy tu acja
od wrot na, a mia no wi cie łą cze nie się Po -
lek w związ ki mał żeń skie z Niem ca mi,
od za wsze bu dzi ła bar dzo nie przy chyl ne
re ak cje, gdyż fakt ten poj mo wa no w ka -
te go riach wy rze cze nia się pol sko ści, co
naj le piej od da je już na wią za nie w sa mym
ty tu le do mi tycz nej Wan dy. Współ cze śnie
ne ga tyw nie na ce cho wa ny sto su nek do Po -
lek ja ko rze ko mych zdraj czyń na ro du
naj bar dziej wy czu wal ny jest w wal ce
pol skich ro dzi ców z Ju gen dam ta mi – nie -
miec ki mi urzę da mi zaj mu ją cy mi się spra -
wa mi mło do cia nych. Czę sto do cho dzi
wte dy do ostrych spo rów do ty czą cych
głów nie te go, kto po orze czo nym roz wo -
dzie otrzy ma pra wo do wy cho wa nia po -
tom stwa. Tę kon flik to gen ną pro ble ma ty -
kę Ro gu ski okre ślił wręcz ja ko No wą
woj nę nie miec ko -pol ską (o dzie ci).

Znacz nie rza dziej zda rza się sy tu acja,
kie dy to pol ski męż czy zna wy bie ra za żo -
nę Niem kę. Głów ne przy czy ny ta kie go
sta nu rze czy naj praw do po dob niej są dwie.
Z jed nej stro ny wy ni ka to czę sto z nie spra -

wie dli we go po strze ga nia Nie mek przez
Po la ków ja ko ko biet nie atrak cyj nych
pod wzglę dem wi zu al nym, co sta no wi
swe go ro dza ju pen dant do ste reo ty pu
„pięk nej Po lki”. Z dru giej stro ny, to sa me
Niem ki nie wi dzą za zwy czaj w Po la -
kach męż czyzn na ty le atrak cyj nych, by
mo gli oni na wet po ten cjal nie pre ten do wać
do ich rę ki (od mien nie niż dzia ło się to
w śre dnio wie czu, ale wte dy po ten cjal ny -
mi kan dy da ta mi do ożen ku nie by li prze -
cież zwy kli śmier tel ni cy). Tak, czy ina czej,
i w tym wzglę dzie moż na przy to czyć przy -
kła dy za prze cza ją ce tej te zie, o czym
świad czyć mo że cho ciaż by sto sun ko wo
uda ny zwią zek pol skie go pi sa rza Mar ka
Hła ski z nie miec ką ak tor ką So nią Zie -
mann. 

Z pun ku wi dze nia współ cze sne go
miesz kań ca War mii i Ma zur za ska ki wać
mo że brak w jak że roz le głym i re pre zen -
ta tyw nym prze glą dzie Ro gu skie go dzieł
pi sa rzy wy wo dzą cych się swy mi ko rze nia -
mi z te re nów obej mu ją cych pół noc no -
-wschod nią Pol skę. Zda je się to być rze -
czą zro zu mia łą, gdyż na przy kład
uro dzo ny w pod kę trzyń skiej wio sce
Jäglack (Je gław ki) nie miec ki pi sarz Ar no
Sur min ski w swych po wie ściach nie jed -
no krot nie wy kre ował wpraw dzie licz ne
wąt ki mi ło sne, to jed nak nie zna la zło się
w nich miej sce na ja kieś głęb sze re la cje
pol sko -nie miec kie. W po wie ści Po lnin ken
Ma zu ry sta no wią je dy nie ma low ni cze
ku li sy, na tle któ rych roz gry wa się ak cja
do ty czą ca pło mien nej mi ło ści dwoj ga
osób przy by łych tam z róż nych czę ści Nie -
miec. Rów nież sam Sieg fried Lenz nie po -
ku sił się ni gdy o to, by przed sta wić sfa -
bu la ry zo wa ne po łą cze nie w pa rę Po lki
i Niem ca, praw do po dob nie zresz tą tyl ko
dla te go, że waż niej szy dla nie go był plan
uni wer sal ny li te ra tu ry niż eks plo ato wa nie
wza jem ne go od dzia ły wa nia Po la ków
na Niem ców i vi ce ver sa. Po dob nie uczy -

KSIĄŻKI GRZEGORZ SUPADY

Ras sen schan de
czy mi łość

nie zna ją ca gra nic?
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ni ła też krew na Ma rion hr. Dönhoff,
Ta tja na, gdy przy stę po wa ła do pi sa nia sce -
na riu sza do fil mu Die Flucht (Uciecz ka).
Stwo rzo ny przez nią sze ro ko dys ku to wa -
ny tak że w Pol sce ob raz do ty czył ro man -
su nie miec kiej (wschod nio pru skiej) ary -
sto krat ki i Fran cu za, bę dą ce go ro bot ni kiem
przy mu so wym w na le żą cych do niej wło -
ściach. 

Wą tek zwią za ny z Pru sa mi Wschod ni -
mi po ja wia się wszak że u Ro gu skie go
w roz dzia le po świę co nym „po sta ci ba jecz -
nej”, za ja ką ucho dzi ar che ty picz na Wan -
da. Ze sta wio ne zo sta ją w nim utwo ry kla -
sy cy stycz ne go pi sa rza pol skie go
Fran cisz ka Wę ży ka, Du ma o Wan dzie
(1820) i tra ge dia Wan da (po wsta nie
1811–1815, druk 1826), z dra ma tem uro -
dzo ne go w Kró lew cu ro man tycz ne go dra -
ma to pi sa rza Za cha ria sa Wer ne ra Wan da,
Köni gin der Sar ma ten (Wan da, kró lo wa
Sar ma tów, pra pre mie ra 1808, druk 1810). 

W swo ich dia gno zach i roz wa ża niach
Ro gu ski skon cen tro wał się głów nie na re -
la cjach mał żeń skich obej mu ją cych
w pierw szym rzę dzie te ren Ślą ska. Uczy -
nił to w roz dzia le za ty tu ło wa nym Pę kły
oko wy. Wal ka o Pol ski Śląsk. Sztan da ro -
wą, wręcz iko nicz ną po sta cią stał się
przy tym ślą ski po li tyk Woj ciech Kor fan -
ty. By przed sta wić ca łą zło żo ność po staw
róż nych lu dzi w tym re gio nie po słu żył się
utwo ra mi ta kich pi sa rzy jak Po la Go ja wi -
czyń ska (Gór no ślą zacz ka), Wil helm
Szew czyk (Kla ra Krau se) oraz Al bin
Sie kier ski (Ku gó rze nad rze ką i Zie mia
nie boi się kul). Waż ną ro lę we wza jem -
nym prze ni ka niu się ży wio łu pol skie go
i nie miec kie go od gry wa ło rów nież Po -
znań skie, okre śla ne zgod nie z obo wią zu -
ją cym ów cze śnie sta tus quo ja ko Ost mark.
Tu taj na plan pierw szy wy su wa ją się
twór cy nie miec cy, ta cy jak Carl Her -
mann Bus se i Trau gott Pilf. Stąd też roz -
dział do ty czą cy te go wła śnie re gio nu no -
si nie przy chyl ny dla od bior cy pol skie go
ty tuł Po czci wy Nie miec i pod stęp na Po -
lka. Tak ra dy kal ne wer bal nie po sta wie nie
spra wy wy ni ka ło z kon fron ta cyj nych na -
stro jów, tak ty po wych dla koń ca dzie więt -
na ste go i po cząt ków na stęp ne go stu le cia.
W swych roz wa ża niach au tor (Nie) po szła
za Niem ca prze niósł się tak że na Po mo -
rze, cze go naj lep szą ilu stra cję sta no wi roz -
bu do wa ne omó wie nie sfil mo wa nej książ -
ki Gras sa Wróż by ku ma ka. No ta be ne,
nie co po dob ną te ma ty kę pod jął też u pro -
gu no we go ty siąc le cia Piotr Bork w wy -
re ży se ro wa nym przez sie bie fil mie bę dą -
cym ko pro duk cją pol sko -nie miec ką,
za ty tu ło wa nym Dwie mi ło ści (Brücken der
Lie be). Być mo że nie co now sze świa tło
na oma wia ne tu spra wy mo gły by też
rzu cić książ ki i wy po wie dzi nie zwy kle po -
pu lar ne go pi sa rza, za ja kie go nie wąt pli -
wie ucho dzi uro dzo ny w To ru niu, a za -
miesz ka ły we Frank fur cie nad Me nem,
Ja nusz L. Wi śniew ski. U te go po czyt ne -
go pro za ika zwra ca uwa gę już sam fakt,
że zde cy do wał się on osa dzić ak cję nie -
któ rych hi sto rii mi ło snych na te re nie
współ cze snych Nie miec. Stąd też na przy -
kład w czo łów ce fil mo wej ada pta cji po -
wie ści S@mot ność w sie ci po ka za no cen -

trum Ber li na Za chod nie go nie ja ko tło
do roz wa żań na te mat hi sto rycz nych ja -
kichś za szło ści pol sko -nie miec kich, lecz
po pro stu ja ko miej sce w sty lu pa ry skich
za uł ków, gdzie mo gą spo tkać się nie skrę -
po wa ni ni czym bo ha te ro wie wie lu ko me -
dii ro man tycz nych. 

Z ko niecz no ści du ża część wy wo dów
Ro gu skie go, au to ra, jak gło si pod ty tuł
książ ki, „opo wie ści hi sto rycz no -li te rac -
kiej”, po świę co na zo sta ła naj ciem niej szym
kar tom w dzie jach Pol ski i Nie miec,
przede wszyst kim zaś dru giej woj nie
świa to wej. W nie zwy kle su ge styw ny spo -
sób za pre zen to wa ne zo sta ło styg ma ty zo -
wa nie Po lek za da ją cych się z ofi ce ra mi
i żoł nie rza mi nie miec ki mi, zwłasz cza
na te re nie oku po wa nej War sza wy (Szwab -
ska dziw ka). W tym ce lu przy to czo na zo -
sta ła na wet in exten so zna ną pieśń mar szo -
wą, śpie wa ną z upodo ba niem przez
We hr macht, a mia no wi cie In einem Po -
lenstädtchen (W pol skim mia stecz ku).
Utwór ten ucho dził za swo iste przy zwo -
le nie na to, by wkra cza ją cy żoł nie rze
od ra zu trak to wa li Po lki, miesz kan ki
pod bi ja ne go wła śnie kra ju, ja ko obiek ty
czy sto sek su al ne. W owej słusz nie za po -
mnia nej pie śni mar szo wej po ja wia się po -
stać pol skiej dziew czy ny o imie niu…
Ma ru sch ka. Ta kie bo wiem imię od dość
daw na ucho dzi ło za ty po we dla pol skich
ko biet. Już ten drob ny szcze gół do wo dzi
trwa ło ści i od por no ści na wszel kie zmia -
ny okre ślo nych (he te ro) ste reo ty pów,
a po nad to świad czy o zwy kłej nie wie dzy.
Jesz cze bar dziej do wo dzi on jed nak te go,
że w świa do mo ści wie lu Niem ców brak
ja kichś (po zy tyw nych) cech dys tynk tyw -
nych w od nie sie niu do Pol ski, któ rą nie -
kie dy bez par do no wo iden ty fi ku je się z ja -
kimś amor ficz nym te ry to rium le żą cym
na ru bie żach daw nej Ro sji. Ale wy pa da
przy oka zji zwró cić uwa gę na to, że
w obie go wej opi nii wie lu Po la ków za naj -
bar dziej ty po we imio na nie miec kie na dal
ucho dzą Hel mut i Ku ne gun da. Oma wia -
jąc wspo mnia ną pio sen kę Ro gu ski do ko -
nał jej zręcz ne go prze kła du na ję zyk pol -
ski. Ana lo gicz nie po stą pił też, gdy w wer sji
pol skiej przy to czył nie zna ne do tych czas
czy tel ni kom pol sko ję zycz nym frag men -
ty po wie ści au to rów nie miec kich, ta kich
jak Die He imat ruft (Oj czy zna wzy wa)
Mag dy Trott, czy sztuk w ro dza ju Der
weiße Ad ler Fran za Kieh la. Ską di nąd au -
tor od no to wu je tak że ogrom ne zna cze nie,
ja kie utwo ry ze spo łów roc ko wych wy wo -
dzą cych się z daw nej NRD od gry wa ły
w ży cio ry sach nie jed ne go pi sa rza, jak mia -
ło to miej sce choć by w przy pad ku Hel mu -
ta Rich te ra. Ty tuł je go opo wia da nia z ro -
ku 1983 Über sie ben Brücken musst du
ge hen. Li te ra ri sche Land scha ften na wią -
zu je bo wiem do słyn ne go utwo ru gru py
Ka rat. Pierw sze sło wa re fre nu tej pie śni
w tłu ma cze niu Ro gu skie go na ję zyk pol -
ski brzmią: „Przez sie dem mo stów mu sisz
przejść, / Sie dem ciem nych lat prze trzy -
mać, / Sie dem ra zy w proch ob ró cić się,
/ By raz stać się ja snym pro my kiem”
(s. 363-364). War to w tym miej scu od wo -
łać się jesz cze do po dob ne go mo ty wu
z po wie ści Prze bit ka. Tam wy wo dzą ca się

ze wschod nich Nie miec żo na Ed ka, Grit,
jest mi ło śnicz ką ze spo łu Die Pu dhys,
zwłasz cza zaś utwo ru o jak że wy mow nym
ty tu le Wenn ein Mensch lebt (Gdy czło wiek
ży je).

Wy czer pu ją co i ze znaw stwem Ro gu -
ski pi sze po za tym o tak po waż nym
pro ble mie, ja kim by ły związ ki mi ło sne
po mię dzy pol ski mi ro bot ni ka mi przy -
mu so wy mi a Niem ka mi (Kie dy mi łość by -
ła zbrod nią). Te ma ty ka ta zo sta ła swe go
cza su spo pu la ry zo wa na przez Rol fa Ho -
ch hu tha w po wie ści Mi łość w Niem -
czech, sfil mo wa nej na stęp nie przez An -
drze ja Waj dę. Te raz moż na do wie dzieć się
o in nych przy kła dach za ka za nych w cza -
sach wo jen nych związ ków mi ło snych,
któ rych fi nał za zwy czaj był tra gicz ny
z pu blicz ną eg ze ku cją oskar żo ne go
o zbez czesz cze nie ra sy nie miec kiej (Ras -
sen schan de) Po la ka. W uzu peł nie niu
do te go wąt ku war to przy to czyć jesz cze
je den przy kład te go sa me go ro dza ju, ja -
ki Ka zi mierz Tra cie wicz przed sta wił
w nie zna nej sze rzej po wie ści Do Re ichu
(2001). Ten kra kow ski au tor opi sał
w swym utwo rze fik cyj ną hi sto rię mło dej
dziew czy ny o imie niu Zo sia, któ rą wy wie -
zio no na ro bo ty przy mu so we do za kła du
pro duk cyj ne go w pew nym mie ście na te -
re nie Rze szy (naj praw do po dob niej cho -
dzi ło o Wro cław). To tam spo tka ła ona
Niem ca o imie niu Paul, z któ rym wkrót -
ce po łą czy ło ją głę bo kie uczu cie. Nie ste -
ty, i ta sto ry nie mia ła swe go hap py en -
du, gdyż zmo bi li zo wa ny Paul wkrót ce
zgi nął na fron cie. Na szczę ście po wie ścio -
wa Zo sia nie po dzie li ła lo su wie lu Nie -
mek, któ re zwią za ły się uczu cio wo z Po -
la ka mi. 

Szcze gól ny wa lor po znaw czy książ ki
Ro gu skie go pły nie przede wszyst kim
stąd, że au tor w ogó le zde cy do wał się
zmie rzyć z waż nym, ale za ra zem kon tro -
wer syj nym te ma tem, nie ba cząc przy tym
na moż li wość ścią gnię cia na sie bie nie za -
do wo le nia pew nych krę gów po li tycz -
nych i spo łecz nych. Je go mo no gra fia jest
pra cą prze ło mo wą, de mi sty fi ku ją cą wie -
le fak tów i uprze dzeń, przez co nie na le -
ży do ko niunk tu ral nych opra co wań, wzbo -
ga ca ją cych po nad mia rę bo go oj czyź nia ną,
czę sto kroć nie doj rza łą i zgo ła trom ta -
drac ką nar ra cję o pol skiej hi sto rii. Przy -
po mi na za ra zem, że gra ni ca pol sko -nie -
miec ka, tak w daw nych wie kach, jak
i w dru giej po ło wie dwu dzie ste go wie ku,
wca le nie by ła nie ustan nym „po gra ni czem
w ogniu”, „krwa wią cą gra ni cą”, jak by to
chcie li wi dzieć zde kla ro wa ni prze ciw ni -
cy po jed na nia pol sko -nie miec kie go. Al bo -
wiem w re al nym dzie le zbli że nia mię dzy
dwie ma nie gdyś zwa śnio ny mi na cja mi
mał żeń stwa za wie ra ne przez Po lki z Niem -
ca mi ode gra ły bez wąt pie nia zna czą cą ro -
lę. I moż na być pew nym, że wbrew nie -
przy chyl nym opi niom, kie ro wa nym
obec nie w me diach pu blicz nych w stro nę
na szych za chod nich są sia dów, w naj bliż -
szej przy szło ści jesz cze nie jed na Wan da
znów zde cy du je się po ślu bić teu toń skie -
go „od wiecz ne go wro ga”. I z ca łą pew no -
ścią nie bę dzie to ża den Hel mut, tyl ko ra -
czej swoj ski Jan lub Lu kas. 
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E
se je Ja na Jó ze fa Lip skie go o są siedz twie
pol sko -nie miec kim no szą zna czą cy ty -

tuł Po wie dzieć so bie wszyst ko…. Pod ję ta
w nich pró ba wska za nia po ro ku 1989
na waż ne, czę sto draż li we i prze mil cza ne,
pro ble my wza jem nych re la cji po mię dzy
Po la ka mi a Niem ca mi po zwa la są dzić, że
do ko na ny przez Lip skie go bi lans nie wy -
ma ga więk szych uzu peł nień. Wy da na
wła śnie w Wy daw nic twie Na uko wym
Śląsk opo wieść hi sto rycz no -li te rac ka Pio -
tra Ro gu skie go (Nie) po szła za Niem ca po -
ka zu je jed nak, że o kon tak tach pol sko -nie -
miec kich wciąż nie wszyst ko zo sta ło
jesz cze po wie dzia ne. Mi łość w kon tek ście
związ ków bi na cjo nar nych sta no wić mo że
bo wiem in ny, kom ple men tar ny aspekt są -
siedz kich re la cji Po la ków i Niem ców.
Po hi sto rie o mi ło ści, zła ma nych ser cach
i mał żeń skich ta ra pa tach czy tel ni cy się ga -
ją bo wiem na der czę sto, o czym au tor, hi -
sto ryk li te ra tu ry, ba dacz związ ków pol sko -
-nie miec kich, mógł się sam prze ko nać,
pro wa dząc se mi na rium w In sty tu cie Sla -
wi sty ki Uni wer sy te tu Ko loń skie go. Uczest -
ni ka mi za jęć po świę co nych mał żeń stwom
mie sza nym by li głów nie po tom ko wie
ostat niej fa li emi gra cyj nej, któ ra przy by -
ła do RFN w la tach osiem dzie sią tych, ale
tak że eks ter ni stycz ni słu cha cze, kie ro wa -
ni chę cią do wie dze nia się cze goś o kra ju
swo ich pol skich przy ja ciół bądź ży cio wych
part ne rów. Ma te ria ły za ję cio we, po głę bio -
ne i uzu peł nio ne, roz ro sły się do pięt na sto
roz dzia ło wej opo wie ści hi sto rycz no -li te -
rac kiej. Się gnię cie po ten nie czę sty ga tu -
nek zda je się w tym przy pad ku nie tyl ko
uwzględ niać spe cy fi kę te ma tu, je go od bior -
ców, dla któ rych za mknię cie nie zli czo nych
hi sto rii w ra mach na uko we go dys kur su
ozna cza ło by po zba wie nie ich im ma nent -
ne go cza ru, ale tak że, po dej mo wać pró bę
wznie sie nia się po nad ste reo ty po we (tak -
że au to ste re oty po we) wy obra że nia. Po zwo -
lić mó wić li te ra tu rze, od dać głos świad kom
hi sto rii, fik cyj nym i au ten tycz nym prze ży -
ciom lu dzi po cho dzą cych z dwóch na ro -
dów, wpi sa nych w od wiecz ny pa ra dyg mat
an ta go ni zmów – te za da nia opo wieść hi -
sto rycz no -li te rac ka speł nia z na wiąz ką.

Mot tem, za rów no za jęć aka de mic kich,
jak i swo jej opo wie ści, uczy nił au tor to -
pos Wan dy, co nie chcia ła Niem ca, owej
„naj pięk niej szej spo mię dzy Sar ma tek”
(s. 30), któ ra sta ła się pro to ty pem Po lki od -
rzu ca ją cej ofer tę za mąż pój ścia za nie miec -
kie go ry ce rza. Utrwa lo ny w po wszech nej
opi nii mit obroń czy ni pol sko ści uka za ny
zo sta je za spra wą oma wia nych szcze gó -
ło wo dzieł pol skich po etów, pi sa rzy i kro -
ni ka rzy, np. W. Ka dłub ka, J. Dłu go sza,
J. Ko cha now skie go, F. Wę ży ka, Z. Kra -
siń skie go czy C.K. Nor wi da, czy nią cych
z od waż nej „po gań skiej pa tron ki na ro do -
wo ści pol skiej” (s. 39) uoso bie nie obo -

wiąz ku, od da nia lu do wi i po świę ce nia
na oł ta rzu oj czy zny, i tym sa mym sku tecz -
nie za cie ra ją cych dy le ma ty ko bie ce go
ser ca i ci cho po brzmie wa ją ce akor dy mi -
ło snych fa scy na cji sło wiań skiej wład -
czy ni. 

Ko lej ne przy wo ły wa ne przez Ro gu skie -
go Po lki nie pój dą jed nak że w ślad mi tycz -
nej Wan dy: po li tycz ne ma ria że uczy nią
z nich wład czy nie eu ro pej skie, nie za wsze
wpraw dzie o sta bil nej po zy cji – za naj lep -
szy do wód niech po słu żą tu choć by Ja dwi -
ga Ja giel lon ka, cór ka Ka zi mie rza Ja giel loń -
czy ka, czy Te re sa Ku ne gun da, je dy na
żeń ska la to rośl Ma rii Ka zi mie ry i Ja -
na III So bie skie go – i roz piesz cza ne przez
los, ale za to god nie od naj du ją ce się w ro -
lach mał żo nek nie miec kich ksią żąt. Sy me -
trycz ność przed sta wie nia lo sów Po lek
i Nie mek, bu du ją cych pol skie dy na stie
Pia stów, jak np. Ry che zy Lo ta ryń skiej czy
póź niej szej św. Ja dwi gi Ślą skiej, spra wia -
ją, że mi łość i mał żeń stwo po zba wio ne zo -
sta ją, choć by czę ścio wo, na ro do wych ob -
cią żeń i oscy lu ją wo kół si ły we wnętrz nej
ko biet, ich eman cy pa cyj ne go po ten cja łu. 

Na próż no szu kać jed nak po dob nych
przy kła dów w dal szej czę ści opo wie ści.
Pie czo ło wi cie zbu do wa na przez Ro gu skie -
go ga le ria za ko cha nych obu na ro dów
spo wi ta bę dzie już od koń ca XVIII w. za -
sło ną utka ną z nie szczęść, wy rze czeń,
uprze dzeń, z cza sem nie na wi ści i prze mo -
cy. Czy nad bu do wa niem no wych ste reo -
ty pów za wa ży ła stłam szo na przez pru skie
kunk ta tor stwo mi łość po mię dzy Eli zą
Ra dzi wił łów ną i póź niej szym Wil hel -
mem I, ce sa rzem pro kla mo wa nej w 1871
Rze szy Nie miec kiej, któ ra jak zły duch
zda je się snuć nad za ję ty mi przez Pru sy
zie mia mi pol ski mi i kształ to wać bo ha te -
rów, za rów no nie miec kiej, jak i pol skiej
li te ra tu ry ca łe go XIX i pierw szych dzie -
się cio le ci XX w.? Zde cy do wa na i bez kom -
pro mi so wa po li ty ka ger ma ni za cyj na od -
bi ja się w niej sze ro kim echem.
W oma wia nych przez Ro gu skie go utwo -
rach po nad dwu na stu pi sa rzy pol skich
i nie miec kich (głów nie z Pro win cji Po -
znań skiej i Ślą ska) ste reo ty po we ob ra zy
„szwab skiej krwi” (s. 110), „Niem cza ków”
(s. 115), pod stęp ne przej mo wa nie pol skiej
zie mi przez Niem ców, znaj du ją swo ją na -
cjo na li stycz ną prze ciw wa gę w po lni sche
Wirt schaft, wy bo istych dro gach i „pol skich
pa ję czy cach, opla ta ją cych czy stą i szla -
chet ną du szę [nie miec ką – RDJ] sie cią
kłamstw, in tryg, pod ło ści” (s. 194). Obec -
ny w kul tu rze nie miec kiej od 1697 ro ku
mit ‘pięk nej Po lki’ , któ re go uko ro no wa -
niem sta ła się Afro dy ta znad Wi sły He ine -
go, tak że ule ga stop nio wej in stru men ta -
li za cji – uro da Po lek bled nie bo wiem
w cie niu przy świe ca ją cej im na ro do wej
mi sji. 

