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PU BLI CY STY KA
2 Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4 Ta de usz Sier ny WY WIAD Z JM REK TO REM UŚ PROF. DR HAB. An drze jem Ko wal czy kiem

Z OKA ZJI OB CHO DÓW 50-LE CIA UŚ KO MEN TA RZA UDZIE LI LI:
6 prof. zw. dr hab. An drzej No ras
7 prof. dr hab. Mi chał Da szy kow ski
8 prof. zw. dr hab. Ta de usz Sła wek
9 prof. dr hab. Ry szard Ko zio łek

10 prof. dr hab. To masz Pie trzy kow ski
11 Ka ta rzy na To pol ska Prze wod ni czą ca Za rzą du Sa mo rzą du Stu denc kie go UŚ
12 prof. zw. dr hab. Jó zef Bań ka

13 LIST JM Rek to ra Po li tech ni ki Ślą skiej Prof. dr hab. inż. Ar ka diu sza Mę ży ka
24 Mi chał Paw lak DOK TO RAT HO NO RO WY DLA PROF. WIE SŁA WA BA NY SIA
25 Ka ta rzy na Nie spo rek KON FE REN CJA ŚWIA TY PO ETYC KIE EDWAR DA ZY MA NA
26 Hen ryk Szcze pań ski ASTO RIA KON TRA MO NO POL
36 Mał go rza ta Kło sko wicz O TOŻ SA MO ŚCI GLI WIC I GLI WI CZAN.

Roz mo wa z dr hab. To ma szem Na wroc kim oraz dr. hab. Krzysz to fem Bier wia czon kiem
38 Mał go rza ta Kło sko wicz CI PRAG MA TYCZ NI BI ZAN TYŃ CZY CY.

Roz mo wa z prof. dr. hab. Prze my sła wem Mar ci nia kiem
40 Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW: KRZYSZ TOF UNI ŁOW SKI
44 Wie sła wa Ko no pel ska XIX FE STI WAL AVE MA RIA
48 Jo an na Wa roń ska PIO SEN KA MI O PIO TRZE MA CHA LI CY
49 To masz Bie nek NO WE FA LE NA OD RZE
52 Ju lia Mon tew ska W IMIĘ MI ŁO ŚCI I CHWA ŁY
60  BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK BO GU RO DZI CY
74 Jan Ma lic ki JAK PI SAŁ PA WEŁ JA SIE NI CA: KA DŁUB KO WE WY MY SŁY
82 To masz Bie nek RA RY TA SY Z PRZE MY TU

PLA STY KA, MA LAR STWO, FO TO GRA FIA
32 NO WA SIE DZI BA WY DZIA ŁU RA DIA I TE LE WI ZJI UŚ
33 Ju lia Agniesz ka Szy ma la UNI WER SY TET ŚLĄ SKI
68 Ro man Ma ciusz kie wicz IN STY TUT SZTU KI – CIE SZYN
69 GA LE RIA: PRE ZEN TA CJA IN STY TU TU SZTU KI W CIE SZY NIE
88 PRA CE DY PLO MO WE: IN STY TUT SZTU KI UŚ WY DZIAŁ AR TY STYCZ NY

PO EZJA I PRO ZA
3 WIERSZ NA OTWAR CIE Ja nusz Kry szak JUŻ PO LI CZO NE

14 Ja nusz Kry szak WIER SZE
16 Wi kien tij Wie rie sa jew NO TAT KI DLA SIE BIE (prze ło żył Ma rian Ki siel)
46 Ewa Par ma WIER SZE
56 Piotr Ba giń ski EIN STE IN PRZE PŁY WA WI SŁĘ W NIE SZA WIE
73 Ma rek Pie cho ta ZE STA RYCH I NO WYCH PRZY OKA ZY JEK (SA TY RY)

FE LIE TO NY
35 ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek W LU BI NIE, W CIA ŚNIE

I NA MIE CHO WI CACH
45 Ry szard Ja sno rzew ski ROK OLIM PIJ SKI. WA ZA ZMY SŁÓW
55 MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek. 30. ROCZ NI CA ŚMIER CI MA RIA NA

WAL LEK -WA LEW SKIE GO. DZIE CIĘC TWO MU ZY KI?

KSIĄŻ KI
62 Ka ta rzy na Nie spo rek PO EZJA PY TAŃ
63 Bar tło miej Bie las KU KIEŁ KO WY ŚWIAT
64 Alek san dra Chy lew ska -Tölle BRECHT RAZ JESZ CZE
65 An drzej Juch nie wicz (PRZE) MOC PO PKUL TU RY
66 Ewa Bar tos OBO ZO WE DO ŚWIAD CZE NIE MOR CIN KA
67 Ta de usz Sier ny OJ CZY ZNA, NA UKA, CNO TA
80 KSIĄŻ KI NA DE SŁA NE

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 
78  Ewa Ma dej OGÓL NO POL SKI TY DZIEŃ BI BLIO TEK W JA STRZĘ BIU -ZDRO JU

NO TAT NIK KUL TU RAL NY
84 CZĘ STO CHO WA, KA TO WI CE, OPO LE, TAR NOW SKIE GÓ RY, ZA BRZE. 

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Ry szard Czer now, Ol ga Ko ru sie wicz, An na Paw lusz kie wicz,
Ju lia Agniesz ka Szy ma la, Bo gna Skwa ra, 

Na okład ce: Ju lia Agniesz ka Szy ma la: fo to gra fia sie dzi by Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Ślą skie go.
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Ślą skie śro do wi sko aka de mic kie to
trze cia w Pol sce pod wzglę dem ilo ści

stu den tów – po War sza wie i Kra ko ‐
wie – spo łecz ność lu dzi kształ cą cych się
na stu diach. Do naj star szych tra dy cji
uczel nia nych od wo łać się mo że Aka de mia
Mu zycz na im. Ka ro la Szy ma now skie go
kon ty nu ują ca dzia łal ność dy dak tycz ną
za po cząt ko wa ną 28 wrze śnia 1929 przez
ów cze sne Pań stwo we Kon ser wa to rium
Mu zycz ne, nie co młod szy jest Uni wer sy ‐
tet Eko no micz ny, któ re go zrę by zbu do ‐
wa no na ba zie za in au gu ro wa ne go
11 stycz nia 1937 ro ku Wyż sze go Stu dium
Na uk Spo łecz no Go spo dar czych. Tuż
po za koń cze niu II Woj ny Świa to wej
6 czerw ca 1945 ro ku roz po czę ła dzia łal ‐
ność Po li tech ni ka Ślą ska, a w mar cu
(20.03.) 1948 ro ku za in au gu ro wa ła dzia ‐
łal ność dy dak tycz ną Aka de mia Le kar ska
w By to miu, któ rej tra dy cje kon ty nu uje
Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny.

Tra dy cyj nie mło dzież ślą ska nie znaj du ‐
ją ca w Ka to wi cach sa tys fak cjo nu ją cej ją
ofer ty dy dak tycz nej wę dro wa ła na stu dia
do Kra ko wa lub Wro cła wia. Ten trend
w pew nym stop niu za ha mo wa ło po wo ‐
ła nie w Ka to wi cach w 1950 ro ku Wyż szej
Szko ły Pe da go gicz nej (29.11.1950),
a w ro ku 1963 Stu dium Uni wer sy te tu Ja ‐
giel loń skie go, prze kształ co ne go w ro ku
aka de mic kim 1966/1967 w Fi lię Uni ‐
wer sy te tu Ja giel loń skie go.

Lecz praw dzi we uni ver si tas ma gi stro ‐
rum et scho la rium czy li Uni wer sy tet Ślą ‐
ski w Ka to wi cach po wie lu upo rczy wych
za bie gach przed sta wi cie li śro do wisk in ‐
te li genc kich i władz po li tycz nych oraz ad ‐
mi ni stra cyj nych po wstał 8 czerw ca 1968
ro ku.

1 paź dzier ni ka 1968 ro ku w Ha li Par ‐
ko wej od by ła się in au gu ra cja pierw sze ‐
go ro ku aka de mic kie go Al ma Ma ter Si ‐
le sien sis i za brzmia ło dum ne Gau de amus
igi tur. Pierw szym JM Rek to rem no wo po ‐
wsta łej uczel ni w la tach od 1968 do 1972
był ba dacz hi sto rii Ślą ska prof. dr hab.
Ka zi mierz Po pio łek.

Po pięć dzie się ciu la tach dzia łal no ści
aka de mic kiej uczel nia mo że po chwa lić się
bo ga tym do rob kiem na uko wym i ogrom ‐
ną po nad stu ty sięcz ną rze szą ab sol wen ‐
tów. Każ da dzia łal ność aka de mic ka jest
wkła dem uczel ni w roz wój ka pi ta łu spo ‐
łecz ne go i kul tu ro we go re gio nu w ja kim
funk cjo nu je. W naj lep szym okre sie roz ‐
wo ju Uni wer sy te tu uczel nia kształ ci ła
po nad 40 000 stu den tów, dziś stu diu ‐
je 26 000 osób na 12 wy dzia łach i 77 kie ‐
run kach. Ba za dy dak tycz na Uczel ni ulo ‐
ko wa na jest w Ka to wi cach, So snow cu,
Cho rzo wie, Cie szy nie.

Uni wer sy tet to nie tyl ko in sty tu cja
lecz tak że wiel ki sym bol idei wol no ści ba ‐
dań, au to no mii szko ły wy wie dzio nej
z od le głych śre dnio wiecz nych tra dy cji, od ‐
ręb na i ory gi nal na wspól no ta na ucza ją ‐
cych i uczą cych się, kul ty wu ją ca tra dy cje
owe go uni ver sum, na wet wów czas
– a mo że przede wszyst kim – gdy osią gnę ‐
ła za le d wie wiek „abra ha mo wy”.

Uczel nia to tak że śro do wi sko lu dzi,
któ rzy po zna nie praw dy przez na ukę
trak tu ją ja ko swój cel w ży ciu, pła cąc cza ‐
sem wy so ką ce nę za dą że nie lub obro nę
praw dy – ta kiej ja ką uzna ją za obiek tyw ‐
ną. Ra cjo nal ne mu my śle niu, wy bit nym
kwa li fi ka cjom po znaw czym mu szą to ‐
wa rzy szyć naj wyż sze wa lo ry mo ral ne,
do pie ro wów czas stu dent wkra cza ją cy
w mu ry uczel ni mo że zna leźć tam swe go
mi strza i wzo rzec po stę po wa nia ba daw ‐
cze go oraz suk ce su dy dak tycz ne go.

Tej za słu żo nej Uczel ni po świę ci my
znacz ną część czerw co we go nu me ru
„Ślą ska”. 

Czer wiec to mie siąc nie tyl ko chwa leb ‐
nej rocz ni cy po wsta nia Uni wer sy te tu
Ślą skie go ale okres ob fi tu ją cy w licz ne
rocz ni ce uro dzin zna ko mi to ści na uki
i sztu ki: 3 czerw ca 1793 ro ku uro dzi li się:
An to ni Mal czew ski, pierw szy pol ski zdo ‐
byw ca Mont Blanc i pre kur sor ro man ty ‐
zmu w na szej li te ra tu rze, w tym sa mym
ro ku Alek san der Fre dro (20.06), a w 1838
Jan Ma tej ko, w 1843 Edward Grieg,
w 1878 Ja mes Oli ver Cur wo od au tor
m.in.  Sza rej wil czy cy, Łow ców wil ków i in ‐
nych po wie ści tra per skich, w 1883 John
May nard Key nes – wy bit ny eko no mi sta,
a w czerw cu 1898 ta kie zna ko mi to ści jak:
Fre de ri co Gar cia Lor ca hisz pań ski po eta,
Wi told Ta szyc ki pol ski wy bit ny ję zy ko ‐
znaw ca oraz Erich Ma ria Re ma rque nie ‐
miec ki pi sarz (Na za cho dzie bez zmian),
w 1903 Georg Or well, w 1923 Hen ryk
Chmie lew ski pseu do nim Pap cio Chmiel
(7.06.), słyn ny ry sow nik, twór ca ko mik ‐
su o Tom ku, Rom ku i A’Tom ku; w 1938
Vla di mir Ji ra nek au tor sce na riu sza po pu ‐
lar nej cze skiej kre sków ki pt.: Są sie dzi,
w 1948 An drzej Sap kow ski, w 1953 Ja ro ‐

mir No ha vi ca po pu lar ny w Pol sce pie ‐
śniarz z Ostra vy.

Czer wiec ob fi tu je w rocz ni ce waż nych
zda rzeń o zna cze niu na uko wym, spo łecz ‐
nym i po li tycz nym: 4.06.1783 zor ga ni zo ‐
wa no pierw szy po kaz ba lo nu bra ci
J. i J. Mont gol fie rów, w 1885 z Fran cji
prze trans por to wa no do No we go Jor ku
słyn ną Sta tuę Wol no ści, 10 czerw ca 1898
ro ku zmar ła Tu one Uda ina na chor wac ‐
kiej wy spie Krk – ostat nia oso ba po słu gu ‐
ją ca się ję zy kiem dal ma tyń skim, od te go
dnia ten ję zyk stał się ję zy kiem mar twym,
a 27 czerw ca 1898 ro ku Jo shua Slo cum
za koń czył swój rejs, w któ rym ja ko pierw ‐
szy sa mot ny że glarz opły nął ca ły świat,
w 1903 ro ku – 25 czerw ca Woj ciech
Kor fan ty zo stał pierw szym pol skim po ‐
słem do Re ich sta gu wy bra nym w ów cze ‐
snych Pru sach na Gór nym Ślą sku, w 1913
bry tyj ska su fra żyst ka Emi ly Da vi son wpa ‐
dła pod ko py ta ko nia kró la Je rze go V,
zmar ła w kil ka dni póź niej, w 1918 po cho ‐
wa no w Kryp cie św. Le onar da na Wa we ‐
lu pro chy Ta de usza Ko ściusz ki, w 1938
opu bli ko wa no pierw szy od ci nek Su per ‐
me na, w 1958 ro ku w In sty tu cie Ba dań
Ją dro wych uru cho mio no w Świer ku
pod War sza wą pierw szy w Pol sce re ak ‐
tor ją dro wy, w Opo lu w 1963 ro ku po raz
pierw szy zor ga ni zo wa no I Kra jo wy Fe sti ‐
wal Pio sen ki Pol skiej, w 1968 zmar ła za ‐
po mnia na dziś ame ry kań ska pi sar ka,
dzia łacz ka spo łecz na He len Kel ler – pierw ‐
sza oso ba głu cho nie ma, któ ra ukoń czy ‐
ła wyż sze stu dia, 27 czerw ca 1978 ro ku
od był się start ra kie ty So juz 30 z Mi ro sła ‐
wem Her ma szew skim na po kła dzie, jak
do tąd je dy nym pol skim ko smo nau tą,
w 1993 ro ku od by ła się pre mie ra fil mu
S. Spiel ber ga Ju ras sic Park. Wszy scy
pew nie pa mię ta my prze pro wa dzo ne
15 lat te mu w czerw cu 2003 ro ku re fe ren ‐
dum w spra wie przy stą pie nia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, w cza sie któ re go
za in te gra cją z UE opo wie dzia ło się
77,45% gło su ją cych, w tym że ro ku roz po ‐
czę ła swą dzia łal ność na le żą ca do Fun da ‐
cji Lux Ve ri ta tis‐Te le wi zja Trwam.

Nie wszyst kim tym oko licz no ściom
z oczy wi stych wzglę dów po świę ci my
uwa gę w tym nu me rze za po wia da ją cym
upal ne la to  – ale przy po mi na jąc bo gac ‐
two wy bra nych prze cież wy da rzeń hi sto ‐
rycz nych od le głych i tych cał kiem bli ‐
skich – pro po nu je my na szym PT
Czy tel ni kom chwi lę re flek sji nad sen ‐
ten cją sta ro żyt nych: ni hil sem per flo ret:
aetas suc ce dit aeta ti.

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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JANUSZ KRYSZAK

Ja nusz Kry szak, ur. 1945 w Byd gosz czy, po eta, kry tyk
i hi sto ryk li te ra tu ry, edy tor po ezji awan gar do wej, eme ‐
ry to wa ny pro fe sor Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. Wy bit ny znaw ca po ezji XX wie ku, a tak że
pol skiej twór czo ści emi gra cyj nej. Au tor ośmiu zbio rów
szki ców, ostat nio: Na ła sce słów (2007), A po zie mi wy ‐
chodź cy idą w ob ce kra je. O po ezji i po etach Dru giej
Emi gra cji (2010), Po eta w po szu ki wa niu rze czy wi sto ‐
ści, (2011). Ja ko po eta opu bli ko wał kil ka na ście to mi ‐
ków, ostat nio: Ele gia na odej ście szpa ka (2005),
Szcze li ny świa ta (2011). Miesz ka w To ru niu.

JUŻ PO LI CZO NE

Na ja kie go męż czy znę pad nie znie nac ka

zły los.

Na te go, któ ry od go dzi ny stoi na uli cy

przed ba rem, pro sząc o drob ne

już padł.

Dni je sie ni z ru da wy mi drze wa mi

i chłod ną mżaw ką
już po li czo ne.

Źle im słu ży obo jęt na sa mot ność.
Opa dłe li ście po wie dzą jesz cze kil ka słów

sze lesz cząc pod sto pa mi sto ją ce go męż czy zny,

któ re go wzrok po dą ża za nie do pał kiem pa pie ro sa.
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– Ja kie osią gnię cia, suk ce sy Uczel ni

w ostat nich 50 la tach uwa ża JM za naj bar ‐
dziej istot ne, naj waż niej sze w hi sto rii Uni ‐
wer sy te tu Ślą skie go?

– Wy da rzeń i suk ce sów w pięć dzie się cio -
let niej hi sto rii Uni wer sy te tu Ślą skie go by ło
bar dzo wie le, dla te go trud no jest wska zać
jed no naj waż niej sze. Bar dzo waż nym mo -
men tem w hi sto rii Uczel ni by ło in ter no wa nie
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go rek to ra
UŚ prof. Au gu sta Cheł kow skie go oraz pro -
rek tor prof. Ire ny Ba je ro wej – był to je dy ny
w ca łym kra ju przy pa dek in ter no wa nia le gal -
nie wy bra nych i urzę du ją cych władz uczel ni.
Z nie co bliż szej hi sto rii moż na wy mie nić
przy zna nie sta tu su KNOW dla Cen trum Stu -
diów Po lar nych, któ re pro wa dzi ba da nia
na świa to wym po zio mie nad zmia na mi kli -
ma tu, ma jąc za po li gon ba daw czy Ark ty kę
i An tark ty dę. Kon ku ren cja by ła bar dzo moc -
na, o sta tus ten ubie ga ło się wie le uzna nych
ośrod ków w kra ju, a KNOW tra fił wła śnie
na Uni wer sy tet Ślą ski. Istot nym mo men tem
by ło uru cho mie nie wspól nej z Uni wer sy te -
tem Eko no micz nym no wo cze snej bi blio te -
ki  – Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio -
te ka Aka de mic ka. To pierw szy i chy ba
je dy ny ta ki przy pa dek w śro do wi sku aka de -
mic kim w Pol sce, gdy dwie uczel nie ma ją
wspól ną bi blio te kę. CI Ni BA to je den z naj no -
wo cze śniej szych ośrod ków in for ma cji
na uko wej w Eu ro pie. Mo de lo we współ dzia -
ła nie dwóch uni wer sy te tów przy czy ni ło się
do po wsta nia pierw sze go mię dzy uczel nia -
ne go cen trum spe cja li stycz nej in for ma cji słu -
żą cego lu dziom na uki, biz ne su, edu ka cji
i kul tu rze, a tak że roz wo jo wi spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. No wa pla ców ka sta ła się
nie tyl ko głów nym ośrod kiem kam pu su uni -
wer sy tec kie go. Po zy tyw nie od dzia łu je tak że
na ca łe cen trum mia sta. Z usług CI NiB -y ko -
rzy sta za rów no śro do wi sko aka de mic kie, jak
i miesz kań cy mia sta i re gio nu. 

Suk ce sem Uczel ni jest stwo rze nie no wo -
cze sne go kam pu su na uk ści słych w Cho rzo -
wie. Ślą skie Mię dzy uczel nia ne Cen trum
Edu ka cji i Ba dań In ter dy scy pli nar nych, czy li
zin te gro wa ny, no wo cze sny kam pus umoż li -
wia ją cy kon struk cję in ter dy scy pli nar nych ze -
spo łów ba daw czych, któ re pro wa dzą kie run -
ki w po sta ci pro gra mów dy plo mo wych, to
miej sce, gdzie kre atyw ne my śle nie stu den tów
jest prio ry te tem. 

Waż nym wy da rze niem by ło utwo rze nie
Wy dzia łu Teo lo gicz ne go – dzię ki cze mu Uni -
wer sy tet Ślą ski stał się uni wer sy te tem kom -
plet nym. I cho ciaż Na gro dy No bla jesz cze
nie ma my, to na si na ukow cy i stu den ci od nie -
śli bar dzo wie le suk ce sów – czy to in dy wi du -
al nych, czy to ze spo ło wych. Moc na ka dra
na uko wa i jej osią gnię cia, nie tyl ko ba daw -
cze, ale tak że or ga ni za cyj ne, dy dak tycz ne,
rów nież bar dzo do brze świad czą o na szej
wy so kiej po zy cji.

– Ja ką ro lę od gry wał i od gry wa Uni wer sy ‐
tet Ślą ski wo bec spo łe czeń stwa wo je wódz ‐
twa ślą skie go, śro do wisk na uko wych i in te ‐
lek tu al nych Ślą ska?

– Uni wer sy tet Ślą ski ma ogrom ny wkład
w zmia nę kra jo bra zu wiel ko prze my sło we go
re gio nu – kra ina wę gla i sta li sta ła się przede
wszyst kim za głę biem in te lek tu al nym, co nie -
wąt pli wie  do brze ro ku je na przy szłość. W do -

Wy wiad

z JM Rek to rem UŚ

prof. dr. hab.

An drze jem

Ko wal czy kiem
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mi nu ją cej mie rze sta ło się tak dzię ki Uni wer -
sy te to wi, je go pro fe so rom, stu den tom i li czą -
cej oko ło 250 tys. rze szy ab sol wen tów. 

Uni wer sy tet Ślą ski nie tyl ko strze że war -
to ści i swo jej nie za leż no ści, ale rów nież słu -
ży oby wa tel skie mu spo łe czeń stwu, wspie -
ra jąc roz wój go spo dar czy i kul tu rę i tym
sa mym przy czy nia jąc się do roz wo ju cy wi li -
za cyj ne go re gio nu i kra ju. Na sza Uczel nia
dzia ła w prze ko na niu, że kształ ci nie tyl ko fa -
chow ców w okre ślo nych spe cjal no ściach za -
wo do wych, lecz tak że przy szłych uczest ni -
ków ży cia pu blicz ne go. Wie lu z na szych
ab sol wen tów wy ra sta na li de rów in sty tu cji,
firm biz ne so wych i spo łecz no ści. Są wśród
nich tak że po li ty cy i par la men ta rzy ści, na -
ukow cy i licz ne gro no na uczy cie li, sa mo rzą -
dow cy i me na dże ro wie firm, któ rzy od gry -
wa ją istot ną ro lę w spo łecz no ściach
lo kal nych czy też z po wo dze niem dzia ła ją
na rzecz re gio nu i kra ju. Uni wer sy tet bo -
wiem po zo sta wia dzie dzic two – i to po dwój -
ne: pi sa ne – ści śle na uko we, i nie pi sa ne
– etos, za ko do wa ny w lu dziach, w spo łecz no -
ści aka de mic kiej Uni wer sy te tu Ślą skie go,
któ rej czę ścią są je go ab sol wen ci. 

Ogrom ny po ten cjał ludz ki, na uko wy, dy -
dak tycz ny i kul tu ral ny, ja ki re pre zen tu je nasz
Uni wer sy tet, ale tak że ogrom ny po ten cjał
na uko wy sku pio ny w na szym re gio nie w in -
nych, prze cież zna ko mi tych uczel niach, po -
wi nien być jesz cze bar dziej wy ko rzy sty wa -
ny do po dej mo wa nia wspól nych wy zwań
i przed się wzięć przede wszyst kim dla Ślą ska
w co raz bar dziej kon ku ren cyj nym świe cie.
Wszyst kim nam prze cież za le ży na tym, aby
tu taj wła śnie two rzyć jak naj lep sze wa run ki
do ży cia, aby na Ślą sku i w Za głę biu na sza
mło dzież chcia ła po dej mo wać na ukę i pra cę,
aby nasz re gion wzmac niał swo ją po zy cję we
współ cze snym spo łe czeń stwie wie dzy. Tym
wy zwa niom słu ży dziś i bę dzie słu żył
w przy szło ści Uni wer sy tet Ślą ski.

– Uni wer sy tet Ślą ski był dzie wią tym po ‐
wo ła nym w okre sie po wo jen nym Uni wer ‐
sy te tem w Pol sce, kształ cą cym jed no cze ‐
śnie – w naj lep szym okre sie swe go roz wo ju

– po nad 40 000 stu den tów. Jak do sto so ‐
wu je się Uczel nia do re aliów XXI wie ku,

do do by In ter ne tu, glo ba li za cji na uki, ry ‐
wa li za cji uczo nych o gran ty i … ocze ki wań
stu den tów?

– Na sze pla ny na ko lej ne la ta kon cen tru ją
się na umac nia niu po zy cji Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w re gio nie, tak że po za nim – ja ko
uczel ni moc nej w kra ju, roz po zna wa nej
za gra ni cą. 

Se nat Uni wer sy te tu Ślą skie go w 2016 ro ku
przy jął wie lo let ni pro gram roz wo ju uczel ni
„50+”. Jest to do ku ment, któ ry w spo sób kom -
plek so wy uj mu je wszyst kie prze mia ny, ja kie
po win ny do ko nać się na na szej Uczel ni, ko -
niecz ne do osią gnię cia za mie rzo nych ce lów. 