KSIĄŻKI RENATA DAMPC‐JAROSZ

Trudne miłości
Utwo ry li te rac kie po wsta łe w okre sie

Rze szy Nie miec kiej tyl ko w kil ku przy pad -
kach koń czą się szczę śli wie. Praw dzi we hi -
sto rie „mi ło ści ja ko hi sto rie mę ki” (s. 194)
przy no si jed nak okres mię dzy wo jen ny
i III Rze szy. „Krwa wią ca gra ni ca” (s. 225),
kość nie zgo dy po mię dzy Niem ca mi i Po -
la ka mi, zwłasz cza na Gór nym Ślą sku,
sil nie mo ty wu je pi sa rzy obu na ro dów
do włą cze nia li te ra tu ry do wal ki na ro do -
wej, a mi łość czy ni jej trans pa rent nym orę -
dziem. Lek tu ra kart te go i ko lej ne go roz -
dzia łu na pa wać bę dzie czy tel ni ka
po głę bia ją cym się smut kiem, pę ka ją ce
oko wy nie wo li spra wia ją, że uczu cia ustę -
pu ją roz gryw kom po li tycz nym, a ko chan -
ko wie po zba wia ni zo sta ją ży cia, któ re
ochot nie skła da ją zresz tą w ofie rze no -
wej/sta rej oj czyź nie. Z po żo gi wo jen nej
uda je się au to ro wi ura to wać wszak kil ka
par, któ rych dzie ci bez ma ła po pół wie ku
od za koń cze nia woj ny czę sto bez sku tecz -
nie po szu ki wać bę dą swo ich pol skich/nie -
miec kich ko rze ni (Dwa świa ty Zo fii, Kon -
trakt pan ny Brandt, Po ko cha łam wro ga),
ale gi ną one w mo rzu łez tych, któ rym się
nie uda ło. Cza ry go ry czy do peł nia li te ra -
tu ra po wo jen na – Ro gu ski kon se kwent nie
i z akry bią ze sta wia w ko lej nych roz dzia -
łach licz ne przy kła dy li te rac kie z obu
kra jów nie miec kich czy świa dec twa Po lek,
któ re wy szły za Niem ców, w po szu ki wa -
niu „nie miec kie go el do ra do” (J. Po rem ba -
-Pat ze Nie miec kie el do ra do). Wy łu sku jąc
szczę śliw ców, któ rym uda ło się prze bić
przez wie lo wie ko wy pan cerz uprze dzeń
wo bec nie miec kich/pol skich współ mał żon -
ków, au tor kwi tu je z re zy gna cją po wo dze -
nie ta kie go przed się wzię cia: „Wszyst ko
jed no, czy zer k nie my do nie miec kich po -
wie ści z 2 po ło wy XIX wie ku roz gry wa -
ją cych się na te re nie Pro win cji Po znań skiej,
czy z lat dwu dzie stych XX wie ku dzie ją -
cych się na Gór nym Ślą sku – stwier dzi my,
że wszyst kie wy ra ża ją głę bo kie nie za do -
wo le nie, a na wet zde cy do wa ny sprze ciw
wo bec mał żeństw pol sko -nie miec kich.
Ich au to rzy wi dzą i wiesz czą naj gor sze:
zdra dę uczuć i in te re sów na ro do wych, utra -
tę dzie ci na ko rzy ść dru giej stro ny, aż
po zbrod nię ‘po hań bie nia ra sy’ (s. 16).
Sym bo licz nym prze rwa niem owe go dia -
bel skie go ko ła, pew ną uciecz ką przed ska -
żo nym po cho dze niem mał żon ków Alek -
san dry i Alek san dra z po wie ści G. Gras sa
Wróż by ku ma ka, oka zu je się śmierć na wło -
skiej zie mi i bez i mien ny grób, gdzie „do -
brze im się le ży. Po zwól cie im tak le żeć”
(s. 373). Wol na od ste reo ty pów prze -
strzeń da je bo wiem po czu cie spo ko ju
i otwar to ści. I mi mo iż hi sto rycz no -li te rac -
ka opo wieść Ro gu skie go koń czy się ko lej -
ny mi, tym ra zem współ cze sny mi, prze ry -
so wa ny mi wy obra że nia mi o związ kach
pol skich i nie miec kich par, to za my ka ją -
ce go lek tu rę czy tel ni ka nie opusz cza, mi -
mo wszyst ko, prze ko na nie, że ży cie na pi -
sze w koń cu no we, szczę śliw sze hi sto rie. 

Piotr Ro gu ski: (Nie) po szła za Niem ca.
Opo wieść hi sto rycz no ‐li te rac ka. Wy daw ‐
nic two Na uko we Śląsk, Ka to wi ce 2018,
s. 491. 
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C
huck Pa lah niuk pi sał: „Jest nie skoń -
czo na licz ba spo so bów na po peł nie nie sa -

mo bój stwa bez umie ra nia śmier cią”. W naj -
now szym to mie Mar ty Pod gór nik wie le
wier szy po dej mu je te mat umie ra nia, a ści -
ślej zaj mu je się je go szcze gól ną od mia ną,
ja ką jest śmierć za ży cia: „Nie ma mi ło ści
i nie ma dziew czy ny. Umar ła na gle, tak jak
umrą wszy scy. Nie ma po wo du że by się uża -
lać, bar dziej do tkli wa by wa śmierć za ży -
cia. Lu bisz za da wać mi tę śmierć, nie praw -
daż?”.

Choć „ma łe śmier ci” są epi zo da mi w ży -
ciu czło wie ka obec ny mi od za wsze, to ob -
ra zo wa na przez Pod gór nik struk tu ra no wej
rze czy wi sto ści zda je się je igno ro wać, wy -
pie rać. Wy twa rza ona me cha ni zmy spo łecz -
ne dzia ła ją ce w ten spo sób, by prze cho dzić
obok co dzien ne go umie ra nia obo jęt nie.
Po dej ście to spra wia, że lu dzie sta ją się mar -
twi za ży cia. No wy układ pie lę gnu je wpły -
wy zmar łych, któ rzy w sche ma tach my ślo -
wych zaj mu ją miej sce ży wych (Czu łe
prze kleń stwo, Umo wa nie wią za na, Seks
z eks). No wy wspa nia ły świat jest grą o ści -
śle okre ślo nych re gu łach, gdzie jak w ukła -
da niu puz zli, „waż ne, by zna leźć ro gi i wy -
ty czyć ra my”, a wie le klu czo wych spraw,
wy ma ga ją cych wcze śniej za an ga żo wa nia,
po pro stu się wy da rza, bez na sze go udzia -
łu i peł nej świa do mo ści: „A dzie ci, swo ją
dro gą mo gą przyjść na świat // Bez na szej
po mo cy. Bzdur nej in ter wen cji. Bez śli ny,
bez na sie nia”. W no wym świe cie wszyst ko
ma swój okre ślo ny czas, nie wy łą cza jąc
wier sza, mi ło ści, śpiącz ki czy ha mo wa nia
po jaz du.

Bo ha ter ka li rycz na wier szy Pod gór nik
źle funk cjo nu je w no wym po rząd ku, ale
mi mo wszyst ko jest ak tyw ną czę ścią ma -
chi ny współ cze sno ści. Go dzi się uczest ni -
czyć w tej ma ska ra dzie dla te go, że dra ma -
tycz nie pró bu je ko chać i być ko cha ną.
Za da je so bie śmierć za ży cia w spo sób naj -
prost szy, w ja ki we dług Zim nej książ ki
moż na to zro bić, czy li wcho dząc w re la cję
mi ło sną, któ ra – jak się oka że – ni gdy nie

mo że być uda na. To, co ude rza w wier szach
Pod gór nik naj bar dziej, to obec ność ma nia -
kal nej wręcz ten den cji do de fi nio wa nia mi -
ło ści, na zwa nia jej kon kret ny mi sło wa mi.
Za bie gi te przy po mi na ją po szu ki wa nia
wzo ru che micz ne go związ ku, wie le miej -
sca zaj mu ją też pró by od róż nie nia mi ło ści
od nie -mi ło ści. Ob se sja okre śla nia wtó ru -
je za ło że niom współ cze sne go świa ta. Pod -
miot de mi to lo gi zu je ob ra zy mi ło ści, ska -
żo ne po pkul tu ro wą wy obraź nią, bę dą ce
fał szy wym wspo mnie niem, któ re nie jest
„na sze”. Bo ha ter ka wier szy ni czym sta ra
pan na de kla ru je, że w mi łość nie wie rzy,
bo dzi siej sza mi łość to przede wszyst kim
sto sun ki eko no micz ne i pro kre acyj ne:
„Kre dy ty we fran kach, sto py / pro cen to we,
i ca łą tę dra kę z cią żą za gro żo ną // I od dzia -
ła mi pa to lo gii cią ży”. W po etyc kiej prze -
strze ni to mu wszyst ko zwią za ne z mi ło ścią
jest z gó ry okre ślo ne, nie ma miej sca
na dzia ła nia gwał tow ne i spon ta nicz ne. No -
wa mi łość nie po sia da też mo cy oca le nia
przed sa mot no ścią: „Żad nej no cy nie przy -
su nę Ci do szyi no ża, bo żad nej no cy nie
spę dza my/ ra zem. Jed no, co z te go bę dzie:
cał kiem zim na książ ka, płód á prio ri / ska -
za ny na lo dów kę wspo mnień”. Per so na
w wier szach Pod gór nik nie ty le nie wie rzy
w uczu cie, na zwa ne mi ło ścią, ile nie go -
dzi się, aby je go prze trans for mo wa ną
przez współ cze sną kul tu rę wer sję tak na -
zy wać. W każ dym wier szu wska zu je
na licz ne dy so nan se wy stę pu ją ce mię dzy
mi ło ścią z kra iny wczo raj i dziś. Z to ku po -
etyc kie go ro zu mo wa nia wy wnio sko wać
moż na, że mi ło ści obec nie nie ma, ale kie -
dyś ist nia ła. Nie ste ty, płasz czy zna prze szło -
ści rów nież nie jest dla uczuć bez piecz nym
azy lem, au tor ka Re zy den cji su ry ka tek de -
kon stru uje rów nież ob raz mi ło ści z prze -
szło ści, przed sta wia go ja ko nie praw dzi wy.
Pod gór nik, po przez pró by zde fi nio wa nia
mi ło ści, zda je się opi sy wać kon flikt znacz -
nie szer szy, któ ry wy stę pu je mię dzy sło -
wem a świa tem. Wy ni kać to mo że ze
świa to po glą du po stu lo wa ne go w ca łym to -

KSIĄŻKI KATARZYNA FRĄCKOWIAK

Miłość w stanie rozkładu

mie, zwień czo ne go wy mow nym wer sem:
„Je śli ży cie jest książ ką, jak so bie ro iłam,
mi łość trze ba na zy wać/ I wy zna wać szyb -
ko, nim się utle ni ni czym na lew ka w ka -
raf kach”. Pod miot li rycz ny chce, aby
uczu cie by ło sło wem, li te ra tu rą, nie przyj -
mu je do wia do mo ści nie wy ra żal ne go cha -
rak te ru te go zja wi ska, co skut ku je nie moż -
li wo ścią je go do strze że nia i zro zu mie nia
w peł nym wy mia rze.

Wier sze Zim nej książ ki po nad to ce chu -
je am bi wa lent ne przed sta wie nie ko bie co -
ści, po sia da ją ce cza sem kil ka cał ko wi cie
od mien nych twa rzy utrwa lo nych w jed nym
utwo rze. Ko bie ta Pod gór nik czę sto przy -
bie ra ma skę ni czym Kró lo wa Mro zu
z wier sza Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno -
rzew skiej, twier dzi, że wraz z ser cem za -
mro że niu ule ga jej emo cjo nal ne za an ga żo -
wa nie i jest od por na na mi łość. Kreu je się
na zim ną i nie do stęp ną fem me fa ta le, po -
zba wio ną ser ca, mo że ona za tem ob da rzyć
uczu ciem, ale ta kim, któ re bę dzie przy czy -
ną bó lu i cier pie nia, a na wet prze kleń stwem
męż czy zny, co sym bo licz nie od wra ca pa -
triar chal ny po rzą dek: „A je śli Cię po ko -
cham, to nie bę dzie do bre, / bę dzie zim ne,
jak wszyst ko, cze go kol wiek do tknę. /
Wte dy nasz po ca łu nek na zna czy prze -
kleń stwo. / A je śli Cię po ko cham, bę dzie
bar dzo bo leć. // Nie mnie, ja z bó lem ser -
ca ra dzę so bie świet nie”.

Nie do stęp ność i wy ra cho wa nie ko bie ty
w ca łym to mie pod kre śla me ta fo ry ka zim -
na i chło du. Na prze ciw le głym bie gu nie zaś
znaj du je się cie pło i zu peł nie in ne ob li cze
ko bie ty, któ ra po pro stu chce być ko cha na:
„Je że li ze chcesz wziąć mnie, tak jak sto ję,
/ w szla fro ku i w fil co wych pan to flach
z prze ce ny, / przy po mnij swe mu ser cu / nasz
spa cer sprzed ro ku”.

Nie brak też opi su ko bie ty ja ko pro duk -
tu, to wa ru stwo rzo ne go z my ślą o męż -
czyź nie, jak w utwo rze Seks z eks. Ko bie -
cość wy eks po no wa na jest nie tyl ko
w mę sko -dam skich wier szach po et ki.
W wier szu Ty mnie uka za ny jest pro blem
sa mo iden ty fi ka cji ko bie ty. Bo ha ter ka wier -
sza Ty mnie pier wot nie fan ta zju je o so bie
ja ko o ko kie te ryj nej da mie ro dem z epo -
ki oświe ce nia: „Pu dro we su kien ki, fil co -
we to reb ki. Ma ria An to ni na idzie dziś na /
ban kiet. Ma wy peł nio ny blan kiet, kar net
z ży cze nia mi, wszyst ko bie rze / na kar tę,
ba wi się ta lia mi”. Sen ty men tal na toż sa -
mość szyb ko zo sta je jed nak po rzu co na
na rzecz bar dziej prak tycz ne go i przede
wszyst kim rze czy wi ste go ob ra zu ko bie ty,
a po przed nie wy obra że nie po rów na ne
z ma rze niem sen nym: „Wróć. Sen się
skoń czył, Mar ta An na wkła da sto py w pan -
to fle na / pła skim ob ca sie”.

Choć nie jest to tom na mia rę Re zy den -
cji su ry ka tek, to jed nak no wa pro po zy cja
Pod gór nik prze ko nu je. Pró bu je zbu rzyć
wy two rzo ną sztucz nie ścia nę mię dzy jed -
nym i dru gim czło wie kiem, prze bić się przez
sto sy kon we nan sów, fra ze sów i fał szy -
wych wspo mnień. „Ta po ezja fak tycz nie coś
oca la. Za trzy mu je w ka drach”.

Mar ta Pod gór nik: Zim na książ ka. Biu ro
Li te rac kie, Stro nie Ślą skie 2017, s. 52.
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B
o ga ty, bo li czą cy po nad 500 po zy cji
bi blio gra ficz nych, do ro bek pro fe so -

ra Ta de usza Kła ka wzbo ga co ny zo stał
ostat nio o no wą książ kę. Jest nią zbiór
11 roz praw i szki ców hi sto rycz no li te rac -
kich, po wsta łych w la tach 1976–2012,
któ rych te ma tem jest in ter pre ta cja róż -
nych utwo rów li te ra tu ry współ cze snej,
za rów no pro zy, jak i po ezji.

Ca łość otwie ra roz pra wa o za cię ciu
teo re tycz nym Pi sa rze a gru py li te rac kie.
Li sty Jó ze fa Wit tli na i Ja ni ny Brzo stow -
skiej do au to ra Ob ra zu współ cze snej li -
te ra tu ry pol skiej 1884–1934., zna ne go
kry ty ka, Ka zi mie rza Cza chow skie go,
sta ją się dla ba da cza pre tek stem do roz -
wa żań na te mat spo so bów za li cza nia
twór ców do róż ne go ro dza ju grup li te -
rac kich. Kłak wska zu je jak nie kie dy ba -
da cze li te ra tu ry, wbrew wo li pi sa rzy
i kon kret nym fak tom li te rac kim, kla sy -
fi ku ją ich przy na leż ność do róż nych grup
li te rac kich.

In na waż na po zy cja te go zbio ru po -
świę co na jest Le gen dzie Ka zi mie rza
w twór czo ści Ma rii Kun ce wi czo wej.
Au tor zwra ca uwa gę, że od lat zna na
miej sco wość wy po czyn ko wa, o pięk nej
tra dy cji, sta ła się przed mio tem le gend
utrwa lo nych w róż nych ro dza jach sztu -
ki. Ma rii Kun ce wi czo wej w tym kon tek -
ście przy pa da ro la kre ator ki li te rac kiej
le gen dy Ka zi mie rza. 

Rzecz oso bli wa w więk szo ści utwo -
rów tej pi sar ki nad wi ślań skie mia stecz -
ko nie wy stę pu je pod swo ją wła ści wą
na zwą, ale nie sta no wi to więk szej
prze szko dy dla prób jej iden ty fi ka cji
z re al nym od po wied ni kiem. Pierw szym
ogni wem le gen dy Ka zi mie rza nad Wi -
słą w twór czo ści Kun ce wi czo wej jest

zbiór opo wia dań Dwa księ ży ce (1933).
In ter pre ta tor zwra ca uwa gę, że świat
przed sta wio ny uka za ny jest z dwóch od -
mien nych punk tów wi dze nia – miej sco -
wej lud no ści i eg zo tycz nych, re pre -
zen tu ją cych świat ar ty stycz ny,
przy by szów. Zda niem ba da cza: „Dwa
księ ży ce uka zy wa ły więc mia sto nad wi -
ślań skie z dwo ja kiej per spek ty wy: ja ko
god ne iro nicz ne go uję cia spo tka nie
wiel kiej hi sto rii, pięk nej ar chi tek tu ry
i wspa nia łe go pej za żu z nę dzą te raź niej -
szo ści oraz – ja ko se zo no we śro do wi -
sko ar ty stycz ne, któ re go przed sta wi cie -
le wszyst kie wspo mnia ne ele men ty
prze twa rza ją w sztu kę”. 

Pro ble ma ty ka Ka zi mie rza wy stę pu je
też w ra dio wej po wie ści Kun ce wi czo wej
pt. Dni po wsze dnie pań stwa Ko wal -
skich (1938). Wy ra żać się ona bę dzie
w kon fron ta cji dwóch od mien nych świa -
tów – wiel ko miej skie go i za ścian ko we -
go. Szcze gól ne miej sce w ka zi mier -
skiej twór czo ści au tor ki Od kry cia
Pa tu sa nu przy na leż ne jest mo ty wo wi
do mu. Mo ty wy Ka zi mie rza (ukry te go
tym ra zem pod na zwą Ru dziń ca) po ja -
wią się też w po wie ści Zmo wa nie obec -
nych (1946), któ ra jest pró bą uka za nia
Ka zi mie rza lat II woj ny świa to wej,
z Ho lo cau stem w tle. Za war ty w po wie -
ści, a kre owa ny z od da li, ob raz Ka zi mie -
rza lat woj ny jest w znacz nym stop niu
kre acją li te rac ką, a nie re kon struk cją re -
al ne go świa ta. Te mat Ka zi mie rza po wró -
cił w twór czo ści pi sar ki po dwu dzie stu
la tach prze rwy, kie dy Kun ce wi czo wa,
po raz pierw szy w ro ku 1958, po ja wi ła
się w Pol sce. W póź niej szej twór czo ści
na plan pierw szy za czy na się wy su wać
ob raz do mu pi sar ki w Ka zi mie rzu, któ -

ry, mi mo za wie ru chy wo jen nej, szczę -
śli wie oca lał. Wi ze run ko wi od zy ska ne -
go do mu sprzy jał czę sty po byt w Ka zi -
mie rzu. Ale w spo so bie pre zen ta cji
Ka zi mie rza na stą pi ła, zda niem Kła ka,
w pi sar stwie Kun ce wi czo wej zna mien -
na mo dy fi ka cja. Ba dacz do wo dził: „»Od -
zy ska nie« do mu owo co wa ło jed nak
w pi sar stwie Kun ce wi czo wej, cho ciaż
od mien nie, niż dzia ło się to do tych czas.
Od rzu ci ła ona sto so wa ne do tąd na ogół
za sło ny fik cji i za czę ła pi sać utwo ry
okre ślo ne przez nią ja ko »zwie rze nia
i fak ty«. Utwo ry te – zwłasz cza Fan to -
my i Na tu ra na le żą do naj cie kaw szych
i naj lep szych ksią żek Kun ce wi czo wej”.

Dom stał się dla pi sar ki sym bo lem jej
toż sa mo ści ja ko czło wie ka i ja ko pi sa -
rza. Tak o ro li do mu w twór czo ści Ma -
rii Kun ce wi czo wej pi sał Au tor oma wia -
nej książ ki: „W swo jej twór czo ści,
w wie lu książ kach i szki cach przed sta -
wia ła wzno sze nie i po wsta wa nie do mu,
na stęp nie je go dra ma tycz ną utra tę
i wresz cie szczę śli we od zy ska nie. Ten
dom oprócz swo je go ist nie nia rze czy wi -
ste go otrzy mał tak że wy miar me ta fo rycz -
ny i sym bo licz ny, sta wał się jed nym
z naj istot niej szych skład ni ków pry wat -
nej mi to lo gii Kun ce wi czo wej, a tak że
waż nym ele men tem mi to lo gii i le gen dy
li te rac kiej Ka zi mie rza”.

In nym au to rem, któ re mu wy bit ny
znaw ca Awan gar dy – Ta de usz Kłak,
po świę ca wie le miej sca jest Ju lian Przy -
boś. O bio gra fii i twór czo ści au to ra
Śrób trak tu ją – za war te w ni niej szym to -
mie – dwa tek sty; „Śląsk wi dzę i sły szę
za ra zem” oraz Hisz pań ski wiersz Ju lia -
na Przy bo sia. Ce lem pierw sze go tek stu
jest pró ba od po wie dzi na py ta nie: jak
dwu na sto let ni po byt na Ślą sku wpły nął
na prze mia nę po ety ki na uczy cie la ję zy -
ka pol skie go w gim na zjum cie szyń -
skim – Ju lia na Przy bo sia. Punk tem wyj -
ścia tych roz wa żań jest stwier dze nie, że
in du strial ny i no wo cze sny Śląsk sta no -
wił wy ma rzo ny ob szar dla twór ców
awan gar do wych, przede wszyst kim Ta -
de usza Pe ipe ra. Ku ta kie mu po dej ściu
skła niał się po cząt ko wo Przy boś, do wo -
dem to mi ki Śru by i Obu rącz. oraz je go
szkic Ko niunk tu ra li te rac ka na Ślą sku.
W opi nii Kła ka: „Wi zja świa ta, któ ra
w pierw szym okre sie zmie rza ła ku uto -
pii cy wi li za cyj no -tech nicz nej, ustę pu je
te raz od mien nym uję ciom rze czy wi -
sto ści. [...] po ja wia ją się po etyc kie
re por ta że, czy roz ma ite „do no sy z rze -
czy wi sto ści”, do ty czą ce przede wszyst -
kim bo ha te ra li rycz ne go”. 

Po etę te go prze sta je in te re so wać, jak
w po cząt kach twór czo ści, cen trum świa -
ta. W wier szach cie szyń skich po eta
kon cen tru je się na je go obrze żach. Nie
bez zna cze nia by ła też przy ję ta przez
Przy bo sia ro la na uczy cie la, któ rą sy tu -
ował na mar gi ne sach po dej mo wa nej
w po ezji pro ble ma ty ki. Na to miast nie -
ustan ny za chwyt bu dził u po ety sam Cie -
szyn i ota cza ją ca go przy ro da. Zda -
niem Kła ka: „Moż na po wie dzieć, że
w tych la tach, ale już w okre sie cie szyń -
skim, do ko na ła się waż na ewo lu cja

KSIĄŻKI STEFAN ZABIEROWSKI
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Ta de usz Kłak: Z róż nych stron. Stu dia
i szki ce li te rac kie. Tar nów 2017, s. 198.

w po sta wie Przy bo sia. »Ma rzy ciel ka -
mie nic« i »wi zjo ner świe cą ce go mia sta«
po wra ca do zie mi, do swo ich źró deł”. 

Do wo dem owej prze mia ny są to mi -
ki W głąb las i Rów na nie ser ca. Po ja -
wia się też w pi sar stwie Przy bo sia
w tym okre sie pro ble ma ty ka spo łecz na,
ale uj mo wa na ra czej z per spek ty wy
ob ser wa to ra, a nie uczest ni ka. La ta
cie szyń skie to ze rwa nie z fa scy na cją no -
wo cze sno ścią, a po ja wi się w twór czo -
ści Przy bo sia pe sy mi stycz na wi zja
świa ta, któ ra, we dle Kła ka, sta no wi
po etyc ką re ak cję na świa to wy kry zys lat
trzy dzie stych, ja ki tak że bo le śnie do -
tknął Pol skę. Spraw spo łecz nych, a tak -
że po li tycz nych, w twór czo ści Przy bo -
sia do ty czy in ter pre ta cja „hisz pań skie go
wier sza” te go po ety, pod ty tu łem
Na gra ni cy, któ ry był swe go ro dza ju de -
kla ra cją ide ową, a miał pier wot nie być
dru ko wa ny na ła mach le wi co wych „Sy -
gna łów”. Ba dacz w spo sób nie zwy kle
sub tel ny ana li zu je ob ra zo wa nie Przy bo -
sia wska zu jąc na je go ce chy in dy wi du -
al ne: sto so wa nie me ta fo ry ki mi li tar -
nej dla opi su kra jo bra zu, a tak że
od bie ra nie au dy cji ra dio wej trak tu ją cej
o wal ce na Pół wy spie Ibe ryj skim ja ko
for my uczest nic twa w to czą cym się
star ciu ide owym. Szcze gól ną uwa gę
zwra ca in ter pre ta tor na tech ni kę po etyc -
kiej kon den sa cji ob ra zów.

Ko lej na po zy cja w tym zbio rze Smu -
ga świa tła trak tu je o związ kach Mie czy -
sła wa Ja stru na z Tar no wem. Za rów no
o związ kach bio gra ficz nych – Ja strun
uczęsz czał bo wiem do tar now skie go
gim na zjum im. Ka zi mie rza Bro dziń skie -
go i tu zda wał ma tu rę – jak też o te ma -
tach tar now skich w do rob ku te go pi sa -
rza. Bo wiem w twór czo ści Ja stru na
Tar nów (na ogół nie wy mie nia ny z na -
zwy) uka za ny jest w po dwój nej opty ce:
raz z punk tu wi dze nia mło de go ucznia,
zaś dru gim ra zem z punk tu wi dze nia
twór cy doj rza łe go. Waż ny skład nik au -
to bio gra ficz nych pism Ja stru na sta no wią
opi sy pięk nej przy ro dy ota cza ją cych
Tar nów oko lic. Naj peł niej szy ob raz
związ ków Ja stru na z Tar no wem za war -
ty jest w – wy da nym po śmiert nie – to -
mie Smu ga świa tła

Bar dzo cha rak te ry stycz ny dla me to dy
ba daw czej Kła ka jest tekst „Za ro bić
na sza cu nek lu dzi”. O li stach Zbi gnie -
wa Uni łow skie go do Wan dy Mar kie wi -
czów ny. Jest on pró bą re kon struk cji re -
la cji mię dzy gło śnym pi sa rzem
Uni łow skim a Mar kie wi czów ną zdol ną
ma lar ką. Pod sta wę do roz wa żań sta no -
wi tekst dwóch kar tek i dwóch li stów
skie ro wa nych przez pi sa rza do bu dzą cej
je go sym pa tię ma lar ki. Jak to u Kła ka
by wa, roz wa ża nia te są wspar te in for ma -
cja mi za czerp nię ty mi z in nych źró deł,
przede wszyst kim pa mięt ni kar skich.
Spra wy za koń czy ły się tra gicz nie: Uni -
łow ski zmarł na za pa le nie opon mó zgo -
wych, mąż ma lar ki Lech Pi wo war zo stał
ja ko pol ski ofi cer za mor do wa ny w Sta -
ro biel sku, zaś Mar kie wi czów na (a ra czej
już Pi wo wa ro wa) zmar ła w cza sie woj -
ny na gruź li cę w Kra ko wie. Lo sy ich sta -

no wią przy czy nek do tra gicz nych dzie -
jów pol skiej in te li gen cji.

In ny tekst no si ty tuł Jó ze fa Ło bo dow -
skie go tech ni ka po etyc kie go por tre tu.
Au tor książ ki za pew nia, że Ło bo dow ski:
„nie chciał przed sta wiać te go czy in ne -
go czło wie ka obiek tyw nie w je go bio -
gra ficz nej peł ni, lecz uka zy wał go z wła -
sne go punk tu wi dze nia, a więc
naj waż niej sze go dla twór cy. Wy bie rał
po sta cie waż ne dla nie go oso bi ście ze
wzglę dów li te rac kich, hi sto rycz nych
czy uczu cio wych”. W szki cu tym ba dacz
pre zen tu je skre ślo ne przez Ło bo dow -
skie go li te rac kie wi ze run ki po etów Jó -
ze fa Cze cho wi cza, Wła dy sła wa Bro -
niew skie go, Kon stan te go Il de fon sa
Gał czyń skie go oraz po etek Zu zan ny
Gin czan ki, Ma rii Paw li kow skiej –Ja -
sno rzew skiej, a tak że re cy ta to ra Hen ry -
ka Ła do sza.

Ko lej ny tekst po świę co ny jest opo wia -
da niu Sta ni sła wa Czy cza And. Pi sząc
o tym opo wia da niu, Kłak na wią zu je
do do tych cza so wych in ter pre ta cji, do wo -
dząc: „An da wszak że czy ta no i moż na
czy tać na róż ne spo so by – ja ko spo wiedź
dzie cię cia wie ku, ja ko frag ment bio gra -
fii zbio ro wej po ko le nia, trak tat o po ko -
le niu wstę pu ją cym na ob szar ży cia li te -
rac kie go, czy utwór z klu czem, bądź
opo wieść o ar ty stach”. Zaś ba dacz ten
pro po nu je in ną jesz cze ścież kę in ter pre -
ta cyj ną. Chce lo ko wać owo pro wo ka cyj -
ne opo wia da nie Czy cza na tle tra dy cji li -
te rac kiej, a tak że roz szy fro wać re alia
utwo ru, któ re au tor za ma sko wał. Wska -
zu je na związ ki z Wi tol dem Gom bro wi -
czem, Bo le sła wem Le śmia nem, a tak że
z An ną Świrsz czyń ską. Opi su je, jak
bo ha te ro wie opo wia da nia, ope ru jąc
śmie chem, w isto cie rze czy pro wa dzą
grę ze śmier cią.

In ny tekst, okre ślo ny skrom nie ja ko:
„ga wę da”, do ty czy po wie ści Wie sła wa
My śliw skie go Pa łac. Pi sząc o tej słyn -
nej po wie ści, kry tyk pro po nu je no wą in -
ter pre ta cję te go utwo ru. Do wo dzi, że
wbrew nie któ rym opi niom: „Znaj du je -
my się tu więc nie w cza sie re al nym,
lecz w hi sto rycz nym bez cza sie i w ta -
kiej nie okre ślo nej geo gra ficz nie prze -
strze ni”. 

Wie le miej sca po świę ca Kłak cha rak -
te ry sty ce głów ne go bo ha te ra, a za ra zem
nar ra to ra po wie ści, Ja ku ba. Po stać ta ma
na der zło żo ny sta tus by to wy, jest za ra -
zem słu gą, owcza rzem, a tak -
że – po wkro cze niu do pa ła cu  – na bie -
ra cech księ cia, nie za po mi na jąc o swo jej
po przed niej po zy cji spo łecz nej. Zda niem
Kła ka, Pa łac moż na trak to wać ja ko
ob raz ży cia zna mien ny dla kla sy zie -
miań skiej. Aby scha rak te ry zo wać obec -
ny na kar tach po wie ści wi ze ru nek ży cia
zie miań skie go i chłop skie go, ba dacz
kon fron tu je świat przed sta wio ny po -
wie ści z opra co wa nia mi hi sto rycz ny mi
i pa mięt ni kar ski mi. Na uwa gę za słu gu -
ją uwa gi na te mat kształ tu li te rac kie go
tej po wie ści. Zda niem Kła ka, utwór
ten moż na scha rak te ry zo wać ja ko mo -
no dram, a za ra zem ja ko mo no log wy po -
wie dzia ny. 

W zbio rze tym na po ty ka my tekst,
któ ry nie do ty czy in ter pre ta cji okre ślo -
nych dzieł li te rac kich lecz jest pró bą cha -
rak te ry sty ki dzia łal no ści kry ty ka po -
ko le nia „Współ cze sno ści” – Jac ka
Łu ka sie wi cza. Tekst ten no si ty tuł – Ra -
dość czy ta nia. Ce lem te go ar ty ku łu jest
omó wie nie ca ło kształ tu dzia łal no ści
kry tycz nej i hi sto rycz no li te rac kiej au to -
ra Szma cia rzy i bo ha te rów. Kłak uzna -
je Łu ka sie wi cza za jed ne go z naj wy bit -
niej szych współ cze snych kry ty ków
li te rac kich. Ba dacz po świę ca wie le miej -
sca pre zen ta cji po szcze gól nych ksią -
żek te go kry ty ka, mię dzy in ny mi: ta kich
jak: Za gło ba w pie kle, Re pu bli ka miesz -
kań ców, Mie czy sła wa Ja stru na spo tka -
nia w cza sie, czy Wier sze w ga ze -
tach 1945–1949 i Oko po ema tu.
Szcze gól nie wie le miej sca po świę ca
Łu ka sie wicz sy tu acji w li te ra tu rze pol -
skiej po trans for ma cji ustro jo wej. Pro -
ble ma ty kę po dej mu je w ta kich książ -
kach, jak Rytm, czy li po win ność, czy
Ru cho me ce le. Kłak traf nie zwra ca uwa -
gę, że wy po wiedź kry tycz na Łu ka sie wi -
cza w ostat niej oma wia nej książ ce ma
cha rak ter syl wicz ny. Pod kre śla też obec -
ne w tych tek stach ele men ty bio gra ficz -
ne i au to bio gra ficz ne. 

Ostat nia po zy cja w tym zbio rze Świat
w sta nie po dej rze nia po świę co ny jest
prze mia nom po ezji – nie daw no zmar łe -
go – Fe lik sa Net za. Kon cen tru jąc się
na trzech wy bra nych to mach ka to wic kie -
go po ety Związ ku zgo dy (1968), Z wil -
czych do łów (1973) i Wi ru (1985) Kłak
sta ra się od two rzyć kie run ki ewo lu cji po -
ezji Net za. W to mie pierw szym, idąc
za su ge stia mi in nych kry ty ków, wska zu -
je na obec ność po ety ki kla sy cy zu ją cej,
przy po mo cy któ rej po eta przy wo łu je
utra co ny świat dzie ciń stwa. Nie co słab -
szy ar ty stycz nie tom Z wil czych do łów,
po zo sta je pod wpły wem po ety ki Orien -
ta cji i No wej Fa li. Ostat ni ana li zo wa ny
tom Net za to Wir. Na mar gi ne sie te go to -
mu Kłak pi sze: „Ta kie wi dze nie świa ta
spra wia, iż bo ha ter ten czu je się nie ustan -
nie za gro żo ny i po dej rza ny, dla te go też
to wa rzy szą mu mo ty wy od jaz du, uciecz -
ki i lę ku”. 

Oma wia ny tom, mi mo sze ro kie go
roz rzu tu te ma tycz ne go, pre zen tu je zna -
mien ne ry sy warsz ta tu Kła ka. Bę dą ni -
mi rze tel na zna jo mość li te ra tu ry przed -
mio tu, sub tel na lek tu ra tek stu,
i za war tych w nim mo ty wów, roz pa try -
wa nych w kon tek ście tra dy cji li te rac kiej,
eks po no wa nie ele men tów bio gra ficz -
nych i au to bio gra ficz nych, a tak że ko -
rzy sta nie w sze ro kim za kre sie z do ku -
men tów ży cia oso bi ste go – li stów,
pa mięt ni ków, wspo mnień, czy oso bi stej
zna jo mo ści przez te go kry ty ka.
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Na
ob wo lu cie zna ny ak tor Ol gierd
Łu ka sze wicz na pi sał: „Ta książ -

ka zro bi ła na mnie wiel kie wra że nie.
War to ją prze czy tać. Oto je den z cie ka -
wych lu dzi na szych cza sów. Jó zef Mu -
sioł pod su mo wu je swo je ży cie”.

Swo je 85. uro dzi ny świę to wał w Ko -
szę ci nie, w sie dzi bie Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni sła wa Ha dy ny,
bo od lat prze wod ni czy je go Ra dzie Pro -
gra mo wej, a tak że wal czył, mię dzy in -
ny mi, o po wrót le gen dar ne go twór cy
„Ślą ska” na sta no wi sko dy rek to ra. Uro -
dzo ny w ro ku 1933 w Po ło mi (gmi na
Msza na), nie da le ko Ja strzę bia -Zdro ju,
ho no ro wy Ślą zak z ro ku 2012, miesz -
ka ją cy od lat w War sza wie, po wo łał tam
w ro ku 1989 To wa rzy stwo Przy ja ciół
Ślą ska, któ re mu do dziś pre ze su je i z za -
pa łem god nym po dzi wu pro mu je kul tu -
rę ślą ską oraz za bie ra głos we wszyst -
kich istot nych dla na sze go re gio nu
spra wach. To je go do ko na nia z ostat nie -
go okre su. A ja kie by ły pierw sze la ta ży -
cia wplą ta ne go w hi sto rię – że po słu żę
się ty tu ło wym okre śle niem – Jó ze fa Mu -
sio ła?

By ło wzra sta nie w bar dzo licz -
nej – z je de na ścior giem dzie ci, ko cha -
ją cej się po wstań czej ro dzi nie ślą -
skiej, by ły strasz ne la ta woj ny ze
śmier cią roz strze la nych naj star sze go
bra ta i ku zy na, aresz to wa niem przez ge -
sta po sio stry i ku zyn ki, człon ko stwem
w AK i oglą da niem mar szu śmier ci
z obo zu za gła dy w Au schwitz – przez
te re ny dzi siej sze go Ja strzę bia -Zdro -
ju – aż do Wo dzi sła wia Ślą skie go.
Po woj nie przy szedł czas na edu ka cję
w szko le pod sta wo wej w Mosz cze ni -
cy i w I Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Wo dzi sła wiu, kurs pe da go gicz ny

i pra cę na uczy cie la w szko łach w Ko -
ko szy cach i w Bełsz ni cy.

W ro ku 1953 Jó zef Mu sioł do stał się
na pra wo na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim, a po je go skoń cze niu – na apli ka -
cję sę dziow ską w okrę gu Są du Wo je -
wódz kie go w Ka to wi cach. Po jej
ukoń cze niu roz po czął pra cę w ryb nic -
kim Są dzie Po wia to wym – naj pierw ja -
ko ase sor, póź niej – sę dzia. W Ryb ni ku
po znał przy szłą żo nę Ewę Pod lo dow ską,
któ rą po ślu bił w ro ku 1963. Z te go
związ ku na ro dzi ły się dzie ci Ma rek
i Han na.

W tym cza sie zwią zał się ze Stron nic -
twem De mo kra tycz nym, w któ rym
po zo stał do lat dzie więć dzie sią tych.
Z ra mie nia je go struk tur zo stał wi ce prze -
wod ni czą cym Pre zy dium Miej skiej Ra -
dy Na ro do wej. Za an ga żo wał się tak że
w koń cze nie bu do wy Te atru Zie mi
Ryb nic kiej, a w la tach 1963–1965 prze -
wod ni czył Ko mi te to wi Or ga ni za cyj -
ne mu słyn nych Ryb nic kich Dni Li te ra -
tu ry. Ma ło te go – stwo rzył przy te atrze
i pro wa dził przez dzie sięć lat przed sta -
wie nia Są du Mło dych – swo isty te atr
fak tu, bo sce na riu sze je go au tor stwa by -
ły opar te głów nie na spra wach są do -
wych.

W ro ku 1966 zo stał sę dzią Są du Wo -
je wódz kie go w Ka to wi cach, gdzie orze -
kał dzie sięć lat. Prze słu chi wał wte dy ofia -
ry eks pe ry men tów me dycz nych Trze ciej
Rze szy, prze pro wa dza nych w hi tle row -
skich obo zach kon cen tra cyj nych. Z ich
re la cji po wsta ła jed na z kil ku dzie się ciu
je go ksią żek – Prze słu cha nie (1977), któ -
ra do cze ka ła się trzech wy dań i tłu ma czeń
na wie le ję zy ków.

W la tach 1976–1977 był Jó zef Mu sioł
za stęp cą re dak to ra na czel ne go ty go -

KSIĄŻKI JAN MIODEK

Człowiek instytucja

dni ka „Pra wo i ży cie”. W ro ku 1977
obro nił pra cę dok tor ską pt. Są dy po lo -
we w III po wsta niu ślą skim, któ ra zo sta -
ła wy da na dwu krot nie – w ro ku 1978,
a po po praw kach – ja ko Te mi da w III po -
wsta niu ślą skim – w ro ku 2001. Otrzy -
mał tak że wte dy no mi na cję na sę dzie -
go Są du Naj wyż sze go.

W cza sie peł nie nia tej funk cji zo stał
de le go wa ny do Mi ni ster stwa Spra wie -
dli wo ści na sta no wi sko za stęp cy dy rek -
to ra Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich. W Stron nic twie
De mo kra tycz nym peł nił spo łecz nie
funk cję wi ce prze wod ni czą ce go. Po stu -
lo wał wte dy z gru pą dzia ła czy głę bo kie
zmia ny ustro jo we – przy wró ce nie Se na -
tu, urzę du Pre zy den ta i Try bu na łu Sta -
nu oraz po wo ła nie Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich i Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go.

W ro ku 1983 – z ra mie nia SD – zo -
stał wi ce mi ni strem spra wie dli wo ści,
a w dru giej po ło wie lat 80. włą czo no go
do spo łecz ne go Ko mi te tu Bu do wy
Po mni ka Po wsta nia War szaw skie go.
W la tach 1988–1990 peł nił też funk cję
człon ka Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa. W rzą dzie Ta de usza
Ma zo wiec kie go był wi ce mi ni strem,
któ re mu do dat ko wo po wie rzo no funk -
cję dy rek to ra Głów nej Ko mi sji Ba da nia
Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. Od ro -
ku 1991 kil ka krot nie bę dzie wy jeż dżał
do RPA, by opi sać lo sy miesz ka ją cych
tam Po la ków – mię dzy in ny mi za przy -
jaź nio nych z nim bra ci Ra nosz ków.

W la tach 1993–1997 pra co wał ja ko
ad wo kat, a w sierp niu ro ku 1997 otrzy -
mał po now ną no mi na cję na sę dzie go Są -
du Naj wyż sze go. W stan spo czyn ku
prze szedł w ro ku 2003, ale ak tyw no ścią
spo łecz ną, dzia łal no ścią pi sar ską i pu -
bli cy stycz ną mógł by ob dzie lić wie lu. 

Ta kie są – w mak sy mal nym stę że niu
wy punk to wa ne – ko le je ży cia Jo ze fa
Mu sio ła. Je go du cho we ob li cze i praw -
dzi we wplą ta nie w hi sto rię – że raz jesz -
cze uży ję tej zbit ki wy ra zo wej – od sła -
nia ją do pie ro za war te w książ ce
roz mo wy z Prze my sła wem Zie mi cho -
dem. Ujaw nia ją się w nich pa sja po -
znaw cza, któ ra nie opusz cza Jó ze fa
Mu sio ła do dziś, żył ka spo łecz ni kow ska,
ta len ty re to rycz ne i pi sar skie, tem pe ra -
ment po le micz ny i po li tycz ny, uczu cio -
wość, go rą ca mi łość do uko cha ne go
Ślą ska i do lu dzi – z uko cha ną Mat ką
na cze le. To z pew no ścią te roz mo wy
urze kły przy wo ła ne go na po cząt ku
Ol gier da Łu ka sze wi cza, to one – je stem
o tym prze ko na ny – są gwa ran cją czy -
tel ni cze go suk ce su oma wia nej po zy cji
wy daw ni czej.

Wplą ta ny w hi sto rię. Prze my sław Zie mi ‐
chód roz ma wia z Jo ze fem Mu sio łem.
Wy daw nic two An ty kwa, Kra ków 2018,
s. 290.
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Alek san dra Ziń czuk Ja De,
Bi blio te ka „To po su”, T. 153 So pot 2017.

Au tor ka na de sła ne go to mi ku po ezji, Alek san dra Ziń czuk – ur. 1981
ro ku, po cho dzi z Wło da wy. Z wy kształ ce nia li te ra tu ro znaw ca,

te atro log. Po et ka, ese ist ka,
dzia łacz ka spo łecz na, ku ra -
tor ka wy staw i in sta la cji
ar ty stycz nych. Spo pu la ry zo -
wa ła wie dzę na te mat wie -
lo et nicz ne go po gra ni cza Po -
le sia oraz Ukra iń ców
ra tu ją cych Po la ków w cza -
sie zbrod ni wo łyń skiej.
W pra cy spo łecz nej i ba -
daw czej kon cen tru je się
na wąt kach roz li cze nia
z prze szło ścią oraz pro wa -
dze niu dzia łań na rzecz po -
ro zu mie nia w miej scach
ob ję tych kon flik tem pa mię -
ci. Ini cju je pro jek ty trans gra -
nicz ne, eks pe dy cje ba daw -
cze, de ba ty pu blicz ne. De biu to wa ła w 2000 ro ku na ła mach lu bel skich
„Wia do mo ści Uni wer sy tec kich”. Od 2017 ro ku re dak tor na czel na
cza so pi sma in ter ne to we go kul tu ra en ter.pl. ■

Le szek A. Mo czul ski Nu ty od Fran cisz ka,
Bi blio te ka „To po su”, T. 152 So pot 2017.

L e szek Alek san der Mo czul ski, ur. 18 lu te go 1938 ro ku w Su -
wał kach, zmarł 17 grud nia 2017 ro ku w Kra ko wie. Po eta, au -

tor ksią żek dla dzie ci i tek stów pio se nek. Po za koń cze niu stu diów
po lo ni stycz nych na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim z Kra ko wem zwią -
zał się na sta łe. Był współ za ło ży cie lem Te atrzy ku Pio sen ki UJ i Te -
atrzy ku So wi zdrzał. Za de biu to wał wier szem Je sień w 1960 ro -
ku w „Dzien ni ku Pol skim”. W 1962 ro ku za mie ścił 15 wier szy
w to mi ku Pró ba po rów na nia (wspól nie z M. Czu mą, W. Fa be rem
i B. Szy mań ską). Oprócz twór czo ści po etyc kiej zaj mo wał się pi -
sa niem tek stów pio se nek, głów nie dla ze spo łu Skal do wie, któ -
re go był przez pe wien czas kie row ni kiem ar ty stycz nym. Współ -
pra co wał z gru pa mi mu zycz ny mi Ana wa oraz Dżam ble. Za pio sen ki
otrzy mał wie le na gród w kon kur sach i na fe sti wa lach ogól no pol -
skich. Współ two rzył ogól no pol skie cza so pi smo mło dej in te li gen -
cji „Stu dent”. W ro ku 1971 wy dał to mik Na wra ca nie stra cha
na wró ble, za któ ry otrzy mał na gro dy „Pe le ry ny” i im. An drze ja
Bur sy. W la tach 1969–1975 pra co wał w Ośrod ku Kra kow skim
Te le wi zji Pol skiej. W la -
tach 1973–1975 zwią za ny
był tak że ze stu denc kim
Te atrem STU (m.in. spek -
takl Exo dus w reż. K. Ja siń -
skie go). Od 1983 ro ku
współ pra co wał z przy go to -
wy wa nym po za cen zu rą
cza so pi smem mó wio nym
„Na Głos”. Od 1989 ro ku
ogła szał tak że utwo ry dla
dzie ci. W 1992 ro ku na pi -
sał cykl ko lęd pt. Mo je
Be tle jem (muz. Ja cek Zie -
liń ski, wyk. Skal do wie).
W 1997 ro ku otrzy mał do -
rocz ną na gro dę Fun da cji
im. Al fre da Ju rzy kow skie go w dzie dzi nie li te ra tu ry przy zna wa ną

przez Pol ski In sty tut Na uko wy w No wym Jor ku. Opu bli ko wał zbio -
ry po ezji: Na rzę dzia i in stru men ty (1978), Od dech (1979), Po wi -
ta nia (1983), Od wi ta nia z Su walsz czy zną (1989), Po zdro wie nia
(1990), Wier sze (1995), Ele gia o we se lu i ra do sne smut ki
(1996), Jej ni gdy za póź no (2003), Otwie rasz wol no mo je oczy:
kan tycz ki (2003), No tat ki pi sa ne na skraw ku ciem no ści o mi ło ści
(2004), Mię dzy (2009), Kart ki na wo dzie (2013), a tak że kil ka wy -
bo rów wier szy. W 75 rocz ni cę uro dzin po ety, uka zał się tom tek -
stów pio se nek pt. „Ca ła je steś w skow ron kach” i in ne pio sen ki
oraz pie śni z mu zy ką kra kow skich kom po zy to rów (2013). Jest au -
to rem tek stów do kom po zy cji ora to ryj nych Ja na Kan te go Paw -
luś kie wi cza: Przez tę zie mię prze szedł Pan (2005) i Ra dość mi ło -
sier dzia (2009). Był dwu krot nym lau re atem mia sta Kra ko wa
w dzie dzi nie kul tu ry (1975 i 2012 – za ca ło kształt twór czo ści).
Zo stał od zna czo ny (2013) przez MKiDN srebr nym me da lem
„Glo ria Ar tis”. ■

Bog dan Ja re min My, chmu ry
Bi blio te ka „To po su”, T. 154 So pot 2017 

Bog dan Ja re min, ur. w 1942 ro ku we Lwo wie, dzie lił dra ma tycz -
ne lo sy in te li genc kich ro dzin pol skich osia dłych na Kre sach.
Ak tu al nie miesz ka niec i en tu zja sta Gdy ni oraz Ko cie wia. Czło nek
SPP, le karz, ba dacz i kli ni cy -
sta, bie gły są do wy, eme ry -
to wa ny pro fe sor me dy cy -
ny, by ły dy rek tor In sty tu tu
Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi -
kal nej w Gdy ni, re dak tor
na czel ny i ho no ro wy mię -
dzy na ro do we go me dycz ne -
go cza so pi sma na uko we go
„In ter na tio nal Ma ri ti me He -
alth”, po dróż nik, ka ja karz
i że glarz.
De biu to wał w mie sięcz ni ku
„Li te ry” w Gdań sku. No mi -
no wa ny do Na gro dy Li te rac -
kiej im. Ks. Ja na Twar dow -
skie go za 2013 za tom Tam
i tu. Au tor kil ku na stu zbio rów wier szy. Pu bli ko wał wier sze, ese je
i pro zę w „Li te rach”, „Od rze”, „Ze szy tach Li te rac kich”, „To po sie”,
„Ga ze cie Wy bor czej”, „La tar ni Mor skiej” i in nych cza so pi smach, wy -
stę po wał w au dy cjach w PR. ■

Ze brał: TB
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An na Lo renc, ab sol went ka kie run ku Pro jek to wa nie Gra ‐
ficz ne na Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach; pra cę dy ‐
plo mo wą wy ko na ła w Pra cow ni Fo to gra fii prof. Wal de ma ‐
ra Ja my (2005). Sty pen dyst ka Wo je wódz twa Ślą skie go
(2002) i Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go w dzie dzi nie
kul tu ry (2007). W la tach 2014–2016 pro wa dzi ła ba da nia
do ty czą ce stra te gii re pre zen ta cji kra jo bra zu aglo me ra cji
gór no ślą skiej w fo to gra fii ar ty stycz nej (obej mu ją ce okres
od lat 70. XX w. do ro ku 2016). In te re su ją ją za gad nie nia
ob ra zo wa nia kra jo bra zu zur ba ni zo wa ne go i ar chi tek tu ry
w ob sza rze fo to gra ficz ne go do ku men tu su biek tyw ne go
oraz za gad nie nia (ar ty stycz ne i tech nicz ne) fo to gra fii obiek ‐
tów w ru chu. Od 2009 r. pro wa dzi za ję cia z Tech nik Fo to ‐
gra fo wa nia oraz Fo to gra fii na kie run ku wzor nic two w Aka ‐
de mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach.

T
e ren aglo me ra cji gór no ślą skiej jest pe łen wi zu al nych kon-
tra stów. Na kra jo braz kul tu ro wy ko nur ba cji skła da się za-

rów no je go post in du strial ne dzie dzic two, w sze ro kim wy mia-
rze pod da wa ne pro ce som de gra da cji i de struk cji, jak
i – w przy pad ku wy bra nych bu dow li i te re nów po prze my-
sło wych – sta no wią ce przy kład pod ję tych dzia łań re stau ra-
cji i re wi ta li za cji, a tak że ar chi tek to nicz na i urba ni stycz na spe-
cy fi ka prze strze ni miej skiej, kształ to wa na w nie rów no mier ny
spo sób w róż nych czę ściach ko nur ba cji. 

Pro ce sy trans for ma cji prze strze ni ar chi tek to nicz nej sil nie
uwy dat ni ły się w ostat nich la tach w śród miej skim ob sza rze
Ka to wic wpły wa jąc na ist nie ją cy do tych czas cha rak ter cen-
trum mia sta. Nie tyl ko „ob raz cen trum” (w wi zu al nym sen-
sie) uległ zmia nie, zmie ni ła się też do pew ne go stop nia je -
go funk cja – w pro gra mie zmian za kła da no wzrost zna cze nia
kul tu ry i sztu ki oraz no wo cze snych tech no lo gii ko mu ni ka-
cji w ob sza rze cen tral nym. Trans for ma cja cen tral nej prze strze-
ni pu blicz nej do ko ny wa ła się tak że w in nych mia stach re gio-
nu; przy kła dem bez po śred nie go wpły wu na kra jo braz miej ski
by ła bu do wa od cin ka Dro go wej Tra sy Śred ni co wej prze bie-
ga ją ce go przez cen trum Gli wic. Po dob nej trans for ma cji pod-
le ga ły licz ne miej sca re ali za cji in we sty cji w za kre sie bu dow-
nic twa miesz kal ne go, jak np. te ren bu do wy Osie dla
Ksią żę ce go w ka to wic kiej dziel ni cy Li go ta. 