Re ali za cja wspo mnia ne go pla nu wy ma ga
wie lu śmia łych przed się wzięć. Naj waż niej -
szym  jest wzmac nia nie po ten cja łu ba daw -
cze go i dy dak tycz ne go Uczel ni. Bę dzie to
wy ma gać dal sze go wzmoc nie nia ka dry na -
uko wej, oraz uno wo cze śnie nia  in fra struk tu -
ry dy dak tycz no -ba daw czej. Nie usta je my
w dą że niach do po pra wy wa run ków stu dio -
wa nia oraz pro wa dze nia ba dań na uko wych.
Opra co wa li śmy pro gram in we sty cyj ny, któ -

re go naj waż niej szy mi ele men ta mi są:
wzmoc nie nie kam pu su cen tral ne go w Ka to -
wi cach po przez bu do wę Cen trum Bio tech no -
lo gii i Bio róż no rod no ści oraz In ter dy scy pli -
nar ne go Cen trum Che mii, mo der ni za cja
dwóch in nych obiek tów w tym kam pu sie,
a tak że bu do wa wie lo funk cyj nej ha li spor to -
wej i do mów stu denc kich w kam pu sie ka to -
wic kim; kon so li da cja kam pu su w Cho rzo -
wie, któ ra wła śnie się do ko nu je, i – co rów nie
waż ne – mo der ni za cja obiek tów kam pu su
w Cie szy nie. Są to za mie rze nia bar dzo am bit -
ne, sta no wią one du że wy zwa nie nie tyl ko dla
nas, człon ków spo łecz no ści UŚ, lecz tak że
dla ca łe go re gio nu i je go władz. Czy ni my
usil ne sta ra nia, aby na sze pla ny sfor mu ło wa -
ne w pro gra mie „Uni wer sy tet Ślą ski 50+”
zna la zły uzna nie rów nież w oczach władz
re gio nal nych i cen tral nych, aby mo gły zna -
leźć się na li ście in we sty cji do zre ali zo wa nia
w nad cho dzą cych la tach. O to za bie ga my,
dla tej ini cja ty wy sta ra my się uzy skać wspar -
cie władz sa mo rzą do wych i pań stwo wych
oraz na szych przed sta wi cie li w par la men cie.
Li czy my tak że na wspar cie przy ja ciół Uni -
wer sy te tu, na wspar cie licz nej rze szy na -
szych ab sol wen tów pra cu ją cych w róż nych
in sty tu cjach oraz urzę dach cen tral nych i re -
gio nal nych, w prze my śle i w biz ne sie. 

Dru gim kie run kiem po dej mo wa nych przez
nas dzia łań bę dzie więk sze umię dzy na ro do -
wie nie na szej Uczel ni, po wią za nie jej z na -
uką i edu ka cją świa to wą.  Kształ ce nie, na -
ucza nie jest bo wiem nie ro ze rwal nie
zwią za ne z pro wa dzo ny mi ba da nia mi, z na -
uką. Je śli więc chce my mieć kształ ce nie
na od po wied nim po zio mie, mu si my za dbać
o pod nie sie nie po zio mu na uki. Jak to zro bić?
Mu si my się jesz cze bar dziej otwo rzyć, wyjść
po za pra cow nie i la bo ra to ria na szej Uczel ni.
Umię dzy na ro do wie nie Uni wer sy te tu, umię -
dzy na ro do wie nie ba dań na uko wych i pro ce -
su kształ ce nia jest jed nym z na szych prio ry -
te to wych za dań. 

– Ja kie po dej mu ją kro ki Wła dze Uczel ni,

by do sto so wać struk tu rę ba dań na uko ‐
wych, pro ce du ry dy dak tycz ne, or ga ni za cję
Uczel ni do no wych wy zwań i za dań okre ślo ‐
nych w pro ce do wa nym już w Sej mie pro ‐
jek cie no wej Usta wy zwa nej Kon sty tu cją
Na uki?

– Uni wer sy tet Ślą ski ob cho dzi w tym ro -
ku swo je 50-le cie. Jest to więc dla nas na tu -
ral ny mo ment re flek sji za rów no nad tym, co
uda ło nam się w tym cza sie osią gnąć, jak
i nad dal szy mi dzia ła nia mi za pew nia ją cy mi
roz wój Uczel ni. Za po wia da ne zmia ny w pra -
wie trak tu je my ja ko do dat ko wy asumpt
do dys ku sji na ten te mat. O szcze gó łach bę -
dzie my roz ma wia li, gdy po zna my osta tecz -
ny kształt no wych prze pi sów – tak usta wy,
jak i roz po rzą dzeń wy ko naw czych. De ba ta
na ten te mat z udzia łem ca łej spo łecz no ści
Uni wer sy te tu bę dzie trwa ła przez nad cho -
dzą cy rok aka de mic ki, a wnio ski z niej zo sta -
ną za war te w no wym Sta tu cie Uczel ni,
nad któ rym pra ce i tak pla no wa li śmy. Z uwa -
gą śle dzi my po stęp prac w par la men cie. Już
te raz jed nak naj waż niej szy wy da je się fakt,
że w no wej usta wie klu czo we zna cze nie
przy pi sa no dys cy pli nie na uko wej. To w ra -
mach dys cy plin  bę dzie prze pro wa dza -
na ewa lu acja na uko wa, od któ rej wy ni ków

bę dą za le ża ły upraw nie nia za rów no do nada -
wa nia stop ni na uko wych, jak i do pro wa dze -
nia stu diów, za le żeć bę dzie tak że po ziom fi -
nan so wa nia. Lo gicz ne więc wy da je się, że
na dys cy pli nach na uko wych zor ga ni zo wa -
nych w jed nost ki – np. in sty tu ty – po win -
na opie rać się struk tu ra Uczel ni. Oczy wi ście
wi dzi my rów nież ra cję by tu więk szych jed -
no stek – wy dzia łów, zrze sza ją cych kil ka dys -
cy plin. Sen sem ich ist nie nia bę dzie przede
wszyst kim pro wa dze nie kształ ce nia, zwłasz -
cza in ter dy scy pli nar ne go. Nie mo że my bo -
wiem do pu ścić do sy tu acji za my ka nia się
na uczy cie li aka de mic kich, dok to ran tów i stu -
den tów wy łącz nie w ra mach wą sko ro zu -
mia nej dys cy pli ny, kie run ku lub spe cjal no ści.
Uni wer sy tet jest sil ny bo gac twem swo jej róż -
no rod no ści i wszy scy po win ni śmy z niej sta -
le czer pać, pa mię ta jąc nie no we już prze cież
ha sło „Wie le wy bo rów, Je den Uni wer sy tet”.
Wie my, że część pro po no wa nych roz wią zań
usta wo wych bu dzi kon tro wer sje i nie po kój
u nie któ rych osób. Mo gę jed nak za pew nić, że
w gro nie władz Uczel ni pod cho dzi my do ca -
ło ści pro jek tu usta wy z ostroż nym opty mi -
zmem oraz je ste śmy prze ko na ni, iż uda nam
się wy pra co wać ta kie roz wią za nia, dzię ki
któ rym Uni wer sy tet Ślą ski bę dzie jesz cze
lep szym miej scem do pro wa dze nia ba dań
na uko wych i stu dio wa nia.

– Na uka ma do speł nie nia pod sta wo wą
funk cję w re ali za cji dą że nia do wy rów ny wa ‐
nia po zio mu ży cia, ja ko ści ży cia mię dzy kra ‐
ja mi Eu ro py Za chod niej i Eu ro py Środ ko ‐
wo ‐Wschod niej. Wy kształ ce ni ab sol wen ci

Uni wer sy te tu Ślą skie go bę dą tą gru pą spo ‐
łecz ną, któ ra ini cju je i bę dzie pro wo ko wać
do głę bo kich zmian cy wi li za cyj nych, kul tu ‐
ro wych, spo łecz nych, tech no lo gicz nych

i pew nie tak że po li tycz nych. Czym po wi ‐
nien ce cho wać się stu dent Uni wer sy te tu

Ślą skie go XXI wie ku? 

– Stu dent Uni wer sy te tu Ślą skie go XXI
wie ku po wi nien być rze tel ny. Je śli ktoś, kto
jest człon kiem spo łecz no ści aka de mic kiej,
za po mi na o tym lub umniej sza zna cze nie ry -
go ry stycz nie po ję tej za sa dy uczci wo ści w ba -
da niach, zdo by wa niu wie dzy oraz stop ni i ty -
tu łów na uko wych, to od ci na się od swych
ko rze ni i tra ci coś, co sta no wi o isto cie po wo -
ła nia, o eto sie na ukow ca. 

Po win no ścią ta kiej in sty tu cji, ja ką jest
Uni wer sy tet, i każ de go człon ka spo łecz no ści
aka de mic kiej – w tym stu den ta – jest m.in.
prze strze ga nie pra wa, kon sty tu cji i pra wo -
rząd no ści. Stu dent Uni wer sy te tu Ślą skie -
go XXI wie ku nie mo że dez in for mo wać opi -
nii pu blicz nej, żyć w świe cie post praw dy,
w któ rym fak ty, ra cjo nal na ar gu men ta cja są
mniej waż ne, a prze wa gę bio rą nie po par te
wia ry god ny mi źró dła mi prze ko na nia, emo -
cje, mnie ma nia. 

W kon tek ście wy mie nio nych prze ze mnie
war to ści oraz za cho dzą cych zmian w ota -
cza ją cym nas świe cie stu dent UŚ XXI wie -
ku mu si pa mię tać o eto sie stu den ta, ba da cza,
czy li mię dzy in ny mi su mien no ści i od po -
wie dzial no ści, bez stron no ści i nie za leż no ści,
rze tel no ści i uczci wo ści. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

TA DE USZ SIER NY
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U
ni wer sy tet Ślą ski jest no wo cze sną
uczel nią otwar tą na współ cze sne

wy zwa nia. Po twier dze niem te go fak tu są
ba da nia na uko we re ali zo wa ne przez na -
szych uczo nych i dok to ran tów. Sil ne ze -
spo ły ba daw cze po dej mu ją pro ble my
istot ne po znaw czo i prak tycz nie,
kre atyw nie two rząc no wą wie dzę i in no -
wa cyj ne roz wią za nia do za sto so wa nia
w go spo dar ce. Ba da nia na uko we w Uni -
wer sy te cie Ślą skim pro wa dzo ne są
w wie lu dys cy pli nach i spe cjal no ściach
na uko wych, czę sto przez mul ti dy scy pli -
nar ne ze spo ły ba daw cze, współ pra cu ją -
ce z uczo ny mi z in nych ośrod ków kra -
jo wych i za gra nicz nych. Są nie zwy kle
wszech stron ne i po szu ku ją roz wią zań
pro ble mów uzna wa nych w Pol sce, Eu -
ro pie i na świe cie za prio ry te to we dla roz -
wo ju cy wi li za cyj ne go. Są rów nież sko -
re lo wa ne z prio ry te to wy mi kie run ka mi
ba dań wy zna czo ny mi mię dzy in ny mi
w pro gra mach unij nych i Kra jo wym
Pro gra mie Ba dań, któ ry iden ty fi ku je
ob sza ry ba dań o zna cze niu stra te gicz nym.
Sta no wią one do mi nu ją ce ob sza ry ba dań

w wie lu wy dzia łach na sze go Uni wer sy -
te tu. Kon cen tru ją się wo kół te ma tów do -
ty czą cych mię dzy in ny mi zdro wia,
w szcze gól no ści cho rób cy wi li za cyj -
nych oraz no wych form le ków (np.
Wpływ pro ce sów fi zycz nych oraz sub stan -
cji po moc ni czych na cha rak te ry sty kę
wła ści wo ści sub stan cji lecz ni czych trud -
no roz pusz czal nych w wo dzie, No we
gli ko ful le re ny dla te ra pii prze ciw no wo -
two ro wych); śro do wi ska na tu ral ne go
i rol nic twa, w tym za gad nień zwią za nych
z ochro ną śro do wi ska i za nie czysz cze -
niem at mos fe ry, bio tech no lo gii, su row -
ców mi ne ral nych i go spo dar ki wod nej,
zmian kli ma tycz nych (np. Wpływ in wer -
sji tem pe ra tu ry w war stwie gra nicz nej at -
mos fe ry na za nie czysz cze nie po wie trza,
Dy na micz na od po wiedź lo dow ców Sval -
bar du na zmia ny kli ma tu i jej skut ki śro -
do wi sko we, Prze mia ny wy bra nych pier -
wiast ków (me ta li i me ta lo idów) pod czas
mi gra cji na dro dze emi tor – po wie -
trze – gle ba); ma te ria łów i no wo cze snych
tech no lo gii, w tym na no tech no lo gii in -
ży nie rii bio me dycz nej, in ży nie rii ma te -

ria ło wej (np. Opra co wa nie tech no lo gii
wy twa rza nia oraz cha rak te ry sty ka nie -
orga nicz nych ma te ria łów kom po zy to -
wych i wie lo funk cyj nych po włok zło żo -
nych na sto pach Ni Ti, Kon struk cja
ul tra kon den sa to ra z wy ko rzy sta niem ce -
ra mi ki bez oło wio wej – SU PER CAP).

W rze czy wi sto ści zdo mi no wa nej przez
tech no lo gię i w wa run kach po stę pu ją cej
glo ba li za cji nie moż na po mi nąć zna cze -
nia i wy so kiej war to ści ba dań do ty czą -
cych za gad nień hu ma ni stycz nych, spo -
łecz nych, dzie dzic twa na ro do we go, czy
praw nych aspek tów funk cjo no wa nia
(np. Moż li wo ści, wy mo gi i ogra ni cze nia
pra wi dło we go funk cjo no wa nia hi sto rii
le gi sla cyj nej ak tu praw ne go ja ko na rzę -
dzia in ter pre ta cyj ne go, Ochro na słab szej
stro ny sto sun ku umow ne go, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie sa mo rzą du te ry to rial -
ne go w Pol sce i w Niem czech. Ana li -
za praw no po rów naw cza), Kwan to wa
teo ria praw do po do bień stwa a psy cho lo -
gicz ne me cha ni zmy po dej mo wa nia de -
cy zji w pro ce sach kar nych, Ludz kie,
nie zbyt ludz kie. W stro nę ogól nej teo rii
pod mio to wo ści praw nej w kon tek ście
współ cze snej na uki i tech no lo gii, Me dia
wo bec idei świec kie go pań stwa, Po -
wią za nia po mię dzy eli ta mi sfe ry me diów
i po li ty ki w Pol sce w per spek ty wie do -
świad czeń nie miec kich).

Sil ne ze spo ły ba da czy z Uni wer sy te -
tu Ślą skie go sku tecz nie kon ku ru ją z in -
ny mi w po zy ski wa niu środ ków na re ali -
za cję pro jek tów ba daw czych. Nie
moż na upra wiać efek tyw nie na uki
na świa to wym po zio mie bez od po wied -
niej in fra struk tu ry ba daw czej i na kła dów
fi nan so wych. Fi nan so wa nie na uki w Pol -
sce od lat utrzy mu je się na ni skim po zio -
mie. Wy dat ki na na ukę w Pol sce w ro -
ku 2018 pla no wa ne są na po zio mie
9,2 mld zł, co sta no wi ok. 0,45% PKB.
Ozna cza to wzrost o za le d wie dwie set -
ne punk tu pro cen to we go w sto sun ku
do ro ku 2017. Trud no obec nie pro gno -
zo wać, czy i jak sy tu acja ule gnie zmia -
nie po wej ściu w ży cie usta wy 2.0. Po -
cze kaj my na osta tecz ny kształt usta wy
i prze pi sów wy ko naw czych. ■

Prof. zw. dr hab. 

ANDRZEJ NORAS

Prorektor UŚ 

ds. badań naukowych
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J
ak kształ to wa ne bę dą fi nan se Uni wer -
sy te tu z per spek ty wy ba daw czej i dy -

dak tycz nej mo de ro wa ne przez prze pi sy
no wej usta wy o szkol nic twie wyż szym
i na uce?

Uczel nie pu blicz ne i nie pu blicz ne
otrzy mu ją do ta cję pod sta wo wą z bu dże -
tu pań stwa we dle przy ję te go dwa la ta te -
mu al go ryt mu. Jest ona głów nym i za -
ra zem naj bar dziej wia ry god nym źró dłem
fi nan so wym, ale obec nie nie je dy nym.
Pro po zy cje za pi sów no wej usta wy
o szkol nic twie wyż szym i na uce wy cho -
dzą na prze ciw re ali za cji ocze ki wa nej
przez śro do wi sko idei po łą cze nia nie któ -
rych stru mie ni fi nan so wa nia, któ rych ce -
lo wy cha rak ter i znacz ne roz dro bnie nie
nie ste ty nie sprzy ja ją efek tyw ne mu wy -
dat ko wa niu środ ków.

Uważ na ana li za po szcze gól nych wskaź -
ni ków al go ryt mu do ta cji pod sta wo wej,
któ rych de fi ni cja na prze strze ni ostat nich
dwóch lat po zo sta je ta ka sa ma, po zwa la
Jed nost kom po szu ki wać in dy wi du al nych
i zrów no wa żo nych roz wią zań zmie rza ją -
cych do mak sy ma li za cji do ta cji. Od by wa

się to po przez ada pta cję stra te gii i zmia -
nę dy na mi ki roz wo ju po ten cja łu ka dro we -
go, dy dak tycz ne go i na uko we go. We -
wnętrz ny po dział do ta cji pod sta wo wej
po mię dzy Wy dzia ły za cho wu je za ło że nia
al go ryt mu, a jed no cze śnie, w moż li wym
do zre ali zo wa nia za kre sie, da je sta bil ność
fi nan so wą Wy dzia łom od no to wu ją cą
mniej ko rzyst ną dy na mi kę zmian wskaź -
ni ków al go ryt mu. Z dru giej stro ny, sys -
te mo wo na gra dza ne są te Wy dzia ły, któ -
re szyb ciej re agu ją na ocze ki wa nia
Mi ni ster stwa. Do dat ko wym bodź cem,
aby sty mu lo wać po zy tyw ny wzrost
wskaź ni ków, jest au tor ski pro gram pro ja -
ko ścio wy. Pre miu je on fi nan so wo gro no
naj bar dziej ak tyw nych pra cow ni ków.
W szcze gól no ści do ce nia się naj le piej
punk to wa ny do ro bek na uko wy i twór czy,
ak tyw ność w po zy ski wa niu środ ków ze -
wnętrz nych na ba da nia, a tak że udział pra -
cow ni ków w cha rak te rze eks per ta w za -
gra nicz nych pa ne lach eks perc kich.
Po nad to, na sza Uczel nia wdro ży ła uni kal -
ny pro gram fi nan su ją cy trzy mie sięcz ne
sta że w re no mo wa nych ośrod kach za gra -

nicz nych dla pra cow ni ków wy ło nio nych
w dro dze kon kur su. Te dzia ła nia, ma ją ce
swe od zwier cie dle nie w we wnętrz nej
stra te gii fi nan so wa nia, ma ją jed no cze śnie
sty mu lo wać roz wój po ten cja łu na uko we -
go pra cow ni ków i ca łych Wy dzia łów.
Wy ni ka ją one przede wszyst kim z ra cjo -
nal nej re ali za cji po li ty ki roz wo ju Uczel -
ni. Uni wer sy tet to uczel nia sil na, z po -
nad po ło wą jed no stek z ka te go rią A.
Nie wąt pli wie na szym prio ry te tem jest
pro wa dze nie kon ku ren cyj nych i prze ło -
mo wych ba dań, dą żyć bę dzie my do sys -
te ma tycz ne go umac nia nia si ły na uko -
wej dys cy plin. 

W ści słym ob sza rze za in te re so wań po -
zo sta je rów nież tro ska o atrak cyj ność
i wy so ki po ziom za jęć dy dak tycz nych,
two rze nie no wych pro gra mów stu diów
przy jed no cze snym wy ga sza niu tych
sła bo roz po zna wal nych i roz wój kom pe -
ten cji dy dak tycz nych na uczy cie li aka de -
mic kich. 

Uni wer sy tet Ślą ski, roz po czy na jąc
ko lej ne pięć dzie siąt lat swej dzia łal no -
ści, re ali zu je am bit ne pla ny mo der ni za -
cji, kon so li da cji i roz bu do wy in fra -
struk tu ry, aby spro stać ocze ki wa niom
stu den tów i pra cow ni ków. Te za mie rze -
nia wy ma ga ją za an ga żo wa nia wła snych
środ ków i ak tyw ne go po zy ski wa nia
wspar cia ze wnętrz ne go, jed nak że do ce -
lo wo wspie ra ją nie tyl ko sa mą Uczel nię.
Uni wer sy tet Ślą ski jest in sty tu cją nie -
zwy kle sil nie od dzia ły wa ją cą na oto cze -
nie ze wnętrz ne i wpły wa ją cą po zy tyw -
nie na cha rak ter i wi dzial ność re gio nu,
a tak że na kul tu rę i toż sa mość je go
miesz kań ców. 

Wie rzy my, że kie ru nek po dej mo wa -
nych dzia łań jest słusz ny i sprzy ja dy na -
micz ne mu roz wo jo wi Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. Przez ostat nie la ta przy ję ta
po li ty ka fi nan so wa nie wąt pli wie po -
zwo li ła nam wy kre ować uni kal ną mar -
kę, zdo być czo ło wą po zy cję w re gio nie,
a tak że za sad ni czo wzmoc nić wi dzial -
ność Uni wer sy te tu Ślą skie go w roz ma -
itych kra jo wych i mię dzy na ro do wych
ran kin gach.

■

Prof. dr hab. 

MI CHAŁ DA SZY KOW SKI

Pro rek tor UŚ

ds. fi nan sów i roz wo ju
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C
zy hu ma ni sty ka i na uki spo łecz ne
na Uni wer sy te cie Ślą skim, czer piąc

wie dzę ze swo ich 50-let nich do świad -
czeń, zda niem Pa na Pro fe so ra, zdo ła ją
w tej Uczel ni sku tecz nie i efek tyw nie
kształ cić wraż li wych na uni wer sal ne
war to ści kul tu ry eu ro pej skiej – stu den -
tów, otwar tych na dia log z wła sną prze -
szło ścią, toż sa mo ścią i per spek ty wa mi
cy wi li za cji cy fro wej XXI wie ku? 

Jed no znacz na od po wiedź świad czy -
ła by o za du fa niu, bo wiem Uni wer sy tet
nie jest prze cież je dy nym miej scem,
do któ re go na le ży skie ro wać to py ta nie.
Gdy mó wi my o „wraż li wo ści” (a na der
istot na i, nie ste ty, za nie dba na to ka te -
go ria) na le ży przede wszyst kim zwró -
cić się w stro nę szko ły, do mów ro dzin -
nych i at mos fe ry w nich pa nu ją cej,
Ko ścio ła i prze ka zu, ja ki kie ru je
do wier nych; uni wer sy tet jest waż -
nym ele men tem tej mo zai ki kształ ce nia
i nie funk cjo nu je w ode rwa niu od po -
zo sta łych. Z tej per spek ty wy był bym
umiar ko wa nym pe sy mi stą. Mój pe sy -
mizm bie rze się z ob ser wa cji do mi nu -

ją cych sił for mu ją cych ży cie pu blicz -
ne, a te nie ma ją z „wraż li wo ścią”
wie le wspól ne go. Wprost prze ciw nie,
je śli przez „wraż li wość” ro zu mieć (1)
wyj ścio we, mi ni mal ne choć by, za ufa -
nie do uczest ni ków ży cia, (2) po sza no -
wa nie opi nii od mien nych od mo jej
wła snej, a co za tem idzie o (3) do pusz -
cze nie moż li wo ści, że dru ga stro na mo -
że rów nież mieć ra cję, na któ rą ja nie
mam mo no po lu, (4) em pa tycz ną chęć
zro zu mie nia dru giej stro ny bez za kła -
da nia jej złej wo li, (5) od rzu ce nie
uprasz cza ją cej, czar no -bia łej wi zji
świa ta nie chyb nie koń czą cej się ide olo -
gią „ob lę żo nej twier dzy” bu du ją cą
wła sną toż sa mość na ra dy kal nym sprze -
ci wie wo bec „in nych” – je śli tak poj mu -
je my „wraż li wość”, wów czas trud no
o opty mizm. Wszak w ostat nich la tach
ży cie pu blicz ne kre owa ne jest głów nie
przez wy wo ły wa nie po czu cia za gro że -
nia, pod stęp ne go mrocz ne go wro ga
cza ją ce go się w są siedz twie, zde rze nia
cy wi li za cji, bar ba rzyń stwa u bram
(mo de lo wym przy kła dem te go ro dza -

ju prak ty ki my ślo wej jest ar ty kuł Wło -
dzi mie rza Paź niew skie go Cze ka jąc
na bar ba rzyń ców z ma jo we go nu me ru
Ślą ska). Ta ki ob raz świa ta zwy kle pro -
wa dzi do je go prze no śnej lub do słow -
nej mi li ta ry za cji, bo wiem w sy tu acji
psy cho zy „wro ga u bram” milk nie
wraż li wość, a win ny ode zwać się ar ma -
ty. Dzi wac two Obro ny Te ry to rial nej, na -
cjo na li stycz ne wzmo że nie ćwi czo ne
na strzel ni cy w każ dym po wie cie, si ło -
we usu wa nie po ko jo wych ma ni fe stan -
tów – to wszyst ko prze ja wy głę bo kie -
go kry zy su edu ka cyj ne go, któ re mu
obec na szko ła nie tyl ko nie jest w sta -
nie się prze ciw sta wić, ale wręcz jesz -
cze go po głę bia nie któ ry mi ak cen ta mi
po li ty ki hi sto rycz nej. Naj ogól niej rzecz
uj mu jąc, mło dzi – prze by wa ją cy czę sto
w elek tro nicz nym od osob nie niu – prze -
ko ny wani są o tym, że li czą się głów nie,
je śli nie je dy nie, umie jęt no ści za wo do -
we i bez względ na kon ku ren cyj ność
na ryn ku pra cy, wy ka zu ją nie wiel kie za -
in te re so wa nie sfe rą pu blicz ną (na czym,
być mo że, za le ży wła dzy dą żą cej do za -
gwa ran to wa nia so bie „świę te go spo ko -
ju”). Po sta wa wi dza sta ła się znacz nie
po pu lar niej sza niż po sta wa oby wa te la.
W tej sy tu acji Uni wer sy tet mu si czy -
nić wszyst ko na rzecz kon stru owa nia
w sfe rze pu blicz nej po sta wy uni wer ‐
sy tec kiej, któ ra by ła by (1) ćwi cze -
niem się w de mo kra cji poj mo wa nej ja -
ko współ ist nie nie w wie lo ści, (2) pra cą
na rzecz two rze nia ni ci po ro zu mie nia
mię dzy stro na mi spo rów, (3) mo ral nym
„schło dze niem” pra wa czy li prze świad -
cze niem, że po sza no wa nie dla pra wa
nie mu si ozna czać au to ma ty zmu w je -
go sto so wa niu (odej ście od bez dusz ne -
go po zy ty wi zmu praw ne go), (4) ostroż -
no ścią w po słu gi wa niu się sil ny mi
i wiel ki mi po ję cia mi ty pu „na ród”,
któ re – jak wy ka zu je hi sto ria – oka za -
ły się nie zwy kle po dat ne na po li tycz -
ne i mo ral ne nad uży cia. Tak mo że my
przy słu żyć się kul tu rze eu ro pej skiej,
któ rej za prze cza my prze ja wa mi izo la -
cjo ni zmu i po czu cia na ro do wej wy jąt -
ko wo ści. ■

Prof. zw. dr hab.

TADEUSZ SŁAWEK

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego

w latach 1996‐2002
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K
ształ ce nie aka de mic kie od wie ków
opie ra się na po łą cze niu tra dy cji

i no wo cze sno ści. Naj now sze wy ni ki
ba dań na uko wych znaj du ją od zwier -
cie dle nie w tre ści ćwi czeń i wy kła dów,
za ra zem pro gra my stu diów tak są kon -
stru owa ne, aby stu dent znał i ro zu miał
ge ne alo gię współ cze snych pro ble mów,
z ja ki mi zma ga ją się ba da cze. Dy na mi -
ka zmian w świe cie po za aka de mic kim,
zwłasz cza w za kre sie tech no lo gii in for -
ma cyj nych, po sta wi ła tak że Uni wer sy -
tet Ślą ski wo bec no wych wy zwań.
Wskaż my na czte ry klu czo we: 

Zmia na sta tu su wie dzy. Wraz z upo -
wszech nie niem ko rzy sta nia z In ter ne -
tu ła twy stał się do stęp do nie zmie rzo -
nych za so bów in for ma cji z każ dej
dzie dzi ny. Wie dza nie spo czy wa dziś
tyl ko w bi blio te kach aka de mic kich czy
w gło wach pro fe so rów; nie zdo by wa się
jej wy łącz nie w tra dy cyj ny spo sób.
Stu dent nie po trze bu je już edu ka cji
uni wer sy tec kiej do te go, aby zdo być in -
for ma cje, do któ rych ma do stęp za spra -
wą swo je go te le fo nu. Kształ ce nie bę -
dzie za tem ewo lu ować co raz bar dziej
w stro nę na by wa nia przez stu den tów
umie jęt no ści w se lek cjo no wa niu wie -
dzy, sta wia niu no wych pro ble mów,
pra cy ze spo ło wej. 

Big da ta. Każ da dys cy pli na na uko wa
bo ry ka się dziś z pro ble mem nad mia ru
in for ma cji. Po cząw szy od wy ni ków ba -
dań eks pe ry men tal nych w fi zy ce czy ge -
ne ty ce po peł no tek sto we ba zy ma te ria -
ło we hu ma ni stów. Ozna cza to, że
wszyst kie dzie dzi ny ba dań bę dą ko -
rzy stać lub już ko rzy sta ją z al go ryt mów
kom pu te ro wych. Wie dza o ich dzia ła niu
oraz funk cjo nal ne uży wa nie mu si stać się
skład ni kiem kształ ce nia nie tyl ko w na -
ukach ści słych, ale rów nież przy rod ni -
czych, hu ma ni stycz nych i spo łecz nych.
Istot ną ga łę zią hu ma ni sty ki aka de mic -
kiej na UŚ bę dzie hu ma ni sty ka cy fro wa.

In dy wi du ali za cja pro gra mów kształ ‐
ce nia. Uni wer sy tet Ślą ski ofe ru je stu -
den tom 76 kie run ków stu diów i oko -

ło 235 róż ne go ty pu spe cjal no ści. Mi -
mo te go bo gac twa, rze czy wi stość ryn -
ku pra cy zmie nia się w tem pie, któ re -
go nie od zwier cie dlą naj bar dziej
roz bu do wa ne ze sta wy kie run ków
kształ ce nia. Mo dy fi ku je my więc pro -
gra my stu diów tak, aby stu dent w co -

raz więk szym stop niu mógł de cy do wać
o swo im wy kształ ce niu. Jed nost ką eks -
pe ry men tal ną w tym za kre sie jest Ko -
le gium In dy wi du al nych Stu diów Mię -
dzy ob sza ro wych UŚ, gdzie stu den ci
mo gą two rzyć in dy wi du al ne pro gra my,
wy bie ra jąc z ca łej ofer ty dy dak tycz nej
uni wer sy te tu. 

Kształ ce nie oso bo we, tzw. kon tak to ‐
we. W ob li czu de per so na li za cji wie dzy
za spra wą tech no lo gii in for ma cyj nej, pa -
ra dok sal nie, ogrom ne mu wzmoc nie niu
ule ga naj bar dziej tra dy cyj ny ele ment
kształ ce nia, ja kim jest bez po śred ni kon -
takt na uczy cie la aka de mic kie go i stu den -
ta. Nie za stą pi go naj lep szy na wet in ter -
ne to wy kurs pro wa dzo ny „na od le głość”
przez wy bit ne go pro fe so ra (np. w sys -
te mie MO OC – ang. mas si ve open on -
li ne co ur se). Pra ca z na uczy cie lem
w rze czy wi stym cza sie i prze strze ni
jest nie za stę po wal ną for mą ba da nia
wie dzy i umie jęt no ści. Szcze gól nie cen -
ną jest for ma tu to rin gu, w ra mach któ -
rej stu dent ma moż li wość in dy wi du al nej
dys ku sji z uczo nym. Wo bec po wszech -
ne go zwąt pie nia w praw dę in for ma cji re -
al ny na uczy ciel jest gwa ran cją wia ry god -
no ści wie dzy, któ rą prze ka zu je. Dla te go
m.in. Uni wer sy tet Ślą ski ni gdy nie sta -
nie się apli ka cją na smart fo na. 

■

Prof. dr hab.

RYSZARD KOZIOŁEK

Prorektor UŚ

ds. kształcenia i studentów
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P
rzez ostat nie trzy de ka dy Uni wer sy tet
Ślą ski, po dob nie jak in ne pol skie uczel -

nie, prze cho dził okres kon cen tra cji na in -
ten syw nej mi sji edu ka cyj nej. Wy ni ka ło to
z ko niecz no ści nad ro bie nia za le gło ści
w dzie dzi nie kształ ce nia na po zio mie
wyż szym, sy tu ują cych wów czas Pol skę
w ogo nie roz wi nię tych kra jów Eu ro py. 

Do pro wa dzi ło to do zde cy do wa ne go
wzro stu po zio mu wy kształ ce nia, co ma
ską di nąd szcze gól ne zna cze nie zwłasz -
cza na Ślą sku, pod no sząc na sze szan se
i po ten cjał mo der ni za cyj ny w ob li czu
wiel kich wy zwań cy wi li za cyj nych,
przed któ ry mi sta je my, a tak że bar dzo
szyb ko zmie nia ją cej się go spo dar ki,
tech no lo gii i sty lów ży cia. 

Obec nie nasz kraj zna lazł się w czo -
łów ce państw o naj wyż szym wskaź ni -
ku scho la ry za cji. Dla te go, w ko lej nych

de ka dach Uni wer sy te tu Ślą skie go nie -
zbęd ne jest zwięk sze nie na ci sku na pro -
wa dze nie ba dań na uko wych na naj -
wyż szym świa to wym po zio mie, któ re
w wie lu dzie dzi nach zo sta ły nie co przy -
tło czo ne in ten syw nym i ma so wym
kształ ce niem. 

Naj waż niej szy mi wy zwa nia mi, ja kie
sta ją przed na szą uczel nią u pro gu
dru gie go 50-le cia jej ist nie nia to zdo -
by cie i utrwa le nie po zy cji ja ko jed nej
z wio dą cych in sty tu cji ba daw czych
w Pol sce, o roz po zna wal nej mar ce
mię dzy na ro do wej i zna nych w świe cie
osią gnię ciach na uko wych przy naj -
mniej w kil ku wio dą cych dzie dzi nach
wie dzy. Ozna cza to ko niecz ność znacz -
nie sil niej sze go niż do tąd wy eks po no -
wa nia dzia łal no ści ba daw czej, udzia -
łu w mię dzy na ro do wych pro jek tach

i ze spo łach na uko wych, zwięk sze nia
obec no ści w naj waż niej szych cza so pi -
smach i wy da rze niach na uko wych
na świe cie. 

Są dzę, że w dal szej per spek ty wie uzy -
ska nie li czą cej się po zy cji w świe cie na uki
wy ma gać bę dzie tak że za cie śnie nia współ -
pra cy po mię dzy ślą ski mi uczel nia mi,
dla te go że na tle Eu ro py i świa ta po zo sta -
je my bar dzo moc no roz pro sze ni – z od ręb -
ny mi uczel nia mi eko no micz ny mi, tech -
nicz ny mi, me dycz ny mi, ar ty stycz ny mi,
mu zycz ny mi itd. Nad mier nie utrud nia to
pro wa dze nie naj waż niej szych obec nie
ba dań in ter dy scy pli nar nych, a przede
wszyst kim ogra ni cza na sze szan se na efek -
tyw ne kon ku ro wa nie z du ży mi in sty tu cja -
mi na uko wy mi w świe cie, a w co raz więk -
szej mie rze tak że w in nych ośrod kach
aka de mic kich w Pol sce. Tyl ko w ten
spo sób Gór ny Śląsk ma szan se zdo być
na ma pie na uki miej sce ade kwat ne
do swo je go po ten cja łu go spo dar cze go,
lud no ścio we go czy kul tu ro we go. 

Bar dzo waż ne jest przy tym utrzy ma -
nie naj wyż sze go moż li we go po zio mu
kształ ce nia, mo że mniej ma so we go,
a w więk szym niż do tąd stop niu zin dy -
wi du ali zo wa ne go, któ re w uni wer sy te cie
jest i mu si po zo stać nie ro ze rwal nym
do peł nie niem dzia łal no ści ba daw czej. We
współ cze snym świe cie na uki uzna nie
i pre stiż zdo by wa się naj wyż szej pró by
od kry cia mi i do ko na nia mi na uko wy mi,
jed nak że czy ni się to przede wszyst kim
po to, aby gro ma dzo ną i roz wi ja ną w ten
spo sób wie dzę prze ka zy wać mło dym
adep tom na uki. I jed no, i dru gie sta no -
wi war tość, ja ką Uni wer sy tet Ślą ski
wno si w ży cie re gio nu, z któ re go wy ra -
sta i w któ rym jest za ko rze nio ny.
Po pierw szym pół wie czu swo je go ist nie -
nia moż na tak że bez cie nia wąt pli wo ści
po wie dzieć – któ re mu przy no si chlu bę
i któ re go mo że być du mą. ■

Dr hab. prof. UŚ
TO MASZ PIE TRZY KOW SKI

Prorektor UŚ ds. współpracy

międzynarodowej i krajowej 
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Jak stu den ci Uni wer sy te tu Ślą skie go
włą czy li się w ob cho dy 50‐le cia Uczel ‐
ni i jak opi niu ją no wy pro jekt usta wy
o szkol nic twie wyż szym i na uce?

C
zas ju bi le uszu 50-le cia jest wy jąt -
ko wy dla ca łej spo łecz no ści aka de -

mic kiej, w tym tak że dla stu den tów,
któ rzy spę dza ją tu je den z naj waż niej -
szych okre sów w swo im ży ciu. Stu den -
ci Uni wer sy te tu Ślą skie go ak tyw nie
i z wiel kim za an ga żo wa niem włą czy -
li się w ob cho dy 50-le cia swo jej Al ma

Ma ter. Ja ko Sa mo rząd Stu denc ki, aby
hucz nie świę to wać uro dzi ny uczel ni,
po sta no wi li śmy roz sze rzyć for mu łę
na szych sztan da ro wych wy da rzeń.
Naj waż niej sze ini cja ty wy stu denc kie
zor ga ni zo wa ne w ra mach ju bi le uszu to
m.in. XI Ga la Lau ru Stu denc kie go
z kon cer tem Ku by Ba da cha, gdzie
na gro dzi li śmy in sty tu cje, oso by czy or -
ga ni za cje naj bar dziej za słu żo ne dla stu -
den tów oraz XIV Ślą ski Stu denc ki Fe -
sti wal Na uki, gdzie na sze or ga ni za cje
stu denc kie mo gły po chwa lić się swo -
imi do ko na nia mi i po raz ko lej ny
udo wod nić, że na uka jest fa scy nu ją ca.
W tym ro ku uda ło nam się rów nież go -
ścić Ra dę Stu den tów Par la men tu Stu -

den tów Rze czy po spo li tej Pol skiej,
któ ra pod czas XVI po sie dze nia pod ję -
ła oko licz no ścio wą uchwa łę, w któ rej
za zna czo no nie zwy kle istot ną ro lę
Uni wer sy te tu Ślą skie go dla szkol nic -
twa wyż sze go oraz sa mo rząd no ści
stu denc kiej w Pol sce i re gio nie. Do dat -
ko wo we współ pra cy z Cen trum Ob -
sług Stu den tów UŚ przy go to wa li śmy
sze reg no wych ini cja tyw stu denc kich
spe cjal nie na ob cho dy ju bi le uszo we.
Na si stu den ci m.in. mo gli za pre zen to -
wać się od stro ny ar ty stycz nej w prze -
glą dzie „50 Vo ices of UŚ” i w ra mach
na gro dy wy stą pić pod czas Ju we na liów
Ślą skich bądź pod czas kon cer tu ple ne -
ro we go „5 de kad” na ka to wic kim
ryn ku.

Wie rzy my, że re for ma na uki i szkol -
nic twa wyż sze go jest nie zbęd na, by
pod nieść ja kość kształ ce nia oraz za pew -
nić roz wój uczel ni wyż szych w Pol sce.
W na szej opi nii usta wa pra wo o szkol -
nic twie wyż szym i na uce za wie ra sze -
reg pro stu denc kich i pro ja ko ścio wych
roz wią zań z my ślą o przy szło ści mło -
de go po ko le nia. Par la ment Stu den tów
Rze czy po spo li tej Pol skiej, któ ry jest
usta wo wym re pre zen tan tem ogó łu stu -
den tów w Pol sce, ak tyw nie uczest ni czył

w pra cach nad usta wą pod czas ca łe go
pro ce su jej two rze nia, m.in. wie lo krot -
nie prze sy ła jąc swo je uwa gi do pro jek -
tu. Opra co wa no i uchwa lo no rów nież
Stu denc ki Pro jekt Za ło żeń do Usta -
wy 2.0, któ re go znacz na część zo sta ła
uwzględ nio na w fi nal nym pro jek cie
usta wy. Naj waż niej sze uwzględ nio ne
stu denc kie po stu la ty to m.in. uczci wy
sys tem opłat i ka ry fi nan so we dla
uczel ni za ła ma nie praw stu den ta,
człon ko stwo prze wod ni czą ce go sa mo -
rzą du stu denc kie go w ra dzie uczel ni oraz
utrzy ma nie do tych cza so wych przy wi le -
jów stu denc kich tj. bez płat ność stu -
diów sta cjo nar nych w uczel niach pu -
blicz nych czy 50% ulgi w opła tach
za prze jaz dy pu blicz ny mi środ ka mi ko -
mu ni ka cji miej skiej. Do dat ko wo uda ło
się za cho wać sta tus quo w kwe stii
przed sta wi ciel stwa w se na cie i ko le gium
elek to rów uczel ni, gdzie stu den ci i dok -
to ran ci ma ją sta no wić mi ni mum
20 pro cent tych gre miów. Kon sty tu cja
dla Na uki zwięk sza au to no mię uczel ni
oraz da je wie le szans i moż li wo ści,
któ re ma my na dzie ję zo sta ną przez
uczel nie na le ży cie wy ko rzy sta ne.

■

KA TA RZY NA TO POL SKA

Prze wod ni czą ca Zarządu Samorządu Stu denc kie go UŚ
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Pa nie Pro fe so rze, ja ki po wi nien być mo del
za le d wie pięć dzie się cio let nie go Uni wer sy ‐
te tu Ślą skie go w rze czy wi sto ści spo łecz nej
i kul tu ro wej XXI wie ku?

P
re zen tu jąc – z punk tu wi dze nia mi nio ne go
już pięć dzie się cio le cia Uni wer sy te tu Ślą skie -

go – moż li we dro gi je go dal sze go roz wo ju, ich
wy ra sta nie z je go do tych cza so wych form
funk cjo no wa nia, ich z ni mi po wią za nie, wresz -
cie ich ugrun to wa nie w nich, a za ra zem róż nie -
nie się od nich, mu si my roz po cząć re ali za cję
te go za mia ru od przy po mnie nia po ję cia „uni -
wer sy tet”

Jest to wyż sza uczel nia obej mu ją ca zwy kle
wy dzia ły na uk pod sta wo wych, nie ste ty bez tech -
nicz nych. Tym cza sem już naj bar dziej po wierz -
chow ne spoj rze nie na in sty tu cję uni wer sy tec ką
ujaw nia nie ro ze rwal ne sple ce nie się na uk pod -
sta wo wych z in stru men ta li za cją na uk tech -
nicz nych. Uni wer sy tet mu si do ko nać cze goś, co
go po sta wi na wy so ko ści no wo zbu do wa nej
przez czło wie ka rze czy wi sto ści – cy fro wej. 
Żad nej z tych ka te go rii nie moż na do kład -

nie ująć, je że li się ją roz pa tru je w ode rwa niu;
po myśl my cho ciaż o bo gac twie rze czy wi sto -
ści wir tu al nej, któ ra opa no wa ła umy sły mło -
dzie ży u nas stu diu ją cej – o tym „wy na laz ku”
ro zu mu cy fro we go. Bo to ona, wy warł szy głę -

bo ki wpływ na umy sło wość stu den tów,
od pierw szej de ka dy XXI wie ku od gry wa wca -
le nie ma łą ro lę, i to nie tyl ko u śle pych apo lo -
ge tów to tal nej cy fry za cji ży cia, któ ra współ cze -
śnie cie szy się ta kim wpły wem na stu diu ją cą
mło dzież, lecz tak że zdo by ła wzię cie u jej zo -
rien to wa nych na spo sób abs trak cyj no -wir tu al -
ny na uczy cie li.

Ni gdy nie na le ży za tem tra cić z oczu te go,
że cho dzi tu o ko niecz ne – z cy wi li za cyj ne go
punk tu wi dze nia – dra stycz ne przej ście od tra -
dy cyj ne go po zio mu funk cjo no wa nia na uki
uni wer sy tec kiej do po zio mu cy fro we go, ja ko -
ścio wo róż ne go. Na le ży przy tym jed nak sta -
le mieć na uwa dze, że do tych cza so we wy izo -
lo wa ne roz pa try wa nie ro li Uni wer sy te tu
ozna cza, iż do ko nu je my pew nej abs trak cji; cy -
fry za cja, zwią za nie na uki z po trze ba mi ak tu -
al ne go roz wo ju kra ju itd. wy ła nia ją się wpraw -
dzie na każ dym kro ku z pra cy uczo ne go, ale
nie od by wa się to we dług ja kie goś wy raź nie da -
ją ce go się okre ślić na stęp stwa cza so we go,
lecz w isto cie rów no cze śnie. To, co prze pro wa -
dza my tu taj, ry su jąc per spek ty wę cy wi li za cyj -
ne go po stę pu w or ga ni za cji Uni wer sy te tu,
sta no wi więc pew ną abs trak cję sui ge ne ris;
pierw sze znie sie nie tej abs trak cji na stę pu je już
w naj bliż szym ze tknię ciu z ży ciem, gdy tyl ko
przed mio tem ba da nia uczy ni my pro ces spo łecz -

nej kon sump cji osią gnięć na uki. Ta po stać abs -
trak cji w wi dze niu ro li Uni wer sy te tu w je go na -
tu ral nym śro do wi sku spo łecz nym nie ozna cza
prze to, po dob nie jak nie ozna cza ła w in nych wa -
run kach w prze szło ści, iż by pro ble my te go ro -
dza ju zo sta ły – rzecz ja sna, chwi lo wo – usu -
nię te w peł ni z po la wi dze nia, lecz je dy nie, że
się tu po ja wia ją, rzec moż na, wy łącz nie
na obrze żu sty ku na uki z prak ty ką, na ich ho -
ry zon cie, a ich wła ści we, kon kret ne i ca ło ścio -
we zba da nie odło żo ne zo sta je zwy kle do przy -
szłych eta pów ana li zy. Na ra zie wy stą pią
one – rów nież w po lu na szych roz wa żań – o ty -
le tyl ko, o ile sta no wią jej naj bliż sze na stęp stwa.
W na der krót kiej prze cież, jak na Uni wer sy tet,
hi sto rii, rzu ca ją się w oczy dwie, spra wia ją ce
wra że nie sprzecz nych, ten den cje. Pierw sza, to -
wa rzy szą ca nam od śre dnio wie cza, by w Uni -
wer sy te cie wi dzieć osto ję tra dy cji; i dru ga, wią -
żą ca po stęp z po ję ciem cza su trwa nia „cał ki
dzia ła nia”. To dru gie waż ne jest ze wzglę du
na czas „wy bu chu”, tj. czas, po któ rym roz wią -
za nie rów na nia róż nicz ko we go prze sta je ist nieć.
Obie ten den cje spo ty ka ją się w punk cie asy me -
trii i sta no wią nie la da wy zwa nia. 

Po dej mu jąc te wy zwa nia, nie zna my gra ni -
cy ich speł nień. Dla te go jest za słu gą cy wi li za -
cji cy fro wej, że w punk cie cen tral nym pro ce -
su trans for ma cji Uni wer sy te tu zna lazł się
kom pu ter. Na ra zie ten „skoń czo ny”, opar ty
na żmud nej, przy po mi na ją cej go nią ce go za żół -
wiem Achil le sa, ope ra cji ze ro je dyn ko wej,
a w przy szło ści – „Nie skoń czo ny”, ze zhar mo -
ni zo wa nym spo so bem od czy ty wa nia ze ra i je -
dyn ki, ja ko „ze ra har mo nicz ne go” bę dą ce go
przez od cień bar wy jed no cze śnie je dyn ką.
O syn te zie roz po zna wa nia przez Kom pu ter Nie -
skoń czo ny ze ra i je dyn ki w po ję ciu „ze ra
har mo nicz ne go” do wie my się la da chwi la, co
po sta wi świat na gło wie – jak by po wie dział He -
gel – i bę dzie my mu sie li się z tym szyb ko upo -
rać. Tak że i ten fakt sta nie się prze słan ką cy -
wi li za cyj ną w tym przej ściu Uni wer sy te tu
od ro zu mu po tocz ne go do ro zu mu cy fro we go.
To uru cho mi wy obraź nię uczo nych i Uni wer -
sy tet, je śli by te mu za da niu nie spro stał, wró -
cił by do sta nu pier wot ne go – wła ści we go śre -
dnio wie czyź nie – za sto ju.

Kie dy mó wi my, że sta je my tu być mo że
przed no wym pa ra dyg ma tem „ze ra har mo nicz -
ne go”, to mó wi my tu o „epo ce skró co nej”, bo -
wiem ty pu je my do ta kie go skró tu ca łą prze -
strzeń nad cho dzą cej cy wi li za cji. A trze ba
pa mię tać, że ta ką „skró co ną” prze strzen ność we
współ cze snym świe cie wir tu al nym otrzy mu -
je tak że pod miot zwa ny tu Uni wer sy te tem.

■

Prof. zw. dr hab.

JÓZEF BAŃKA

Profesor honorowy

Uniwersytetu Śląskiego
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Gli wi ce, 9 czerw ca 2018 ro ku

Je go Ma gni fi cen cja
Rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go
Prof. dr hab. An drzej Ko wal czyk

Sza now ny Pa nie Rek to rze

Po wsta nie Uni wer sy te tu Ślą skie go
ode gra ło nie zwy kle waż ną ro lę w roz-
wo ju na sze go re gio nu. Śląsk, do tej po -
ry ko ja rzo ny głów nie z prze my słem
cięż kim i kształ ce niem tech nicz nym,
dzię ki po wsta niu Pań stwa Uczel ni
otwo rzył się rów nież na na uki przy rod-
ni cze, spo łecz ne i hu ma ni stycz ne.
Śro do wi sko aka de mic kie Uni wer sy te-
tu, kształ cąc eli ty in te lek tu al ne – tak
bar dzo po trzeb ne w na szym sil nie
uprze my sło wio nym re gio nie – włą czy-
ło się na tych miast bar dzo ak tyw nie
w kształ to wa nie je go no we go ob li cza,
wspie ra jąc swą wie dzą i do świad cze-

niem licz ne do ko nu ją ce się prze mia-
ny. Pań stwa ju bi le usz jest więc zna czą-
cym wy da rze niem nie tyl ko dla spo-
łecz no ści aka de mic kiej Uni wer sy te tu
Ślą skie go, ale i dla wszyst kich miesz-
kań ców Ślą ska.

Dziś Uni wer sy tet Ślą ski jest jed ną
z naj więk szych, dy na micz nie roz wi-
ja ją cych się pol skich szkół wyż szych.
Dzię ki licz nej rze szy wy bit nych ab sol-
wen tów, zna czą ce mu po ten cja ło wi
twór cze mu i in te lek tu al ne mu, a tak że
wy so kiej po zy cji w ob sza rze szkol nic -
twa wyż sze go Uni wer sy tet Ślą ski jest
po strze ga ny ja ko no wo cze sny ośro dek
my śli na uko wej, li czą cy się za rów no
w kra ju, jak i za gra ni cą.