Cha rak ter kra jo bra zu aglo me ra cji kształ tu ją tak że in we sty-
cje w obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, jak ukoń czo na bu do-
wa sta dio nu Are na Za brze, czy wie lo let nia mo der ni za cja Sta-
dio nu Ślą skie go. Li kwi da cja nie któ rych obiek tów
ar chi tek to nicz nych po zo sta wi ła pu ste miej sca w miej skiej
tkan ce. Te ren zaj mo wa ny nie gdyś przez zruj no wa ną, wy bu-
rzo ną cyn kow nię w Ka to wi cach Weł now cu nie zo stał do tej
po ry za go spo da ro wa ny, po dob nie jak prze strzeń po zo sta ła
po li kwi da cji za byt ko wej by tom skiej ka mie ni cy przy ul. Cho-
rzow skiej.

Co ude rza ją ce w prze strze ni aglo me ra cji, to obec ność miejsc
o wi zu al nej spe cy fi ce pe ry fe rii, lecz znaj du ją cych się na ob-
sza rze naj więk szych miast aglo me ra cji, w nie da le kiej od le-
gło ści od cen trów miast czy ich śród miej skich dziel nic. God-
ny uwa gi jest fakt, że te „pe ry fe ria w cen trum” na der czę sto
moż na spo tkać w cen tral nych ob sza rach miast (Cho rzo wa,
Gli wic, Ka to wic).

Ist nie je kon cep cja, w myśl któ rej pro ce sy kształ to wa nia się
me tro po lii (me tro po li za cji) spra wia ją, że ich cen tra roz wi-
ja ją się kosz tem pe ry fe rii. Pro ces ten moż na w pew nym stop-
niu za ob ser wo wać w aglo me ra cji gór no ślą skiej – znaj du je
on od bi cie w wi zu al nej prze strze ni miast. Zja wi sko to jest
do strze gal ne mię dzy in ny mi w po sta ci po stę pu ją cych pro ce-
sów de gra da cji prze strze ni pe ry fe ryj nych. 

W fo to gra ficz nych przed sta wie niach kra jo bra zu – pod le-
ga ją ce go współ cze śnie pro ce som ra dy kal nych nie kie dy
prze kształ ceń, po stę pu ją cym zmia nom urba ni za cyj nym,
pod da wa ne go pro ce som de gra da cji i re wi ta li za cji – tkwi opo-
wieść o czło wie ku i uwa run ko wa niach je go ży cia, na któ re
wpły wa spe cy fi ka miej sca by to wa nia. ■

Anna Lorenc

W stronę centrum
(2014–2016)
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kwe stie wy wie dzio ne z He ideg ge row -
skie go by cia -w -świe cie. W uję ciu pol -
skie go geo gra fa ho mo geo gra phi cus
jest „by tem an ty no micz nym”, któ re go
bio gra fia w śro do wi sku geo gra ficz nym
jest wę dro wa niem wzdłuż „osi eg zy sten -
cji” i „osi po znaw czej”. Ko lej ną kon cep -
cją, wy eks po no wa ną przez Elż bie tę
Ry bic ką, jest ho mo lo ca lis – czło wiek
przy wią za ny do miej sca lub miejsc, któ -
ry uświa da mia so bie wła sne ist nie nie po -
przez kon takt z miej scem. W usta le niach
Mi ko ła ja Ma du ro wi cza istot ne jest
utoż sa mie nie się z miej scem, ale tak że
utoż sa mie nie miej sca ja ko wła sne go do -
peł nie nia psy cho fi zycz ne go i uzu peł nie -
nia ak sjo lo gicz ne go, per so na li zu ją ce go
rze czy wi stość. „Miej sce jest dla ho mo
lo ca lis gwa ran tem in te gral no ści,
w ska li prze strzen nej i cza so wej (tak że
bio gra ficz nej) oraz obiek tem ak tów
her me neu tycz nych, ak sjo lo gicz nych,
an tro po mor fi zu ją cych”. 

Toż sa mość „lu dzi gór”

W kon tek ście „prze strzen nych” kon -
cep cji toż sa mo ści chcia ła bym zwró cić
uwa gę na szcze gól ny przy pa dek, gdy
pod mio to wość jest okre śla na w od nie -
sie niu do spe cy ficz ne go śro do wi ska
i wy jąt ko wej for ma cji kra jo bra zo wej ja -
ką są gó ry.

Licz ne przy kła dy te go ty pu sa mo iden -
ty fi ka cji moż na od na leźć w pi śmien nic -
twie o te ma ty ce gór skiej. Waw rzy niec
Żu ław ski – ra tow nik, któ ry zgi nął, ra tu -
jąc in nych, w swo ich wzna wia nych
wie lo krot nie Wę drów kach al pej skich
pi sze, o zma ga niach al pi ni sty z przy ro -
dą har tu ją cych je go cia ło i wo lę, ale i roz -
wi ja ją cych po czu cie wspól no ty ludz kiej,
ko le żeń stwa, chęć nie sie nia po mo cy

każ de mu, kto jej po trze bu je. Po dob ne ce -
chy toż sa mo ści zbio ro wej „lu dzi gór”
od no to wa ne zo sta ły rów nież przez in -
ne go al pi ni stę – Ada ma Bil czew skie go,
któ ry stwier dził: „wszyst kich nas łą czy
pa sja gór”. Rów no cze śnie jed nak człon -
ków wspo mi na nej wspól no ty wy róż nia
du ży in dy wi du alizm, skłon ność do au -
to re flek sji w ob li czu świa ta wier chów.
Kon cep cję toż sa mo ści bu do wa nej
na związ ku z gó ra mi, bę dą cym for mą
sa mo re ali za cji, po dą ża nia wła sną „ścież -
ką gó ry” pro mu je po przez swo ją gór ską
dzia łal ność i pi sar stwo Woj ciech Kur -
ty ka. 

Do kon cep cji toż sa mo ści, opar tej
na od nie sie niach do wy pię trzo nej prze -
strze ni z per spek ty wy fi lo zo ficz nej od -
nio sła się An to ni na Se be sta w roz pra wie
Ety ka i ethos „lu dzi gór” (Za ko pa -
ne 2014). Ba dacz ka z Uni wer sy te tu Pe -
da go gicz ne go w Kra ko wie roz po czy na
od pró by zde fi nio wa nia ter mi nu „czło -
wie ka gór”, uży wa ne go od po nad stu lat
w ję zy ku po tocz nym, pi śmien nic twie,
a tak że w me diach. Nie jest to za da nie
ła twe ze wzglę du na sze ro ki za kres
zna cze nio wy po ję cia, roz my cie kry te -
riów i róż ne uży cia, tak że sil nie na ce cho -
wa ne emo cjo nal nie. Przy pi sy wa na jest
mu pew na pod nio słość ze wzglę du
na prze no sze nie war to ści przy pi sy wa -
nych w kul tu rze gó rom (czę sto zwią za -
nym ze sfe rą sa crum) na tych, któ rzy je
po ko nu ją, zdo by wa ją. Za tem ocze ki wa -
nia etycz ne wo bec „lu dzi gór” są wy so -
kie – „wręcz na mia rę szczy tów”. Po czu -
cie przy na leż no ści do eli tar nej wspól no ty
wią że się z nie bez pie czeń stwem wpad -
nię cia w pu łap kę nar cy zmu, trud no
ustrzec się przed pa trze niem „z gó ry”
na rze sze „zwy kłych” tu ry stów. W cha -
rak te ry sty kach gór skich oso bo wo ści
du żo miej sca po świę ca się ide om part -

„Prze strzen ne”
kon cep cje toż sa mo ści

Opo wieść o obec nym sta tu sie prze -
strze ni moż na by roz po cząć na stę pu -
ją co:

We współ cze snym świe cie prze strzeń
w ogó le prze sta ła być pro ble mem. Po -
ko ny wa nie ol brzy mich dy stan sów i prze -
kra cza nie gra nic ni gdy wcze śniej nie by -
ło tak pro ste, a prze pływ in for ma cji nie
był tak szyb ki. Zyg munt Bau man w ese -
ju Glo ba li za cja i co z te go dla lu dzi wy -
ni ka pi sze o „koń cu geo gra fii” i „za ni -
ku prze strze ni”, któ re po cią ga ją za so bą
wie lo wy mia ro we prze kształ ce nia nie mal
wszyst kich aspek tów ludz kiej kon dy cji.

Ale uwa gi na te mat mo gły by roz po -
cząć się tak że w in ny spo sób:

We współ cze snym świe cie prze strzeń
sta ła się ol brzy mim pro ble mem. Po dró -
żo wa nie, sur fo wa nie w sie ci in ter ne to -
wej, wir tu al ne świa ty, na tych mia sto wy
obieg in for ma cji, pod bój ko smo su po -
więk sza ją, mul ti pli ku ją nasz świat. Marc
Augé w roz pra wie Nie -miej sca. Wpro -
wa dze nie do an tro po lo gii hi per no wo cze -
sno ści pi sze o „nad mia rze prze strze ni”,
któ ry stał się po wszech nym do świad cze -
niem. 

Nie za leż nie od te go, czy bar dziej
prze ko nu ją ce wy da ją się te zy o za ni ku
czy o nad mia rze prze strze ni, czy uzna się
przy wo ła ne sta no wi ska za sprzecz ne, czy
też za po dob ne w re flek sji na te mat toż -
sa mo ści pro ble ma tycz na prze strzeń
(obok cza su) po zo sta je istot nym czyn -
ni kiem. 

W hu ma ni sty ce po „zwro cie prze -
strzen nym” po dej mo wa ne są za rów no
pró by re in ter pre ta cji tra dy cyj nych kon -
cep cji toż sa mo ści opar tych na przy pi sa -
niu do miej sca (uro dze nia, za miesz ki -
wa nia), jak i w opar ciu o ka te go rie
spa cjal ne for mu ło wa ne są no we uję cia
pod mio to wo ści. Na przy kład po sze -
rza ny jest stan ba dań na te mat toż sa mo -
ści re gio nal nej, a rów no le gle po ja wia -
ją się stu dia o toż sa mo ści trans gra nicz nej
i kon cep cjach sa mo iden ty fi ka cji zwią -
za nych z do świad cze nia mi nie przy na -
leż no ści, mi gra cji, no ma dy zmu. Pro ble -
mem lo ka li zo wa nia pod mio tu zaj mu je
się wie lu ba da czy (Mał go rza ta Czer miń -
ska, Ewa Re wers, Alek san dra Kun ce
i in ni). Elż bie ta Ry bic ka w pra cy Geo -
po ety ka. Prze strzeń i miej sce we współ -
cze snych teo riach i prak ty kach li te rac -
kich przy bli ża usta le nia Ro ber ta Da vi da
Sac ka, któ ry pod jął pró bę „prze for mu -
ło wa nia do mi nu ją ce go w no wo żyt no ści
i no wo cze snej re flek sji uję cia pod mio -
tu ja ko ho mo agent – czło wie ka dzia ła -
ją ce go w prze strze ni, pod mio tu wła da -
ją ce go śro do wi skiem”. W pra cy z 1997
ro ku Ho mo Geo gra phi cus. A Fra me -
work for Ac tion, Awar eness and Mo ral
Con cern ba dacz od cho dzi od moc nej
wer sji an tro po cen try zmu, pi sze o pod -
mio cie uza leż nio nym od śro do wi ska
geo gra ficz ne go, prze kształ ca ją cym zie -
mię, ale tak że pod le ga ją cym jej wpły -
wom. Wska za ny przez Sac ka trop pod -
jął Ja cek Kacz ma rek, uwzględ nia jąc

ELŻBIETA DUTKA

Tożsamość

i mitologia

„człowieka gór”

O twórczości Michała Jagiełły
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ner stwa – „bra ter stwa li ny”.
Fun da men tal ny jest sto su nek
do wy bra nej prze strze ni,
na ogół ozna cza ją cy tro skę
o gó ry. Z de fi nio wa niem toż sa -
mo ści w opar ciu o do świad cza -
nie prze strze ni gór skiej zwią za -
na jest za zwy czaj zna jo mość
to po gra fii. Jed nak ce chą chy ba
naj istot niej szą jest pra wie in -
tym ny zwią zek z wy pię trzo ną
prze strze nią, bę dą cy ro dza jem
emo cjo nal ne go uza leż nie nia,
for mą sub li ma cji, po szu ki wa -
niem sen su wła snej eg zy sten cji,
sa mo re ali za cją lub po pro stu ży -
cio wą pa sją. 

An to ni na Se be sta za uwa ża,
że w więk szo ści kra jów al pej -
skich „ludź mi gór” okre śla się
wą ską gru pę prze wod ni ków,
ra tow ni ków i oso by pro wa dzą -
ce schro ni ska. W kul tu rze pol -
skiej de fi ni cja „czło wie ka gór”
obej mu je tych wszyst kich, któ -
rzy na róż ne spo so by do świad -
cza ją gór. Ze wzglę du na sze ro -
ki za kres ta kiej de fi ni cji,
ko niecz ne wy da ją się za bie gi
ty po lo gi zu ją ce. Fi lo zof ka wy -
róż nia „lu dzi gór” i „sy nów
gór” (okre śle nie Wła dy sła wa
Or ka na). Do pierw szej gru py
za li cza się oso by świa do mie
(za wo do wo lub hob by stycz -
nie) wią żą ce swo je ży cie z gó -
ra mi, do dru giej – gó ra li, czy li
oso by uro dzo ne i miesz ka ją ce w gó rach.
Se be sta do ko nu je rów nież roz róż nie nia
na „lu dzi gór” (gru pę sfor ma li zo wa ną
przez przy na leż ność do or ga ni za cji al -
pi ni stycz nych, ra tow ni czych, prze wod -
nic kich) i „mi ło śni ków gór” (rze szę
wy traw nych tu ry stów gór skich). Se be -
sta pi sze tak że o „kon su men tach gór -
skich wra żeń”, czy li na przy kład klien -
tach ko mer cyj nych wy praw. Ba dacz ka
za uwa ża, że za pew ne nie ist nie je jed na,
za do wa la ją ca wszyst kich de fi ni cja „czło -
wie ka gór”, wy li cza jed nak wy znacz ni -
ki te go po ję cia, ta kie jak: for ma dzia łal -
no ści gór skiej, in ten syw ność i trwa łość
kon tak tu z gó ra mi, sto pień ich zna jo mo -
ści, sto pień sa mo dziel no ści dzia łań gór -
skich, miej sce uro dze nia i za miesz ka nia,
związ ki ty pu za wo do we go, twór cze go,
ar ty stycz ne go i na uko we go, bez in te re -
sow ne dzia ła nia na rzecz gór i osób z ni -
mi zwią za nych lub w nich prze by wa ją -
cych.

Toż sa mość i mi to lo gia

„Czło wiek gór” – to okre śle nie czę sto
pa da na kar tach zbio ru wspo mnień za -
ty tu ło wa ne go Sztam buch Mi cha ła Ja -
gieł ły (Kra ków 2017), po wta rza no je
rów nież pod czas spo tka nia pro mu ją ce -
go tę książ kę, któ re od by ło się w Bi blio -
te ce Ślą skiej w Ka to wi cach w dniu 1 lu -
te go 2018 ro ku, w dru gą rocz ni cę śmier ci
pi sa rza. Wło dzi mierz Ka lic ki „wpi su jąc”
się do „sztam bu cha”, przy to czył roz mo -

wę, pod czas któ rej usły szał na stę pu ją cą
sa mo iden ty fi ka cję bo ha te ra tej pu bli ka -
cji: „Czło wiek gór, czło wiek kul tu ry,
chłop ski syn”. Po dob ną au to cha rak te ry -
sty kę od na leźć moż na we wstę pie
do zbio ru opo wia dań Ob se sja i in ne gó -
ry. Ar ty sta na wią zu jąc do kar dy nal nej za -
sa dy wspi nacz ki, pi sze o swo ich „trzech
punk tach pod par cia”: za gro dzie, gó -
rach i sło wie. Tria da obej mu je kwe stie
zwią za ne z po cho dze niem (Mi chał Ja -
gieł ło uro dził się w 1941 ro ku w pod kra -
kow skiej wsi Ja ni ko wi ce), fa scy na cją
skal nym świa tem (pi sarz zwią zał swo -
je ży cie z gó ra mi ja ko ta ter nik, prze wod -
nik i ra tow nik gór ski, w la tach 1972–
1974 na czel nik Gru py Ta trzań skiej
GOPR) oraz wy kształ ce niem, za in te re -
so wa nia mi li te rac ki mi i wła sną twór czo -
ścią (au tor Ob se sji ukoń czył po lo ni sty -
kę na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim,
w je go do rob ku jest za rów no pro za jak
i to mi ki po etyc kie). Wy mie nio ne ele -
men ty są obec ne w po ezji Mi cha ła Ja -
gieł ły, pi sze o nich Ewa Ogło za w ar ty -
ku le za miesz czo nym w to mie
zbio ro wym Mię dzy sa crum i pro fa num.
Roz wa ża nia i dy le ma ty. Pra gnę skon cen -
tro wać się na jed nym z nich – na gó rach
ja ko punk cie od nie sie nia dla po szu ki wań
toż sa mo ścio wych. 

Au to ko men tarz Mi cha ła Ja gieł ły
do wła snej twór czo ści moż na od na leźć
tak że we wstę pie do Wo ła nia w gó rach
(pierw sze wy da nie tej kro ni ki wy pad ków
w Ta trach i oso bi ste go ese ju o ra tow nic -
twie i „ży ciu gór skim” za ra zem uka za -

ło się w 1979 ro ku, ósme
– w 2012). Ta ter nik wy zna je, że
pi sząc czer pał „peł ny mi gar ścia -
mi” ze swo je go „za nu rze nia
się w świat gór”, ale do da je, że
ma te riał bio gra ficz ny zo stał
prze two rzo ny i „owi nię ty w pry -
wat ną mi to lo gię”. Ra tow nik
utoż sa mia się z po strzę pio ną
prze strze nią, uzna jąc ją za „swo -
ją” („mo je gó ry”). W przy wo -
ły wa nych wcze śniej uwa gach
o „trzech punk tach pod par cia”
pi sarz ope ru je wą ską de fi ni cją
„czło wie ka gór”, wy ja śnia jąc, że
bo ha te ro wie opo wia dań zgro -
ma dzo nych w to mie Ob se sja
i in ne gó ry są al pi ni sta mi, hi ma -
la ista mi, ra tow ni ka mi. W tych
utwo rach do strzec moż na ten -
den cje de ma ska tor skie i ideę
„od brą zo wie nia” al pi ni zmu.
Pod czas lek tu ry Wo ła nia w gó -
rach, in nych opo wia dań,
a zwłasz cza wier szy Ja gieł ły
wą ska de fi ni cja „czło wie ka gór”
oka zu je się nie wy star cza ją ca.
Wła sne ob ser wa cje i do świad -
cze nia sta ją się w twór czo ści au -
to ra Trój kąt nej tur ni punk tem
wyj ścia do nar ra cji toż sa mo ścio -
wej i re flek sji bar dziej ogól nych
na te mat toż sa mo ści kształ to wa -
nej w re la cji do skal ne go świa -
ta. Au tor pra cy o wy pad kach
i ak cjach ra tun ko wych w Ta -
trach wzy wa czy tel ni ków

do „świa do me go do zna wa nia gór i świa -
do me go po zna wa nia sie bie w gó rach”.
W tym miej scu ta ter nik nie stro ni
od wznio słych to nów i moc no pod kre śla
for ma cyj ny cha rak ter do świad cze nia
po strzę pio ne go kra jo bra zu. „Po trze ba
by wa nia w gó rach” – pod sta wo wy wy -
znacz nik toż sa mo ści „lu dzi gór” ma
cha rak ter „we wnętrz ny, du cho wy, w nie -
któ rych przy pad kach eg zy sten cjal ny”,
jest „sil ną po trze bą po szu ki wa nia war -
to ści przez do świad cza nie sie bie w nie -
co dzien nych wa run kach”. Istot ne wy da -
ją się okre śle nia sto so wa ne przez Ja gieł łę,
ta kie jak: by wa nie „w ob li czu gór”,
„prze ży wa nie gór”, „gór skie ży cie”,
pod kre śla ją one zna cze nie tej prze strze -
ni w pro ce sach sa mo iden ty fi ka cji.
Upodmio to wio ne gó ry są już nie tyl ko
miej scem etycz nych wy bo rów, zwią za -
nych na przy kład z de cy zją o nie sie niu
po mo cy mi mo nie bez pie czeństw, ale
sta ją się tak że part ne rem, ak to rem w tym
sa mym dra ma cie. „Czło wiek gór”
w świe tle utwo rów Ja gieł ły to „oso bo -
wość ar ty stycz na”. Każ da po stać ak tyw -
no ści gór skiej, po cząw szy od spa ce rów
i „pa sie nia” oczu pa no ra mą z Ru si no wej
Po la ny, przez tu ry sty kę po al pi nizm
i ra tow nic two to „for ma kul tu ry, a na wet
ja kie goś ro dza ju dzia łal ność twór cza”.
„Ten, kto wcho dzi w gó ry i od te go mo -
men tu jest sce na rzy stą, ak to rem i re ży -
se rem spek ta klu pod ty tu łem: Je stem
w gó rach” – pi sze Ja gieł ło. W wier szach
na to miast po ja wia ją się po rów na nia mu -
zycz ne – wspi nacz ka part ne rów zwią za -
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nych li ną jest uka za na ja ko „kon -
cert na dwóch”. Isto ta prze ży cia
gór skie go, obok kre acji, po le ga
na trud nym do uchwy ce nia sto -
pie „fi zycz ne go z me ta fi zycz -
nym”, „bio lo gii z du cho wo ścią”. 

W spo sób szcze gól ny dy le ma -
ty toż sa mo ścio we „czło wie ka
gór” wy brzmie wa ją w ostat -
nim, wy da nym już po śmier ci
po ety to mie – Pu sta dra bi na
(War sza wa 2016). Wią żą się
one wy raź nie z roz ra chun kiem
z sa mym so bą, py ta niem o sens
i ce nę do ko ny wa nych wy bo -
rów. Do strzec je moż na nie tyl -
ko we wprost za da wa nych so bie
py ta niach: „Kim je stem? Gdzie
idę?”, „A co ze mną”, w szu ka -
niu „pnia sie bie” po mię dzy „ja
dzi siej szym” i „ja tam tym”.
Zna czą cym, choć nie oczy wi -
stym na pierw szy rzut oka, spo -
so bem re flek syj ne go dzia ła nia
na in stan cji pod mio tu sta ją się
po etyc kie ob ra zy gór i do świad -
czeń zwią za nych z wę drów ka -
mi bądź „sa kra men tem ra to -
wa nia lu dzi”. Ze sta wia nie ak tu
pi sa nia ze wspi nacz ką i sto so -
wa nie me ta fo ry ki zwią za nej
z po strzę pio nym kra jo bra zem
od da ją pro ce sy za rów no ana li -
zo wa nia, jak i nie ustan ne go
kształ to wa nia sie bie. Moż na tu
mó wić o swe go ro dza ju „toż sa -
mo ści w od bi ciu”. Skon cen tro -
wa ny na gó rach pod miot „od bi ja się”
od nich, efek tem do świad cze nia świa ta
wier chów jest sa mo ob ser wa cja i au to -
ana li za. Wspi nacz ko wa li na czę sto jest
za ra zem li ną (nit ką) ży cia, by wa „li ną
co dzien ne go he ro icz ne go sen -
su – na uwię zi zwy czaj ne go ży cia”, wią -
żą cą z in ny mi (ro dzi ną, uko cha ną oso -
bą). „Czło wiek gór” swo ją eg zy sten cję
wi dzi w ryt mie wspi na nia się i scho dze -
nia: „I w gó rę. I w zjazd. Twa rzą w twarz.
Ska łą i lo dem”. Pod miot po szu ku je sie -
bie „w ob li czu gór”, w tej prze strze ni jest
„z wła sne go wy bo ru”. O za do mo wie niu
w „świe cie wier chów” świad czy du ża ro -
la to po ni mii, zwłasz cza ta trzań skie na -
zwy są „sma ko wa ne” i po etyc ko „wy gry -
wa ne” na róż ne spo so by. W ostat nim
to mie jed nak jest ich nie co mniej, niż
w po przed nich zbio rach (Go rycz ka, sło -
dycz ka, czas Opo wie ści; Cia ło i pa -
mięć; Zszy wa nie – w uciecz ce) od da je to
być mo że stop nio we od da la nie się od gór
bez po śred nio do świad cza nych pod czas
wę dró wek i wy mu szo ne wie kiem skon -
cen tro wa nie się na wier chach wspo mi -
na nych. W hie rar chii war to ści „czło wie -
ka gór” wy so ko ulo ko wa ne zo sta ło
po czu cie wol no ści, któ re da je świat
wier chów, dla te go tak bo le śnie od czu wa -
ne są ogra ni cze nia zwią za ne ze wstę po -
wa niem na „schył ko wy upłaz”. W wier -
szach z to mu Pu sta dra bi na
pod miot – mi mo ba rier sta wia nych przez
sta rze ją ce się cia ło – afir mu je „gór skie
ży cie”, jest prze ko na ny, że „w każ dym
skraw ku tych gór mo że się scho wać

przed roz pa czą”. Gór ska przy ro da jest
w wier szach Mi cha ła Ja gieł ły part ne rem,
roz mów cą, po ucza ją cym prze wod ni -
kiem: „Dzię kuj lo so wi, Nie bądź za -
chłan ny. To grzech/ Nie trać cza su. Po -
le ruj Ob da ro wa nie ca łym so bą”. Na wet
zna ne miej sca są w wier szach ta ter ni ka
od kry wa ne na no wo i po strze ga ne ja ko
„dar”, wzbu dza ją wdzięcz ność, tym
więk szą, że co raz wy raź niej sza wy da je
się świa do mość koń ca wę drów ki.