Z oka zji do nio słe go ju bi le uszu
50-le cia Uni wer sy te tu Ślą skie go
w imie niu wła snym, Se na tu Po li tech-
ni ki Ślą skiej oraz ca łej spo łecz no ści
aka de mic kiej na szej uczel ni chciał bym
na rę ce Pa na Rek to ra zło żyć ser decz-
ne gra tu la cje pra cow ni kom, stu den tom,
ab sol wen tom oraz wszyst kim, któ rzy

z za an ga żo wa niem i pa sją przez la ta
pra co wa li na suk ces Uni wer sy te tu
Ślą skie go. Pra gnę rów nież zło żyć ży-
cze nia dal szych suk ce sów i wszel-
kiej po myśl no ści oraz sa tys fak cji
z dzia łal no ści na uko wej i dy dak tycz-
nej.

Cie szy mnie, że Po li tech ni ka Ślą ska
oraz Uni wer sy tet Ślą ski od wie lu lat
ści śle ze so bą współ pra cu ją, za rów no
na płasz czyź nie ba dań, jak i kształ ce-
nia stu den tów, wspól nie wspie ra jąc
roz wój na sze go re gio nu. Mam na-
dzie ję, że na dal bę dzie my tę współ pra-
cę roz wi jać, wy ko rzy stu jąc bo ga te
po kła dy po ten cja łu na uko we go i ba-
daw cze go, któ ry po sia da ją obie Uczel-
nie.

Z wy ra za mi naj głęb sze go sza cun ku

Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej
Prof. dr hab. inż. Ar ka diusz Mę żyk

List JM Rektora Politechniki Śląskiej 

Prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka 
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Wy obraź nia jest bar dziej pla stycz na
niż rze czy wi stość dnia przy Nia ga ra Falls
gdzie huk spa da ją cej wo dy
cich szy jest niż błysk fle szy
ja poń skich apa ra tów fo to gra ficz nych

Da le ko od do mu od pół noc nych chmur
uczę się no we go ję zy ka czar nych wie wió rek
i szo pów prze my ka ją cych szo są tuż przed sa mo cho dem

Co mam zro bić z so bą da le ka Eu ro po
któ rej woj ny prze mi nę ły w bły sku fle szów
tyl ko DNA na szych ko ści prze no si pa mięć
tam tych daw no mi nio nych lat
ale tu my śla łem że już nie wró cę do wier szy
bo Eu ro pa wy da ła mi się fan to mem
uro jo nym bó lem po am pu ta cji cia ła
zwłasz cza że miej sco wy han dlarz In dia nin
dał mi w pre zen cie na szyj nik z pta kiem bu rzy
i ca ły mój świat za wi ro wał
i nic już nie skła da ło się w har mo nię rze czy
mnie ota cza ją cych mo głem tyl ko drżeć
w nie po ko ju przy wscho dzie i za cho dzie
obo jęt ne go słoń ca nie my i pu sty

Szu kam więc słów daw nych po ema tów
by ra to wać pa mięć am pu to wa ne go cia ła
dla któ re go nie ma miej sca
w kra ju spu sto szo nym bo czas już się wy peł nił

I\ts Ti me i czas koń czyć bie sia dę
za nim od je dzie ostat ni po ciąg lo ost tra in
jak krzy czy kon duk tor przed od jaz dem
do pie kła a ja znam wszyst kie je go krę gi
po zna łem je w cią gu mych 70 lat
da nych mi od schył ku woj ny
znam imio na zmien ne twa rze prze szło ści
i nikt mi nie wie rzy gdy mó wię o tym
przy sto li ku z pi wem a mło da ko bie ta
kła dzie mi pa lec na usta
bym mil czał nie my i pu sty

Mam przy ja ciół w tam tym am pu to wa nym cie le
Zbysz ka prze sie dleń ca wszyst ko wie dzą ce go Wit ka
i jesz cze kil ku in nych ale oni to gi ną ce zdję cie
któ re tra ci kon tu ry bo czas ma swo je nie ubła ga ne pra wa
i pust ka za wsze zwy cię ża i wy ma zu je wszyst ko
z kli szy pa mię ci
tu nad Nia ga rą od wra cam twarz
i pa trzę gdzie le ni wa wo da spo koj nie pły nie
do li ną i głę bo ki od dech prze strze ni
czy ni mnie po kor nym wo bec ta kiej zmien no ści świa ta

Mój let ni dom dwie sple cio ne z so bą so sny
i brzo za wiel ka przy do mu oto mój świat
tam w Eu ro pie któ rej ję zyk mi naj bliż szy
na wet gdy wcze snym ra nem czy tam pół gło sem
ła ciń skie ody do Leu ko noe nikt ich tu taj
nie ro zu mie bo bliż sza im mo wa wy mar łych ple mion
daw nych tu byl ców czar nych stóp i hu ro nów
to i do brze bo jest to za wsze ja kaś cią głość
po chła nia ją ce go nas cza su przed nim bro ni my się
prze gra ni zwy cięz cy 

oto my je ste śmy 
jesz cze

chciał bym ca ło wać pal ce za my ka ją ce mi usta
gdy mię dzy wer sa mi szep tu
bły ska jak flesz
spa da ją ca gło wa słoń ca

NIA GA RA FALLS

Edwar do wi Zy ma no wi

sl06s14-15m  18-06-28  11:10  Strona 1
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OPO WIE ŚCI BIO GRA FICZ NE:

PO ETA MA KO TA

W wik to riań skim do mu na West Hamp ste ad
przy sto le ku chen nym sta ry po eta
tłu ma czy mi z gre ki prze wrot ną opo wieść
o cza rach pięk nej Kir ke i brzmi to
jak nie zna ne can tos Po un da
a nie sfor na za zwy czaj i dzi ka kot ka ki ta wa
spo glą da na nas z pa ra pe tu pod oknem
złym okiem jak by to o niej by ły
te dziw ne fra zy

Po tem jesz cze dłu gi spa cer na Stran dzie
aż utknę li śmy na do bre w pu bie wę gla rzy.

*

W pra cow ni Fe lik sa To pol skie go
na sto łach al bu my i wie lo ję zycz ne pi sma
otwar te za wsze na stro nach z pra ca mi mi strza
W dniu osiem dzie sią tych uro dzin ar ty sty
pi je my czer wo ne wi no a śmiech 
mło dych ko biet ota cza ją cych sto ły
uno si nas wy so ko po nad przę sła mo stu Wa ter loo
tyl ko ku buś za przy jaź nio ny kot po ety z są sied niej ar ka dy
le żąc na wy li nia łej ka na pie mru czy scep tycz nie
na co i ko mu ta pa pie ro wa chwa ła.

*

Przy Ke ewa tin Ave 263
nie sły chać cięż kie go od de chu je zio ra On ta rio
tyl ko tłu sty czar ny kot ja sper two
ma prze krwio ne oczy i sro ży się na mój wi dok

a cia łem je go wstrzą sa ją ner wo we dresz cze
gdy mó wię doń w nie zna nym mu ję zy ku

Ta me lo dia wza jem nej ob co ści
wzno si się wy so ko by na gle
za paść się w mil cze nie. 

ŻY CIE CO DZIEN NE

Ży cie co dzien ne ma ło da je sa tys fak cji.
Mło da ko bie ta nie opo dal o wcze snej go dzi nie ran nej
(do pie ro do cho dzi szó sta) ukry wa roz cza ro wa nie
pod ostrym ma ki ja żem, bo jesz cze w mię śniach
od zy wa się pa mięć źle prze spa nej no cy,
a wy so ko unie sio na gło wa 
wy my ka się ob ję ciom lu stra.

Nie co da lej sta ry czło wiek spod przy mknię tych po wiek
śle dzi obo jęt nie lot wiel kie go owa da
cza su i lę ka się bu rzy wśród wy so kich drzew
wo kół do mu. Wo lał by sie dzieć w fo te lu
z książ ką na lek ko drżą cych ko la nach,
ale wy bu ja ła tra wa w ogro dzie ocze ku je ko siar ki,
a dzi ka ró ża dar mo bro ni się przed mszy ca mi.

Nie ple wio ny świat urą ga sła bo ściom po de szłe go wie ku.

Ka mion ki, czer wiec 2017 

PRZENIESIONY ŚWIATŁAMI AUT

W INNĄ STRONĘ CZASU

Na krawędzi chodnika
przeniesiony światłami mijających aut
w inną stronę czasu

Ta pewność słuchu że dźwięki które do nas docierają
są właśnie tymi na które tyle lat
czekaliśmy z nadzieją
w powietrzu bez oparcia

pospiesz się mówią zielone światła

Jak przejść na drugą stronę
po wąskiej kładce czasu bez poręczy
gdy wszystko pod nogami burzy się i pieni

pospiesz się mówią zielone światła

W ciasnym przedsionku starości
zatrzaskują się wszystkie drzwi obrazów
ona ma 19 lat i pragnie mężczyzny
czego nie może jej dać chłopiec
w krótkich spodenkach przepasanych sznurkiem
przytłoczony rozgrzanym do białości powietrzem
które drży gdy chłopiec łapie w dłonie jego drobiny
jak miniaturowe obrazy

pospiesz się mówią zielone światła

Oto pewność słuchu co niczego nie rejestruje
samotne drzewo zgarnia pod siebie wychudzony cień
i wszystkie głosy milkną jak ptaki
w listowiu schowane przed deszczem
pospiesz się mówią ale czyjeś dłonie
zamykają mi usta

sl06s14-15m  18-06-28  11:10  Strona 2
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P
i sarz to oso ba, któ rej spe cjal no ścią jest pi sa nie. Są nie by wa li mi strzo wie te go
fa chu. 

Ar ty sta jest oso bą, któ rej „spe cjal no ścią” jest głę bo kie, we wnętrz nie prze ży te
do zna nie eg zy sten cji i, w ko niecz nym na stęp stwie, ucie le śnie nie jej w sztu ce.

* * *

Nie lu bię li te ra tu ry rzym skiej. Na mięt nie, en tu zja stycz nie ko cham li te ra tu rę grec-
ką. Dla te go, że nie lu bię pi sar stwa, a ko cham sztu kę. Wszy scy po eci rzym scy są
pi sa rza mi, do sko na ły mi mi strza mi sło wa. Czy ta jąc, wi dzi my i zdu mie wa my się,
jak do brze jest to zro bio ne! A u Hel le nów? Na wet je śli po sie dli tę zdu mie wa ją cą
umie jęt ność, nie do strze ga my jej, po nie waż rzecz nie w niej, ale w we wnętrz nym
ogniu, któ rym są wy peł nie ni.

Naj now sza li te ra tu ra to ro syj ska i fran cu ska. U nas – sztu ka, u Fran cu zów – pi-
sar stwo. I jesz cze ja kie pi sar stwo! Gdzie nam do nich! A prze cież po win ni śmy być
dum ni z te go, że go nie ma my.

Są jed nak wy jąt ki i u nas, i u nich. Eli ta na szej star szej mo der ny: Me reż kow ski,
Wia cze sław Iwa now, Briu sow to naj bar dziej ty po wi pi sa rze. Fran cu zi zaś ma ją wspa-
nial szych ar ty stów: Bau de la ire, Ver la ine. Po wie dział bym na wet ze szcze gól nym en-
tu zja zmem: rów nież Mau pas sant. Ale i u nie go – ja kież upad ki na mie li znach pi-
sar stwa! Opo wieść o tym, jak kar mią ca ko bie ta roz pa cza w wa go nie, że jej pierś
pę ka od mle ka. Jak by nie wie dział, jak ła two jest od cią gnąć u sie bie mle ko. I oto
ro bot nik ofe ru je jej swo je usłu gi, wy sy sa mle ko, a kie dy ona mu dzię ku je, od po-
wia da, że to on po wi nien jej po dzię ko wać, po nie waż nie jadł od dwóch dni. 

Cóż to za li te ra tu ra!

* * *

Ja kim nie okrze sa nym sa mo ukiem wy da je się być Ho mer przy We rgi liu szu! Jak
nie chluj ne są cza sem je go wier sze, jak nie prze ko nu ją ce ryt my, jak pry mi tyw ne ali-
te ra cje, jak nie po trzeb ne po śli zgnię cia, a na wet ba nal ne ry my! Ina czej w wy pad-
ku We rgi liu sza: per fek cyj ny krój wer se tu, wspa nia ła eu fo nia, ryt my do kład nie pa-
su ją ce do tre ści, cu dow na ali te ra cja...

A jed nak to śmiesz ne, by łą czyć ich ra zem. Ol brzym Ho mer, a po tem do ko lan
nie się ga ją cy mu We rgi liusz. Kie dy czy tam Ho me ra, wo kół mnie za czy na sza leć
pło ną cy ży wioł ży cia, czu ję mło dzień czy wi gor w każ dym mię śniu, nie bo ję się
żad nych lę ków i bie dy ży cia, przede mną w cu dow nym pięk nie po wsta ją nie zna-
ją cy trosk bo go wie – sym bo le ota cza ją cych nas mo cy.

I czu ję, że Ho mer śpie wa, po nie waż nie mo że nie śpie wać, po nie waż pło nie du-
sza i pło ną cy mi ję zy ka mi wy dzie ra się na ze wnątrz. Lew Toł stoj pi sał o nim do Fe -
ta: „ten dia beł i śpie wa, i krzy czy ca łą pier sią, i ni gdy mu do gło wy nie przyj dzie,
że ktoś go bę dzie słu chał”.

Kie dy czy tam Ene idęWe rgi liu sza, wi dzę z wiel kim mi strzo stwem opo wie dzia-
ną ba jecz kę o przy go dach fik cyj nych bo ha te rów, o ży wio le bo gów, w któ rych ani
We rgi liusz nie wie rzy, ani my. Tak sa mo jest z Je ro zo li mą wy zwo lo nąTo rqu ata Tas-
sa. Na wet za baw ne to, lecz, w isto cie, ja koś nie zręcz ne: po co lu dzie tra cą czas na baj-
ki! A u Ho me ra po pro stu za po mi nasz, że opo wia da on baj ki, po nie waż nie one
są waż ne, a to, cze go nie ma śla du ani u We rgi liu sza, ani u Tas sa.

* * *

PRAW DZI WE

Na prze ciw bu fe tu na nie wiel kiej es tra dzie gra ła or kie stra. Zwy czaj na or kie stra
w re stau ra cji. Dwo je skrzy piec, flet, wio lon cze la, kon tra bas i pia ni no. Go ście gło -
śno roz ma wia li przy sto li kach, uśmiech nię ty mi usta mi szep ta li do uszu ko biet wy-
zna nia, nikt nie słu chał mu zy ki. A or kie stra gra ła słod kie wal ce i za dzior ne po tpo-
ur ri, i od tych dźwię ków lu dzie, ni cze go nie do strze ga jąc, sta wa li się we se li i pi ja ni,
jak od wi na.

Sie dzia łem w ką cie przy szklan ce wi na, za my śli łem się. I na gle sły szę, że coś
ra do śnie śpie wa w du szy, ja koś zro bi ło się do brze. Skąd to? Wio lon cze li sta grał
so lo z akom pa nia men tem pia ni na. Przez li ście pal my wi dzia łem je go wiel ką gło-
wę w oto cze niu lek ko krę co nych wło sów, ogo lo ną, du żą twarz i pin ce -nez. Za nim,
na bla cie bu fe tu, ró żo wi ły się pęcz ki rzod kie wek, a na pół mi sku le ża ły po ma rań-
czo we ra ki. Grał bar dzo do brze, i to od je go mu zy ki tak wy raź nie za śpie wa ło mi
w du szy. Zro bi ło mi się dziw nie. Jak to? Nikt go nie sły szy? Przy sto li kach śmia-
no się, gło śno roz ma wia no.

Wpa try wa łem się w mu zy ka. Dla ko go on gra? Kie dy wi dzi, że nikt go nie sły-
szy, jak mo że tak grać? A on od wró cił gło wę do akom pa nia to ra i coś nie cier pli-
wie mu po wie dział, wi docz nie, że ten nie tak mu akom pa niu je, jak trze ba. Bo że,
czy to nie wszyst ko jed no? Prze cież nikt te go nie słu cha.

Skoń czył. I na wet nie rzu cił spoj rze niem na pu blicz ność. Na wet ką tem oka nie
ze chciał rzu cić, czy ktoś go mo że jed nak słu chał. Zdjął nu ty ze sto ja ka i spo koj-
nie za czął roz ma wiać z pia ni stą.
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Chcia łem kiw nąć gło wą w je go stro nę, lecz on na mnie nie pa trzył.
Wi taj, ko le go! Osią gną łeś wię cej niż to, do cze go dą ży ar ty sta. Wy ko na łeś swo-

ją pra cę, da łeś lu dziom to, co chcia łeś im dać. I spo koj nie od sze dłeś. I gdy bym nie-
ocze ki wa nie za kla skał, to z nie do wie rza niem spoj rzał byś na mnie i zdu miał się. 

Wio sna, 1913, Ki jów.

* * *

„Chcesz być wiel kim, umiej się stresz czać.
Mi strzo stwo jest w ogra ni cze niu.”
Go ethe po wie dział to w jed nym ze swo ich so ne tów. Pusz kin w cu dow ny spo-

sób wła dał tą umie jęt no ścią, zdol no ścią „ogra ni cze nia” aż do skraj no ści. […]

* * *

[…] Jest to rze czy wi ście cha rak te ry stycz na wła ści wość Pusz ki na, że nie lu bił
ob ra zów i po rów nań. Stąd   jest ja koś szcze gól nie pro sty i stąd też szcze gól nie ta-
jem ni cza i po ra ża ją ca jest je go si ła. Cza sa mi wy da je mi się, że ob raz jest tyl ko sub-
sty tu tem praw dzi wej po ezji, że tam, gdzie po eta nie ma dość si ły, by po pro stu wy-
ra zić swo ją myśl, ucie ka się do ob ra zu. Ten po gląd jest, oczy wi ście, he re zją i nie
jest trud no rzu cić mu wy zwa nie. Wte dy, mię dzy in ny mi, za ła mie się ca ła po ezja
Wscho du. Nie ule ga wsze la ko wąt pli wo ści, że ob raz otwie ra szcze gól ną prze strzeń
dla wszel kie go ro dza ju pre ten sjo nal no ści i krę tac twa. 

* * *

Dla cze go ory gi nal ny ar ty sta po wi nien sta rać się być ory gi nal ny? Mi che lan ge-
lo. Du sza prze peł nio na nie spo ty ka ny mi, ni gdy przez ni ko go nie ucie le śnio ny mi ob-
ra za mi. Go ło bro dy, na gi Chry stus z tor sem i po twor ny mi mię śnia mi Her ku le sa.
Bo gu ro dzi ca ze zwło ka mi sy na na ko la nach ja ko de li kat na szes na sto let nia dziew-
czyn ka. Po tęż na mę ska fi gu ra No cy z lep ki mi stoż ka mi ko bie cych pier si. Jed ne-
go tyl ko po trze ba: od wa gi by cia so bą.

* * *

– Epa tez de bo ur ge ois! – Za im po no wać miesz czu cho wi! Jak że to jest cha rak-
te ry stycz ne dla prze cięt ne go ta len tu i dla bez ta len cia! Czy Mi che lan ge lo zro bił-
by choć by jed ną li nię ryl cem, czy Beetho ven na pi sał by choć by jed ną nu tę, że by
ko muś „za im po no wać”?

* * *

Nie wiem, czy zo sta ło to gdzieś za pi sa ne. Usły sza łem to od lu dzi, któ rzy zna li
ar ty stę W. I. Su ri ko wa. Je go ob raz Po ra nek przed stra ce niem strzel ców. Brzask
po ran ka. Miej sce eg ze ku cji. Na wo zach strzel cy przy wie zie ni na eg ze ku cję z po-
si nia ły mi od tor tur twa rza mi, z pa lą cy mi się wo sko wy mi świe ca mi w dło niach. Żoł-
nie rze prze mie nie ni. Car Piotr na ko niu do glą da przy go to wań do eg ze ku cji. Szu-
bie ni ca na kre ślo na jest nie wy raź nie.

Kie dy Su ri kow koń czył już ob raz, za wi tał do je go pra cow ni Re pin. Po pa trzył. 
– Po wie sił by Pan choć jed ne go strzel ca!
Su ri kow po słu chał ra dy, po wie sił. I ob raz w trzech czwar tych... utra cił swo ją gro-

zę. I Su ri kow usu nął po wie szo ne go.

* * *

Émi le Zo la. Brzuch Pa ry ża, roz dział 1. Wy sta wa skle po wa z kieł ba sa mi. „Usta-
wio no ją na po sła niu z cien kich skraw ków nie bie skie go pa pie ru; miej sca mi li ście
pa pro ci, mi ster nie uło żo ne, zmie nia ły nie któ re ta le rze w bu kie ty oko lo ne zie le nią.
By ło to mnó stwo smacz nych rze czy, so czy stych, tłu stych rze czy. Naj pierw, na sa-
mym do le, przy lu strze, znaj do wa ły się w rzę dzie sło iki z mie lo ną wie przo wi ną,
na prze mian ze sło ja mi musz tar dy. Po wy żej na stę po wa ły go lon ki o po czci wym,
okrą głym ob li czu, żół tym od tar tej buł ki, z kost ką za koń czo ną zie lo nym pom po-
nem. Po czym szły głów ne da nia: krwi ste, na dzie wa ne ozo ry sztras bur skie, czer-
wo ne i lśnią ce, obok bla dych pa ró wek i nó żek wie przo wych, czar ne kisz ki zwi-
nię te jak do bro tli we żmi je, rzu co ne na stos pa ra mi, kisz ki wie przo we, try ska ją ce
zdro wiem, kieł ba sy jak grzbie ty kan to rów w srebr nych ka pach…” [przekł. Ni na Gu -
bry no wicz. PIW, War sza wa 1957, s. 36]. I tak dłu go jesz cze, i dłu go! Wię cej na-
wet! Wciąż tak sa mo! I po my śleć, że jesz cze pa rę de kad te mu moż na to by ło czy-
tać cał kiem se rio i nie wi dzieć w tym naj więk szej kpi ny z sie bie!

* * *

Jak ła two by ło tak pi sać! Weź ze szyt, stań przed wi try ną skle pu i pisz! Opisz wy-
gląd męż czy zny: miał ja sne, wy so kie czo ło, gę ste brwi wi sia ły nad czar ny mi, za my-
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ślo ny mi ocza mi, nos... usta... wło sy... I tak da lej. Al bo me ble w po ko ju: po środ ku stał
stół przy kry ty ró żo wym ob ru sem z frędz la mi; wo kół sto łu by ło usta wio nych pięć lub
sześć krze seł... Ko mo da w ką cie... W dru gim ką cie... I tak da lej. Ale je śli po trze bu-
jesz cze goś zu peł nie in ne go, za mknij oczy i po myśl, od po wiedz so bie: co naj bar dziej
ude rzy ło cię w tej twa rzy lub ume blo wa niu? I ty mi dwo ma, trze ma szcze gó ła mi – ale
szcze gó ła mi cha rak te ry stycz ny mi, wy raź ny mi – opisz to wszyst ko. I wy star czy.

* * *

Bu nin. Rok 1915. W bie żą cych al ma na chach i cza so pi smach od cza su do cza-
su po ja wia ją się opo wia da nia Iwa na Bu ni na. Każ de z nich naj zu peł niej słusz nie
bu dzi wiel ki en tu zjazm kry ty ki i na zy wa ne jest ar cy dzie łem. I rze czy wi ście są praw-
dzi wy mi ar cy dzie ła mi. Ale co dziw ne: nie moż na nic o tych ar cy dzie łach po wie-
dzieć. O każ dej, na pi sa nej bez sma ku i nie ar cy dziel nej rze czy Le oni da An dre je-
wa moż na roz ma wiać dwie lub trzy go dzi ny, o Woj nie i po ko ju – ca ły wie czór,
o Fau ście – dzie siąt ki wie czo rów. A tu taj – czy to żart: „ar cy dzie ło”! I nic wię-
cej. Po wszech nym to nem re cen zji kry tycz nej są sło wa: „Na pierw szym miej scu,
co do te go nie ma wąt pli wo ści, trze ba umie ścić opo wia da nie Bu ni na, któ re jest praw-
dzi wym ar cy dzie łem. Na śla du ją je...” I wo bec tych na śla dow ców kry tyk oży wia
się, spie ra z ni mi, emo cjo nu je... Jak przed umiesz czo ną przy wej ściu do nie ba iko-
ną: każ dy że gna się z sza cun kiem – „ar cy dzie ło”! Czy ni to wzglę dem iko ny z lek-
kim ser cem! I idzie da lej...

* * *

„Kie dy opi su jesz męż czy znę, ko bie tę, miej sce, myśl za wsze o kimś, o czymś rze-
czy wi stym” – Sten dhal. 

To jest praw dzi wie głę bo ka ob ser wa cja. Trze ba upo rczy wie, nie usta jąc, szu kać
wła ści wej oso by – na uli cy, w te atrze, w tram wa ju, w wa go nie ko le jo wym, aż znaj-
dzie się ta ka, któ ra ide al nie bę dzie pa so wać do wy obra żo nej przez cie bie twa rzy.
A po tem mu sisz do koń ca trzy mać się tej oso by. I ona od kry je przed to bą wie le
nie ocze ki wa nych i pięk nych de ta li, któ re oży wią wy my ślo ny przez cie bie i nie-
roz po zna ny ob raz. Tak sa mo jest z kra jo bra zem. Si ła Lwa Toł sto ja po le ga na tym,
że on za wsze tak ro bił.

* * *

Na le ży za koń czyć opis na tu ry, za nim czy tel nik za uwa ży, że au tor ją opi su je.