Syn te zą toż sa mo ści i mi to lo gii „czło -
wie ka gór” w póź nej po ezji Mi cha ła Ja -
gieł ły jest wiersz Uwa żać na wy krzyk nik!:

Umiar ko wa ne wy wa żo ne oszu ki wa ne.
Ja! (Uwa żać na wy krzyk nik).
Lęk na ase ku ra cji.
Oso bo wość ar ty stycz na zwie trza ła,
skwa śnia ły nek tar upar tej nie doj rza ło ści

W dwóch pierw szych wer sach do strze -
gam śla dy pro ce sów toż sa mo ścio wych.
Utwór roz po czy na się od wy li cze nia
okre śleń od no szą cych się do „ja”. Lecz
nie jest to cha rak te ry sty ka, ra czej wi dzia -
ła bym w enu me ra cyj nym to ku za pis toż -
sa mo ścio wych złu dzeń, sa mo oszu ki -
wań zwią za nych z pró ba mi uję cia
sa mo iden ty fi ka cji w pew ne ra my tak, że -
by „ja” by ło „umiar ko wa ne” i „wy wa -
żo ne”. Jed nak owo „ja” zda je się wy my -
kać spod kon tro li, emo cje ujaw nia ją się
w po sta wio nym po nim wy krzyk ni ku.
Wtrą ce nie w na wia sie jest zwro tem
do „sie bie”, upo mnie niem „sie bie”.
W przej ściu od „ja” do „sie bie” wła śnie

do strzec moż na, tak cha rak te -
ry stycz ne dla cza sów obec -
nych, wąt pli wo ści zwią za ne
z pod mio to wo ścią opar tą
na sta bil nych pod sta wach,
skła nia ją ce do po strze ga nia
jej bar dziej w ka te go riach pro -
ce su al nych czy nar ra cyj nych.
Toż sa mo ścio we wa ha nia i po -
szu ki wa nia do ko nu ją się w od -
nie sie niu do prze strze ni gór -
skiej, któ ra jed nak w li ry ku jest
je dy nie za mar ko wa na wer sem
o „lę ku na ase ku ra cji”. Za -
miast opi su gór sy gna li zo wa -
ne są do zna nia cie le sne i emo -
cje na gra ni cy świa do mo ści.
We wspo mnia nym lę ku za -
wie rać się mo gą róż ne, nie
tyl ko „gór skie” roz ter ki czy pa -
mięć o nie po wo dze niach i błę -
dach, o bra ku po czu cia bez pie -
czeń stwa. „Lęk na ase ku ra cji”
współ brz mi z au to iro nią, któ -
ra do cho dzi do gło su w ostat -
nich wer sach la pi dar ne go li ry -
ku. Dy stans do wła snych
gór skich do ko nań, ale i do wła -
snej twór czo ści („oso bo wość
ar ty stycz na zwie trza ła”) wy -
róż nia wier sze Ja gieł ły na tle
pi śmien nic twa al pi ni stycz ne go.
Po etyc ki dys kurs toż sa mo ścio -
wy nie zo stał zwień czo ny po -
czu ciem do peł nie nia „ja”, lecz
koń czy go uwa ga o „upar tej
nie doj rza ło ści”. W in nych

utwo rach z to mu Pu sta dra bi na „czło -
wiek gór” przy zna je, że mi mo wie ku i ba -
ga żu do świad czeń nie opusz cza go „gór -
ska chci ca”, że uległ „gór skiej głu paw ce”,
scho dząc z bez piecz ne go szla ku. Iro nię
do strzec moż na tak że w wąt kach au to -
te ma tycz nych, w wy ra ża niu po czu cia
wła snej ar ty stycz nej „nie mo ty” i wąt pli -
wo ści, czy moż na w ogó le do się gnąć isto -
ty gór skie go prze ży cia, czy nie jest ono
je dy nie przy kry wa ne „sen ty men tal nym
ko żu chem ob ra zów” i „zu ży tych słów”. 

Prze strzeń gór ska po zwa la do świad -
czyć ży cia w esen cjo nal ny spo sób, ale
to do świad cze nie by wa „ople cio ne zwo -
ja mi al pi ni stycz nej mi to lo gii”. Jed nak to
wła śnie w ta kim od nie sie niu i w ta ki spo -
sób prze bie ga w po ezji ta ter ni ka pro ces
sa mo iden ty fi ka cji. Obej mu je on po szu -
ki wa nia i złu dze nia, krzyk i lęk, prze cho -
dze nie od „ja” do „sie bie” i gó ry, któ re
są bar dziej w cen trum, niż w tle. Na wią -
zu jąc do ty tu łu wcze śniej sze go to mu te -
go au to ra: Zszy wa nie – w uciecz ce,
moż na stwier dzić, że w Pu stej dra bi nie
wi docz ne jest „zszy wa nie” sie bie
w uciecz ce przed so bą sa mym („ma łym
na mol nym ja”) i przed tym, co nie -
uchron ne. Choć pro ces sca la nia w ta kim
kon tek ście jest dra ma tycz ny, to jed nak
uka za ny zo stał z dy stan sem, iro nią, hu -
mo rem. „Go rycz ka” na rów ni ze „sło -
dycz ką” od sła nia to, co w twór czo ści Mi -
cha ła Ja gieł ły oka zu je się chy ba
naj istot niej sze – afir ma cję gór i ży cia sa -
me go.

■
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J
e dy nie tak za cząć na le ży nie zwy kłą
opo wieść o lo sach jed ne go z cie kaw -

szych rę ko pi sów Bi blio te ki Ślą skiej,
do któ rej tra fił on dzię ki kon tak -
tom – a mo że na wet przy jaź ni – dwóch
nie zwy kłych po sta ci: mar szał ka Sej mu
Ślą skie go Kon stan te go Wol ne go oraz
uzna ne go mi strza in tro li ga tor skie go, bi -
blio fi la An to nie go Da lew skie go. Moż -
na wręcz gór no lot nie rzec: po łą czy ła ich
mi łość do ksiąg. Bo też tak za pew ne by -
ło, mi mo iż dzie li ły ich prze strze nie,
na któ rych przy szło im dzia łać. Mar sza -
łek zaj mo wał się wszak skom pli ko wa -
ny mi, trud ny mi, a czę sto za wi ły mi pro -
ble ma mi au to no micz ne go wo je wódz twa
ślą skie go. Wśród nich – a jak że – or ga -
ni za cją Wy dzia łu Bi blio tecz no -Ar chi wal -
ne go Biu ra Sej mu Ślą skie go, po pro stu:
Bi blio te ką Sej mu Ślą skie go, dba jąc o jej
zbio ry, a przez to atrak cyj ność i funk cjo -
nal ność dzia łań. Wszak głę bo ka zna jo -
mość pra wa, hi sto rii i współ cze sno ści
kre owa ła no wy kształt pol skiej czę ści
Ślą ska, wciąż jed nak w dia lo gu kul tu ro -
wym z rze czy wi sto ścią po dru giej stro -
nie gra ni cy. Nie przy pad ko wo więc
wła śnie w la tach trzy dzie stych zin ten sy -
fi ko wa no pra ce nad po zy ski wa niem
i wzbo ga ce niem za so bów. Dość po wie -
dzieć, iż jesz cze w 1930 ro ku księ go zbiór
li czył oko ło 20 000 wo lu mi nów, sześć
lat póź niej – 86 475, dzię ki bie żą cym za -
ku pom i an ty kwa rycz nym pe ne tra cjom
po szu ku ją cych. Ze wszyst kich ko lek cji
wów czas prze ję tych dwie za słu gu ją
na szcze gól ną uwa gę. Jed na to księ go -
zbiór zna ne go i ce nio ne go war szaw skie -
go hi sto ry ka i li te ra ta Alek san dra Krau -
sha ra. Dru ga – dar Za kła du Na ro do we go
im. Osso liń skich we Lwo wie i sa me go
dy rek to ra Lu dwi ka Ber nac kie go, za -
wie ra ją cy księ go zbiór po pro fe so rze
Oswal dzie Bal ze rze, wy bit nym twór cy,
hi sto ry ku pra wa, po sta ci o ugrun to wa -
nym au to ry te cie wśród znaw ców. Co cie -
ka we – po za za so bem prze ję tym – ude -
rza cha rak te ry stycz na opra wa ko lek cji,
za wsze uję ta w ciem no zie lo ny pół skó -
rek lub pół płót no, a każ dy z to mów do -
dat ko wo opa trzo ny był eks li bri sem:
„Z księ go zbio ru Oswal da Bal ze ra dar
Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich
we Lwo wie”. Opra wy te wy ko ny wał
wła śnie An to ni Da lew ski. Traf chciał, iż
po wie lu dzie siąt kach lat do zbio rów Bi -
blio te ki Ślą skiej tra fi ła część ko lek cji
mar szał ka Kon stan te go Wol ne go opra -
wio na nie mal w iden tycz ny spo sób.

Do bry los więc spra wił, iż owa in for -
ma cja za war ta w no tat ce z 1958 ro ku
uwia ry god nio na zo sta ła w in ny jesz cze
spo sób. I być mo że sza cu nek i dba łość
o książ ki spra wi ły, iż gdzieś po mię -
dzy 1932 a 1934 ro kiem próg pra cow -
ni in tro li ga tor skiej w Ka to wi cach,
przy ul. Jó ze fa Pił sud skie go 60 (dziś
ul. War szaw ska), prze kro czył Kon stan -
ty Wol ny. Za pew ne wie dział, kim był
wła ści ciel. Wszak An to ni Da lew ski

JAN MALICKI

Hugona Kołłątaja

rękopis domowy

„Bę dąc od 1919 r. sa mo dziel nym in tro li ga to rem w Kra ko wie, opra wia łem w 1922 r. jed ‐
ne mu z mo ich klien tów, bi blio fi lo wi, sta re dru ki i róż ne książ ki XVI i XVII wie ku. Od te go
klien ta, któ re go na zwi ska nie mo gę so bie przy po mnieć, otrzy ma łem za pra cę i za ja kąś do ‐
pła tą w 1922 al bo 1923 r. rę ko pis H. Koł łą ta ja.

Prze cho wy wa łem ten rę ko pis z ca łym pie ty zmem przez prze szło 10 lat, gdyż sam za wsze
czu łem się bi blio fi lem, cze go do wo dem mo że być m.in. mój udział w Zjeź dzie Bi blio fi lów
w 1928 r. we Lwo wie, gdzie ja ko czło nek Ce chu In tro li ga to rów Kra kow skich, re pre zen to ‐
wa łem ten cech, któ ry był człon kiem To wa rzy stwa Bi blio fi lów.

W 1932 r. za ło ży łem warsz tat in tro li ga tor ski w Ka to wi cach. Klien tem mo im był m.in. ów ‐
cze sny Mar sza łek Sej mu Ślą skie go – p. Kon stan ty Wol ny. Je mu też w ro ku 1934 wrę czy ‐
łem wspo mnia ny rę ko pis ja ko dar dla ów cze snej Bi blio te ki Sej mu Ślą skie go.

An to ni Da lew ski
mistrz in tro li ga tor ski

Ka to wi ce, 1.X.1958 
w Ka to wi cach”
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(1892–1961) był bo wiem po sta cią zna -
ną w Kra ko wie, gdzie już w 1906 ro ku
roz po czy nał swo ją pra cę, a przed przy -
jaz dem do Ka to wic do szedł do god no -
ści pod star sze go Ce chu In tro li ga to rów,
sku pia ją ce go w kró lew skim mie ście
wszyst kich pa ra ją cych się tym za wo dem.
Do daj my: szla chet nym, bo chro nią cym
zbio ry Ja giel lon ki, Czar to ry skich, Aka -
de mii Umie jęt no ści i licz nych wy daw -
nictw oraz po wa ża nym, gdyż opra wy
ksią żek w zbio rach pry wat nych świad -
czy ły za wsze o po zio mie kul tu ry miej -
sca i je go go spo da rzy.

Za pew ne z tych też wzglę dów ów kra -
kow ski in tro li ga tor zy skał so bie uzna -
nie ka to wi czan. Już w czte ry la ta
po osie dle niu się w na szym mie ście
wraz z Wła dy sła wem Włod kiem i Fran -
cisz kiem Szpand kow skim utwo rzył sa -
mo dziel ny cech, sku pia ją cy in tro li ga to -
rów z ca łe go nie mal ów cze sne go
wo je wódz twa. Po woj nie zaś, w 1947
ro ku, zor ga ni zu je w Ka to wi cach Ogól -
no pol ski Zjazd In tro li ga to rów, z cza sem
zaś prze ka że swój warsz tat ist nie ją ce -
mu do dziś Tech ni kum Po li gra ficz ne mu
z Pio tro wic, gdzie zresz tą bę dzie uczył
adep tów tej pięk nej, nie rzad ko trud nej,
acz kunsz tow nej sztu ki zdo bie nia
i ochro ny książ ki.

Za tem w 1934 ro ku, być mo że
w warsz ta cie An to nie go Da lew skie go,
ów cze sny mar sza łek wo je wódz twa ślą -
skie go Kon stan ty Wol ny otrzy mał nie -
zwy kle cen ny dar, prze cho wy wa ny
przez po przed nią de ka dę w do mu mi -
strza in tro li ga tor skie go. Ten pro sił, by dar
prze zna czył dla Bi blio te ki Sej mu Ślą -
skie go. Da rem tym by ły Hu go na Koł łą -
ta ja Pra ce po etycz ne wy bra ne przez
nie go sa me go z rę ko pism, któ ry mi się ba -
wił pod czas swej nie wo li w Jo ze fsz ta dzie
i póź niej. Eg zem plarz ten po wstał
„pod oso bi stą kon tro lą au to ra dla je go
bra ta ni cy Ma rii z Koł łą ta jów Kra sic kiej”.

Już na zwi sko au to ra wzbu dza sza cu -
nek. Wszak Hu go Koł łą taj – jak pi sze
Mie czy sław Kli mo wicz – „naj wy bit niej -
sza po stać wśród dzia ła czy i pi sa rzy pol -
skie go oświe ce nia, re for ma tor szkol nic -
twa, ide olog ra dy kal ne go odła mu
stron nic twa pa trio tycz ne go, twór ca słyn -
nej Kuź ni cy, wresz cie or ga ni za tor i przy -
wód ca sprzy się że nia, któ re do pro wa dzi -
ło do In su rek cji Ko ściusz kow skiej,
po są dzo ny przez współ cze snych o ja ko -
bi nizm i na zy wa ny pol skim Ro be spier -
re’em. Łą czył w spo sób rzad ko spo ty -
ka ny po sta wę ak tyw ne go po li ty ka
z roz le gły mi za in te re so wa nia mi na uko -
wy mi i li te rac ki mi, o czym świad czy je -
go bo ga ta spu ści zna, przy cią ga ją ca
po dzień dzi siej szy uwa gę przed sta wi -
cie li róż nych dys cy plin hi sto rycz nych”
(M. Kli mo wicz: Oświe ce nie, War sza -
wa 1972, s. 333). Co cie ka we, wy so ko
ce nio ne są na de wszyst ko roz pra wy
fi lo zo ficz ne, choć by po wsta ły mniej
wię cej w tym sa mym cza sie co Pra ce

po etycz ne trak tat Po rzą dek fi zycz no -
-mo ral ny, w któ rym Koł łą taj roz wa żać
bę dzie m.in. pro ble my „praw przy ro dzo -
nych, któ rym pod le ga czło wiek”, „wol -
no ści czło wie ka”, „rów no ści przy ro -
dzo nej mię dzy ludź mi”.

Znacz nie ni żej – zda niem hi sto ry ków
li te ra tu ry – w hie rar chii po czy nań ar ty -
stycz nych sta ła je go twór czość li te rac -
ka. W mo im od czu ciu bar dzo zróż ni co -
wa na. Od tek stów nie mal szkol nych
po ory gi nal ne wi zje miesz czą ce się
w ka no nie po ezji po sta ni sła wow skiej,
bli skiej Ja no wi Paw ło wi Wo ro ni czo wi.
Ta roz pię tość – się ga ją ca z jed nej stro -
ny kla sy cy zmu oświe ce nio we go, z dru -
giej zaś przed ro man tycz nej wi zyj no -
ści – spra wia ogrom ną trud ność
in ter pre ta to rom. Co waż niej sze, i sam au -
tor, Hu go Koł łą taj, ma świa do mość
swo ich ogra ni czeń i nie pró bu je kre ować
się na wiesz cza na ro do we go: „Każ -
dy – pi sze – w tych pra cach do strze że
nie zgrab no ści i wi docz ne go nie do stat -
ku ognia ima gi na cyi, któ ra wie kiem
i do świad cze niem ozię bio na, nie mo gła
po stą pić za uczu cia me go nie szczę ścia
i niem je dy nie za ję ta by ła” (s. 2). Co wię -
cej, tłu ma czy się tym, iż po etą uczy ni -
ła go nie wo la, po byt w 1795 ro ku
w twier dzy Jo ze fsz tadt nie opo dal Brna
i w Oło muń cu, gdzie prze cież brak by -
ło ksią żek. Z pew nym sar ka zmem pi sze,
iż naj ob szer niej sze bi blio te ki po sia da li
je dy nie pie karz i pi wo war, a i tak prze -
wa ża ły w nich nie miec kie ro man se.
Miał jed nak ogrom ne szczę ście lub po -
wa ża nie wśród do wo dzą cych twier dzą,
gdyż spro wa dza no spe cjal nie dla nie go
księ gi z bi blio te ki pra skiej. I tak cze ka -
jąc na dzie ła He ro do ta, Tu cy dy de sa
i Dio do ra, „wy szedł na po etę, nie bę dąc
wpra wio ny do te go rze mio sła” (s. 2).
Zresz tą cha rak te ry stycz ną ce chą pi sar -
stwa Koł łą ta jo we go był swo isty au to te -
ma tyzm, sta łe ko men to wa nie do pie ro co
po wsta łych tek stów, nie zwy kłe sku pie -
nie na wła snej oso bie, po da grze i po czu -
ciu sta ro ści – mi mo 45 lat – czło wie ka,

o „wie ku już na chy lo nym”. Z ca łe go do -
rob ku po wsta łe go w wię zie niu Hu go
Koł łą taj wy brał za pew ne nie wiel ką
część. Pi sze o tym we wstę pie Do Ma -
rian ny z Koł łą ta jów Kra sic kiej.

„Żą da łaś WPa ni mieć zbiór prac mo -
ich po etycz nych, któ re mi ba wi łem się
pod czas mo jej nie wo li i póź niej. Czy -
nię za do syć Jej ży cze niom. Od zy skaw -
szy pi sma zo sta wio ne w Jo ze fsz ta dzie,
wy bra łem z po mię dzy nich zno śniej sze
wier sze, któ re ra zem ze bra ne prze sy łam.
Naj dziesz w tym zbio rze mo je Smut ki,
mo je Hym ny, z kil ku Da wi da Psal mów
prze ło żo ne, Mo je Roż ne Za ba wy w cza -
sie nie wo li lub póź niej na pi sa ne. Naj -
dziesz na resz cie trzy Pie śni nie do koń -
czo ne go Po ema tu o cier pli wo ści
pod ty tu łem: Jo bia da. Ma ły ten zbiór do -
wie dzie, że je że li ba wi łem się rze czą,
któ rej nie od po wia da zdol ność, by łem
przy naj mniej skrom niej szy w wy bu -
cze niu za gra ni ce me go ta len tu, i nie na -
śla do wa łem zbyt kiem owych Po etów,
któ rzy kil ka dzie siąt ty się cy wier szów dla
xię gar ni i Bi blio tek, lecz nie dla Czy tel -
ni ków prze zna czy li”. 

Ze wszyst kich utwo rów, ja kie zna la -
zły się w rę ko pi sie, bo daj naj cie kaw sza
jest Jo bia da. Po ema o cier pli wo ści, na -
wią zu ją ca do jed ne go z czę stych w kul -
tu rze daw nej mo ty wów, wy ko rzy stu ją -
cych po stać bi blij ne go Hio ba,
wie lo krot nie cięż ko do świad cza ne go
przez Pa na. Mi mo to wia ry i za ufa nia ni -
gdy nie utra cił. Jed nak Hio ba tu nie ma.
Jest na to miast sejm pie kiel ny, pe łen
ro ga tych, a bez pięt nych istot – z Lu cy -
fe rem, Bel ze bu bem i Asmo de uszem,
któ ry „wszyst ko wier nie opi sze”. Sejm
ma za de cy do wać, ko mu wy dać woj -
nę – Bo gu czy Jo bo wi (Hio bo wi). Wy -
bór pa da na Jo ba. 

Nie wie my jed nak, jak ów tekst przy -
ję ła ad re sat ka. Wie my na to miast, że
prze ka za ła go i wpi sa ła de dy ka cję dla
Dio ni ze go Koł łą ta ja. I jak ży czył so bie
te go Hu go, zbiór ten po zo stał „rę ko pi -
sem do mo wym”. Do cza su. ■
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B
i blio te ki pu blicz ne od pew ne go cza su
ko ja rzo ne są nie tyl ko z li te ra tu rą i bar -

dziej ogól nie – bo ga tą ofer tą kul tu ral ną,
lecz tak że ja ko miej sce, w któ rym na do -
bre za do mo wi ły się no win ki tech no lo gicz -
ne. O ile po cząt ko wo in for ma ty za cja dyk -
to wa na by ła po trze bą uspraw nie nia
pod sta wo wych pro ce sów bi blio tecz -
nych – bar dziej efek tyw ne mia ło stać się
gro ma dze nie, opra co wa nie, wy szu ki wa nie
i udo stęp nia nie zbio rów – o ty le z cza sem
spek trum wy ko rzy sta nia tech no lo gii kom -
pu te ro wych za czę ło się zna czą co po sze -
rzać. Czy tel ni cy mo gli więc do ko ny wać
za mó wień do ku men tów zdal nie przez
24 go dzi ny na do bę, w czy tel niach bi blio -
tek po ja wia ły się sta no wi ska kom pu te ro we,
któ rych za sto so wa nie by ło róż no rod ne.
Jed nak wszyst kie ele men ty tech no lo gicz ne -
go ob li cza bi blio tek sta no wi ły za le d wie na -
miast kę te go, co mia ło się wy da rzyć wraz
z wy bu chem cy fro wej re wo lu cji, zwią za nej
z ogrom nym wzro stem po py tu i po da ży
na ryn ku urzą dzeń mo bil nych. 

Prze krój grup użyt kow ni ków bi blio tek
jest z ko lei na ty le sze ro ki, że de mon stru -
je tak że zróż ni co wa nie kom pe ten cji i po -
zio mu oby cia ze sprzę tem i opro gra mo wa -
niem. Wy ma ga to od bi blio te ka rzy
od po wied nie go przy go to wa nia. Część
z nich nie tyl ko do sko na li swo je umie jęt -
no ści w za kre sie prze ka zy wa nia wie dzy
mniej za awan so wa nym tech no lo gicz nie
gru pom (np. se nio rom), ale rów nież sta ra
się na bie żą co śle dzić tech no lo gicz ne no -
win ki, cho ciaż by po to, by dzię ki ich zna -
jo mo ści ła twiej do trzeć do mło dzie ży.

W wie lu bi blio te kach no wo cze sny sprzęt
po zwa la po pro stu efek tyw niej re ali zo wać
pro gram kul tu ral no -edu ka cyj ny. Lek cje bi -
blio tecz ne co raz czę ściej pro wa dzo ne są
z uży ciem pro jek to rów czy ta blic mul ti me -
dial nych. 

Tech ni ka od lat słu ży rów nież do pro mo -
cji ofer ty oraz dzia łań bi blio tek. Czy tel ni -
cy już daw no przy zwy cza ili się do te go, że
o wy da rze niach w swo ich ulu bio nych
pla ców kach mo gą się do wie dzieć z me -
diów spo łecz no ścio wych. Z ko lei ko dy QR
już przed kil ko ma la ty by ły wy ko rzy sty -
wa ne do te go, aby po pu la ry zo wać li te ra -
tu rę. Nie któ re pla ców ki w wo je wódz twie
ślą skim roz wie sza ły (np. na przy stan kach
au to bu so wych) pla ka ty z ko da mi, po któ -
rych ze ska no wa niu użyt kow nik mógł po -
brać dar mo wą książ kę w wer sji elek tro nicz -
nej. Obec nie co raz wię cej bi blio tek
umiesz cza te go ty pu ko dy rów nież na ma -
te ria łach pro mo cyj nych – pla ka tach in for -
mu ją cych o im pre zach bi blio tecz nych,
ulot kach i fol de rach. Dzię ki te mu użyt kow -
nik, któ ry ze ska nu je kod za po mo cą smart -
fo na z od po wied nią apli ka cją, zo sta je
prze kie ro wa ny na wła ści wą stro nę in ter -
ne to wą, za wie ra ją cą wię cej in for ma cji
na te mat da ne go przed się wzię cia. Nie któ -
re bi blio te ki (np. Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na w Ka to wi cach) po sia da ją ko dy
spe cjal nie per so na li zo wa ne (np. w środ ku
ko du QR umiesz czo ne jest lo go bi blio te -
ki). Fo to ko dy wy ko rzy sty wa ne są rów nież
w grach te re no wych, w któ rych or ga ni zo -
wa niu ostat ni mi cza sy spe cja li zu je się
wie le bi blio tek. 

Ko dy QR,

oku la ry VR,

dłu go pi sy 3D

– dla czy tel ni ka

w bi blio te ce?
RYSZARD LATUSEK

W Bi blio te ce Miej skiej w Cie szy nie od by wa ły się warsz ta ty do ty czą ce no wych tech no lo gii – pro jek -
to wa nia 3D oraz warsz ta ty ko do wa nia.
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No wo cze sne me dia – po za tym, że słu -
żą ja ko na rzę dzie (np. do pro mo cji) – sa -
me w so bie sta ły się przed mio tem warsz -
ta tów pro wa dzo nych przez bi blio te ka rzy.
Ka dra bi blio tecz na z jed nej stro ny pro wa -
dzi dzia ła nia na rzecz e -in klu zji, sta ra jąc
się, by pew ne gru py (np. se nio rzy) spraw -
niej po ru sza ły się w ob sza rze no wi nek
tech ni ki, z dru giej zaś szu ka w tech no lo -
giach wspól ne go mia now ni ka, dzię ki
któ re mu bi blio te ki mo gły by sku piać wo -
kół sie bie rów nież gru py bar dziej za awan -
so wa nych użyt kow ni ków (np. uczniów
czy stu den tów). Po za tym sfe rą, któ ra wy -
ma ga pew ne go za an ga żo wa nia bi blio te -
ka rzy, jest nie ty le na ucze nie ob słu gi na -
rzę dzi, bo z tym mło dzież bar dzo czę sto
do sko na le so bie ra dzi, ile wska za nie
moż li wo ści ich za sto so wa nia oraz na kie -
ro wa nie na te roz wią za nia, któ re są bar -
dziej war to ścio we. Za uwa żyć moż na rów -
nież, iż przy kła do wo pro ble my
z wy szu ki wa niem in for ma cji w sys te mie
bi blio tecz nym czy w ogó le w In ter ne cie
ma ją oso by w róż nym wie ku, ocze ku ją -
ce od in ter fej sów szyb ko ści dzia ła nia
i mak sy mal nej pro sto ty zna nej ze skle pów
in ter ne to wych. Tu taj bi blio te ka rze mo gą
się wy ka zać, wska zu jąc od po wied nie
na rzę dzia wy szu ki waw cze oraz spo so by
ich wy ko rzy sty wa nia. 

No we me dia to rów nież do ku men ty
w po sta ci cy fro wej, któ re są do stęp ne lo -
kal nie lub zdal nie. Do ku men ty do stęp ne lo -
kal nie to ta kie, któ re prze cho wy wa ne są
na no śni kach fi zycz nych (dys ki, pa mięć
flash itd.) i któ re od twa rza się za po mo cą
róż nych urzą dzeń. Z ko lei zbio ry o do stę -
pie zdal nym to ta kie, do któ rych od two rze -
nia uży wa my sie ci kom pu te ro wej. Przy kła -
dem mo gą tu być bi blio te ki cy fro we (np.
Ślą ska Bi blio te ka Cy fro wa), a tak że plat -
for my z e -bo oka mi. W tym dru gim przy -
pad ku bi blio te ka nie po sia da pu bli ka cji
elek tro nicz nych na wła snych no śni kach,
lecz wy ku pu je u do staw cy do stęp do ser -
wi su in ter ne to we go. Bę dąc abo nen tem ta -
kiej usłu gi, do star cza ko dy PIN swo im czy -

tel ni kom. Dzię ki nim mo gą oni lo go wać się
do plat for my, by na stęp nie sko rzy stać ze
zbio rów elek tro nicz nych. Do nie daw -
na by ły to naj czę ściej pu bli ka cje prze zna -
czo ne dla stu den tów róż nych kie run ków
oraz po rad ni ki, a obec nie co raz czę ściej
udo stęp nia na jest rów nież li te ra tu ra pięk -
na. Wraz z roz wo jem tech no lo gii za czę ły
po ja wiać się urzą dze nia, za po mo cą któ rych
moż na od twa rzać do ku men ty. Kil ka lat te -
mu pu bli ka cje elek tro nicz ne od twa rza ne by -
ły głów nie na kom pu te rach, lecz dziś ni ko -
go nie dzi wi w bi blio te ce sprzęt w po sta ci
ta ble tów czy czyt ni ków e -bo oków. Przy -
kła do wo w Miej skiej Bi blio tece Publicznej
w Gli wi cach w po przed nim ro ku z 26 czyt -
ni ków sko rzy sta ło po nad 200 osób. 

Wśród wy mie nia nych przez bi blio te -
ki e -usług znaj du ją się rów nież hot spo -
ty. Jest to usłu ga bez płat ne go do stę pu
do bez prze wo do we go In ter ne tu. Nie -
któ re bi blio te ki chwa lą się tak że wir tu -
al nym spa ce rem po in sty tu cji lub wir tu -
al ną ga le rią, w któ rej pre zen to wa ne są np.
do ku men ty ży cia spo łecz ne go. W pla -
ców kach bi blio tecz nych funk cjo nu ją
klu by ko do wa nia, warsz ta ty ro bo ty ki,
cza sem po go to wie kom pu te ro we dla se -
nio rów.

Or ga ni zo wa ne są rów nież szko le nia
z bez pie czeń stwa w sie ci, w któ rych uczest -
ni czą na wet ucznio wie szkół pod sta wo wych.
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach
w kwiet niu bra ła udział w or ga ni zo wa niu
Tar gów No wych Tech no lo gii Me dia
Tent – Smart Li fe, pod czas któ rych pre zen -
to wa ne by ły in no wa cyj ne pro duk ty i usłu -
gi z dzie dzi ny na uki. Po ja wi ły się tam
m.in. in te rak tyw ne za baw ki, urzą dze nia
mo bil ne, apli ka cje, dro ny, ro bo ty, elek tro -
nicz ne de sko rol ki i se gwaye. 

W ostat nich la tach kon ty nu owa no pro -
jekt „Ta ble ty w Two jej bi blio te ce”, ko or -
dy no wa ny przez Fun da cję Roz wo ju Spo -
łe czeń stwa In for ma cyj ne go, w ra mach
któ re go bi blio te ki in spi ro wa ły użyt kow -
ni ków do twór czej pra cy z ta ble ta mi.
Dzię ki tym urzą dze niom za ję cia z dzieć -

mi na bra ły zu peł nie no we go cha rak te ru.
W ce lach edu ka cyj nych wy ko rzy sty wa -
ne są ta kie apli ka cje, jak Go ogle Earth czy
Ana to my 3D. Przy kła do wo w Po wia to -
wej i Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
im. Kon stan te go Pru sa w Ryb ni ku ta ble -
ty wy ko rzy sty wa ne są do two rze nia „wi -
zu al nych au dio bo oków” – na gry wa nia ba -
jek edu ka cyj nych i te ra peu tycz nych,
czy ta nych przez ryb nic kich se nio rów
i zi lu stro wa nych wspól nie z dzieć mi
z pla ców ki wspar cia ro dzin ne go. Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na w Ka to wi cach opi -
su je funk cjo nal ność Elek tro nicz nej Plat -
for my Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej
(EPU AP). Ser wis jest wy ko rzy sty wa ny
przez pra cow ni ków bi blio te ki do ko mu -
ni ka cji z urzę dem oraz przez czy tel ni ków
do kie ro wa nia za py tań zwią za nych z funk -
cjo no wa niem i usłu ga mi bi blio te ki. Po -
za tym w bi blio te kach co raz czę ściej po -
ja wia ją się dzia ła nia, pod czas któ rych
wy ko rzy stu je się oku la ry VR, dłu go pi -
sy 3D, a na wet pi ra mi dy ho lo gra ficz ne.
W nie któ rych bi blio te kach (np. w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej Teo do ra He -
necz ka w Pie ka rach Ślą skich) każ dy mo -
że zo ba czyć, w ja ki spo sób dzia ła ją
dru kar ki 3D. Z ko lei w Bi blio te ce Miej -
skiej w Cie szy nie or ga ni zo wa ne są tech -
no lo gicz ne wtor ki. Od by wa ją się wte dy
warsz ta ty, pod czas któ rych moż na na -
uczyć się na przy kład pro jek to wa nia
w trzech wy mia rach.

Chęt nych do udzia łu w przed się wzię -
ciach zwią za nych z użyt ko wa niem sprzę -
tu i opro gra mo wa nia nie bra ku je. 

Bi blio te ki z ko lei co raz czę ściej peł nią
ro lę pod mio tu wspie ra ją ce go róż ne gru -
py użyt kow ni ków pod czas przy swa ja nia
no wo ści z ryn ku tech no lo gicz ne go. Dzię -
ki te mu oso by roz po czy na ją ce przy go dę
z no wy mi tech no lo gia mi mo gą li czyć
na po moc, zaś użyt kow ni cy już do brze
z ni mi za zna jo mie ni mo gą re ali zo wać
swo je tech no lo gicz ne pa sje i in spi ro wać
się wza jem nie w za kre sie wy ko rzy sty wa -
nia róż nych na rzę dzi. ■

Pod ty tu łem „Ko do wa nie w bi blio te kach” od by wa ło się szko le nie w Bi blio te ce Pu blicz nej Mia sta i Gmi ny Ła zy
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Rzę si ście,
an cy mo nek
i pra żyn ka,

czy li Mów do mnie
pięk nie

Mię dzy na ro do wy Dzień Ję zy ka

Oj czy ste go w Bi blio te ce Ślą skiej

Pierw szym wy róż nie niem uho no ro wa no
Bi blio te kę Ze spo łu Szkół Han dlo wych
w Ka to wi cach – za za an ga żo wa nie. To
cen ne, gdy mło de po ko le nie wy ka zu je
wraż li wość na pięk no mo wy. Na szą uwa -
gę zwró ci ła też sło wo twór cza pro po zy cja
Paw ła Sło nia – „ra zem ka” / „ra ze mek”,
któ rą uczest nik kon kur su opa trzył ta kim
ko men ta rzem: „Ję zyk pol ski nie na dą żył
za zmia na mi oby cza jo wy mi – bra ku je
nam ład ne go sło wa na part ne ra, z któ rym
po zo sta je my w związ ku ro man tycz nym,
lecz nie sfor ma li zo wa nym. Kon ku ben ci
mu szą miesz kać ra zem i naj czę ściej po -
ja wia ją się w kro ni kach kry mi nal nych,
part ne rzy są biz ne so wi, chło pa ka ma my
w gim na zjum, na rze cze ni to już pra wie
mał żeń stwo. Kie dyś się z kimś cho dzi ło,
te raz się z kimś jest. Więc jak już je ste -
śmy z kimś, to kto to wła ści wie dla nas
jest? Wy cho dząc na prze ciw te mu ocze ki -
wa niu, utwo rzo no rze czow nik od wy ra -
że nia „być ra zem”. Trze cie wy róż nio ne
sło wo – „fi dry gał ki” – za pro po no wa ła An -
na Gro bar czyk.

Za mia rem to wa rzy szą cym na szej wspól -
nej za ba wie ję zy ko wej by ło rów nież
stwo rze nie Wir tu al ne go lek sy ko nu pięk -
nych słów, któ ry zo stał opu bli ko wa ny
na stro nie Bi blio te ki Ślą skiej (w przy szło -
ści po sze rza ją ce go się o no we pro po zy cje). 

Do udzia łu w przed się wzię ciu Bi blio -
te ki Ślą skiej już po raz ko lej ny włą czył się
In sty tut Mo ni to ro wa nia Me diów. Wy ni -
ki za ba wy po słu ży ły eks per tom z dzie dzi -
ny me dio znaw stwa do opra co wa nia ra por -
tu do ty czą ce go czę sto tli wo ści uży cia
w In ter ne cie wy bra nych słów. 

Z mo ni to rin gu In ter ne tu i me diów spo -
łecz no ścio wych wy ni ka, że wszyst kie
trzy sło wa uzna ne za naj pięk niej sze uka -
zu ją się łącz nie w oko ło sze ściu set pu bli -
ka cjach mie sięcz nie. 

Zwy cięz ca ak cji „Mów do mnie pięk -
nie…” – „rzę si ście”, jak po da je ra port In -
sty tu tu Mo ni to ro wa nia Me diów, to: „sło -
wo uży wa ne przede wszyst kim
w kon tek ście okla sków, desz czu i łez. Ta -
kie zwro ty słu żą naj czę ściej do opi su róż -
nych wy da rzeń, dla te go po ja wia ją się
w du żej licz bie w ar ty ku łach pu bli ko wa -
nych na por ta lach in ter ne to wych, w po -
stach na Fa ce bo oku oraz na blo gach” (Ra -
port IM M1). Znaj dzie my je więc
w re la cjach z wy da rzeń spor to wych,
kon cer tów czy w utwo rach li te rac kich za -
miesz cza nych na blo gach. Z bar dziej
ory gi nal nych kon tek stów mo że my wy róż -
nić – rzę si ste w po łą cze niu z kół ka mi z dy -
mu, har mi de rem, prze mó wie niem, na kła -
da mi fi nan so wy mi czy oświe tle niem. 

Z ana li zy sło wa „an cy mo nek” prze pro -
wa dzo nej przez In sty tut Mo ni to ro wa nia
Me diów wy ni ka, że – mi mo pięk ne go
brzmie nia – nie za wsze wy stę pu je ono
w po zy tyw nym kon tek ście. Naj czę ściej
okre śla my tak w piesz czo tli wy spo sób ma -
łe dzie ci i zwie rza ki, stąd obec ność te go
sło wa w opi sach zdjęć, na przy kład na In -
sta gra mie czy Fa ce bo oku. Jed nak po ja wia
się tak że iro nicz ne uży cie. „An cy mon -
kiem” na zy wa my cza sem nie lu bia ne go po -
li ty ka czy in ną oso bę, któ ra nie wzbu dza
szcze gól nej sym pa tii (Ra port IMM).

AGNIESZKA KOSMALA

21
lu te go zo stał usta no wio ny przez
UNE SCO Mię dzy na ro do wym

Dniem Ję zy ka Oj czy ste go. Bi blio te ka
Ślą ska już od kil ku lat or ga ni zu je ak cje ję -
zy ko we, an ga żu ją ce wszyst kich, dla któ -
rych oj czy sta mo wa jest waż na. Przy po -
mnij my, że w po przed nich la tach
po pu la ry zo wa li śmy kul tu rę ję zy ka po -
przez kon kur sy „Te re -fe re, czy li „wa ta
słow na”, „Sło wa, któ re chce my za po -
mnieć” czy „Oca li my od za po mnie nia”.
W tym ro ku, chcąc uczcić to świę to, za -
pro si li śmy do wspól nej za ba wy ję zy ko -
wej – Mów do mnie pięk nie…, w któ rej
na gro da mi by ły książ ki z pro jek tu Dys -
ku syj nych Klu bów Książ ki. 

Pięk no mo wy to nie tyl ko jej po praw -
ność, uni ka nie wul ga ry zmów czy za po -
ży czeń z ję zy ków ob cych. Ję zyk two rzą
sło wa. Czy te, któ re uwa ża my za pięk ne,
są tyl ko przy jem nym brzmie niem? A mo -
że od zwier cie dla ją też istot ne idee lub po -
sta wy? Po tocz ny ję zyk czę sto re zy gnu je
z ele gan cji na rzecz szyb ko ści ko mu ni ka -
cji, a prze cież oso by pięk nie się wy sła wia -
ją ce od ra zu przy ku wa ją na szą uwa gę.
Uczest ni cy za ba wy mie li więc za za da nie
za pro po no wać sło wa i zwro ty ję zy ko we,
któ re uwa ża ją za pięk ne, a na dru giej sza li
po ło żyć sło wa, któ rych uro da jest kon tro -
wer syj na. Na de sła ne pro po zy cje wy raź -
nie po ka zu ją, że je ste śmy wraż li wi
na pięk no słów. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją tak że ko men ta rze, uza sad nia ją ce
w cie ka wy spo sób po szcze gól ne wy bo ry
ję zy ko we. 

W ka te go rii słów pięk nych pierw sze
miej sce przy pa dło pro po zy cji Ma te usza
Do mi ni ka – „rzę si ście”. Tak oto umo ty wo -
wał on swój wy bór: „No mi na cję uza sad niam
sko ja rze niem z wa chla rzem rzęs, de li kat no -
ścią, zwiew no ścią, choć prze cha dza nie się
w rzę si stym desz czu obar czo ne jest spo rym
ry zy kiem, zwłasz cza dla ko bie cych rzęs, bo -
wiem cha dza nie w desz czu mo że pro wa dzić
do me ta mor fo zy ide al ne go ma ki ja żu w przy -
sło wio wą „pan dę”, a te go ko bie ty bar dzo nie
lu bią. Wiem to z ob ser wa cji”. 

Dru gie miej sce za jął wy raz „an cy mo ‐
nek”, zgło szo ny przez Ma cie ja Saw czu -
ka, a miej sce trze cie przy pa dło „pra żyn ‐
ce”, któ rą wy ty po wa ła Bar ba ra Pi dan ty.

Nie pięk ne sło wa to dru ga ka te go ria na -
szej za ba wy ję zy ko wej, w któ rej zwy cięz -
cą oka zał się cza sow nik „szpa no wać”, za -
pro po no wa ny rów nież przez Ma te usza
Do mi ni ka. W ko men ta rzu au tor zwró cił
uwa gę przede wszyst kim na zna cze nie
sło wa: „Te go na pew no bym nie chciał ro -
bić, być eks tra wa ganc kim jak naj bar dziej,
ale szpa no wa niu sta now czo mó wię nie.
Nad to szpa no wa nie wią że się z du żym ry -
zy kiem po nie sie nia ob ra żeń, bo kie dy tak
bę dzie my szpa no wać, mo że my pęk nąć
z du my”.

Dru gie miej sce to pro po zy cja Ma cie ja
Saw czu ka – „fla ki”, a sło wo „fleg ‐
ma” – wy bór Bar ba ry Pi dan ty – za ję ło
trze cią po zy cję. 

Róż no rod ność na de sła nych pro po zy cji
w ak cji „Mów do mnie pięk nie…” skło -
ni ła nas tak że do przy zna nia wy róż nień.
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„Pra żyn ka” – trze cie pięk ne sło wo, na -
zwa prze ką ski, po ja wia się w in ter ne to -
wych pu bli ka cjach wła śnie w ku li nar -
nym kon tek ście. Ama to rzy pra ży nek snu ją
opo wie ści o eg zo tycz nych, azja tyc kich
sma ko ły kach, wy mie nia ją prze pi sy na do -
mo we prze ką ski ba zu ją ce na pa pie rze ry -
żo wym czy też wy ra ża ją chęć ich zje dze -
nia (Ra port IMM). 

In sty tut Mo ni to ro wa nia Me diów pod jął
się rów nież ana li zy trzech nie pięk nych
słów, wska za nych przez uczest ni ków ak -
cji: „szpa no wać”, „fla ki” i „fleg ma”.
Łącz nie po ja wia ją się one w In ter ne cie
i me diach spo łecz no ścio wych oko ło czte -
rech ty się cy ra zy mie sięcz nie, co da je sze -
ścio krot nie wię cej pu bli ka cji za wie ra ją cych
wy ra że nia oce nio ne ja ko nie este tycz ne niż
tych przy wo łu ją cych pięk ne sło wa. Oczy -
wi ste uży cie „fla ków” w od nie sie niu

do ku li na riów czy „fleg my” w me dycz nym
słow nic twie to za le d wie część po wszech -
ne go sto so wa nia tych słów, bo wiem
w In ter ne cie słu żą one też ja ko obe lgi.
„Szpa no wa nie” uży wa ne jest ra czej w kon -
tek stach ne ga tyw nych, „fla ki” wy stę pu ją
w związ ku fra ze olo gicz nym „fla ki z ole -
jem” ja ko okre śle nie cze goś nud ne go,
a „fleg ma” słu ży do opi su ne ga tyw nej ce -
chy cha rak te ru. „Wszyst kie te wy ra że -
nia – jak za uwa ża ją au to rzy Ra por tu In sty -
tu tu Mo ni to ro wa nia Me diów – czę sto
po ja wia ją się w pu bli ka cjach, bę dą cych
czę ścią go rą cej in ter ne to wej dys ku sji,
w ko men ta rzach pod ar ty ku ła mi, na fo rach
czy w wy mia nie twit tów” (Ra port IMM).

Ak cja „Mów do mnie pięk nie…” dzię -
ki za an ga żo wa niu uczest ni ków i nie -
zwy kłej po pu lar no ści, ja ką cie szy ła się
w me diach – tak że ogól no pol skich – do -

wio dła, że ję zyk oj czy sty jest istot ny dla
wie lu z nas. Te go ro dza ju dzia ła nia pro -
mo cyj ne przy no szą wy mier ne efek -
ty – ma ją nie tyl ko wa lor za ba wo wy, ale
tak że mo gą być punk tem wyj ścia do opra -
co wa nia pu bli ka cji po pu la ry zu ją cej kul -
tu rę ję zy ka – jak wspo mnia ny Wir tu al ny
lek sy kon pięk nych słów – czy ba dań
(cze go przy kła dem jest Ra port In sty tu tu
Mo ni to ro wa nia Me diów). 

■

______________

1 Ra port In sty tu tu Mo ni to ro wa nia Me diów,
opra co wa ny na pod sta wie mo ni to rin gu In ter -
ne tu i me diów spo łecz no ścio wych pod ką -
tem słów wy ło nio nych z an kie ty Bi blio te ki
Ślą skiej: „rzę si ście”, „an cy mo nek”, „pra żyn -
ka”, „szpa no wać”, „fla ki” i „fleg ma”. Da ne
obej mu ją okres od paź dzier ni ka 2017 do koń -
ca lu te go 2018 ro ku.

Infografika opracowana przez Instytut Monitorowania Mediów
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P
iotr Man kie wicz, dla któ re go Roz bark
jest ca łym świa tem, ze brał fo to gra fie

i opo wie ści o tym dla nie go świę tym miej-
scu na zie mi i umie ścił w nie zwy kłej
książ ce – al bu mie. Od wie lu lat ko ja rzo-
ny ja ko twór ca Mu zeum Chle ba, któ re

ulo ko wał w Ra dzion ko wie – nie gdy siej-
szej dziel ni cy By to mia. Dziś jest to ta kie
oczy wi ste, że je śli ktoś chce po znać taj-
ni ki ślą skich wy pie ków, zo ba czyć daw-
ny wy strój wnę trza do mu czy przed wo-
jen nej kla sy, je dzie do Ra dzion ko wa. Tam

Piotr Man kie wicz we wła snej oso bie
jest prze wod ni kiem, opro wa dza ją cym
i mło dych, i do ro słych po swo im świe-
cie – swo im Ślą sku. Ileż trze ba mieć nie
de ter mi na cji, nie upo ru – cho ciaż pew nie
to też, ale przede wszyst kim mi ło ści, by
wy my ślić, utrzy my wać, dbać, roz wi jać
i upo wszech niać hi sto rię zie mi naj mil szej.
Man kie wicz to po stać nie zwy kła, nie tu-
zin ko wa. Po ka zu je, że je śli ro bi się to, co
się ko cha, nie po trze ba za bie gać o wzglę-
dy gmi ny, urzęd ni ków, o pie nią dze, pra-
cow ni ków eta to wych i to wszyst ko, bez
cze go nie funk cjo nu ją du żo skrom niej sze
pla ców ki gmin ne. A ileż tam ży cia, praw-
dzi wo ści, pa sji, wspo mnień, zwy czaj no-
ści, życz li wo ści i tro ski o to, by nie za-
prze pa ścić klej no tów zro dzo nych z tej
zie mi – od pro stych na rzę dzi rol ni czych
po wy jąt ko we roz bar skie stro je, któ re nie
tyl ko zdo bią sza fy i ma ne ki ny, ale są
cząst ką co dzien no ści. 

Lecz Mu zeum to tyl ko frag ment
dzia łal no ści Pio tra Man kie wi cza – cią -
gle, przy po mo cy fi nan so wa nych z wła -
snej kie sze ni wy daw nictw upo wszech-
nia naj pięk niej sze kar ty hi sto rii
roz bar skiej i ra dzion kow skiej zie mi.
A to ka len da rze, a to książ ki dla dzie-
ci, a ostat nio pięk ny al bum Nasz Śląsk.

Nie zmien nie za chwy co ny tą kra iną,
ludź mi tu uro dzo ny mi, ro dzi na mi kul-
ty wu ją cy mi tra dy cję, cią gle ma rzy
o zre ali zo wa niu no wych po my słów,
któ re po zwo lą na za trzy ma nie cza su
w pę dzą cym współ cze snym świe cie.
Man kie wicz nie chce, by je go Śląsk od-
szedł w nie pa mięć, al bo po zo stał tyl ko
na pocz tów kach czy kar tach al bu mu.
Cie szą go co rocz ne pro ce sje Bo że go
Cia ła, wiel ka noc ne ob rzę dy i świę ce nie
po traw, uro czy sto ści w owia nym wie-
lo ma le gen da mi ko ście le św. Jac ka, uro-
czy sto ści ro dzin ne, pod czas któ rych
czymś na tu ral nym jest za kła da nie za-
rów no przez naj młod szych, jak i naj star-
szych daw nych stro jów, któ rych pięk-
no cią gle za ty ka dech w pier siach. Tak
u Man kie wi cza prze pla ta się hi sto ria
z no wo cze sno ścią, bo to że ży je my
w cza sach wy so kich tech no lo gii, w ni-
czym nie prze szka dza, by za cho wać
swo ją roz bar ską i ra dzion kow ską du szę.
To nie zwy kłe, że Pio tro wi Man kie wi-
czo wi uda je się to od lat. 

– Na mo im uko cha nym Roz bar ku
prze ży łem tu 70 szczę śli wych lat wśród
przy ja znych są sia dów. To przede wszyst-
kim wła śnie im, jak i miesz kań com Ślą -
ska de dy ku ję tę książ kę – po wia da
w swo jej naj now szej książ ce Piotr Man-
kie wicz. W sło wie wstęp nym na pi-
sał: – Każ dy, kto choć tro chę zna Śląsk,
wie ja ki po tra fi być za ska ku ją co pięk ny,
że to nie tyl ko za nu rzo ne w prze szło ści
szy by i ko mi ny ko palń, czy zie ją ce
ogniem cze lu ście hut, że to nie tyl ko na-
sze ślą skie gó ry – hał dy, któ re już pra wie
znik nę ły z naj bliż szych nam oko lic i roz-
licz ne, po wsta łe na pia sko wych wy ro bi -
skach sta wi ki. Trze ba zdać so bie spra wę,
że obok sza re go, prze my sło we go kra jo -

Kie dy Roz bark

w du szy gra...
WIESŁAWA KONOPELSKA
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bra zu, ist niał za wsze, a na wet był tu naj-
pierw szy – kie dy Śląsk był kra iną rol ni-
czą – kra jo braz nie zwy kle ko lo ro wy, mie-
nią cy się – zwłasz cza w od święt ne
dni – roz ma ito ścią stro jów, któ re na pa-
wa ły du mą tu tej szych miesz kań ców.
Jak moc no wpi sa ły się w tra dy cję te go
ka wał ka na szej ślą skiej zie mi wi dać
jesz cze dziś, cho ciaż to też już co raz rzad-
sze zja wi sko. Naj pięk niej szy z pięk-
nych – strój roz bar ski no si ły z du mą na-
sze pra bab ki, bab ki i mat ki. Ale ta mo ja
książ ka – Nasz Śląsk nie tyl ko o stro ju
opo wia da. Chcia łem za wrzeć w niej
opo wieść o umi ło wa nia mo jej ma łej oj-
czy zny, choć po praw dzie, to ona dla
mnie jest naj więk szą, ale też po ka zać
mło dym po ko le niom, że ich ko rze nie ma -
ją nie zwy kłą, cza sem wręcz ma gicz ną hi -
sto rię, że prze ka zy wa ne war to ści ma ją
swo je źró dło przede wszyst kim w ro dzi-
nie, że wy ra sta ją z sza cun ku, ro zu mie-
nia oraz chę ci utrwa le nia na szej prze szło-
ści dla przy szło ści.

17 lat te mu stwo rzył w Ra dzion ko wie
Mu zeum Chle ba – po świę cił je te mu, co
naj waż niej sze na co dzień, co by ło przez
wie ki czczo ne, sta no wi ło pod sta wę na sze-
go by tu. Je śli poj mu je my nasz ślą ski ży-
wot ja ko chleb co dzien ny – po wia da
Man kie wicz – to pod nie sie my z zie mi
każ dy okruch na szej toż sa mo ści. 

Za rów no po przez Mu zeum, jak i przez
wszyst kie la ta swo jej dzia łal no ści, tak że
wy daw ni czej, sta ra się prze ka zać star szym
i młod szym nie tyl ko miesz kań com Ślą -
ska, ale tak że przy jezd nym, licz nie od wie-
dza ją cym to miej sce, ja ki na praw dę był
i jest Śląsk.