* * *

„Iwan Pio tro wicz pod szedł do sto łu, był bar dzo we so ły”.
Prze czy taw szy coś ta kie go, wszy scy czu ją się zo bo wią za ni uda wać idio tę i py-

ta ją:
– Kto był we so ły? Stół?
Ho mer wca le nie wsty dził się mó wić: „uciekł”, po nie waż z kon tek stu ro zu mia-

no o kim mo wa, na wet je śli w po przed nim zda niu spra wa do ty czy ła słu pa.  

* * *

Mo dli twa pi sa rza: „Pa nie, ra tuj mnie przed ko rek to rem, z ze ce rem po ra dzę so bie sam”.
Bez wzglę du na to, jak so bie po ra dzisz z ko rek to rem, to i tak ze cer na koń cu za-

miast „ko niek tu ra” wsta wi „ko niunk tu ra”, za miast „in ter pe la cja” – „in ter po la cja”,
za miast „ce zu ra” – „cen zu ra”. 

* * *

Co pięć lat po now nie czy taj Fau sta Go ethe go. Je śli nie bę dziesz za sko czo ny tym,
ile no wych rze czy zo sta nie ci ob ja wio nych, i nie bę dziesz zdzi wio ny tym, że wcze ś-
niej te go nie za uwa ży łeś – to bę dzie zna czyć, że za trzy ma łeś się w swo im roz wo ju.

* * *

Oczy są zwier cia dłem du szy. Co za bzdu ry! Oczy to zwod ni cza ma ska, oczy to
ekra ny, któ re ukry wa ją du szę. Lu stro du szy to usta. Je śli chce cie po znać du szę czło-
wie ka, spójrz cie na je go usta. Cu dow ne, ja sne oczy i dra pież ne usta. Dzie wi czo
nie win ne oczy i lu bież ne war gi. Przy ja zne i ra do sne oczy i po słusz nie za ci śnię te
usta, z ob ni żo ny mi ką ci ka mi w ro gu. Strzeż cie się oczu! Oczy tak czę sto ma mią
lu dzi. Usta nie kła mią. 

* * * 

Ro zum ną twarz po zna je się u czło wie ka nie dla te go, że jest in te li gent ny, ale dla-
te go, że du żo my śli. Znam kil ka ko biet: ma ją bar dzo do bre, za my ślo ne, in te li gen-
t ne twa rze, ale są głu pie; nie mniej trak tu ją ży cie po waż nie i my ślą w do brej
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wie rze. Zna łem jed ne go kry ty ka. Rzad ko moż na by ło spo tkać ta k głu pie go czło-
wie ka. Ale su mien nie wy pusz czał swo je wró ble z mó zgu, choć je go twarz na praw-
dę by ła in te li gent na. U Kar te zju sza i Kan ta ob li cza są cał ko wi cie głu pie. Być mo -
że ich my śli by ły cał kiem nie po waż ne. 

* * * 

– O czym my ślisz?
Do bra od po wiedź na to py ta nie mo że na stą pić do pie ro po pew nym cza sie. Kie-

dy czło wiek „za sta na wia się”, pra cu je pod świa do mość, a jej wy ni ki jesz cze nie do-
pro wa dzi ły go do świa do mo ści. Ze wnętrz ny wi ze ru nek czło wie ka w tym cza sie
jest ta ki: pod nie sio ne brwi, wy łu pia ste oczy i spo glą da nie w prze strzeń. Żad nej my-
śli. Kie dy czło wiek „my śli”, wi dzi my in ny ob raz: brwi są ścią gnię te, spoj rze nie
utkwio ne w je den punkt. Wte dy mo że na tych miast od po wie dzieć, o czym my śli.  

* * * 

Wspo mnie nie za wsze upięk sza bli ską nam oso bę. Tak wła śnie po wi nien być na-
ma lo wa ny por tret.

* * *

Nie ma nic bar dziej okrop ne go i nic pięk niej sze go niż star cze twa rze. I nic bar-
dziej praw dziw sze go. Z mło dej, jędr nej twa rzy bez śla du zni ka ją zmarszcz ki, któ-
re są prze no szo ne przez my śli i na strój oso by. Na sta rej twa rzy ży cie du szy jest
prze ci na ne przez wszyst kim wi docz ną, nie usu wal ną pie częć.

* * * 

Ra da dla hi po kry tów. Uda jesz, że je steś en tu zja stą, sym pa tycz ną oso bą, do brym
to wa rzy szem. W sa mot no ści i w gro nie ro dzi ny nie mu sisz uda wać, więc two ja twarz
przy bie ra wy raz pa skud ne go i okrop ne go ego isty, któ ry my śli tyl ko o so bie. I na two-
jej twa rzy ry su ją się pew ne zna ki, któ re sta ją się bar dziej wi docz ne w miej scach pu -
blicz nych. Hi po kry ty i sa mot ni ka. Wte dy two ja ma ska sta je się wy ra zist sza.

* * * 

Kie dy czło wiek ma wiel ki żal, je go nad miar już nie wpły wa na du szę. Ale ma -
ła ra dość też nie da je du szy ni cze go. Bu kiet kwia tów lub kon fi tu ra do her ba ty są
ska za ne na od rzu ce nie. Ale to jest dziw ne: kie dy czło wiek bar dzo się cie szy, chce
do dać do swej ra do ści jesz cze wię cej: kwia ty, smacz ne je dze nie, wi no, spa ce ry. 

* * * 

Lu dzie, któ rzy bo ją się bru du za zwy czaj są nie czy ści. Bar dzo dłu go się te mu dzi-
wi łem, ale po tem zro zu mia łem, że nie mo że być ina czej: ktoś, kto boi się bru du,
ła twiej nim ob ra sta. 

* * *

Im bar dziej sza re i jed no staj ne ży cie, tym ja śniej sze i ko lo ro we sny. Wie dzą o tym
miesz kań cy wię zień.

* * * 

Ludz ka głu po ta ma wła sne nie wzru szo ne pra wa.
– Tram waj je dzie tyl ko do Ar ba tu!
Z co naj mniej dzie się ciu osób jed na z pew no ścią za py ta:
– A da lej nie je dzie?

* * * 

W psy cho lo gii kłam stwa są pew ne pra wa. Kie dy po wie my do po cząt ku ją ce go pi-
sa rza: „Na śla du je pan ta kie go i ta kie go”, on od po wie z nie zmien ną sta now czo ścią:

– Mó wio no mi już o tym. Ale pro szę za pa mię tać, że kie dy pi sa łem swo je dzie-
ło, nie czy ta łem jesz cze te go pi sa rza. 

Je den mło dy czło wiek, któ ry dał mi do prze czy ta nia swo je opo wia da nie, i w ma-
nie rze, i w pla nie ak cji do ab sur du na śla du ją ce Mar twe du sze, za pew niał mnie, że
nie czy tał jesz cze Mar twych dusz.

* * * 

Ho mer. Bo go wie sie dzą, roz ma wia ją, pi ją nek tar, po cą się przy cięż kiej pra cy.
Na wet ich chód jest jak lu dzi. Bo go wie, jak męż czyź ni, „cho dzą sze ro ko”. Bo gi-
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nie, jak ko bie ty, dro bią no ga mi, ma ją „chód nie śmia łych go łę bi”. Do cze góż jest
po dob na ludz ka wy obraź nia! Wszę dzie re li gie przed sta wia ją Bo ga lub bo gów pod po-
sta cią lu dzi, zwie rząt lub ich kom bi na cji. Dla cze go nie mo gły stwo rzyć cze goś rów-
nie pięk ne go, wspa nia łe go, udu cho wio ne go, praw dzi we go i nie przy po mi na ją ce -
go ży wych stwo rzeń? Naj ge nial niej szy ar ty sta mógł by osza leć re ali zu jąc to za da nie.

* * * 

Ocze ku je my przy szło ści, wspo mi na my prze szłość. Kie dy na uczy my się ce nić
te raź niej szość?  

* * * 

Naj trud niej sze w na uce szczę ścia jest do świad czyć te raź niej szo ści ja ko te go, co
mi nę ło.

* * * 

Każ de dwu let nie dziec ko jest ge niu szem, każ de pięt na sto let nie ło bu zem.
* * *

Do cze go zdol ny jest naj bar dziej in te li gent ny czło wiek, kie dy zra nio na zo sta ła
je go du ma!

* * *

Je śli chcesz do ce nić czło wie ka, mu sisz wcze śniej od rzu cić je go du mę i próż -
ność. Ina czej, być mo że, nie bę dzie on dla cie bie ani bo ha te rem, ani czło wie kiem
peł nym wy rze czeń, ani mę dr cem.

* * *

Z dzien ni ka. 13 lu te go 1923 r. – Pa trzę na swo je ży cie z wdzięcz no ścią. Los był
dla mnie życz li wy, na wet bar dziej – ze psuł mnie. I naj cen niej szy dar: dał mi moż-
li wość po zna nia swo je go miej sca i nie prze ce nia nia sie bie. Dla te go pra wie zu peł-
nie po zba wio ny by łem naj cięż sze go cier pie nia – za zdro ści i do świad cze nia sa mo-
lub stwa. Pa trzę w przy szłość: cze ka mnie wie le ra do ści. Koń czę po wieść, we zmę
się za pra cę nad Pusz ki nem.

I na gle za uwa ży łem w so bie, że jesz cze na coś cze kam z ra do ścią. Na co do-
kład nie?

Na śmierć!
Jak dziw nie. Ni gdy nie ba łem się śmier ci, lę ku przed śmier cią ni gdy nie mo g-

łem zro zu mieć. Ale ostat nio po czu łem, że cze kam na nią, jak na wiel kie, pod no-
szą ce na du chu, olśnie wa ją co ja sne zda rze nie. Wca le nie w sen sie po zby cia się cię-
ża ru ży cia – ko cham ży cie. Sa ma z sie bie śmierć świe ci w mrocz nej da li
przy szło ści ja snym punk tem.

A nie daw no za uwa ży łem w so bie jesz cze coś. Czło wiek umarł nie spo dzia-
nie – na za wał ser ca lub wpadł pod tram wa j.

– Do brze jest tak umrzeć – bez cier pie nia, nie cze ka jąc na zbli ża ją cą się śmierć!
Nie, mo im zda niem, wca le nie jest do brze. Śmier tel ne mę czar nie... Czy są okrop-

ne? A mo że z nie ocze ki wa ną śmier cią je ste śmy po zba wie ni do świad cze nia ta kie-
go szczę ścia, przed któ rym wszyst kie śmier tel ne mę czar nie są nic nie war te?

* * *

Z dzien ni ka. 10 grud nia 1927 r. Od le ka rza. – By ło to dla mnie cał ko wi te za sko-
cze nie: ser ce po więk szo ne o trzy cen ty me try, stward nie nie i po więk sze nie aor ty,
ogól na ar te rio skle ro za. A ja uwa ża łem się za cał kiem zdro we go! Cho ciaż już od trzech
mie się cy na wet przy zwy kłym cho dze niu, a nie tyl ko przy wcho dze niu po scho-
dach, „czu ję” swo je ser ce. Ale by łem bar dzo dum ny, że nikt nie da je mi ty le lat,
ile mam, z po wo du bra ku si wych wło sów, si ły fi zycz nej, ogól nej ży wot no ści. Pa-
mię tam, że kil ka lat te mu sta li śmy roz ma wia jąc w Aka de mii Sztuk Pięk nych, nie-
ży ją cy jużM.O. Ger szen son, prof. I. I. Gli wen ko i ja. Ger szen son po wie dział, że
na sta rość co raz czę ściej ma skłon ność do pi sa nia afo ry zma mi i bar dzo krót ki mi,
za mknię ty mi zda nia mi; zgo dzi ł się z tym rów nież Gli wen ko. Po wie dzia łem, że u sie-
bie za uwa ży łem to sa mo. Gli wen ko spoj rzał na mnie z pew nym wy rzu tem:

– Cóż, jesz cze za wcze śnie, że by pan o tym mó wił. 
Za go to wa łem się.
– Czy mo gę za py tać, ile pan ma lat? 
Gli wen ko: 
– Pięć dzie siąt trzy.
Ger szen son:
– Pięć dzie siąt pięć.
– Cóż, a ja mam pięć dzie siąt sie dem lat!
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A te raz – co? A więc – pierw szy dzwo nek? Dziw ne: w ogó le mnie to nie nie-
po koi i nie prze ra ża. Ni gdy nie mo głem zro zu mieć lę ku przed śmier cią, cho ciaż
co raz bar dziej ko cha łem ży cie. I tyl ko jed no jest nie przy jem ne: z ta ką cho ro bą
mo żna umrzeć nie ocze ki wa nie. Nie chcę te go. Chciał bym po dejść do śmier ci po-
wo li, na wet z mę czar nią. Odrę twia ły cze kam na to, jak na coś bez mier nie słod-
kie go i wspa nia łe go. A już na pew no, ab so lut nie, nie chcę umrzeć z roz mięk czo-
ną i roz pa da ją cą się psy chi ką. Ale co in ne go jest gorz kie. Wy da je mi się, że do pie ro
te raz na uczy łem się my śleć, pi sać, żyć, ob co wać z ludź mi. Te raz by moż na wła -
śnie otwo rzyć się na ży cie i pra cę. Ale tęt ni ce w mó zgu są już zwap nia łe.

* * *

Kie dyś by ła peł na wdzię ku, bar dzo pięk na. I uta len to wa na. Dziw nie by ło te raz
pa trzeć na nią i my śleć, że jesz cze tak nie daw no, pięć lat te mu, moż na z nią by ło
roz ma wiać, jak z rów ną so bie. Sta rze ją ca się, po marsz czo na twarz, przy ćmio ne
oczy – i py ta gło sem, ja kim mó wią bar dzo bo ją ce się ma łe dzie ci:

– Czy to praw da, że   wkrót ce bę dzie woj na?
– Kto to mo że wie dzieć!
– Bar dzo się mar twię. Ostat nio czy ta łam w ga ze tach, że wy da li śmy ma ski prze-

ciw ga zo we, a oni to prze mil cze li. 
Jej cór ka, uśmie cha jąc się, py ta:
– Kim oni są?
– No... Pol ska, An glia... Ru mu nia.
– Ja ka mo że być od po wiedź na ma ski prze ciw ga zo we? 
Wszy scy się śmie ją, a ona wzdy cha smut no:
– Pi szą, że ar cy bi skup Can ter bu ry jest za na mi, ale pa pież prze ciw ko nie mu.

Te raz ca ła mo ja na dzie ja w oj cu.
– Ma mo, dla cze go w ta tu siu?
– On jest tak że prze ciw ko woj nie.
– Ma ma ma na dzie ję w ta tu siu, ta tuś w ma mie.
Zno wu śmiech, a ona pa trzy na śmie ją cych się z za kło po ta nym pół u śmie chem.
Ma ty siąc róż nych star czych cho rób: ro ze dmę płuc, za pa le nie mię śnia ser co we-

go, cho rą wą tro bę, za pa le nie okręż ni cy. Po sta rza ła się, zgłu pia ła od trosk i bez-
sen nych no cy. Cór ka opie ku je się nią z wiel kim od da niem. Sta ra ko bie ta jest wo-
bec niej peł na gnie wu i pra gnie ją zra nić. Py ta mnie: 

– Nie mo że mnie pan umie ścić w szpi ta lu?
– W szpi ta lu? Po co to pa ni? 
– Ja tu taj wszyst kich krę pu ję. Wie ra tyl ko my śli o tym, jak się mnie po zbyć.
– Ma mo, co ty mó wisz!
– Tak, ja do brze wiem. Czu ję, że je stem dla was cię ża rem. Jak pan my śli, mo -

że po win nam na pi sać bez po śred nio do Sie masz ki? Mó wią, że jest do brym czło-
wie kiem...

Ca ły czas ga ni cór kę, że ma ło się o nią trosz czy, że nie ko cha mat ki. Je śli cór-
ka wyj dzie przejść się na pół go dzi ny, sta ra ko bie ta ro bi jej wy rzu ty, że ją „zo s-
ta wi ła”. W no cy na gle wo ła śpią cą cór kę: 

– Wie ra! Wie ra!
– Słu cham, ma mo?
– J -a n -i -e ś -p -i -ę!  
Jak, po wia da, mo żesz spać spo koj nie, kie dy ja nie śpię. I czę sto mó wi do cór-

ki:
– Kie dy umrę, su mie nie bę dzie cię drę czy ło, że by łaś ta ką ego ist ką. Bę dę przy-

cho dzi ła do cie bie we śnie.  A cór ka po wie dzia ła mi:
– Ca ły czas czu ję się naj gor szą zbrod niar ką i nie mo gę so bie prze tłu ma czyć, że

u ma my bie rze się to tyl ko ze star czej de men cji! Pa mię tam prze cież, że za wsze
by ła ta ka ko cha ją ca i od da na.

A wszy scy z prze ra że niem po wta rza li: 
– Nie daj Bo że ni ko mu do żyć ta kiej sta ro ści!

1926

* * *

Z dzien ni ka. 11 lu te go 1929 r. – Cią gle po wra cam do tej sa mej my śli. Już umarł
Ju żyn, umarł So ło gub. Ale pro fe sor Ma nu iłow wciąż jesz cze ży je. Ży wy, od ma wia-
ją cy śmier ci trup, już nie po zna ją cy swo ich bli skich. Ma ria Alek san drow na, wdo-
wa po mo im wuj ku ze stro ny mat ki, nie wsta je już od czte rech lat, na po ły spa ra-
li żo wa na. Naj wyż sze du cho we po trze by cał ko wi cie umar ły, nie do trzy mu je mo czu
i ka łu, przez ca ły czas z niej ciek nie; smród i mo kro. Cór ka roz pacz li wie by ła nią
zmę czo na.

Chcę krzy czeć, wyć: daj cie mi pra wo do swo bod ne go roz po rzą dza nia so bą! Za-
ak cep tuj cie mo ją wo lę, wy peł nij cie ją. Je śli nie na da ję się do ży cia, je śli mo ja du-
cho wa isto ta za cznie się roz pa dać, wy, przy ja cie le, wy, któ rzy mnie ko cha cie, udo-
wod nij cie czy nem, że je ste ście mo imi przy ja ciół mi i ko cha cie mnie. Zrób cie tak,
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że bym mógł z god no ścią po że gnać się z ży ciem, je śli sam bę dę po zba wio ny moż-
li wo ści uczy nie nia te go!  

* * *

– Bab ko, czas umie rać!
– Oj czul ku, chcia ła bym, ale prze cież mam du szę. Wy plu ję ją?

* * *

Dr X. Umie ra ła je go mat ka – bar dzo ją ko chał. Pa ra liż, obrzęk płuc, głę bo kie
od le ży ny, cał ko wi ta de gra da cja zdol no ści umy sło wych. Od dy cha ją ce zwło ki.

Sio stra Mi ło sier dzia:
– Puls spa da, wstrzyk nąć kam fo rę?
– Wstrzyk nij mor fi nę.
Sio stra ze zdzi wie niem otwo rzy ła oczy:
– Mor fi na?

Po wtó rzył moc no i do bit nie:
– Wstrzyk nij mor fi nę!
Mat ka umar ła.
Mam do nie go wiel ki sza cu nek, mi łość i na dzie ję. I kie dyś mu po wie dzia łem:
– Naj więk szy mój strach to ży cie z pa ra li żem. A w mo jej ro dzi nie, za rów no ze

stro ny oj ca, jak i mat ki, wie lu umar ło na sku tek uda ru. Je śli zo sta nę spa ra li żo wa-
ny, to pro szę mi obie cać... Do brze?

Spoj rze li śmy so bie w oczy, z mil czą cą obiet ni cą opu ścił po wie ki. 

* * *

Ze wszyst kie go to jest naj waż niej sze: czło wie ko wi po win na być da na moż li wość
god ne go spo tka nia ze śmier cią.

* * *

Z dzien ni ka. – 18 lip ca 1929 r. Kok te bel. – Ostat ni au to por tret Rem brand ta. W je -
go bio gra fii prze czy ta łem opis por tre tu: „zgar bio ny, si wy, wy chu dzo ny, wy da je się
być cie niem daw ne go atle ty – Rem brand ta”. Miał wte dy 61 lat. Da vid Hu me pi-
sze w swo jej au to bio gra fii: „Uwa żam, że czło wiek umie ra ją cy w wie ku sześć dzie-
się ciu pię ciu lat, tyl ko uwal nia się od kil ku let nie go nie do łę stwa – dla cze go więc
tak trud no jest zna leźć ko goś, kto był by przy wią za ny do ży cia mniej niż ja”.

Tak, to wszyst ko ro bi ogrom ne wra że nie. Mam sześć dzie siąt trzy la ta. Ale wciąż
nie czu ję zbli ża ją cej się śmier ci, je stem we so ły i sil ny. Mam ogrom ne pra gnie nie
pra cy. Gram w te ni sa. Czu ję się na ty le mło dy, że cza sa mi prze my ka mi przez myśl:
czy to nie po mył ka, że w mo im pasz por cie za pi sa no rok uro dze nia 1867, i że ci
zgrzy bia li, sku le ni, au ten tycz ni star cy są mo imi ró wie śni ka mi?

A jed nak wszyst ko to jest już bar dzo bli sko i przede mną. Wczo raj spa ce ro wa-
łem po swo im ogro dzie, przy wią zy wa łem wi no ro śle do ty czek i my śla łem: nie-
ba wem, już nie dłu go przyj dzie mi żyć „na eme ry tu rze” – na du cho wej eme ry tu-
rze, z „za słu żo nym pra wem do od po czyn ku”. I nie mo głem so bie wy obra zić, jak
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bę dę wte dy żył? Wy grze wa jąc się na słoń cu, wspo mi na jąc prze szłość i cho dząc
po ogro dzie, drżą cy mi dłoń mi pod wią zu jąc wi no rośl. I nic wię cej. Co za ab surd!

* * *

I umrzeć wol ny, dnia sło necz ne go,
Pach ną cą śmier cią sko szo nej tra wy.

(Моjе) 

* * *

Umie rał je den mój zna jo my, czło wiek głę bo ko wie rzą cy. Po sze dłem go od wie-
dzić. Schudł, uro sła mu si wa bro da. Żo na po świę ci ła mu wszyst kie si ły. Mia ła bla-
dą twarz z po wo du bez sen nych no cy i trosk. Coś mi opo wia da ła, uśmie cha jąc się.
On wro go spoj rzał na nią i po wie dział: 

– Pro szę! Ja umie ram, a ona się śmie je!

* * *

9 wrze śnia 1940 r. Ci śnie nie krwi sta le ro śnie, le kar stwo nie wie le da je. Te raz
mam 210. Nie mo gę pra co wać fi zycz nie, co tak mnie za wsze cie szy ło. Nie wie le
i z wy sił kiem mo gę pra co wać umy sło wo: te raz wła śnie za czę ła mnie bo leć gło-
wa. Cóż! Sie dem dzie siąt trzy la ta. Czas i ho nor to wie dzieć. Zdu mie wa ją ce, jak
w zni ko mym stop niu prze ra ża mnie śmierć!

Ostat nim pra gnie niem Alek san dra by ło, że by w dzień je go śmier ci co ro ku od-
by wa ły się gry dzie cię ce. Ja nie mam do te go pra wa, po nie waż dla dzie ci ni cze-
go nie zro bi łem. Lecz chciał bym, aby w cza sie mo jej śmier ci roz le gał się dzie cię-
cy śmiech, że by wszy scy się wko ło uśmie cha li, że by nie by ło na stro ju ża łob ne go,
że by lu dzie nie cho dzi li ze zwie szo ny mi no sa mi, nie wzdy cha li z ża lem. Niech nie
stoi na de mną Schu ber tow ski Wil der Kno chen mann, „dzi ki, ko ści sty czło wiek” z ko -
są. Niech pła cze do bro dusz ny Tha na tos, brat bliź niak Snu.

■

Wi kien tij Wie rie sa jew, właśc. Wi kien tij Smi do wicz, uro dził się 4/16 stycz nia 1867 w Tu le, zmarł 3 czerw ca 1945 w Mo skwie.
Ro syj ski pi sarz i le karz pol skie go po cho dze nia. W Pol sce zna ny jest m.in. z po wie ści Spo wiedź le ka rza (1902), Sio stry (1933),
ze szki ców Pusz kin ży wy (1978) i Wspo mnień (1951). No tat ki dla sie bie to zbiór uwag o sztu ce two rze nia, re la cjach mię dzy pi ‐
sar stwem i sztu ką, o ży ciu i je go wy obra że niach, a tak że o sta ro ści i umie ra niu. Ten qu asi ‐dzien nik, jak że cha rak te ry stycz ny dla
kul tu ry mo der ni zmu, ma swój ge no lo gicz ny od po wied nik w wie lu li te ra tu rach eu ro pej skich. Jest w isto cie rze czy „dzien ni ‐
kiem bez da ty”, ro dza jem wa ria cji li te rac kiej, gdzie pa mięć po rząd ku je po szcze gól ne epi zo dy ży cia. No tat ki ma ją swój we ‐
wnętrz ny po rzą dek, każ dy za pis ści śle łą czy się z po prze dza ją cym. W tym wy bo rze da je my tyl ko przed smak ca ło ści.
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28
ma ja 2018 r. ty tuł dok to ra ho no -
ris cau sa Aka de mii WSB ode brał

prof. zw. dr hab. Wie sław Ba nyś, pro -
fe sor na uk hu ma ni stycz nych, fi lo log, JM
Rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go w la -
tach 2008-2016, prze wod ni czą cy Kon -
fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół
Pol skich w la tach 2012-2016, czło nek
za rzą du Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion,
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Głów nej Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go, pre zes za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Pro -Si le sia Biz nes -
-Na uka -Sa mo rząd, od wie lu lat jest
za an ga żo wa ny w pra ce na rzecz roz wo -
ju na uki i szkol nic twa wyż sze go, za rów -
no w Pol sce, jak i w Eu ro pie, oso ba re -
pre zen tu ją ca naj lep sze eu ro pej skie
tra dy cje uni wer sy tec kie.