Rzec więc moż na, że książ ka Man kie-
wi cza po wsta ła z po trze by ser ca. Au tor
zgro ma dził w niej tek sty zna ko mi tych au-
to rów, wśród któ rych są Le szek Jo dliń-
ski – dy rek tor Mu zeum Gór no ślą skie go
w By to miu, Mał go rza ta Kra ko wiak – pra-
cow nik na uko wy Uni wer sy te tu Ślą skie-
go, Mar cin Za sa da – pu bli cy sta „Dzien-
ni ka Za chod nie go” i zna ny re gio na li sta
Ma rek Szoł ty sek, do dał wie le zna ko mi-
tych ar chi wal nych i współ cze snych zdjęć,
po ka zał zbiór sta rych pocz tó wek i to jed-
no, naj waż niej sze zdję cie, któ re go hi sto-
ria otwie ra tę ab so lut nie wy jąt ko wą księ-
gę ślą sko ści. Naj waż niej sza jest jed nak
dłu ga li sta tych, dzię ki któ rym ta książ-
ka po wsta ła: to krąg lu dzi je mu po dob-
nych, po je dyn czych osób i ca łych ro-
dzin – Spy rów, Man kie wi czów,
To ka rzów, któ re nie tyl ko za świad cza ją
o praw dzi wo ści słów au to ra, ale też wtó-
ru ją mu w je go po czy na niach.

Na stro nach al bu mu Nasz Śląsk Piotr
Man kie wicz zdra dza jesz cze jed no swo-
je ma rze nie: miesz ka nie roz bar skie. Ma
na wet lo ka li za cję – to dom Spy rów
przy zna nej by tom skiej uli cy – Wit cza-
ka. I po dob nie jak je go Mu zeum Chle ba,
mia ło by sku piać ca łe spo łecz no ści, słu-
żyć edu ka cji, zwy czaj ne go co dzien ne go
ga wę dze nia przy ku chen nym sto le – ale
po ślą sku, w pięk nej gwa rze, ja ką zna li je -
go ro dzi ce i dzia do wie. Bo i o tę gwa rę

upo mi na się Piotr Man kie wicz w swo im
al bu mie. Po ka zu je też, że w ra mach tzw.
re gio na li zmu – ale nie ad mi ni stra cyj ne -
go, tyl ko praw dzi we go, au ten tycz ne go,
moż na zro bić wie le do bre go, że nic tak
nie cie szy, jak myśl o cią gło ści hi sto rii,
o tym, że cho ciaż czas prze mi ja, to naj-
waż niej sze war to ści po zo sta ją i są nie-
zmien ne. Na do wód te go do łą cza
do książ ki no wo cze sny ele ment – pły-
tę DVD, na któ rej utrwa lo ne zo sta ły
Roz bar skie po da nia w re ży se rii Mie czy-
sła wa Sze ma li kow skie go.

Nasz Śląsk to nie zwy kle oso bi sty
i emo cjo nal ny za pis, ale – jak to u Pio t-

ra Man kie wi cza – pod szy ty edu ka cją, sta-
ra niem o za cho wa nie te go co naj cen niej-
sze. Bo cóż pięk niej sze go nad roz bar ski
strój wi dzia ny dziś na uli cach By to-
mia?... 

A je śli do dać, że al bum jest roz da wa-
ny za „co ła ska”, a ze bra ne pie nią dze Piotr
Man kie wicz prze zna czy na re mont ko-
ścio ła św. Jac ka, któ re mu też po świę ca
spo ry ka wa łek te go wy daw nic twa, to czyż
moż na ina czej trak to wać ta kie za cho wa-
nie jak nie ja ko mi sję i po słan nic two, tak
dziś nie czę ste, al bo wręcz jed nost ko we
i wy jąt ko we? 

■

Zwiedzający Muzeum Chleba w Radzionkowie Klaus Kroczek rozpoznaje na zdjęciu z 1919 roku
swoją mamę Otylię

Otylia Kroczek z synami Jerzym i Klausem

sl05s82-83m  18-05-17  10:13  Strona 2



84

Prze ka za nie in sy gniów rek tor skich

KATOWICE. W 1950 ro ku po wo ła no w Ka to wi cach w miej sce
li kwi do wa ne go In sty tu tu Pe da go gicz ne go – Wyż szą Szko łę Pe -
da go gicz ną z peł nią praw aka de mic kich. 8 czerw ca 1968 ro ku
po wstał Uni wer sy tet Ślą ski, ja ko dzie wią ty uni wer sy tet w Pol -
sce. 1 paź dzier ni ka 1968 ro ku w Ha li Par ko wej w Ka to wi cach
od by ła się uro czy sta in au gu ra cja  pierw sze go ro ku aka de mic kie -
go w Al ma Ma ter Si le sien sis. W dniu 23 ma ja 2018 ro ku, w pięć -
dzie się cio le cie po wo ła nia Uni wer sy te tu Ślą skie go dy rek tor
Biblio te ki Ślą skiej, prof. zw. dr hab. Jan Ma lic ki prze ka zał na rę -
ce JM Rek to ra Uni wer sy te tu Ślą skie go, prze cho wy wa ne do tąd
w Bi blio te ce Ślą skiej ory gi nal ne ber ło rek tor skie ostat nie go JM
Rek to ra WSP (na zdję ciu).

Pro to kół roz bież no ści w Ga le rii Pu stej
In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE.Wy sta wa zbio ro wa fo to gra fii stu den tów Pra cow ni Fo -
to gra fii Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach pod opie ką me -
ry to rycz ną Bar ba ry Kub skiej i Pio tra Mu scha li ka. Z bi lan su ko li -
zji i dy so nan sów, kon flik tów i roz cza ro wań, tarć, po la ry za cji,
za tar gów czy prze ja wów od mien no ści, ge ne ru je się eg zy sten cjal -
ny nie po kój. Nie po kój ja ki wi dzi my w ota cza ją cym nas cha osie.
Ten spe cy ficz ny dla każ de go pre zen to wa ne go twór cy pro to kół roz -
bież no ści, sta je się po cząt kiem opo wie ści o świe cie. Kon tekst wy -
sta wy na le ży roz pa try wać ja ko te zy po wo ła ne w for mie fo to gra -
ficz nych ob ra zów. Te zy te zo sta ły opar te o oso bi ste do świad cze nia
ich au to rów i są efek tem bądź chłod nej ob ser wa cji świa ta i je go
do głęb nej ana li zy, bądź wy ni ka ją z po trze by „po skra mia nia swo -
ich de mo nów”. 

Kie lec ka Szko ła Kra jo bra zu.
Wy sta wa zbio ro wa w Ga le rii Mia sta Ogro dów

KATOWICE. Pod czas wy sta wy za pre zen to wa nych zo sta nie
pięć dzie siąt fo to gra fii dwu na stu au to rów two rzą cych w wy su bli -
mo wa nej wi zu al nie sty li sty ce tzw. Kie lec kiej Szko ły Kra jo bra -
zu oraz Edwar da Har twi ga – mi strza, któ ry swo im wpły wem był
wzo rem i in spi ra cją dla pro to pla sty gru py – Paw ła Pier ściń skie -
go. Zna ko mi ta więk szość prac to bar dzo do brze za cho wa ne wy -
sta wo we od bit ki że la ty no wo -sre bro we z lat 1960-79. Znaj dzie -
my wśród nich mi strzow skie uję cia wpi sa ne w hi sto rię pol skiej
fo to gra fii. Pre zen to wa ne fo to gra fie sta no wią sta ran nie zbu do wa -
ną ko lek cję atrak cyj ną dla wi dzów – w peł ni re pre zen ta tyw ną dla
te go tak waż ne go dla pol skiej fo to gra fii zja wi ska ja kim by ła Kie -
lec ka Szko ła Kra jo bra zu, pre zen tu ją cą dzie ła do tych czas znaj du -
ją ce się w do mo wych ar chi wach spad ko bier ców. Edward Har twig,
Pa weł Pier ściń ski oraz An drzej Bo rys, Ja nusz Bucz kow ski, Wa -
cław Ci słow ski, Je rzy Ka mo da, An drzej Ła da, Je rzy Mą kow ski,
An drzej Pę czal ski, Je rzy Pią tek, Jan Siu dow ski, Je rzy So iń ski,
Jan Spał wan

Tru ska wecz ka.
Wy sta wa Emi lii Ate ny Fa łek w ga le rii Po je dyn czej
In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE.Twór czość Emi lii Fa łek sku pia się na ba da niu
i ilu stro wa niu ludz kie go cia ła, na od kry wa niu stan dar dów pięk -
na i ludz kiej sek su al no ści. In spi ra cje czer pie przede wszyst kim z wi -
ze run ków We nus z Wil len dor fu z okre su pa le oli tu, sym bo lu płod -
no ści, lub in nych sta ro żyt nych rzeźb. Ele men ty te są czę sto
zmie sza ne z ru dy men tar ny mi fal licz ny mi sym bo la mi in spi ro wa -
ny mi ero tycz ny mi pe tro gli fa mi, aby stwo rzyć na pię cie, re la cję mię -
dzy struk tu rą cia ła ko bie ty i męż czy zny. Sta ra się rów nież zgłę -
biać pod świa do mość wy ko rzy stu jąc ludz ką zdol ność
do roz po zna wa nia wzor ców, w tym ce lu się ga po ele men ty ta bu
zwią za ne z cie le sno ścią. 

Wy sta wa nie za leż nej
wło skiej wy twór ni pły to wej Au and Re cords
w Ga le rii En gram In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE. Wy twór nia Au and Re cords zo sta ła za ło żo na przez
Mar co Va len te w 2001 ro ku we wło skim Bi sce glie i jej dzia łal -
ność jest de dy ko wa na ar ty stom, któ rzy prze kra cza ją gra ni ce ga -
tun ków, do dat ko wo pro mu je naj cie kaw sze i naj now sze pro jek -
ty wło skiej sce ny mu zycz nej i pre zen tu je je mię dzy na ro do wej
pu blicz no ści. 

Wie lu ar ty stów, któ rych na zwi ska po ja wia ją się w wy twór -
ni to lau re aci ty tu łu „Jazz Ri sing Star Of The Year” w tym, mię -
dzy in ny mi Gian lu ca Pe trel la (2001), Fran ce sco Be arzat ti
(2003), Cu ong Vu (2006), Gian car lo Tos sa ni (2006), Ro ber to
Cec chet to (2007), Mat teo Bor to ne (2015) i Fi lip po Vi gna to
(2016).

Jazz Free Pho to 2017.
Wy sta wa zbio ro wa w Ga le rii 5 In sty tu cji Kul tu ry
Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE. Wy sta wa jest efek tem ple ne ro wych dzia łań 15 au -
to rów pod czas 47. Warsz ta tów Jaz zo wych w Cho dzie ży w 2017
ro ku. Wy sta wa fo to gra fii i prac z za kre su me diów wi zu al nych
uczest ni ków ogól no pol skie go Ple ne ru Fo to gra ficz ne go JAZZ
FREE PHO TO 2017 re ali zo wa ne go w ra mach 47. Mię dzy na -
ro do wych warsz ta tów Jaz zo wych CHO JAZZ 2017 w Cho dzie -
ży w sierp niu 2017 ro ku. Za pro sze nie na ple ner przy ję ło 15-tu
uzna nych oraz roz po czy na ją cych do pie ro dro gę twór czą au to -
rów zaj mu ją cych się sze ro ko po ję tą fo to gra fią i me dia mi wi zu -
al ny mi. 

Wy sta wa zbio ro wa: Woj ciech Besz ter da, An na B. Gre gor czyk,
To masz Grzyb, Zo fia Ka wa lec -Łusz czew ska, Wło dzi mierz Ko wa -
liń ski, Ka ta rzy na Kryń ska, Zdzi sław Mac kie wicz, Krzysz tof Ma -
de ra, Jo wi ta Bo gna Mor mul, Pa weł Opa liń ski, Kac per Spek, Piotr
Spek, Ja lan ta Ry cer ska, Mag da le na Wdo wicz -Wierz bow ska, An -
drzej Zyg mun to wicz.
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Ka to wi ce gra ją dla Alep po.
In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE. Ślą skie Dzie ciom Alep po to ak cja cha ry ta tyw na
od 1 do 3 czerw ca, któ ra ma po móc w sfi nan so wa niu bu do wy
Ośrod ka dla dzie ci w tym sy ryj skim mie ście. Ośro dek ma po wstać
w po bli żu Klasz to ru Fran cisz kań skie go. Kom pleks obej mie plac
za baw, ba sen, bu dy nek te ra peu tycz ny. Do te go po trzeb ny też bę -
dzie au to bu su oraz urzą dze nia so lar ne do za si la nia w ener gię elek -
trycz ną. W sa mym mie ście Alep po znaj du je się oko ło mi lio na dzie -
ci, z cze go jed na trze cia to sie ro ty. Ka to wic cy Fran cisz ka nie, któ rzy
ko or dy nu ją ak cję, po trze bu ją na ten cel 3,5 mln zło tych. Wie le już
uda ło się ze brać, ale do mi lio na do la rów wciąż jesz cze da le ko.

W Dzień Dziec ka w Mie ście Ogro dów bę dzie cze kać spek takl przy -
go to wa ny przez Te atr Lal ki i Ak to ra Ate neum. 2 czerw ca to dzień
mu zy ki. Do no cy bę dą dla nas grać m.in. VO ŁO SI, Miu osh, Chwi -
la Nie uwa gi czy mło de uta len to wa ne ze spo ły z kon kur su Dziel ni -
ca Brzmi Do brze. Nie dzie la 3 czerw ca bę dzie po świę co na bad min -
to no wi. Plac Sej mu Ślą skie go za mie ni się w wiel ki kort, gdzie ro ze gra
się Wiel ki Tur niej Bad min to na z udzia łem ama tor skich i za wo do -
wych grup spor to wych oraz zna nych po sta ci zwią za nych z re gio nem.

Wy sta wa Je rzy Wroń ski i przy ja cie le. 
BWA Ga le ria Sztu ki Współ cze snej

KATOWICE. Zna cze nie Je rze go Wroń skie go dla sztu ki na Ślą sku,
nie tyl ko przez wła sną twór czość, ale rów nież przez ak tyw ne i nie -
zmor do wa ne ani mo wa nie ży cia ar ty stycz ne go, przez pra cę na uczy -
ciel ską i or ga ni za cyj ną jest nie do prze ce nie nia. 

Je rzy Wroń ski (1930–2016) był współ za ło ży cie lem nie for mal -
nej ar ty stycz nej Gru py No wo huc kiej, po wo ła nej z przy ja ciół mi w la -
tach 50., jesz cze pod czas stu diów w kra kow skiej ASP. Na po cząt -
ku lat 60. zo stał człon kiem Gru py Kra kow skiej, sku pia ją cej
ple ja dę naj wy bit niej szych ar ty stów nur tu awan gar do wo -no wo cze -
sne go w Kra ko wie i spo za Kra ko wa.

W la tach 70. Je rzy Wroń ski roz po czął swo ją dzia łal ność na wy -
dzia le ar ty stycz nym Fi lii Uni wer sy te tu Ślą skie go w Cie szy nie, gdzie
od krył no wą pa sję – pra cę na uczy ciel ską. Je go dzia łal ność w Cie -
szy nie nie ogra ni cza ła się je dy nie do pra cy pe da go gicz nej i dy dak -
tycz nej: Je rzy Wroń ski w la tach 80. zor ga ni zo wał Ga le rię Uni wer -
sy tec ką, do któ rej, m.in. w du żej czę ści tra fia ły naj cie kaw sze
wy sta wy z ga le rii Gru py Kra kow skiej – Krzysz to fo rów (któ rych
kształt i pro gram wy staw w du żym stop niu był je go udzia łem, ja -
ko wie lo let nie go pre ze sa Gru py Kra kow skiej). Wraz z ty mi wy -
sta wa mi, dzię ki Je rze mu Wroń skie mu, przy by wa li do Cie szy na
na spo tka nia i go ścin ne za ję cia ze stu den ta mi wy bit ni ar ty ści.

Wy sta wa „Je rzy Wroń ski i przy ja cie le” pre zen tu je owe kon tek -
sty i kon ste la cje, nie kie dy w czę ści na kła da ją ce się na sie bie. Jest
to krąg Gru py No wo huc kiej i nie któ rych ar ty stów – człon ków Gru -
py Kra kow skiej z ge ne ra cji Je rze go Wroń skie go. W du żej re pre -
zen ta cji – po raz pierw szy sze rzej niż je dy nie tzw. Gru pa Cie szyń -
ska (pa ro krot nie wy sta wia ją ca już wcze śniej we spół z Je rzym
Wroń skim) – po ka za ni są na wy sta wie je go ucznio wie i stu den ci.
Kon tekst uni wer sy tec ki do peł nia ją współ pra cow ni cy Je rze go
Wroń skie go oraz, rów nież tyl ko nie któ rzy, ar ty ści gosz czą cy
w Ga le rii Uni wer sy tec kiej.

Osob ny cha rak ter na wy sta wie, acz kol wiek rów no praw ny ar ty -
stycz nie, ma naj now szy film ko lek cjo ne ra i do ku men ta li sty Grze -
go rza Schmid ta pt. „Je rzy Wroń ski. Ży wio ły” (2017).

Ma mo, Ta to, chodź my na kon cert! Gdzie jest Rek sio? 
Si le sia In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki

KATOWICE. W Miej skim Do mu Kul tu ry „Bo gu ci ce -Za wo dzie”
„Gdzie jest Rek sio?” to mu zycz ny spek takl Te atru La lek Mar ka Ży -
ły i Ze spo łu Et nos En sem ble – dla dzie ci i nie tyl ko... Ar ty ści za pra -
sza ją słu cha czy ma łych i du żych do od by cia nie zwy kłej po dró ży po -
łą czo nej ze zwie dza niem róż nych re gio nów świa ta, a prze wod nicz ką
w trak cie wi zyt po tych wie lu ta jem ni czych i nie zwy kłych kra inach
bę dzie mu zy ka. Po co w ogó le ta po dróż? Bo za gi nął Rek sio, nie wia -
do mo, czy uciekł, czy zo stał po rwa ny... Bo ha te ro wie spek ta klu gra -
ją cy na klar ne cie, akor de onie, wio lon cze li i kon tra ba sie po ma ga ją
roz wią zać tę za gad kę. Dzię ki nim wi dzo wie do wia du ją się, co to jest
dźwięk, stru na, smy czek, stro ik, jak zbu do wa ne są po szcze gól ne in -

stru men ty. Po zna ją ryt my mu zy ki bał kań skiej, sło wiań skiej, me lo -
die ży dow skie. Nie zwy kłe go kli ma tu do peł nią ele men ty ani ma cji dzie -
cię cej, efek ty świetl ne i mul ti me dial ne. War to do dać, że w tym ro -
ku ze spół mu zy ków Et nos En sem ble zo stał lau re atem pro gra mu
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go „Mło da Pol ska”
i przy go to wu je się do na gra nia au tor skiej pły ty.

Me tro po lia. Wy sta wa fo to gra fii.
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic

KATOWICE. Po mysł zor ga ni zo wa nia wy sta wy Me tro po lia, za pro -
po no wa ny przez dy rek to ra Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, zo stał
chęt nie pod ję ty przez fo to gra fi ków na sze go re gio nu. Ar ty ści Ślą -
skie go Okrę gu ZPAF przy stą pi li za tem do utrwa le nia na fo to gra -
fii miejsc naj cie kaw szych lub naj bar dziej cha rak te ry stycz nych
w każ dej z 41 two rzą cych Zwią zek miej sco wo ści. Te mat cie ka wy
i jak że ak tu al ny, słu żą cy lep sze mu za pre zen to wa niu, a więc i po -
zna niu re gio nu, są sia du ją cych ze so bą miast i wsi. Na eks po zy cji
za pre zen to wa no je dy nie nie wiel ką część bo ga te go ma te ria łu, swe
pra ce za pre zen to wa ło 11 fo to gra fi ków: An to ni Kre is, Krzysz tof Li -
siak, Ar ka diusz Ław ry wia niec, Be ata Men drek, Ha li na Mor ci nek,
Ka mil Mysz kow ski, Piotr Oleś, Krzysz tof Pa liń ski, Zbi gniew Pod -
sia dło, Krzysz tof Szla pa, Ja nusz Woj cie szak.

„Śląsk” dla Nie pod le głej.
Ze spół Pie śni i Tań ca „Śląsk”

ZABRZE. Tuż przed ma jów ką, 29 kwiet nia w Do mu Mu zy ki i Tań -
ca w Za brzu, od był się kon cert de dy ko wa ny ob cho dom 100-le cia
od zy ska nia nie pod le gło ści pt. „Śląsk” dla Nie pod le głej. Pro gram,
na któ ry zło ży ły się pie śni pa trio tycz ne i tań ce na ro do we, obej rzał
kom plet wi dzów zgro ma dzo nych w sa li kon cer to wej DMiT oraz te -
le wi dzo wie TV Trwam, któ ra na swo jej an te nie trans mi to wa ła kon -
cert na ży wo. Pro gram roz po czął „Ma zu rek Dą brow skie go” na da -
jąc kon cer to wi uro czy ste go cha rak te ru i wpro wa dza jąc pu blicz ność
w pod nio słą at mos fe rę pa trio tycz ne go wi do wi ska. Ślą skim tro ja -
kiem na po cząt ku pro gra mu, Ze spół za ak cen to wał z ko lei przy wią -
za nie do swo jej Ma łej Oj czy zny – Ślą ska, na któ rym miesz ka i two -
rzy już od 65 lat. Wi dzo wie w Za brzu – a dzię ki trans mi sji na ży wo,
tak że w ca łej Pol sce – wy słu cha li ko lek cji naj bar dziej zna nych i naj -
pięk niej szych pie śni pa trio tycz nych, któ re w na ro do wej tra dy cji to -
wa rzy szą uro czy sto ściom pań stwo wym, woj sko wym oraz rocz ni -
com naj waż niej szych wy da rzeń hi sto rycz nych. W pro gra mie
przy go to wa nym przez „Śląsk” z oka zji 100-le cia od zy ska nia nie -
pod le gło ści na ro do wo -pa trio tycz ny cha rak ter pro gra mu do sko na -
le uzu peł ni ły tań ce w wy ko na niu ba le tu Ze spo łu „Śląsk”. Cho re -
ogra fie El wi ry Ka miń skiej (tro jak, ku ja wiak, kra ko wiak)
i Wła dy sła wa Ste fa ni ka (ma zur) do opra co wań mu zycz nych Sta -
ni sła wa Ha dy ny oraz po lo nez w cho re ogra fii Han ny Choj nac kiej
do mu zy ki Woj cie cha Ki la ra, to wi zy tów ka Ze spo łu „Śląsk”.

Po pu lar ne pie śni zna ne z wie lu kon cer tów oko licz no ścio wych,
w wy ko na niu so li stów, chó ru i or kie stry Ze spo łu „Śląsk” za chwy -
ci ły no wym brzmie niem i nie po wta rzal ną ma estrią wy ko na nia. Pu -
blicz ność od na la zła w pro gra mie m.in. pol skie pie śni hym nicz ne,
a tak że po pu lar ne pie śni wo jen ne, żoł nier skie i par ty zanc kie. Wzbo -
ga ce niem peł ne go emo cji śpie wu by ły pol skie tań ce na ro do we,
w któ rych wi dzo wie mo gli zo ba czyć jak w zwier cia dle nasz na -
ro do wy cha rak ter: du mę, ro man tycz ność, ale i ży wio ło wość peł -
ną lu do we go ko lo ry tu. Kon cer tem w wy ko na niu chó ru, ba le tu i or -
kie stry Ze spo łu „Śląsk” dy ry go wał Krzysz tof Dzie więc ki.

Kon cert ju bi le uszo wy z oka zji 65‐le cia Ze spo łu:
„A to Pol ska wła śnie”.
Ze spół Pie śni i Tań ca „Śląsk”

WIEDEŃ. Świę tu jąc ju bi le usz „Śląsk” za wi tał do sto li cy Au strii,
gdzie na sce nie Ak zent The ater w Wied niu od był się kon cert z oka -
zji 65-le cia Ze spo łu. Ar ty ści chó ru, ba le tu i or kie stry pod dy rek -
cją Krzysz to fa Dzie więc kie go przy go to wa li dla wie deń skiej pu -
blicz no ści swój prze bo jo wy pro gram „A to Pol ska wła śnie”.

Kon cert w Wied niu był ele men tem tra sy kon cer to wej, ja ką Ze -
spół „Śląsk” od by wa w ra mach ju bi le uszo we go se zo nu ar ty stycz - 85
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ne go oraz z oka zji ob cho dów 100-le cia Od zy ska nia Nie pod le gło -
ści. Wspa nia łe ukła dy cho re ogra ficz ne, naj pięk niej sze pie śni lu -
do we, wie lo barw ne ko stiu my i nie zwy kła dy na mi ka kon cer tu za -
chwy ci ły pu blicz ność. By ła to tak że nie po wta rzal na oka zja, aby
za pre zen to wać pięk no i róż no rod ność pol skiej kul tu ry Au stria kom.
To wy jąt ko wo cen ne spo tka nie, bo wiem w hi sto rii Ze spo łu
„Śląsk” to za le d wie ósma wi zy ta w tym kra ju. Wśród go ści ho no -
ro wych na wi dow ni za siadł m.in. Kon sul Ge ne ral ny RP w Au strii,
Alek san der Ko ry but -Wo ro niec ki.