Se nat Aka de mii WSB, uchwa łą
z dnia 17 kwiet nia 2018 r., pod jął de cy -
zję o nada niu ty tu łu dok to ra ho no ris cau -
sa prof. zw. dr. hab. Wie sła wo wi Ba ny -
sio wi ja ko wy bit ne mu uczo ne mu
o świa to wym au to ry te cie w za kre sie ję -
zy ko znaw stwa, do świad czo ne mu i ce -
nio ne mu dy dak ty ko wi, zna ko mi te mu
or ga ni za to ro wi za an ga żo wa ne mu bez -
wa run ko wo w bu do wa nie ja ko ści i roz -
wój kształ ce nia aka de mic kie go oraz
na uki w wy mia rze mię dzy na ro do -
wym, orę dow ni ko wi tak ko niecz nej
w ob sza rze szkol nic twa wyż sze go róż -
no rod no ści. De cy zję pod ję to w uzna niu
wiel kie go wkła du prof. Wie sła wa Ba ny -
sia w in te gra cję śro do wi ska na uko we go
w Pol sce, dzia ła nia na rzecz roz wo ju
szkol nic twa wyż sze go, na uki i kul tu ry
oraz pro mo wa nia pol skich osią gnięć
za gra ni cą.

Uro czy stość swo ją obec no ścią za -
szczy ci li licz nie przy by li rek to rzy
uczel ni wyż szych, przed sta wi cie le
naj więk szych ośrod ków aka de mic kich,
m.in. Prze wod ni czą cy KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rek tor Po -
li tech ni ki War szaw skiej, rek to rzy Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, Uni wer sy te -
tu Ślą skie go, Uni wer sy te tu Ma rii
Cu rie -Skło dow skiej, Po li tech ni ki Gdań -

skiej, Po li tech ni ki Opol skiej, Po li tech -
ni ki Wro cław skiej, Aka de mii Sztuk
Pięk nych i in., przed sta wi cie le Sej mu
i Se na tu RP, przed sta wi cie le władz re -
gio nu.

– Na da jąc naj wyż szą god ność aka -
de mic ką – ty tuł dok to ra ho no ris cau -
sa pa nu prof. Wie sła wo wi Ba ny sio wi
spo łecz ność Aka de mii WSB pra gnie
wy ra zić swo je naj wyż sze uzna nie dla
do stoj ne go Dok to ra, oso bo wo ści przy -
czy nia ją cej się do kształ to wa nia ota cza -
ją cej nas rze czy wi sto ści w spo sób nie -
za prze czal ny – pod kre śli ła JM Rek tor
Aka de mii WSB prof. nadzw. dr Zdzi -
sła wa Dac ko -Pi kie wicz. 

– Prof. Ba nyś to czło wiek o im po nu -
ją cej bio gra fii, czło wiek twór czy, czło -
wiek czy nu, świet ny or ga ni za tor i li der
wie lu waż nych dla pol skiej na uki in sty -
tu cji, tak że w „zło tym trój ką cie” współ -
pra cy: na uka – biz nes – sa mo rzą dy. To
za szczyt dla Aka de mii WSB, że pierw szy
w jej hi sto rii ty tuł dok to ra ho no ris cau -
sa przyj mu je oso ba re pre zen tu ją ca naj -
lep sze eu ro pej skie tra dy cje uni wer sy tec -
kie. Ta ka uro czy stość ma rów nież po raz
pierw szy miej sce w hi sto rii po nad 100-
let niej Dą bro wy Gór ni czej, gdzie na sza
uczel nia od no wi ła tra dy cje aka de mic -
kie – za zna czy ła JM Rek tor Aka de mii
WSB.

W trak cie uro czy sto ści lau da cję wy gło -
sił prof. zw. dr hab. med. Woj ciech No -
wak, JM Rek tor Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Ca ło kształt osią gnięć na uko wych,
dy dak tycz nych i or ga ni za cyj nych prof.
Wie sła wa Ba ny sia świad czy o tym, że jest
to ba dacz zna mie ni ty, któ ry po tra fił
w peł ni wy ko rzy stać swo je kom pe ten cje
ba daw cze i umie jęt no ści or ga ni za cyj ne
dla do bra uczel ni i na uki pol skiej. Za słu -
gi prof. Ba ny sia dla spraw pol skie go
szkol nic twa wyż sze go, rów nież na are nie
eu ro pej skiej, a na wet świa to wej, są nie -
pod wa żal ne – po wie dział prof. No wak.

– Czu ję się bar dzo do ce nio ny i wy róż -
nio ny, otrzy mu jąc w Dą bro wie Gór ni czej
ty tuł dok to ra ho no ris cau sa. Wszy scy

bar dzo cięż ko pra cu je my, by szkol nic two
wyż sze i na uka roz wi ja ły się w Pol sce jak
naj le piej. To jest na sza pra ca, chce my
dzia łać na rzecz więk szej ja ko ści, sły szal -
no ści i sku tecz no ści pol skie go śro do wi -
ska na uko we go. Jesz cze raz bar dzo
dzię ku ję dą brow skiej Aka de mii WSB
za to za szczyt ne wy róż nie nie – za zna -
czył prof. Wie sław Ba nyś.

– Chcę po gra tu lo wać pa ni rek tor
Aka de mii WSB te go wy bo ru. Prof.
Wie sław Ba nyś z punk tu wi dze nia ca -
łe go szkol nic twa wyż sze go jest oso bą
wy bit ną. Od kil ku na stu lat w mniej szym
lub więk szym stop niu ma ogrom ny
wpływ na to co dzia ło się i dzie je się
w śro do wi sku aka de mic kim. Je go
wpływ wy ni ka nie tyl ko z wie dzy i umie -
jęt no ści, bo to oczy wi ste, ale przede
wszyst kim z oso bo wo ści. Nikt nie miał
wąt pli wo ści, że to on wła śnie po wi nien
ob jąć ste ry Kon fe ren cji Rek to rów Uni -
wer sy te tów Pol skich, a po tem Rek to rów
Aka de mic kich Szkół Pol skich oraz Re -
gio nal nej Kon fe ren cji Rek to rów Uczel -
ni Aka de mic kich po po przed ni -
kach – gra tu lo wał prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt, prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol -
skich, JM Rek tor Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

Gra tu la cje w imie niu Pre zy den ta RP
An drze ja Du dy zło żył prof. Bo le sław Po -
cho pień, czło nek Na ro do wej Ra dy Roz -
wo ju. W imie niu Wi ce pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go Ja ro sła wa Go wi na lau da cję
oko licz no ścio wą wy gło sił se na tor Ta de -
usz Ko peć. Gra tu la cje zło żył rów -
nież JM Rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go,
ma cie rzy stej uczel ni prof. Wie sła wa
Ba ny sia, prof. An drzej Ko wal czyk. 

Prof. Wie sław Ba nyś pod czas uro czy -
sto ści wy gło sił wy kład pt. Po co nam
Uni wer sy te ty? Ga lę uświet ni ły kon -
cer ty w wy ko na niu Chó ru Uni wer sy te -
tu Ślą skie go „Har mo nia” oraz Ku by Ba -
da cha.

■

Doktorat

honorowy

dla profesora

Wiesława Banysia

MICHAŁ PAWLAK
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E
dward Zy man to po eta, pro za ik, kry tyk li -
te rac ki, pu bli cy sta i wy daw ca, któ ry dzię -

ki ko lej nej już kon fe ren cji na uko wej z se rii
Świa ty po etyc kie, po wró cił na Śląsk po trzy -
dzie stu pię ciu la tach od swo je go wy jaz du
do Ka na dy. Tym ra zem nad twór czo ścią po -
ety po chy li li się ba da cze z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go i z Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
spo ty ka jąc się 8 czerw ca 2018 ro ku o go dzi -
nie 11: 00 w Cen trum Kul tu ral no -Edu ka cyj -
nym w Czer wion ce -Lesz czy nach. 

O waż nej ro li au to ra Ja sno ści na Ślą sku
opo wia dał prof. Ma rian Ki siel. Zwró cił uwa -
gę, że Zy man sta le eg zy stu je mię dzy świa ta -
mi. To twór ca za wie szo ny mię dzy po ko le niem
lat 60., a tym po ko le niem, któ re wła ści wie ni -
gdy nie wy kształ ci ło się na Ślą sku, czy li No -
wej Fa li. Po eta – we dług ba da cza – z jed nej
stro ny opo wia da się za war to ścia mi wy so ki -
mi, chcąc, aby prze nik nę ły ze śro do wi ska ogól -
no pol skie go do mło dej, po wsta ją cej w re gio -
nie li te ra tu ry; z dru giej pra gnie, aby
po ka zy wa ły one, że ist nie je sil ny zwią zek pi -
sa rza z miej scem i z cza sem. Po nad to Zy man
zo stał na zwa ny przez Ki sie la no ma dą. No ma -
dą, któ ry zmie nia prze strze nie za miesz ka nia,
kil ku na sto let nie miej sca po by tu i da lej gdzieś
się prze no si, ale też no ma dą – jak po wie ba -
dacz – w zna cze niu li te rac kim, po szu ku ją cym
tych war to ści i sen sów, któ re wy da wa ły się po -
ecie naj waż niej sze. „Chęć zo ba cze nia sie bie
ja ko no ma dy – kon sta to wał Ki siel – to chęć
zo ba cze nia czło wie ka, któ ry za wsze pa mię -
ta o miej scu wyj ścia i za wsze bę dzie po zo sta -
wał w nim za ko rze nio ny, ale też […] w czymś
o wie le waż niej szym – w ję zy ku. Jest on świa -
dec twem i okre śla na szą toż sa mość”. 

Ja ko dru gi za brał głos prof. Ja nusz Pa ster -
ski, uka zu jąc słu cha czom naj dłuż szy od ci nek
twór czo ści po etyc kiej Edwar da Zy ma -
na – okres ka na dyj ski. Ba dacz wska zał
na krę gi pro ble mo we two rzą ce kor pus my ślo -
wy „pod ręcz ne go lek sy ko nu” po jęć po ety -
-emi gran ta: „[…] to ze staw dość cha rak te ry -
stycz ny dla twór czo ści emi gra cyj nej, nie ja ko
roz cią gnię ty po mię dzy tu i tam, te raz i kie -
dyś, ale rów no cze śnie po twier dza ją cy […] ist -
nie nie trwal szych źró deł po sta wy eg zy sten -
cjal nej i dys po zy cji świa to po glą do wej”.
Pa ster ski zwró cił uwa gę na naj waż niej sze mo -
ty wy twór czo ści au to ra Po ema tu współ cze -
sne go. Są ni mi sa mot ność i wy ob co wa nie ze
świa ta współ cze sne go. To „efekt emi granc -
kie go nie za do wo le nia, ale tak że, jak się zda -
je, trwa ły skład nik in dy wi du al ne go ob ra zu
świa ta, ce cha we wnętrz nej opty ki”. Ba dacz
za zna czył: „Sam Edward Zy man przy znał
w jed nym z wy wia dów, że emi gra cja ozna -
cza dla nie go pe wien ro dzaj oka le cze nia
i wy mu szo nej re zy gna cji z war to ści”. 

Trze ci re fe rat do ty czą cy związ ków po ety
z in nym emi gra cyj nym twór cą, Bog da nem
Czay kow skim, wy gło si ła prof. Mag da le na
Ra bi zo -Bi rek. W swo im wy stą pie niu w spo -
sób szcze gól ny zwró ci ła uwa gę na wiersz
Nad wiel kąwo dą Edwar da Zy ma na. Ba dacz -
ka za uwa ży ła, że wpi su je się on nie tyl ko
w tra dy cję mic kie wi czow ską, ale tak że od -
wo łu je się do li ry ków le mań skich. Zwró ci -
ła uwa gę, że ana li zo wa ny przez nią wiersz
ko re spon du je z Ostat nim li stem, po dyk to wa -
nym Zy ma no wi przez Czay kow skie go na ło -
żu śmier ci. Utwór ten to „ar ty stycz ne no to -
wa nie pro ce su od cho dze nia ze świa ta,
umie ra nia, zni ka nia”. Opi su je mo ment „ostat -
nie go bły sku świa do mo ści, za nim na stą pi nie -
przy tom ność i za pad nie noc śmier ci”. Ostat -
ni list Czay kow skie go za wie ra fra zę, któ rą
za in spi ro wał się Edward Zy man w Nad wiel -
ką wo dą. Cho dzi o dia log z oce anem. Uczo -
na przy po mnia ła, że wo da sym bo li zu je za -
rów no ży cie, jak i śmierć, ale też sta no wi

re al ny ob raz. Jest nim oce an, któ ry ota cza ze
wszyst kich stron Van co uver. 

Ko lej nym re fe ren tem był mgr Piotr Za -
czkow ski. Swo je wy stą pie nie roz po czął
od przy po mnie nia mot ta to mu W czy im ob -
cym do mu Edwar da Zy ma na. Po eta – wska -
zy wał ba dacz – od na lazł to wa rzy sza przy go -
dy li te rac kiej w Ty mo te uszu Kar po wi czu,
przy wo łu jąc w swo im zbio rze je go wiersz,
roz po czy na ją cy się od fra zy: „Nie przy glą daj
się mym rę kom”. Za czkow ski w na wią za niu
do niej przy po mniał, że jed nym z przed mio -
tów czy de ta li za in te re so wa nia au to ra Bez pra -
wa azy lu by ły za ci śnię te dło nie – pię ści. Re -
fe rent zwró cił uwa gę na za cie ka wie nie
oma wia ne go po ety bok sem. Zy man okre śla
go w swo ich utwo rach „praw dzi wie mę skim
spor tem”, w któ rym jest „coś z […] he ro icz -
nej prze szło ści” je go po ko le nia.

Ostat ni głos w kon fe ren cyj nej dys ku sji zo -
stał od czy ta ny przez dr Bo że nę Sza ła stę -Ro -
gow ską. Był nim list sa me go po ety, skie ro -
wa ny do uczest ni ków i or ga ni za to rów
kon fe ren cji. Au tor Z dzie cię cej fa bry ki złu -
dzeń na pi sał w nim: „[…] Choć ma ło życz -
li wy los spra wił, że mój po wrót na Śląsk jest
za le d wie wir tu al ny, to prze cież jest po wro -
tem i to naj lep szym z moż li wych. Bo cóż dla
pi szą ce go mo że być bar dziej sa tys fak cjo nu -
ją ce od peł ne go na my słu po chy le nia się
nad je go […] dzie łem mę żów i dam zna mie -
ni tych, w każ dym ca lu kom pe tent nych […].
Bo choć by to by ło peł ne po chy le nie, bo choć -
by to i by ło po chy le nie naj bar dziej kry tycz -
ne, a na wet – co trud no wy klu czyć – nie po -
zba wio ne pew ne go, rzecz ja sna, współ czu cia,
to prze cież sam fakt do strze że nia pa ru ulot -
nych, skre ślo nych na pro win cjo nal nej, bo po -
ło żo nej da le ko od cen trum pol sko ści ob czyź -
nie słów w świe cie, któ ry de mon stra cyj nie
od wra ca się od sło wa, jest fak tem god nym

uzna nia i szcze gól nej wdzięcz no ści. […]
Z sie dem dzie się cio pię cio let nie go ży wo ta
na Ślą sku spę dzi łem za le d wie lat czter na ście.
In na spra wa, że by ły to la ta nie zwy kle in ten -
syw ne i waż ne w do świad cze niu. […] ów ślą -
ski epi zod był dla mnie waż nym ka pi ta łem,
z któ rym u pro gu lat osiem dzie sią tych ubie -
głe go wie ku opusz cza łem kraj w ro li emi -
gran ta z ba ga żem ro man tycz nych aso cja cji,
z ja kim zwy kli śmy ko ja rzyć to po ję cie”. 

Wy gła sza ne re fe ra ty by ły prze pla ta ne
wier sza mi Edwar da Zy ma na, któ re od czy ty -
wał przy by ły na kon fe ren cję z Ka na dy,
prof. An drzej Bu sza – tak że po eta, ese ista,
tłu macz i li te ra tu ro znaw ca. Wśród nich zna -
la zły się utwo ry waż ne dla sa me go przy ja -
cie la Zy ma na z gru py Kon ty nen ty, m.in. Na -
dzie ja sprzed lat, opi su ją cy trud ny mo ment
wy jaz du z Pol ski czy To brzmi jak żart, przy -
po mi na ją cy po dwór ko w Ra dom sku – utra -
co ne miej sce dzie ciń stwa.

Zor ga ni zo wa ną przez Za kład Li te ra tu -
ry XX i XXI wie ku In sty tu tu Na uk o Li te -
ra tu rze Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie go
Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz Miej ski Ośro -
dek Kul tu ry w Czer wion ce -Lesz czy nach
kon fe ren cję mo de ro wał i pod su mo wał prof.
Ma rian Ki siel: „Te ma tów, któ re moż na od -
na leźć w po ezji Edwar da Zy ma na jest wie -
le. Nie tyl ko waż ne są te do ty czą ce je go trzy -
dzie sto pa ro let niej obec no ści na ob czyź nie,
ale rów nież te mó wią ce o funk cjo no wa niu
Zy ma na w prze strze ni pol skiej li te ra tu ry
przez co naj mniej dwa dzie ścia lat”. Ba dacz
ty mi sło wa mi wska zał na po trze bę dal szej in -
ter pre ta cji twór czo ści au to ra Ja sno ści. Za -
pew ne bę dzie dla nich miej sce w pla no wa -
nej, dzie sią tej już pu bli ka cji książ ko wej
z se rii Świa ty po etyc kie. 

KA TA RZY NA NIE SPO REK 

Konferencja
Światy poetyckie
Edwarda Zymana
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Te
dwie ka wiar nie, w okre sie mię dzy -
wo jen nym na le ża ły do ści słej czo -

łów ki. Wal czy ły ze so bą o pal mę pierw -
szeń stwa. W wy ści gu o po pu lar ność,
jed na z dru gą, na zmia nę wy gry wa ła
o przy sło wio wą pierś. Naj więk szą ko -
rzyść mia ła z te go klien te la. Sen sa cyj -
na, ku piec ka ry wa li za cja nie uszła uwa -
gi wszę do byl skich dzien ni ka rzy.
Mie czy sław Ro lec ki, dow cip ny ry sow -
nik i pierw sze piór ko ślą skiej ka ry ka tu -

ry spor tre to wał współ za wod ni ków a re -
dak tor Jan Smo tryc ki, no bli wy se kre tarz
„Po lo nii” do pi sał do te go ry mo wa ny ko -
men tarz. Oby dwaj na le że li do ka wo szy
i lu dzi to wa rzy skich roz ko cha nych w at -
mos fe rze ka wiar nia ne go sa lo nu. 

Ry sow nik był uta len to wa nym i cza ru -
ją cym ar ty stą a do te go pie cze nia rzem
w naj lep szym – kra kow skim – zna cze -
niu te go sło wa. By wał w go ści nie u ka -
to wic kich ga stro no mi ków, chwa lił (za -

zwy czaj kró lew ski) po czę stu nek i go dzi -
wie pła cił naj lep szą wa lu tą, ja ką by ły ka -
ry ka tu ry wy cho dzą ce spod je go rę ki.
Owo cem ar ty stycz nych lu stra cji Ro -
lec kie go po zo sta ją sym pa tycz ne al bu my
z po do bi zna mi ka fej ka rzy, cu kier ni -
ków, re stau ra to rów a tak że in nych pro -
mi nent nych oso bi sto ści ce nią cych so bie
usłu gi ka to wic kiej ga stro no mii. 

Je go star szy ko le ga, jo wial ny męż czy -
zna w kwie cie wie ku, w mło do ści żur -
na li sta war szaw ski i by wa lec sto łecz nych
sa lo nów, był po sta cią nie zwy kle ma low -
ni czą i praw dzi wą ozdo bą ka wiar nia ne -
go to wa rzy stwa. Wzrok przy ku wał czar -
nym ka pe lu szem z wiel kim ron dem,
nie od łącz ną faj ką z wiecz nie kop cą -
cym cy bu chem i pe le ry ną à la Przy by -
szew ski. „(...) faj czarz z Ja na Smo tryc -
kie go był za wo ła ny. W je go pry wat nym
miesz ka niu ca łe dwie ścia ny za wie szo -
ne by ły faj ka mi róż nych wiel ko ści
i kształ tów – wspo mi na, je den z po cząt -
ku ją cych wte dy re dak to rów ‘Po lo nii’. Ja -
ko se kre tarz i wzię ty fe lie to ni sta – au -
tor „Mar gi ne su” – naj bar dziej po czyt nej
ru bry ki w naj czę ściej czy ta nej ślą skiej
ga ze cie, był jej rze czy wi stym mó zgiem
i ser cem. Swo je tek sty sy gno wał pseu -
do ni mem: Jo tes. Dro gę po mię dzy do -
mem przy uli cy Drzy ma ły a re dak cją
przy uli cy So bie skie go, w jed ną i w dru -
gą stro nę prze mie rzał per pe des
a przy oka zji wstę po wał do „swo ich
przy droż nych ka wiar ni”. Ni gdy nie omi -
jał Asto rii ani Mo no po lu. Za sia da jąc
wśród zna jo mych i wstę pu ją cych do to -
wa rzy stwa przy ja ciół zwra cał się per
„Ko cha siu”.

Sta ni sław Ja nic ki, ko le ga Smo tryc kie -
go i Ro lec kie go po świę cił im sto sow ne
ry mo wan ki:

„SMO TRYC KI (Jo tes) re dak tor Po -
lon ji

Trud no wier szem brać Jo te sa! Sam ma
wier szy pół no te sa. 

Wszyst kie Pa nie je czy ta ją I po noć się
w nich ko cha ją; 

Gdy zaś czy tasz Wu ja Ja na, w dziec -
ko za mie nisz się sa ma”.

Ro lec kie mu na pi sał:
„Nie bez piecz ny ma larz głó wek
Bru si stę pio ny ołó wek,
Kto mu ry sun ki za cze pi,
Te mu jesz cze moc niej wle pi”.

Asto ria

K
a to wi cza nie ocza ro wa ni suk ce sa mi
go spo dar czy mi USA i ka rie rą w ame -

ry kań skim sty lu przy Ma riac kiej 1 wy -
chu cha li so bie wła sny eli tar ny za ką tek,
któ ry na zwa li „Asto ria”. Mie li wra że -
nie, że pod tym sym bo licz nym zna kiem
spo ty ka ją się świa tow cy, lu dzie naj bo -
gat si, pięk ni i wpły wo wi co naj mniej tak
jak John Ja cob Astor, pierw szy ame ry -
kań ski mul ti mi lio ner, jed nym sło wem
crè me de la crè me, czy li wy brań cy
spo śród śmie tan ki to wa rzy skiej. Gwiaz -
dom i re ki nom miej sco wej fi nan sje ry to -
wa rzy szy ły for dan ser ki i pa nie do to wa -
rzy stwa a znu dzo nym żo nom kre zu sów

Se kre ty ka to wic kich ka wiar ni

Asto ria

kon tra Mo no pol

Gałązka Rybka kontra Feiwel 
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go nią cych za pie nią dzem – ko cia ko wa -
te i uśmiech nię te żi go la ki. Do do bre go
to nu na le ża ło oglą da nie naj now szych
ekra ni za cji z fa bry ki snów w Hol ly wo -
od a po tem od słu chi wa nie płyt dłu go -
gra ją cych z na gra nia mi śpie wa ją cych
ak to rów zza Wiel kiej Wo dy. Przy po bli -
skich uli cach jak grzy by po desz czu wy -
ra sta ły iście ame ry kań skie chmu ro ła py;
przy Wo je wódz kiej Dom Pro fe so rów,
przy Żwir ki i Wi gu ry dra pacz chmur
Izby Skar bo wej, u zbie gu św. Ja na
i Dwor co wej wie lo pię tro wy dom Ja ku -
ba Squ ede ra, przy Mic kie wi cza ory gi -
nal ny biu ro wiec Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go a na wzgó rzu za opłot ka mi
daw ne go rol ne go przed mie ścia wspa nia -
ły gmach ślą skich wo je wo dów i ka te dra
ka to lic kie go bi sku pa.

Po grun tow nej mo der ni za cji w 1927
ro ku Asto ria zmie ni ła się nie do po zna -
nia. Mi nę ło wła śnie ćwierć wie cze jej ist -
nie nia. Tyl ko nie licz ni pa mię ta li daw ną
sa lę kon sump cyj ną z wiel ką tu bą
nad ma gicz nym pa te fo nem, z któ rej
wy do by wał się głos słyn ne go te no ra Ca -
ru so śpie wa ją ce go ope ro we par tie księ -
cia Man tui i Ri go let ta. Po od re stau ro wa -
niu lo ka lu fir mo wą or kie strą ta necz ną,
przez kil ka se zo nów, do kwiet nia 1928
ro ku dy ry go wał uta len to wa ny wio li ni -
sta i ka pel mistrz Bro ni sław Pa ster. Za -
sły nął z wir tu oze rii w grze na skrzyp -
cach. W mię dzy cza sie ja ko so li sta da wał
też kon cer ty w na stro jo wym lo ka li ku
„Oa za” przy uli cy 3 Ma ja 14 – obok
sław nej księ gar ni „Ka dos” (Ka to wic ka
Do sta wa Szkol na), poprzednio Got fry -
da Si win ny. 

Mi mo wy so kich cen, „Asto ria” tak jak
daw niej mia ła wier nych kon su men tów
chwa lą cych pa rzo ną tu ka wę, wy pie ka -
ne cia sta i kli mat bu dzą cych emo cje
trans ak cji. Po 1922 ro ku ka to wic kim
dzien ni ka rzom przy pa dła do gu stu ja ko
miej sce ko le żeń skiej gieł dy sen sa cji,
pocz ty pan to flo wej i no wi nek. Red.
Bo le sław Su rów ka z ka to wic kiej „Po lo -
nii” uchy la rąb ka ta jem ni cy: „Wy mia na
wia do mo ści od by wa ła się tak, aby i wilk
był sy ty, czy li wła sna ga ze ta, i owca ca -
ła, czy li kon ku ren cja, każ dy więc z re -
por te rów ja kiś »ro dzy nek« cho wał zwy -
kle dla sie bie”.

Od no wo cze snej gieł dy to wa ro wej
nie spo dzie wa nie mro żą cej krew w ży -
łach lub do star cza ją cej elek try zu ją -
cych wie ści o bo omach i slum pach
a miesz czą cej się przy uli cy Wo je -
wódz kiej, tuż za tu ne lem pod ma gi stra -
lą ko le jo wą dzie li ły ich 2 mi nu ty truch -
tem. Po dru giej stro nie uli cy
przy Ma riac kiej 2, ca łą do bę czu wa ło
biu ro PAT – Pol skiej Agen cji Te le gra -
ficz nej. Żur na li ści oku po wa li sto li ki już
od po ran ka.

Od pierw sze go dnia 1930 ro ku Asto -
ria sta ła się wła sno ścią spół ki han dlo wej
pod: fir mą „Ga łąz ka i Ryb ka Asto ria -Ka -
wiar nia”. Jej wspól ni cy to: Re gi na Ga -
łąz ka, z do mu Minc oraz Wa len ty Ryb -
ka, obo je z Ka to wic. W ro li kie row ni ka
sław nej ka wiar ni wy stę po wał ener gicz -
ny i po my sło wy pan Wa len ty, któ ry

nad ka wiar nią, pod ad re sem Ma riac ka 1
wy naj mo wał miesz ka nie nr 7. Ka mie ni -
ca na le ża ła do kup ca Ja ku ba Ga łąz ki,
mę ża Re gi ny, któ ry był też wła ści cie lem
kil ku in nych do mów przy uli cy Mo -
niusz ki i Pia stow skiej, a wraz z żo ną
miesz kał przy Te atral nej 14. 

We dług pew ne go wiel bi cie la „Ma łej
ale moc nej” pi szą ce go na ła mach „Pol -
ski Za chod niej”, w „Asto rii” po da wa no
„wod ny roz twór czar nej ka wy, w któ rej -
by każ da Ryb ka czu ła się w swo im ży -
wio le”. Sa ty ry cy nie chęt ni są sia dom
zza za chod niej gra ni cy utrzy my wa li, że
jest to na ro do wy spo sób pa rze nia te go
przy sma ku tam, gdzie go pa rzą Szwa by
i Bran den bu ry. 

Wbrew tak po waż ne mu uchy bie niu
sta ro pol skiej tra dy cji, tłocz no ro bi ło się
tu taj już od go dzin przed po łu dnio wych
gdy kon cer to wa ły po pu lar ne kra jo we
i za gra nicz ne or kie stry. Jed ną z nich by -
ła ka me ral na „Bra ci Do rian” z War sza -
wy, pre zen tu ją ca utwo ry Gou no da i Lisz -
ta. Pod kie run kiem Alek san dra
Sien kie wi cza, pia ni sty, kon cer to wa ło
w niej dwu je go bra ci Hen ryk skrzy pek
i Edward wio lon cze li sta. By li spo krew -
nie ni ze sław nym au to rem try lo gii. Ich
ka to wic ki wy stęp po dzi wiał i okla ski wał
Ste fan Ma rian Sto iń ski, kom po zy tor,
dy ry gent i dy rek tor Te atru Ope ro we go
w Ka to wi cach. Po kon cer cie za no to wał:
„umie ją po łą czyć tak mod ny dziś na es -
tra dzie ka wiarń hu mor z do brą mu zy ką”.
Szko da, że re cen zent nie ob ja śnił w ja -
kiej in ten cji bra cia Sien kie wi czo wie
wy bra li pseu do nim „Do rian”. Mo że
utoż sa mia li się z Do ria nem Gray em
Osca ra Wil dea a mo że ze sta ro grec ki mi
Do ra mi wy wo dzą cy mi swój ro do wód
od sa me go Her ku le sa? 

Na spo tka nia to wa rzy skie i po ran ki
mu zycz ne „Asto ria” za pra sza ła w świąt -
ki, piąt ki i nie dzie le: 

„Ren dez -Vo us in te li gen cji
Ka to wic i oko li cy
Co dzien nie kon cert
W nie dzie lę i świę ta od godz. 11

do godz. 1 po poł. Ma ti née”

La tem 1933 po raz pierw szy, a po raz
dru gi w kar na wa le na stęp ne go ro ku
przed pu blicz no ścią te go przy byt ku wy -
stą pi li mi strzo wie tan ga i pre kur so rzy
pol skie go jaz zu Ar tur Gold i Je rzy Pe -
ters bur ski. Na „Dzień do bry!” wy ko na li
swój fir mo wy szla gier „Gdy Pe ters -
bur ski ra zem z Gol dem gra, jazz ban du
te Ajak sy dwa”. W chwi lę póź niej wraz
z wi dow nią od śpie wa li „Tan go Mi lon -
ga”. Jesz cze ostat nie go dnia te go sa me -
go 1934 ro ku sław na war szaw ska or kie -
stra tan go wa gra ła do tań ca na ba lu
syl we stro wym przez Klub Bry dżo wy
Pań zor ga ni zo wa nym w no wo cze snym
gma chu Syn dy ka tu Wę gla i Że la za
przy uli cy Lom py 14 w Ka to wi cach. Jak
i co gra li moż na po słu chać w In ter ne cie:
https://sta re me lo die.pl/kom po zy to -
rzy/13/Ar tur_Gold

Po kon cer cie i dan cin gu kra kow skich
„The Jol ly Boys” czy li „we so łych chło -
pa ków”, naj star sze go swin gu ją ce go pol -

skie go ze spo łu jaz zo we go bra ci Sper be -
rów z Kra ko wa, gra ją cych z sak so fo ni -
stą Zyg mun tem Ber lan dem, red. Wła dy -
sław Kom per da – na czel ny re da go wa nej
i dru ko wa nej w Ka to wi cach – „Pol skiej
try bu ny” na pi sał:

„Or kie stra »Jol ly Boys« jest jed ną
z tych wła śnie, któ ra po cząw szy od naj -
wy twor niej szych lo ka li sto li cy
po wszyst kie mia sta Pol ski zy ska ła so -
bie za peł ne 12 lat swo ich ar ty stycz no -
-mu zycz nych wy stę pów mia no jed nej
z naj lep szych or kiestr jaz zo wych. (...) po -
pu lar nych ulu bień ców pu blicz no ści ca -
łej Pol ski zna my z wie lu au dy cyj Pol -
skie go Ra dia i z wy stę pów w lo ka lach
re pre zen ta cyj nych”.

Ka wiar nia udo stęp nia ła par kiet i ta pe -
rów bądź mu zy ku ją ce ze spo ły. Po go dzi -
nie 22:30 ka to wic ka roz gło śnia ra dio wa
trans mi to wa ła stąd noc ne kon cer ty mu -
zy ki ta necz nej. Do tań ca gra ły mod ne
jazz ban dy. Prócz nie śmier tel ne go wal -
ca, do stoj ne go tan ga i nie co eks cen trycz -
ne go foks tro ta wy pa da ło się krę cić
w rytm jaz zo po chod ne go: ste pa, ca ke
wal ka, shim my, black bo sto na, char le -
sto na i te mu po dob nych tań ców ame ry -
kań skich.

„Asto ria” ucho dzi ła za jed ną z naj -
słyn niej szych w mie ście. W pol skiej
i nie miec ko ję zycz nej pra sie by ła anon -
so wa na ja ko „Naj lep sza ka wiar nia
na Gór nym Ślą sku”. Do le gen dy prze -
szła ja ko miej sce eli tar nych spo tkań to -
wa rzy skich oraz awan gar do wych in te -
li genc kich ran dek zry wa ją cych
z tra dy cją kon wen cjo nal nych roz mó wek
za po znaw czych pod okiem ro dzi ny lub
przy zwo itek.

Po cząt ko wo na pre kur sor skie, po -
wszech nie nie ak cep to wa ne rand ko wa nie
od mien nych płci w lo ka lu pu blicz nym
po zwa la li so bie tyl ko śmiałkowie nie
oba wia ją cy się oby cza jo wej in fa mii.
Na tu ral nie do te go tak jak do tan ga, „trze -
ba by ło dwoj ga” – ewen tu al nie jesz cze
kil ko ro. Ry chło oka za ło się, że upodo ba li
to so bie tak mło dzi jak i ka len da rzo wo
bar dziej za awan so wa ni. W przy pad ku
me try kal nych dys pro por cji po cie sza li
się „choć róż ni ca lat nas dzie li, łą czy nas
róż ni ca płci”. W 2014 ro ku Piotr Sza ro -
ta opu bli ko wał spo łecz no -kul tu ro we
stu dium Ana to mia rand ki i au to ry ta -
tyw nie stwier dził: „rand ko wa nie ja ko
zwy czaj po ja wi ło się w Pol sce za le d wie
osiem dzie siąt lat te mu”. 

Po ro ku 1930 – mod ne sta ło się rów -
nież w Ka to wi cach. To był po wód, dla
któ re go naj więk sze ka wiar nie, swo je
przy tul ne za ka mar ki anon so wa ły ja ko
miej sce „ren dez-vo us in te li gen cji”. W ta -
kim te atrum, do do bre go to nu na le ża ło
po po łu dnio we flir to wa nie, wzbu dza nie
sym pa tii przy sto li ku, olśnie wa nie in te -
lek tem al bo dow ci pem, po pi sy wa nie
się aneg dot ką i ka lam bu rem. Spu ne ry -
ści igra li i świn tu szy li za baw ny mi prze -
ję zy cze nia mi z ogrom nej ko lek cji „gra -
ją ce go pół słów ka”. Za bi blię pol skie go
in te li gen ta ka wiar nia na i czy tel ni cza
pu blicz ność jed no myśl nie okrzyk nę ła
Słów ka Boya Że leń skie go. Wy pa da ło
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osza ła miać się szam pa nem, utrzy my wać
pod wyż szo ną tem pe ra tu rę kon wer sa cji
a wie czo rem i no cą za ba wiać i uwo dzić
na par kie cie. No wo cze sne mu ren dez-
vo us, z wiel ką ocho tą od da wa ły się pa -
nie a z jesz cze więk szą pa no wie w kwie -
cie wie ku i bar dziej za awan so wa nym.

Po grun tow nym re mon cie sa le „Asto -
rii” wy peł ni ło świa tło i przy ja zna fe eria
pa ste lo wych barw, tu i ów dzie roz pło -
mie nio nych eks cy tu ją cą czer wie nią.
No wa aran ża cja stwa rza ła na strój za chę -
ca ją cy do plą sa nia na no wo cze snym
par kie cie i od da wa nia się cu dow nie
znie wa la ją cej mo cy Terp sy cho ry
bądź Po li hym nii, któ re hip no ty zo wa ły
we spół lub na zmia nę. W „Asto rii”
dan cing trwał do 3 nad ra nem a na spe -
cjal ne ży cze nie na wet do bia łe go dnia.

Pod czas za ba wy i re lak su go spo -
darz „Asto rii” i je go bo ga ta klien te la nie
za po mi na ła o bliź nich po zo sta ją cych
w nie do stat ku. Pro mi nent na, prze my -
sło wa, ku piec ka i rze mieśl ni cza eli ta
mia sta po czu wa ła się do mi sji do bro -
czyn nych. Za pra sza ła do udzia łu w ory -
gi nal nych be ne fi so wych im pre zach.
Na kon kurs bez ro bot nych mu zy ków po -
dwór ko wych zgło si ły się ka pe le Gu stli -
ków, Ha ny sów i Ze fli ków, a wraz z ni -
mi wo ka list ki: Ró ża i Oty lia
Ma li ków ne. Sen sa cję wzbu dzi ło kil ku
wy ko naw ców, na gi ta rze gra ją cych
sto pa mi. Ni gdy przed tem a chy ba i ni -
gdy po tem, nie by ło w „Asto rii” ta kie -
go tło ku jak pod czas te go folk lo ry stycz -
ne go prze glą du bez dom nych ta len tów.
Mi mo za mknię tych drzwi ka wiar ni
gro ma dy wiel bi cie li wscho dzą cej ple -
ja dy gwiazd ka to wic kie go po dwór ka,
tkwi ły na chod ni kach i jezd niach Ma -
riac kiej i Mie lęc kie go. Urze ka ją co

brzmią cych te no rów spo tka ły za szczy -
ty i ho no ry. Na gro da pu blicz no ści do -
sta ła się dow cip ne mu ku ple ci ście za sa -
ty rycz ne ry mo wan ki z po li tycz nym
pod tek stem. Zwy cięz cy otrzy ma li pre -
mie pie nięż ne a na ich tor sach szczo -
drzy me ce na si za wie si li wień ce spę ta -
nych kieł bas – sym bo licz ne waw rzy ny
god ne nie co dzien nych lau re atów. Za -
miast dy plo mów uczest nic twa wszyst -
kim ar ty stom wrę czo no za pro sze nia
na uro czy sty obiad w „Asto rii”, pod czas
któ re go otrzy ma li ho no ra rium za wy -
stęp a nie któ rzy tak że en ga ge ment
do ka to wic kich lo ka li ga stro no micz -
nych.

W 1935 ro ku pod czas po ka zu psów
ra so wych per so nel „Asto rii” zor ga ni zo -
wał po my sło wy kon kurs za ty tu ło wa ny
„Da ma i jej pies”. Na par kie cie de fi lo -
wa ło kil ka dzie siąt pu dli, spa nie li, bok -
se rów i in nych nie mniej szla chet nie uro -
dzo nych czwo ro no gów. Do chód
z im pre zy or ga ni za to rzy prze ka za li ka -
to wic kie mu To wa rzy stwu Ochro ny
Zwie rząt.

Mo no pol

Z
po bli ską „Asto rią” kon ku ro wa ła ka -
wiar nia ho te lu Mo no pol, wraz z ca -

łym obiek tem grun tow nie od no wio na
w 1928 ro ku przez no we go po se sjo na -
ta Ju liu sza Fe iwe la, wła ści cie la Do mu
To wa ro we go „Bo brek” przy uli cy obec -
nie na zy wa nej Sta ro miej ską. Po zo stał
po sta cią ta jem ni czą. Do dziś wie my
o nim nie wie le. 

W Ka to wi cach pan Fe iwel po ja wił się
w 1922 ro ku. Jed ni twier dzą, że przy był
z Wied nia a in ni że z Kra ko wa. Ku pił

Dom Han dlo wy „Bo brek” przy uli cy
Sta ro miej skiej 10 (wte dy Po przecz nej)
i pod tym ad re sem za miesz kał. Te go sa -
me go ro ku zo stał za przy się żo ny w pa -
ra ma soń skiej „Con cor dii” lo ży – Sto wa -
rzy sze nia Hu ma ni tar ne go „Bnei Brith”
(„Sy no wie Przy mie rza”). Sku pia ło eli -
tę fi nan so wą i kul tu ral ną ka to wic kich
Mo za istów. W 1924 r. za ini cjo wał po -
wsta nie fir my pod na zwą „Nie ru cho -
mość, To wa rzy stwo Ob ro to we, Spół ka
ak cyj na – z sie dzi bą w Ka to wi cach”.
Przed mio tem jej dzia łal no ści by ły:
„trans ak cje prze my sło we i ko mer cio nal -
ne wszel kie go ro dza ju, nie wy łą cza jąc
nie ru cho mo ści”. Je go wspól ni ka mi by li
ba jecz nie bo ga ci pro mi nen ci z Wied nia
i Ka to wic. Za rząd fir my miał sie dzi bę
w Ka to wi cach a je go dy rek to rem był Pa -
weł Wil lig. La ta 30. dla ho te lu, re stau -
ra cji i ka wiar ni „Mo no pol” ucho dzą
za naj wspa nial sze w je go hi sto rii. Do -
bra pas sa skoń czy ła się na gle w 1938 ro -
ku. Fe iwel zo stał skra cho wa ny i znikł
bez po że gna nia.

W la tach pro spe ri ty swo jej no wej
bu dow li za fun do wał po wszech nie wów -
czas lan so wa ną, mo der ni stycz ną ele wa -
cję. Po więk szył sa lę re stau ra cyj ną, prze -
mo de lo wał hol i wej ścia do bu dyn ku
od 1931 ro ku ilu mi no wa ne efek tow ną re -
kla mą elek trycz ną a przed się bior stwo,
od stro ny uli cy Dy rek cyj nej po sze rzył
o roz ryw ko wy i tro chę już sta ro świec -
ki eta blis se ment w ra do sne pod nie ce nie
wpra wia ją cy głów nie przed szko la ków
i to wa rzy szą ce im ba bu nie.

Za zdro śni by wal cy lo ka lu przy Ma -
riac kiej 1 pod śmie wa li się z awan gar do -
wych pi su arów przy Dy rek cyj nej 2.
By ły wy po sa żo ne w por ce la no wą po -
ręcz, na któ rej, jak gło sił na pis, po wi nien

Karykatura autoportret Roleckiego Karykatura Smotryckiego
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się po de przeć każ dy, kto cier pi na mor -
ską cho ro bę. Gmach od da ny do użyt ku
w 1902 ro ku miał elek trycz ne oświe tle -
nie, win dę i cen tral ne ogrze wa nie. Jed -
nak tak daw niej jak i po prze bu do wie był
no wo cze sny pod każ dym wzglę dem
i god ny zwie dze nia – cho ciaż by tyl ko to -
a let. Za Fe iwe la na 5 kon dy gna cjach sta -
ran nie wy sty li zo wa nej ka mie ni cy mie -
ści ło się 114 jed no - i dwu oso bo wych
nu me rów ho te lo wych wy po sa żo nych
w apa rat te le fo nicz ny, a prócz re no mo -
wa nej ka wiar ni o nie ba nal nym ko li -
stym wnę trzu – eks klu zyw na re stau ra -
cja z nie co ta jem ni czym noc nym lo ka lem
w pod zie miu. Na luk su so wych pier na -
tach „Mo no po lu” sy pia li sław ni go ście
z Eu ro py i kil ku in nych kon ty nen tów.
Na le żał do naj droż szych w mie ście. 

Kil ka krot nie miesz kał pod tym da -
chem Jan Kie pu ra od cza su do cza su,
swo im te no rem bo ha ter skim śpie wa ją -
cy arie na sce nie ka to wic kie go te atru
ope ro we go. Gdy po raz pierw szy Ma rian
Sto iń ski, dy rek tor te go przy byt ku za pro -
po no wał Kie pu rze 100 zło tych ho no ra -
rium za wy stęp, ar ty sta od rzekł „Niech
pan za po mni o Kie pu rze”. Za mniej
niż 500 zło tych na sce nę nie wy cho dził. 

W po ko ju z nu me rem 102 go ścił
31 paź dzier ni ka 1936 ro ku. To wte dy
pre zy dent dr Adam Ko cur (po wie lu la -
tach, ksiądz i bi skup ka to lic ki) Jan ka i je -
go na rze czo ną Mar tę Egert zwią zał
mał żeń ską przy się gą. Sła wo mir Ko per
oca lił od za po mnie nia zwią za ną z tym
aneg do tę: „Uro czy stość za kłó ci ło roz tar -
gnie nie pa na mło de go – za po mniał ob -
rą czek. Kie dy co raz bar dziej zde ner wo -
wa ny prze szu ki wał kie sze nie gar ni tu ru,
Mar ta odło ży ła bu kiet i z uśmie chem
na twa rzy wy ję ła ob rącz ki z to reb ki”.

O tym, że tu tej szą ka wiar nię i re stau -
ra cję, swo ją obec no ścią za szczy cił Ju lian
Tu wim, w roz mo wach przy po mi nał
Wil helm Szew czyk. Po twier dza ją to tu -
wi mow skie stro fy „Wier szy o Mał go rzat -
ce”, w któ rych po eta ze skru pu lat no ścią
re por te ra no tu je zwie rze nia ka wiar nia -
nej for dan ser ki czy też ho te lo wej kur ty -
za ny:

„W Ka to wi cach je den szwab To mi ty -
siąc na stół kładł.

Na wet ład ny, na wet mło dy, Ja w cu kier -
ni ja dłam lo dy: Ma li no we, ana na so we 

(Bo ja lu bię owo co we).
On pod cho dzi, grzecz nie wi ta się, Ja

go nie znam, a on py ta się: 
„Ist der Platz – po wia da – frei?” 
(Jesz cze raz się sztach nąć daj.)
Za cią gnę ła się. Uśmiech nę ła się. 
Jak kot w mięk ki kłąb zwi nę ła się. 
Mó wię: „Frei”. Bo cze mu nie? Siadł

i za czął ku sić mnie.
Że on do bry, że oże ni się, 
Że on sta ły, nie od mie ni się, 
Że on w ban ku kro cie ma I w Cie szy -

nie cio cię ma.
A ta cio cia... No, jed nym sło wem 
Dwie pięć set ki se le dy no we 
Kładł mi na stół, że bym w ho lu Dziś

cze ka ła w „Me tro po lu”.
Ja go słu cham, bo on mi ły, A mnie lo -

dy się roz to pi ły”.

Astoria wnętrze – pocztówka

Astoria – rendez-vous inteligencji z programu teatru w Katowicach 1924 r.

Café Astoria w Schaffen und Schauen 1925 r.

Gold i Petersburski w Astorii 1 września 1933 r. Urze ̨dowa Gazeta Gmniny Izraelickiej
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Sław ny mi du cha mi zło tej le gen dy te -
go miej sca są: Ja dwi ga Smo sar ska, Eu -
ge niusz Bo do, Alek san der Żab czyń ski,
Ka rol Ad wen to wicz. Tu taj do wy stę pów
w Te atrze Pol skim przy go to wy wa ły się
Han ka Or do nów na i ciem no skó ra, trzy -
dzie sto let nia tań czą ca pio sen kar ka Jo se -
phi na Ba ker, któ rą ka to wic ki re cen zent
Au gust Gro dzic ki tak za pa mię tał:

„... w peł nym roz kwi cie swe go kunsz -
tu cza ro wa ła pu blicz ność. Cu dow nie
zbu do wa na, sa mą po sta cią two rzy ła
dzie ło sztu ki. W zwiew nych tiu lach
tań czy ła na tle trzy dzie sto oso bo we go ze -
spo łu jaz zo we go mu zy ków w nie bie -
skich fracz kach i śpie wa ła – jak śpie wa -
ła! – o „dwóch mi ło ściach, swo im kra ju
i Pa ry żu”...”.

Hol głów ny daw ne go ho te lu Lu sti ga, re -
stau ra cja, ka wiar nia z sa lą ta necz ną i kon -
cer to wą – znaj do wa ły się na par te rze.
Do ka wiar ni i po ko ju bry dżo we go, w któ -
rym ka to wi czan ki, od cza su do cza su roz -
gry wa ły par tyj ki w swo ich wy łącz nie
„dam skich czwór kach” pro wa dzi ło wej -
ście od stro ny Dy rek cyj nej, w księ gach ad -
re so wych opi sy wa ne ja ko Dy rek cyj na 2. 

Przy sto li kach „Ca fe Mo no pol” ubi -
ja li in te re sy miej sco wi biz nes me ni. Ze
wspo mnień kel ne rów i pi ko la ków wy -
ni ka, że nie szczę dzi li so wi tych na piw -
ków. Dy rek tor miej sco we go ban ku, le -
gen dar ne go gar so na Hu ta uho no ro wał
bak szy szem w kwo cie 7 słow nie sie dem
ty się cy zło tych pol skich. Do obo wiąz -
ków pi ko la ka czy li chłop ca w fir mo wym
mun dur ku na le ża ło po da wa nie cy ga ra,
pa pie ro sa i ognia, od sta wia nie krze sła
przed sto łem, roz no sze nie se kret nych li -
ści ków al bo wi zy tó wek i speł nia nie
nie spo dzie wa nych za chcia nek klien -
tów. Wi dy wa ło się tu taj naj bar dziej zna -
ne oso bi sto ści ka to wic kiej pa le stry, pro -
ku ra tu ry i są dow nic twa, na ma łą czar ną
wpa da ją ce w pau zach mię dzy pro ce sa -
mi roz strzy ga ny mi vis a vis w sa lach Są -
du Okrę go we go.

Sty lo wą ka fe te rię chęt nie od wie dza li
za moż ni miesz kań cy Ka to wic i oko licz -
nych miej sco wo ści. Jej wnę trza na le ża -
ły do naj bar dziej po pu lar nych sa lo nów
kon cer to wych i ta necz nych mia sta, któ -
re go co naj mniej 100 ty się cy oby wa te li
lu bi ło śpie wać, plą sać i mu zy ko wać. 

W 1933 ro ku w „Asto rii” a po tem
w „Mo no po lu” wy stę po wał tak że naj -
star szy pol ski ze spół jaz zo wy – war szaw -
ski jazz -band Szy mo na Ka tasz ka i Zyg -
mun ta Ka ra siń skie go. De biu to wa li
w li sto pa dzie 1922 r., pod czas otwar cia
słyn nej war szaw skiej „Oa zy”. Po za Ka -
ra siń skim gra li w or kie strze: na for te pia -
nie Szy mon Ka ta szek, na trąb ce Ka zi -
mierz En glard, na per ku sji śpie wa ją cy
czar no skó ry Sam Sa lva no wy stę pu ją cy
też ja ko do brze ste pu ją cy tan cerz a wraz
z ni mi mul tiin stru men ta li sta Al fred Me -
lo dyst, przez pra sę okrzyk nię ty „pol skim
Whi te man nem”; ze szcze gól nym upodo -
ba niem mu zy ko wał na pi le. 

Z es tra dy ka wiar ni „Mo no pol”, wy -
bred ną ka to wic ką pu blicz ność, li rycz -
nym ba ry to nem wzru szał mło dy Mie czy -
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Orkiestra Artura Golda i Jerzego Petersburskiego w Astorii 

Orkiestra Karasińskiego i Kataszka z Samem Salvano

Młody Mieczysław Fogg – chór Dana
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sław Fogg we spół z chó rem Da na. „Je -
sien ne ró że” Ar tu ra Gol da i An drze ja
Wła sta bi so wał kil ka ra zy.