Hi ma la je. 
Te atr Ślą ski im. S. Wy spiań skie go

KATOWICE. Pre mie ra spek ta klu w re ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka,
któ ry współ two rzą m.in. Da riusz Kort ko i Mar cin Pie tra szew ski, au -
to rzy gło śnej bio gra fii „Ku kucz ka: opo wieść o naj słyn niej szym pol -
skim hi ma la iście. Co zro bisz, gdy na wy so ko ści 8300 me trów na gle
pęk nie li na, któ ra Cię utrzy my wa ła? Przed To bą kil ka dłu gich chwil
sa mot ne go lo tu w pust kę – masz więc czas, że by się za sta no wić. Sa -
mot ność to Two ja je dy na to wa rzysz ka w tej po dró ży. Amo że za wsze
by ła z To bą tyl ko ona? Czter na ście naj wyż szych gór świa ta, tzw. ośmio -
ty sięcz ni ków. Ko ro na Hi ma la jów i Ka ra ko rum. Z każ dą z nich zwią -
za ne są le gen dy, hi sto rie o eu fo rycz nych zwy cię stwach, ale i bo le -
snych po raż kach. Czy po dej miesz wy zwa nie zdo by cia ich wszyst kich,
ma jąc świa do mość, że każ de mu osią gnię ciu szczy tu gro zi ry zy ko upad -
ku? Ile po świę cisz, by osią gnąć cel? Je rzy Ku kucz ka, choć zdo był
je wszyst kie, za miast od po czy wać w do mu, po sta no wił po wró cić w Hi -
ma la je i raz jesz cze zmie rzyć się ze swo ją pierw szą gó rą, Lhot se. Czy
mu sia ła to być jed no cze śnie je go ostat nia wy pra wa? Czy przy wró -
ci ło to rów no wa gę świa ta? (cyt. Z Pro gra mu te atru)

Cze ka jąc na Cho pi na. 
Ope ra Śląska w By to miu

BYTOM. Spek takl te atral no -mu zycz ny od zwier cie dla ją cy na strój
sa lo no wych spo tkań mu zycz nych, gdzie nie bra ku je za baw z pu blicz -
no ścią, wspól ne go śpie wa nia. Bo ha ter ka mi są uczen ni ce, któ re roz -
ma wia ją na te mat mi strza, wy mie nia ją uwa gi i ko men ta rze do ty czą -
ce je go me to dy pra cy i kom po zy cji. Wy ko nu ją nie któ re pie śni
i piosn ki, któ re Cho pin skom po no wał spe cjal nie dla nich, pod czas
róż nych sy tu acji to wa rzy skich. Geo r ge Sand ana li zu je kom po zy tor -
ski kunszt utwo rów Cho pi na, a wzru sza ją ce wspo mnie nia Del fi ny
Po toc kiej są pre tek stem do przed sta wie nia nie któ rych utwo rów mi -
strza for te pia nu. Te nie zna ne ry sy po sta ci Fry de ry ka Cho pi na
i jesz cze mniej zna ne utwo ry mu zycz ne two rzą sza ra dę mu zy ki, sło -
wa, my śli i uczuć. Czy Cho pin się po ja wi? Mo że zo sta nie wy wo -
ła ny, mo że jed nak do je dzie, mo że ktoś się za nie go prze bie rze...

Noc Mu ze ów

KATOWICE. Jak każ de go po przed nie go ro ku ta re ali zo wa na
od 10 lat pro po zy cja zgro ma dzi ła w dniu 19 ma ja br. tłu my wiel -
bi cie li ta jem nic hi sto rii i żąd nych po zna nia skar bów prze past nych
ma ga zy nów mu ze al nych. Bar dzo cen na i uda na ini cja ty wa.

Kul tu ra czy na tu ra? 
 Na ro do wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia

KATOWICE. Czwar ta edy cja Fe sti wa lu Ka to wi ce Kul tu ra czy Na -
tu ra od by ła się w dniach od 11 do 20 ma ja. Jak co ro ku pro gram
Fe sti wa lu otwar ty był na wszyst kie epo ki hi sto rycz ne i ga tun ki. I jak
co ro ku w Ka to wi cach gosz czo no świa to wej kla sy mu zy ków.
Na dwóch kon cer tach Fe sti wa lu moż na by ło usły szeć słyn ną Ton -
hal le -Or che ster Zürich i jej dy rek to ra ar ty stycz ne go Lio ne la Brin -
gu ie ra. Pod czas nie dziel ne go kon cer tu or kie strze to wa rzy szył je -
den z naj lep szych na świe cie pia ni stów Le if Ove And snes.
Na Fe sti wa lu, wzo rem po przed nich edy cji, za go ści ła tak że mu zy -
ka ka me ral na. We wto rek 15 ma ja wy stą pił, wy mie nia ny wśród naj -
waż niej szych kwar te tów, fran cu ski Qu atu or Ebène. Czę ścią Fe sti -
wa lu są tak że dwa kon cer ty abo na men to we Na ro do wej Or kie stry

Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia pod ba tu tą dy rek to ra ar ty stycz ne -
go Fe sti wa lu Ale xan dra Lie bre icha. Ten dru gi kon cert był oka zją
do wy słu cha nia słyn ne go już Re qu iem Ti gra na Man su ria na, któ -
re go na gra nie do ko na ne przez Ale xan dra Lie bre icha i ko lej nych
go ści Fe sti wa lu RIAS Kam mer chor, by ło w tym ro ku m.in. no mi -
no wa ne do na gro dy GRAM MY i zo sta ło uho no ro wa ne na gro dą In -
ter na tio nal Clas si cal Mu sic Awards. W pro gra mie Fe sti wa lu nie za -
bra kło tak że mu zy ki daw nej, re pre zen to wa nej tym ra zem przez
Or kie strą Hi sto rycz ną, któ rej kon cert uświet ni wio lon cze li sta Je -
an -Gu ihen Qu ey ras 

Od mia ny wol no ści w ży ciu i twór czo ści Zo fii Kos sak.
Bi blio te ka Ślą ska

KATOWICE. Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na”
Od dział Okrę go wy w Opo lu oraz Bi blio te ka Ślą ska w Ka to wi cach
by ła or ga ni za to rem kon fe ren cji po świę co nej ży ciu i twór czo ści Zo -
fii Kos sak, zor ga ni zo wa nej w związ ku z 50. rocz ni cą śmier ci pi -
sar ki oraz ob cho da mi 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści. W trak cie kon fe ren cji sta ra no się przy bli żyć nie tu zin ko wą
bio gra fię Zo fii Kos sak, jej ży cie i twór czość, któ rych tłem by ła burz -
li wa hi sto ria Pol ski XX wie ku. Wśród za pro szo nych pre le gen tów
by li m.in.:, dr hab. Ma rek Bia ło kur, dr hab. Ka ta rzy na Ta łuć, dr Be -
ata Gdak, dr Jo an na Jur ga ła -Ju recz ka, dr Mar ta Na dol na, dr Lu -
cy na Sa dzi kow ska. Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem ob ję li:
JE ks. abp Wik tor Skworc, me tro po li ta ka to wic ki i Woj ciech Sa -
łu ga, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go.

Spór wo kół no wej wy sta wy sta łej w Blo ku nr 11.
Mu zeum Au schwitz Bir ke nau

OŚWIĘCIM. Na 14 czerw ca, w 78. rocz ni cę de por to wa nia przez
Niem ców do obo zu Au schwitz pierw szej gru py Po la ków za pla no -
wa no otwar cie no wej wy sta wy w blo ku 11, któ ra przy bli ży dzia -
łal ność obo zo we go ru chu opo ru, w tym rtm. Wi tol da Pi lec kie go.
Prze ciw na lo ka li za cji no wej eks po zy cji za pro po no wa nej przez dy -
rek cję Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau jest część ro dzin ofiar obo -
zu i hi sto ry ków. Pod kre śla ją, że po wsta nie ona kosz tem ist nie ją -
cej już w blo ku 11, na zy wa nym też blo kiem śmier ci, wy sta wy
po świę co nej pol skim więź niom z tzw. re jen cji ka to wic kiej, z któ -
rych 95 proc. zo sta ło ska za nych na ka rę śmier ci. Więź nio wie po -
li cyj ni, by li człon ka mi ru chu opo ru prze ciw nie miec kie mu oku pan -
to wi. No wa wy sta wa mo że spo wo do wać znisz cze nie obec nej
i za tar cie śla dów po oso bach tu taj wię zio nych. Rot mistrz Pi lec ki
nie miał nic wspól ne go z blo kiem 11, a dzia łal ność obo zo we go ru -
chu opo ru by ła tam mar gi nal na. Wy sta wę o rot mi strzu Pi lec kim
i kon spi ra cji w obo zie moż na zor ga ni zo wać cza so wo w blo ku wy -
staw cza so wych, tj. w blo ku 12, na sta łe urzą dzić ta ką eks po zy cję
w blo ku 15, gdzie Pi lec ki był wię zio ny. Rzecz nik Mu zeum prze -
ko nu je, że kon struk cja no wej wy sta wy w ża den spo sób nie za bu -
rzy au ten ty zmu po miesz czeń w blo ku 11. – Ory gi nal ne na pi sy, któ -
re się tam znaj du ją, zo sta ną pie czo ło wi cie za bez pie czo ne przez
na szych kon ser wa to rów, a w tre ści wy sta wy po ja wi się in for ma -
cja o tych wy jąt ko wych śla dach, znaj du ją cych się w tych po miesz -
cze niach, któ ra wy ja śni ich hi sto rię (ob szer ny ma te riał do ty czą cy
dra ma tycz nych lo sów więź niów Blo ku 11 za mie ści my w naj bliż -
szych nu me rach).

Ślą ska Par tia Re gio nal na za re je stro wa na!

KATOWICE/WARSZAWA. Po 181 dniach od zło że nia wnio sku
do Są du Okrę go we go w War sza wie Ślą ska Par tia Re gio nal na zo -
sta ła wpi sa na do ewi den cji par tii po li tycz nych. To jed no z naj dłu -
żej trwa ją cych po stę po wań w spra wie re je stra cji par tii w hi sto -
rii III Rzecz po spo li tej. Wnio sek o re je stra cję ŚPR zo stał wy sła ny
13 paź dzier ni ka 2017 ro ku, do łą czo no do nie go 1300 pod pi sów osób
po pie ra ją cych zgłosz nie par tii, choć usta wa wy ma ga tyl ko 1000 pod -
pi sów. Pod ko niec stycz nia 2018 ro ku Sąd zo bo wią zał wnio sko daw -
ców do zło że nia do dat ko wej li sty pod pi sów, któ re zo sta ły wy sła -
ne mie siąc póź niej. War szaw ski Sąd po ztyw nie zwe ry fi ko wał lo so wo
wy bra ne 200 pod pi sów i 12 kwiet nia 2018 ro ku po sta no wił wpi -
sać Ślą ską Par tię Re gio nal ną do ewi den cji par tii po li tycz nych.86
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Ślą sko god ka – już ję zyk czy jesz cze gwa ra?
Re gio nal ny In sty tut Kul tu ry

KATOWICE.W de ka dę po pierw szym spo tka niu, roz po czy na -
ją cym m.in. pra ce nad ko dy fi ka cją ślą skiej gra fii i or to gra fii, zor -
ga ni zo wa na zo sta ła dru ga kon fe ren cja, pod ty tu łem Ślą sko
god ka – już ję zyk czy jesz cze gwa ra? Współ pra cu jąc z Re gio nal -
nym In sty tu tem Kul tu ry w Ka to wi cach wraz z Wy dzia łem Fi -
lo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go (In sty tu tem Ję zy ka Pol skie -
go im. Ire ny Ba je ro wej i Cen trum Ba dań nad Kul tu ra mi
Mniej szy mi) prof. dr hab. Jo lan ta Tam bor za pro si ła do kon ty -
nu owa nia roz po czę tych 10 lat te mu dys ku sji oraz ana li zy po stę -
pu nor ma ty wi za cji, ak tyw no ści śro do wisk na uko wych i do rob -
ku pi śmien ni cze go Ślą ska. W dniu 27 kwiet nia 2018 ro ku
do sie dzi by Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry przy uli cy Te atral -
nej 4 w Ka to wi cach o go dzi nie 13.00 za pro szo no wszyst kich, dla
któ rych ję zyk jest istot nym spo iwem re gio nal nych spo łecz no -
ści. Lu dzi po słu gu ją cych się śląsz czy zną i tych, któ rzy ją ba da -
ją. Twór ców, któ rzy pi szą po ślą sku i oso by pro pa gu ją ce ich do -
ro bek. Kon ty nu owa no burz li wą dys ku sję nad sta tu sem, kon dy cją
i waż no ścią god ki. 

II Dni Trans trö merowskie
In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów

KATOWICE, KRAKÓW. W dniach 7 i 8 kwiet nia 2018 zor ga ni zo -
wa no 2. Dni Tranströme row skie. dwu dnio we wy da rze nie li te rac -
ko -mu zycz ne w dwóch mia stach kre atyw nych UNE SCO – Ka to -
wi cach, Mie ście Mu zy ki i Kra ko wie, Mie ście Li te ra tu ry.
To mas Tranströmer, szwedz ki po eta na gro dzo ny w 2011 Li te rac -
ką Na gro dą No bla by wał w Pol sce wie lo krot nie, m.in. ja ko gość
Spo tkań Po etów Wscho du i Za cho du, z któ rych wy rósł Fe sti wal
Mi ło sza. Po otrzy ma niu Na gro dy No bla go ścił w Pol sce w 2012
ro ku z oka zji wy da nia je go „Wier szy i pro zy 1954-2004”. W 2014
otrzy mał dok to rat ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go i Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. W Ka to wi cach przed Bi blio te ką Ślą ską, w któ -
rej wy stę po wał, ro śnie je go drze wo. Obok po ezji, mu zy ka by ła bar -
dzo waż nym ele men tem ży cia To ma sa Tranströme ra. Grał
na for te pia nie i or ga nach, po wy le wie, spa ra li żo wa ny, kon ty nu ował
przy go dę z mu zy ką gra jąc spraw ną le wą rę ką – spe cjal nie dla nie -
go pi sa no tak że no we utwo ry.

Wśród go ści Dni Tranströme row skich zna leź li się m.in.: Adam
Za ga jew ski, Ju sty na Bar giel ska, Ry szard Ko zio łek, i zna ko mi -
ci ar ty ści: Ma ja Ko mo row ska, Krzysz tof Glo bisz, Je rzy Tre la,
Jo an na Fre szel oraz Roy al String Qu ar tet. Ho no ro wym go ściem
Dni był Adam Za ga jew ski, lau re at Na gro dy To ma sa Tranströme -
ra z 2000 r. Spe cjal nie z oka zji Dni uka zał się to mik je go po -
ezji pt. „Na sze pół noc ne mia sta” w wy bo rze wła snym Po ety.
W so bo tę 7 kwiet nia od był się kon cert pt. „Mu zy ka słu cha na z to -
bą” z udzia łem Mai Ko mo row skiej, Jo an ny Fre szel i Roy al
String Qu ar tet, w sa li kon cer to wej Mia sta Ogro dów. W pro gra -
mie zna la zła się mu zy ka Fran za Schu ber ta, Lu dwi ga van
Beetho ve na, Dy mi tra Szo sta ko wi cza oraz wier sze Ada ma Za -
ga jew skie go. Kra kow ską od sło nę wy da rze nia zwień czył kon -
cert pt. „Na sze pół noc ne mia sta”, w Cri co te ce. W czę ści po etyc -
kiej pre zen to wa no wier sze To ma sa Tranströme ra i Ada ma
Za ga jew skie go w wy ko na niu Mai Ko mo row skiej i Je rze go Tre -
li. W czę ści mu zycz nej za grał Roy al String Qu ar tet. Go ściem
spe cjal nym Dni w Ka to wi cach i Kra ko wie by ła Pau la
Tranströmer, cór ka No bli sty.

O zbrodniach i społeczeństwie

CZĘ STO CHO WA. 4 kwiet nia 2018 w OPK Gau de Ma ter od by -
ło się spo tka nie z Ada mem Re gie wi czem, kul tu ro znaw cą, ba da czem
śre dnio wiecz no ści, mi ło śni kiem kry mi na łów, au to rem roz pra wy
Po mię dzy zbrod nia mi oraz po wie ści Ka mie ni ca przy An tycz nej. Kil -
ka lat wcze śniej był współ or ga ni za to rem cy klu spo tkań Czę sto cho -
wa do kry mi na łu, w cza sie któ rych au to rzy wy wo dzą cy się z na -
sze go mia sta pre zen to wa li swo je naj now sze książ ki z te go
ga tun ku. Tym ra zem to on pre zen to wał swo ją po wieść na tle współ -
cze snych opo wie ści kry mi nal nych, pol skich i eu ro pej skich, ich spo -
so bów kon stru owa nia świa ta, a tak że in spi ra cji czer pa nych z rze -
czy wi sto ści.

Roz mo wę pro wa dził Mi chał Wilk. Py tał o ulu bio nych pi sa rzy
po wie ści de tek ty wi stycz nych i kry mi nal nych oraz o na uko we po -
szu ki wa nia. Oka za ło się, że waż ną po sta cią dla Re gie wi cza jest
Umber to Eco, au tor Imie nia ró ży, ale tak że wy bit ny se mio tyk, zaj -
mu ją cy się mię dzy in ny mi li te ra tu rą po pu lar ną. Jed ną z klu czo wych
dla współ cze sno ści po sta ci, waż nych to po sów kul tu ry, a tak że wzo -
rem dla li te ra tu ro znaw ców stał się de tek tyw. Śla dy, po szla ki, okru -
chy w po łą cze niu z pra gnie niem ca ło ści i sen su wciąż za chę ca ją
do co dzien nych ak tyw no ści, mi mo tak ty po we go dla po no wo cze -
sno ści scep ty cy zmu.

Pio sen ki mi strza

CZĘ STO CHO WA. Pod czas 11. Fe sti wa lu im. Ka li ny Ję dru sik
w Czę sto cho wie (or ga ni zo wa ne go od 2008 ro ku) za brzmia ły pio -
sen ki zmar łe go rok te mu Woj cie cha Mły nar skie go. To już tra -
dy cja, by w ten spo sób przy po mi nać le gen dy pol skiej pio sen ki,
twór ców oraz wy ko naw ców, a pio sen ki Mły nar skie go wciąż in -
spi ru ją. Za nim jed nak za śpie wa li je uczest ni cy kon kur su usły -
sze li śmy ich wy bór w wy ko na niu ze spo łu Mły nar ski Plays Mły -
nar ski. Ga bie Kul ce to wa rzy szy li: Jan Mły nar ski (per ku sja), Piotr
Za brodz ki (pia ni no aku stycz ne), Woj ciech Tra czyk (gi ta ra ba -
so wa, kon tra bas).

Na stęp ne go dnia (7 kwiet nia) z twór czo ścią mi strza zmie rzy li się
mło dzi wo ka li ści i wo ka list ki. Ce zu rą nie był wiek, a de biut fo no -
gra ficz ny, choć wie lu uczest ni ków ma na swo im kon cie suk ce sy
mu zycz ne. Ju ry w skła dzie: Jan Mły nar ski, Iwo na Cho łuj oraz Ma -
rian Flo rek, po wy słu cha niu pre zen ta cji 10 uczest ni ków przy zna -
ło Na gro dę Pre zy den ta Mia sta Czę sto cho wy Mar ty nie Ka sprzyc -
kiej. Dru gą na gro dę otrzy ma ła Bar ba ra Pio trow ska,
trze cią – Alek san dra Le chow ska. Wy róż nie nie Fun da cji im. Woj -
cie cha Mły nar skie go wrę czo no Agniesz ce Ka ca le. Lau re aci wy -
stą pi li pod czas fi na ło we go kon cer tu. Wcze śniej jed nak za śpie wał
ubie gło rocz ny zwy cięz ca – Piotr Zu bek.

Przy pa dek opa no wał mia sto

CZĘ STO CHO WA. W kwiet niu w wie lu miej scach Czę sto cho -
wy – w Miej skiej Ga le rii Sztu ki, OPK Gau de Ma ter, ga le rii In sty -
tu tu Sztuk Pięk nych, Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. Sta szi -
ca, w Kon duk to row ni oraz Ga le rii 3 Ko lo ry – przy go to wa no
wy sta wy w ra mach 4. In ci dent – Ac ci dent. Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Mu zy ki i Sztu ki.

Po mysł spo tka nia na ro dził się przed la ty pod czas wer ni sa żu w Pa -
laz zo Cec chi ni w Cor do va do. Ini cja to ra mi i or ga ni za to ra mi są Bar -
tosz Frą czek i Wło dzi mierz Ka ran kie wicz. Od 2012 ro ku spo tka -
nie od by wa się co trzy la ta. O je go wzra sta ją cej si le i po pu lar no ści
świad czy co raz więk sza prze strzeń wy sta wien ni cza. W tym ro ku
w wy da rze niu wzię ło udział po nad 100 ar ty stów z 20 kra jów.
To do sko na ła moż li wość po rów na nia kul tu ry za chod niej (w tym
przed sta wi cie li obu Ame ryk) z kul tu rą Wscho du, re pre zen to wa - 87
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XXX Ju bi le uszo wy Ple ne r Miej ski
Ar chi tek tu ra prze my sło wa Czę sto cho wy w in ter pre ta cji ar ty stycz nej
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TOMASZ

MARKIEWKA
Fo to gra fię trak tu ję ja ko pod ręcz ny no tat nik

z po dró ży – tych bli skich, i tych dal szych – któ ‐

ry po zwa la mi na uchwy ce nie chwi li w jej nie ‐

po wta rzal no ści. W miej scach, któ re utrwa lam

naj czę ściej szu kam har mo nii, sku pie nia i ci szy,

na wet je śli są one ukry te w cha osie wra żeń.

Zdję cia te sta ją się za tem bar dziej na rzę dziem

pa mię ci, dro gą po wro tu do emo cji kon kret ne ‐

go miej sca i cza su, niż po szu ki wa niem warsz ta ‐

to wej do sko na ło ści. Tak ro zu miem ra dość

fo to gra fo wa nia.

Times Square, Nowy Jork (luty 2015) 

Nerja, Andaluzja (maj 2014)

Dr To masz Mar kiew ka jest li te ra tu ro znaw cą i prze kła ‐

do znaw cą w In sty tu cie Neo fi lo lo gii Aka de mii Tech nicz ‐

no ‐Hu ma ni stycz nej w Biel sku ‐Bia łej. 

ną przez uczest ni ków z Chin, Ko rei Po łu dnio wej, Ne pa lu, Ma le -
zji czy In dii.

W tym ro ku w or ga ni za cję przed się wzię cia włą czył się tak że In -
sty tut Mu zy ki AJD, któ ry za pro po no wał cykl kon cer tów. Pod czas
wer ni sa żu w Miej skiej Ga le rii Sztu ki, 20 kwiet nia, wy stą pi li: Ro -
bert Gaw roń ski, Ja kub Bra wa ta, Ma ciej Za gór ski i Bar ba ra Ka raś -
kie wicz, a tak że du et akor de ono wy Amal ga lis, czy li Ewa Gra bow -
ska -Lis oraz Da niel Lis.

Prze my sło wa prze szłość Czę sto cho wy

CZĘ STO CHO WA. W Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta -
szi ca od 14 lu te go moż na by ło oglą dać efek ty XXX Ju bi le uszo we -
go Ple ne ru Miej skie go Ar chi tek tu ra prze my sło wa Czę sto cho wy w in -
ter pre ta cji ar ty stycz nej. Wy sta wę przy go to wa ło Mu zeum
Czę sto chow skie ra zem z ZPAP Od dzia łem w Czę sto cho wie.
W ple ne rze wzię ło udział 27 pla sty ków z miej sco we go od dzia łu
oraz przy ja cie le z od dzia łów gli wic ko -za brzań skie go oraz wro cław -
skie go.

W tym ro ku te ma tem sta ła się prze my sło wa tra dy cja mia sta. Ar -
ty ści utrwa li li miej sco we fa bry ki (Bro war, Ela nex, Weł no pol, Za -
pał czar nię), pa ła cy ki i wil le prze my słow ców (Wil hel ma Bras sa, Ber -
nar da Hant ke go, Je ana Mot te go), wy bra ne de ta le ar chi tek to nicz ne.
Stwo rzy li też swe go ro dza ju syn te zy prze my sło wej Czę sto cho wy
(Lech Le dec ki), a tak że por tre ty daw nych wła ści cie li (Alek san der
A. Wal berg Ra fa ła J. Cier pia ła).

Ar ty ści, do ku men tu jąc stan fak tycz ny daw nych przed się biorstw,
jed no cze śnie ko men to wa li współ cze sność. Ujaw nia ły to już ty tu -
ły prac – cykl Za mknię te Ma rii Ko no pac kiej, Ci sza Ja dwi gi Wo -
sik, al bo wy bra ny ele ment świa ta, np. ko lo ro wy wy kwit w pra cy
Gra ży ny Tar kow skiej Na ścia nie Weł no po lu.

Re tro spek ty wa So boc kie go

CZĘ STO CHO WA. Do 15 kwiet nia w Miej skiej Ga le rii Sztu ki moż -
na by ło obej rzeć wy sta wę Le szek So boc ki. Re tro spek ty wa, któ rej
ku ra tor ka mi by ły Bar ba ra Ma jor i Jo an na Ma ty ja. Po ka za no oko -
ło 300 prac czę sto cho wia ni na, iro nicz ne go ko men ta to ra rze czy wi -
sto ści. Ar ty sta re pre zen tu je nurt No wej Fi gu ra cji, jest jed nym z za -
ło ży cie li gru py WPROST (1966–1986), do któ rej na le że li tak że:
Ja cek Wal toś, Ma ciej Bie niasz, Zby lut Grzy wacz oraz Bar ba ra Skąp -
ska, za an ga żo wa ny w dzia łal ność pod zie mia.

Na wy sta wie moż na by ło zo ba czyć pra ce z ko lej nych okre sów
twór czych. W bo ga tym zbio rze au to por tre tów So boc ki za po mo -
cą ty po wych ge stów, ubio ru upo dab niał się do roz po zna wal nych
po sta ci, by w ten spo sób ko men to wać współ cze sność. Po ka za no
tak że gra fi ki na wią zu ją ce do naj waż niej szych wy da rzeń na ro -
du: II woj ny świa to wej, ko lej nych prze ło mów – 1968, 1970, dzia -
łal no ści związ ku So li dar ność, sta nu wo jen ne go, pon ty fi ka tu Ja na
Paw ła II czy śmier ci ks. Je rze go Po pie łusz ki. By ły tak że Ety kie ty
za stęp cze oraz Zna ki ostrze gaw cze. Z in sta la cji prze dsta wio no m.in.
Krze sło bez wła ści wo ści czy Pa no ra mę (o wy da rze niach na Wę -
grzech 1956). Pra ce uzu peł nio no wy po wie dzia mi ar ty sty oraz tek -
sta mi kry tycz ny mi.

Krót ko

■ Za gra li: Fil har mo nia Czę sto chow ska – kon cert A to Pol ska wła -
śnie z oka zji 65-le cia Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Śląsk”, Dżem; OPK
Gau de Ma ter – Pa weł Ło wic ki; klub Ru ra – Le mon; Mu zeum Mo -
net i Me da li Ja na Paw ła II – Mar ty na Ja ku bo wicz (kon cert Zwy -
kły włó czę ga de dy ko wa ny Bo bo wi Dy la no wi), Piotr Bu kartyk; plac
Bie gań skie go – Me sa jah.
■ Wy sta wia li: OPK Gau de Ma ter – Wła dy sław Ra tu siń ski; Mu -

zeum Czę sto chow skie – Re kin i ba ran zdję cia Mar ty i Ada ma Bier -
na tów z po dró ży po Is lan dii.
■ 20 kwiet nia spo tka nie po etyc kie z Ma riu szem Ku sio nem w Bi -

blio te ce Pu blicz nej im. W. Bie gań skie go.
■ 20–21 kwiet nia od był się IV Czę sto chow ski Fe sti wal Po dróż -

ni czy Za ho ry zon tem.
■ 13 kwiet nia w Ga le rii Do brej Sztu ki Agniesz ka Mi try opo wia -

da ła o drze wo ry tach Ste fa na Mro żew skie go.
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