Pod czas in au gu ra cji w 1934 ro ku
otwar cie po now nie zmo der ni zo wa ne go
lo ka lu uświet ni ły wy stę py sław ne go
ze spo łu Hen ry ka Gol da, zna ko mi te go
skrzyp ka, pia ni sty, kom po zy to ra, dy ry -
gen ta i me na dże ra rów nież na bu dzą cym
się do ży cia, pol skim ryn ku na grań pły -
to wych. Po cy klu kon cer tów w Kry ni -
cy pra sa pi sa ła „Ze spół ten sta le gry wa
do płyt gra mo fo no wych, dzię ki cze mu
pro duk cje je go roz cho dzą się na wiel kim
ob sza rze kra ju”, a ka to wic ki dzien ni karz
Kom per da re la cjo no wał: 

„Ar ty sta mu zyk -ka pel mistrz i kom po -
zy tor. Hen ryk Gold, to je den z tych ar -
ty stów, któ ry mu zy ką swo ją po tra fi słu -
cha czy po rwać do te go stop nia, że
naj wię cej in te re su ją cy te mat dys ku sji
pójść mu si na dru gi plan. Słu chacz znaj -
du ją cy się w lo ka lu, w któ rym kon cer -
tu je Hen ryk Gold za po mi na do słow nie,
że znaj du je się w ka wiar ni, a ra czej jest
w tej chwi li na sa li kon cer to wej, gdzie ze -
bra na mu zy kal na pu blicz ność słu cha
w sku pie niu wy ko ny wa nych utwo rów.
Jest fak tycz nie sztu ką, aby lo kal ka wiar -
ni i w niej sza lo ny gwar po tra fić za mie -
nić w jed nej chwi li na sa lę kon cer to wą.
Do te go stop nia cza ro wać mu zy ką i za -
su ge ro wać swo ich słu cha czy umie ar ty -
sta tej mia ry co Hen ryk Gold”.

Kie row ni kiem fir mo wej or kie stry ta -
necz nej „Mo no po lu” był gi ta rzy sta
i ka pel mistrz lwo wia nin Wik tor Ty -
chow ski. Uro dził się w 1903. nad Peł -
twią, w sto li cy pol skich kre sów wschod -
nich. Tam spę dził dzie ciń stwo i wcze sną
mło dość. Ja ko gim na zja li sta zgło sił się
do pierw sze go po wsta nia ślą skie go.
Ja ko we te ran zo stał od zna czo ny Krzy -
żem Wa lecz nych. Był człon kiem Związ -
ku Po wstań ców Ślą skich. Grał na gi ta -
rze ha waj skiej i kom po no wał pio sen ki,
mię dzy in ny mi Mu sia łem cię zo sta -
wić, Mo ja gi ta ra i Tan go lwow skie. Ka -
to wi cza nie oglą da li go na srebr nym
ekra nie: Szpieg w ma sce (1933) z mu -
zy ką Hen ry ka War sa i Dwie Jo asie
(1935) z mu zy ką Wła dy sła wa Eige ra. 

Na sa lo no wo -jazz ban do we kon cer ty
i za ba wy ta necz ne w „Mo no po lu” da my
ubie ra ły stro je eks po nu ją ce ich smu kłe fi -
gu ry i ko bie ce wdzię ki. O tym gdzie, kie -
dy i w czym na le ży się po ka zy wać do wia -
dy wa ły się nie tyl ko z żur na li ale przede
wszyst kim pod czas re wii i wy staw or ga -
ni zo wa nych w ho te lo wych sa lo nach
obok ka wiar ni. Woj ciech Ja no ta za pew -
nia, że no we kre acje: „Pre zen to wa ły
sto łecz ne mo del ki i naj pięk niej sze ko bie -
ty War sza wy. W 1933 ro ku w ho te lu tym
od był się pierw szy Bal Mo dy z kon kur -
sem o ty tuł Kró lo wej Mo dy i Naj pięk niej -
szej Pa ni Gór ne go Ślą ska”.

Mod ne ko stiu my wi zy to we skła da ły
się z ża kie tu o roz klo szo wa nej ba ski nie
do szy tej po ni żej ta lii i wą skiej spód ni -
cy nie ogra ni cza ją cej ta necz nych ewo -
lu cji. Obo wią zy wa ła wi zy to wa czerń
stop nio wo wy pie ra na przez gra na to we

suk nie z weł nia nej ko ron ki. Gło wę na -
kry wa ły tocz kiem lub ma ły, fil co wym
ka pe lu si kiem. Na no gach mia ły je dwab -
ne poń czo chy i pan to fle z mięk kiej
skór ki na wy so kim ob ca sie. W dro dze
na bal i po tem, gdy już świ ta ło, w to wa -
rzy stwie mę żów lub ko chan ków wra ca -
ły do do mów, wtu la ły się w czar ne, po -
pie la te lub brą zo we Brajtsz wan ce
z wy por ków azja tyc kich owiec. Z po -
dob ne go ka ra ku ło we go fu ter ka z krót -
ki mi locz ka mi mia ły też koł nie rze do in -
nych zi mo wych palt oraz le gen dar ne
muf ki – nie za po mnia ne re kwi zy ty na -
szych pra ba bek.

By wal cy ta necz nych spo tkań w „Mo -
no po lu” wy stę po wa li we fra kach. Za opa -
try wa li się w eks klu zyw nym ma ga zy nie
Grünpe te rów przy uli cy św. Ja na 11. Ten
„Skład ar ty ku łów mę skich” ofe ro wał ka -
pe lu sze, pan to fle, bie li znę i ubra nia
spro wa dza ne wy łącz nie z pra cow ni
wie deń skich i lon dyń skich rze mieśl ni -
ków. Choć sprze da wa ne po sło nych ce -

nach mia ły sta łych i licz nych na byw ców
przy by wa ją cych tu taj rów nież z da le kiej
War sza wy.

Wio sną mod ne ka to wi czan ki na ka wę
do „Mo no po lu” ubie ra ły stroj ne twe edo -
we lub jer sey owe suk nie. Na gło wach
mia ły ka pe lu sze na kształt be re tów lub
z szer szym ron dem wy ko na ne z ko lo ro -
wej słom ki. Sto sow nie do za le ceń war -
szaw skie go dyk ta to ra mo dy Bo gu sła wa
Her sa, ich: „To a le ty po po łu dnio we
i wie czo ro we od zna cza ją ce się pięk ną li -
nią” szy te z „przej rzy stych tka nin mięk -
kich, wzo rzy stych ma te rii” upodob nia -
ły je „do barw ne go mo ty la lub pięk ne go
kwia tu”.

P.S. 
Pa ni dr Bar ba rze Ma resz z Bi blio te ki

Ślą skiej, Za kwe ren dy i do bór ilu stra cji,
au tor skła da ser decz ne po dzię ko wa nia! 

Ka to wi ce, 30 ma ja 2018
■

Dworcowa z hotelem Monopol – międzywojnie

Bal sylwestrowy brydzystek, 1934
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Bu dy nek Wy dzia łu Ra dia i Te le wi zji Uni wer sy te tu Ślą skie go zdo był wy róż nie nie Grand Prix Na gro dy Ro ku
Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich. Grand Prix od SARP to nie je dy ne wy róż nie nie dla nie ty po we go i od ‐
waż ne go bu dyn ku. Obiekt zo stał też wy róż nio ny w edy cji kon kur su „Bry ła Ro ku” w ubie głym ro ku. Or ga ni ‐
za to rem kon kur su by ła AGO RA S.A. Kon kurs od by wał się na za sa dach ple bi scy tu; każ de go ro ku moż na zgła ‐
szać wła sne pro po zy cje no mi na cji, spo śród któ rych ju ry zło żo ne z eks per tów wy ła nia fi na ło wą dzie siąt kę,
na któ rą na stęp nie moż na od da wać gło sy dro gą in ter ne to wą. Po za tak wy ło nio ną Bry łą Ro ku ju ro rzy wy bie ‐
ra ją Bry łę Ro ku Ju ry 2017. To wła śnie to wy róż nie nie otrzy mał Wy dział Ra dia i Te le wi zji Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach.
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K
ie dy przed pa ro ma ty go dnia mi na mo -
im wy kła do wym szla ku zna lazł się Lu -

bin, sta ry XII -wiecz ny gród kasz te lań ski le -
żą cy na Ni zi nie Ślą skiej, lo ko wa ny już
w koń cu XIII stu le cia, bę dą cy dziś cen trum
za głę bia mie dzio we go, jesz cze przed spo tka -
niem z na uczy cie la mi i ucznia mi usły sza łem
ża le miesz kań ców mia sta do tych ro da ków,
któ rzy uży wa ją błęd nych form „do, z Lu bi -
nia”, „w Lu bi niu”. Po cie szy łem ich, że na -
zwa le żą ce go dziś w gra ni cach wo je wódz -
twa ślą skie go Bę dzi na rów nie czę sto
przyj mu je iden tycz ne błęd ne wa rian ty „do,
z Bę dzi nia”, „w Bę dzi niu”. Wszyst kie one
po wsta ją na sku tek opacz nej ana lo gii do ta -
kich nazw -rze czow ni ków mięk ko te ma to -
wych, jak Lu bań, Lu boń, Lu bień, Li cheń,
Ustroń czy Ko deń, ma ją cych w do peł nia czu
i miej scow ni ku oczy wi ste brzmie nia do,
z Lu ba nia, w Lu ba niu, do, z Lu bo nia, w Lu -
bo niu, do, z Lub nia, w Lub niu, do, z Li che -
nia, w Li che niu, do, z Ustro nia, w Ustro niu,
do, z Kod nia, w Kod niu.

Dla cze go owa ana lo gia jest opacz -
na? – Ano dla te go, że za rów no Lu bin, jak
i Bę dzin by ły za wsze na zwa mi -rze czow ni -
ka mi twar do te ma to wy mi – ta ki mi jak Lu blin,
Ko szę cin, Ko nin czy Ko by lin, utwo rzo ny mi
przy rost kiem –in (z twar dym „n”!) od pod -
staw sło wo twór czych -daw nych imion (prze -
zwisk): Lu ba (skró ce nie od Lu bo mi ra), Bę -
da (od Bę dzi mi ra), Lu bel al bo Lu bla, Ko szę ta
(pod sta wa Kosz od Kon stan ty na), Koń, Ko -
by ła. Na zwy te pry mar nie ozna cza ły „wła -
sność Lu by, Bę dy, Lu bla al bo Lu bli, Ko szę -
ty, Ko nia, Ko by ly”. Zgod ne z nor mą
i uza sad nio ne mor fo lo gicz nie są więc tyl ko
brzmie nia do, z Lu bi na, w Lu bi nie, do,
z Bę dzi na, w Bę dzi nie – tak jak do, z Lu bli -
na, w Lu bli nie, do, z Ko szę ci na, w Ko szę ci -
nie, do, z Ko ni na, w Ko ni nie, do, z Ko by li -
na, w Ko by li nie.

W dzień po wi zy cie w Lu bi nie, kie dy
wra ca łem z wy kła du na mo jej wro cław skiej
po lo ni sty ce, za sta łem pod ga bi ne tem cze -
ka ją cych na mnie go ści – na uczy cie li
i uczniów z Bo dza no wic w po wie cie ole -
skim, ro dzin nej wsi bi sku pa se nio ra die ce -
zji gli wic kiej Ja na Wie czor ka. Od ra zu po -
wie dzia łem im, że Bo dza no wi ce (z dawn.
po sta ci Bo dza no wi cy) to ty po wa na zwa pa -
tro ni micz na, odoj cow ska, o pry mar nym
zna cze niu oso bo wym „po tom ko wie, lu dzie

Bo dza na”, Bo dzan zaś to daw ne imię
od pod sta wy bod - (bo dę). Z ko lei ty po wą
na zwą to po gra ficz ną, na wią zu ją cą do re -
aliów te re no wych, jest Ole sno (daw niej sze
Olesz no) – uro bio ne od ol chy, zna ne go
drze wa te re nów pod mo kłych (dla te go jest
kil ka na ście iden tycz nych nazw z przy -
rost kiem -no, -na (Olesz no, Olesz na),
a i ta kich for ma cji, jak Ol sza, Ol sza ni ca,
Ole szy ce, Ole śni ca.

Po wie dzia łem też mi łym go ściom, że
w cza sie do pie ro co skoń czo ne go wy kła du
przy wo ła łem na zwę miej sco wą Cia sna – wsi
le żą cej mię dzy Ole snem a Lu bliń cem, rze -
czy wi ście cia sno usy tu owa nej mię dzy licz -
ny mi sta wa mi. Kie dy w mo ich ro dzin nych
Tar now skich Gó rach po trze bo wa li śmy po -
sta ci przy pad ków za leż nych tej na zwy,
spon ta nicz nie two rzy li śmy for my do Cia snej,
z Cia snej, w Cia snej – od po wia da ją ce
brzmie niom de kli no wa ne go przy miot ni ka
cia sna (wi dzę je też w słow ni kach). Tym cza -
sem przed wie lo ma la ty, w dro dze do Ro dzi -
ców, usły sza łem w po cią gu od miesz kań ców
tej miej sco wo ści wa rian tyw ne brzmie nia
do Cia sny, z Cia sny, w Cia śnie – struk tu ral -
nie moż li we i po praw ne, bo na zwom te go ty -
pu pol ski sys tem gra ma tycz ny ofe ru je al bo
od mia nę rze czow ni ko wą (War sza wa – do,
z War sza wy – w War sza wie, Czę sto cho -
wa – do, z Czę sto cho wy, w Czę sto cho wie, Ja -
błon na – do, z Ja błon ny, w Ja błon nie, Mi -
ło sna – do, z Mi ło sny, w Mi ło śnie), al bo
przy miot ni ko wą (Kol bu szo wa – do, z Kol bu -
szo wej, w Kol bu szo wej, Li ma no wa – do, z Li -
ma no wej, w Li ma no wej).

Od mia nie ty pu Cia sna – do, z Cia -
sny – w Cia śnie, po wie dzia łem swo im stu -
den tom i bo dza no wi cza nom, sprzy ja też ten -
den cja do unik nię cia ho mo ni mii flek syj nej,
czy li jed na ko wo ści brzmień po szcze gól nych
przy pad ków gra ma tycz nych: do Cia sny,
w Cia śnie, bo cia snej su kien ki, ko szu li itp.
To prze cież tak że z te go po wo du miesz kań -
cy miej sco wo ści Tu rek ko ło Ko ni na two rzą
po sta cie do Tur ku, z Tur ku – róż nią ce się
od do peł nia cza Tur ka rze czow ni ka oso bo -
we go Tu rek – tak jak miesz kań cy War sza -
wy od na zwy uli cy No wy Świat ura bia ją do -
peł niacz No we go Świa tu (bo świa ta to
do peł niacz wy ra zu po spo li te go świat),
a miesz kań cy Sto cho wej, ta trzań skiej miej -
sco wo ści Ząb mó wią, że są z Zę bu (bo zę -

ba to dru gi przy pa dek rze czow ni ka po spo -
li te go ząb).

Gdy zbli ża łem się już do koń ca ni niej sze -
go fe lie to nu, za dzwo nił je den z mo ich naj -
ser decz niej szych ko le gów, któ ry po la tach
pra cy w Niem czech wró cił z żo ną na Gór -
ny Śląsk – do By to mia. Za py ta łem go, jak
spę dza eme ryc ki czas. Od po wie dział: „Czę -
sto z żo ną ro bi my spa ce ry na Mie cho wi ce”.
Nie ukry wam, że po łą cze nie „na Mie cho wi -
ce” tro chę mi w uszach za zgrzy ta ło, bo do -
sko na le pa mię tam czas ad mi ni stra cyj nej
sa mo dziel no ści tej bar dzo sta rej ro dzin nej
miej sco wo ści ks. Nor ber ta Boń czy ka, au to -
ra słyn ne go po ema tu au to bio gra ficz ne go Sta -
ry ko ściół mie chow ski z ro ku 1879, a ja ko
sta ry ki bic mam w pa mię ci me cze pił kar skie
tar no gór skich dru żyn z Si le sią Mie cho wi ce.
Nie mo gę się prze cież gor szyć syn tag ma mi
na Mie cho wi ce, na Mie cho wi cach, ow -
szem – przy zna ję, że mu sia ły się one po ja -
wić w obie gu ko mu ni ka cyj nym i za stą pić
sta re wy ra że nia do Mie cho wic, w Mie cho -
wi cach, z chwi lą gdy Mie cho wi ce sta ły się
ad mi ni stra cyj ną czę ścią By to mia.

Po dob ny „zgrzyt” prze ży łem 40 lat te mu,
gdy pe wien kra ko wia nin, prze pro wa dziw -
szy się do Ka to wic, po in for mo wał mnie, że
miesz ka na Weł now cu. Mia łem zbyt wie lu
zna jo mych miesz ka ją cych w Weł now cu
i do Weł now ca jeż dżą cych, bym mógł bez
za strze żeń ode brać syn tag mę na Weł now cu.
No i był Ra pid Weł no wiec, po przed nik
dzi siej sze go GKS -u Ka to wi ce! Sko ro jed nak
Weł no wiec przy łą czo no do Ka to wic, nie -
uchron ne sta ło się funk cjo no wa nie no wych
syn tagm na Weł now cu, na Weł no wiec, wy -
pie ra ją cych do tych cza so we w Weł now cu,
do Weł now ca.

Iden tycz ne zmia ny prze ży łem przez 55 lat
po by tu we Wro cła wiu. Gdy od ręb ne kie dyś
miej sco wo ści Opo rów, Kle ci na, Bro chów
czy Paw ło wi ce przy łą czo no do nad odrzań -
skie go gro du, na tych miast po ja wi ły się no -
we wy ra że nia: na Opo rów, na Opo ro wie,
na Kle ci nę, na Kle ci nie, na Bro chów, na Bro -
cho wie, na Paw ło wi ce, na Paw ło wi -
cach – pod cią gnię te do sze re gu skła dnio we -
go z na zwa mi sta rych wro cław skich dziel nic:
na Sę pol no, na Sę pol nie, na Bi sku pin, na Bi -
sku pi nie, na Krzy ki, na Krzy kach, na Za le -
sie, na Za le siu, na Ró żan kę, na Ró żan ce.

■

W Lubinie,

w Ciaśnie

i na Miechowicach

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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G
dańsk, Gli wi ce oraz Wro cław sta ły
się przed mio tem so cjo lo gicz nej de -

ba ty o kształ to wa niu się no wej toż sa mo -
ści miast i ich miesz kań ców. Na ukow -
cy zba da li mię dzy in ny mi zna cze nie
hi sto rii miejsc, kształ to wa nie toż sa mo -
ści miesz kań ców w od nie sie niu do miej -
skich prze strze ni oraz ro lę, ja ką od gry -
wa ją prze strze nie pu blicz ne w two rze niu
się miej skich nar ra cji. Ja ka jest toż sa -
mość Gli wic i ich miesz kań ców?

Mał go rza ta Kło sko wicz: Opu bli ko wa -
na w 2017 ro ku książ ka bę dą ca wy ni -
kiem współ pro wa dzo nych przez Pa nów
ba dań to stu dium trzech miast: Gdań -
ska, Gli wic i Wro cła wia. W jej ty tu le
po ja wia się, oprócz mia sta i prze strze -
ni, sło wo toż sa mość. Co ten ter min
ozna cza z per spek ty wy so cjo lo ga?

Krzysz tof Bier wia czo nek: Naj kró cej
toż sa mość okre ślić moż na ja ko zbiór
wła ści wo ści opi su ją cych istot ne ce -
chy ak to ra lub pod mio tu spo łecz ne go
w je go wła snych prze ko na niach.
W przy pad ku mia sta to zbiór naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych cech wy róż nio -

nych przez kon kret ne pod mio ty spo łecz -
ne. Są ni mi miesz kań cy, przed sta wi cie -
le władz, eks per ci, in sty tu cje. Mó wiąc
o toż sa mo ści mia sta, roz ma wia my za -
tem o róż nych miej skich nar ra cjach.
Mia sto bo wiem jest za wsze przez ko -
goś „opo wia da ne”.

To masz Na wroc ki: In te re so wa ło nas
mię dzy in ny mi to, czy mia sto sta je się
punk tem od nie sie nia miesz kań ców.
Nie cho dzi za tem je dy nie o wi ze ru nek
mia sta kształ to wa ny przez in for ma cje
pu bli ko wa ne np. w me diach czy wy ni -
ka ją cy ze stra te gii pro mo cyj nej lo kal -
nych władz, lecz o pe wien układ od wo -
ły wań do ele men tów zwią za nych
z prze strze nią miej ską. Ta kim przy kła -
dem jest spraw dza nie, czy miesz kań cy
Gdań ska, Gli wic i Wro cła wia, od po wia -
da jąc na py ta nie: kim je stem, wpla ta li
w nią nar ra cję o mie ście.

MK: Ja ki jest zwią zek mię dzy miej -
ski mi opo wie ścia mi a prze ko na nia mi
miesz kań ców? Czy są to nar ra cje toż -
sa me?

TN: Nie za wsze. Opo wie ści miej skie
to ka te go ria szer sza. Łą czy bo wiem te

nar ra cje, w któ rych mia sto jest „bo ha -
te rem”. Mo że to być li te ra tu ra, pew na
li nia ide owa, stra te gia roz wo ju, a tak -
że pro mo cja mia sta – przy go to wy wa -
ne przez wła dze miej skie; wy po wie dzi
eks per tów (so cjo lo gów, hi sto ry ków,
ar chi tek tów) oraz lo kal nych au to ry te tów
i wresz cie toż sa mo ścio we nar ra cje
miesz kań ców kształ to wa ne po mię dzy
tra dy cyj nie ro zu mia ną prze strze nią pu -
blicz ną a no wy mi for ma mi obec no ści
mia sta w prze strze niach in for ma cji,
roz ryw ki i han dlu.

MK: Ja ki ob raz Gli wic i gli wi czan wy -
ło nił się na pod sta wie prze pro wa dzo -
nych ba dań? Czy nar ra cje miesz kań ców
po kry wa ją się z miej ski mi opo wie -
ścia mi in nych pod mio tów?

TN: Gli wi ce to przy kład mia sta,
w nar ra cji o któ rym do mi nu je wła ści -
wie jed no ha sło: „przy szłość”. Ana li zo -
wa li śmy wie le róż nych źró deł,
roz ma wia li śmy z eks per ta mi od po wie -
dzial ny mi za two rze nie stra te gii roz wo -
ju mia sta i nar ra cji o nim. Ba da li śmy
oczy wi ście rów nież kontr nar ra cje, bo ta -
kie za wsze są obec ne w dys ku sjach
o mie ście. Na stęp nie kon fron to wa li śmy
wy ła nia ją cy się ob raz Gli wic z wy po -
wie dzia mi miesz kań ców.

MK: Co mó wi li eks per ci i przed sta -
wi cie le lo kal nych władz?

TN: Uj mę to w ten spo sób: Gli wi ce
w nar ra cjach tych pod mio tów to mia -
sto, w któ rym spraw nie roz wią zu je się
bie żą ce pro ble my, sta wia się na roz wój,
w tym na roz bu do wę in fra struk tu ry
miej skiej i pa trzy w przy szłość. Toż sa -
mo ścio we kwe stie zwią za ne z mia -
stem czy miesz kań ca mi nie sta no wią
głów ne go przed mio tu de ba ty, scho dzą
na dal szy plan.

KB: Jed no z py tań za da nych eks per -
tom i przed sta wi cie lom lo kal nych władz
do ty czy ło zna cze nia prze szło ści dla
po wsta ją cych nar ra cji o mie ście. Wie -
lu z nich wska zy wa ło od ra zu in sty tu -
cje z za ło że nia ma ją ce zaj mo wać się
tym te ma tem, tj. za ło żo ne w 1905 ro -
ku Mu zeum w Gli wi cach oraz Dom
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, któ -
re go ce lem jest przy po mi na nie o wie -
lo kul tu ro wo ści Ślą ska i pro wa dze nie
dia lo gu mię dzy na ro do wo ścio we go. Te
in sty tu cje, zda niem przed sta wi cie li
władz oraz wie lu eks per tów, od po wia -
da ją za re la cję prze szło ści z te raź niej -
szo ścią. Mu si my jed nak pa mię tać, że są
to in sty tu cje ma ją ce swo ich ści śle okre -
ślo nych od bior ców, a za tem rów nież
o ogra ni czo nym wpły wie na two rze nie
się toż sa mo ści wszyst kich miesz kań -
ców.

MK: W kon tek ście Gli wic moż na
chy ba jed nak mó wić o pew nym ro dza -
ju po łą cze nia tra dy cji i wła dzy. Zyg munt
Fran kie wicz peł ni funk cję pre zy den ta
mia sta nie prze rwa nie od 1993 ro ku…

O tożsamości

Gliwic i gliwiczan
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TN: Nar ra cja o mie ście two rzo na
jest tak że przez pre zy den ta, któ ry
od dwu dzie stu pię ciu lat ma le gi ty mi -
za cję wy bor czą. Na zwa li śmy ją tech no -
kra tycz nym spo so bem my śle nia o mie -
ście.

MK: Co to ozna cza?
TN: W Gli wi cach re ali zo wa na jest

kon se kwent nie tech no kra tycz na wi zja
mia sta ju tra. Miesz kań ców łą czy miej -
sce pra cy, współ dzie lo ne prze strze nie
roz ryw ki i han dlu, ale nie my śli się
o two rze niu praw dzi wej wspól no ty.
Nic więc dziw ne go, że gli wi cza nie nie
ko rzy sta ją z pra wa do de cy do wa nia
o mie ście. Na przy kład nie wiel kie zna -
cze nie ma ini cja ty wa bu dże tu oby wa -
tel skie go. Jest to mia sto przy szło ści ofe -
ru ją ce atrak cyj ne miej sca pra cy,
spraw ną ko mu ni ka cję sa mo cho do -
wą  oraz roz bu do wa ne prze strze nie
roz ryw ki, re kre acji i han dlu dla miesz -
kań ców -kon su men tów, lecz nie oby wa -
te li wspól no ty miej skiej.

MK: Wy ni ka z te go, że gli wi cza nie
rów nież nie mu szą kon stru ować toż sa -
mo ści mia sta, po nie waż oni już wie dzą,
że „przy szłość jest tu taj”…

KB: … „co kol wiek to zna czy”, jak po -
wie dział je den z eks per tów. Tu po ja wia
się wą tek kontr nar ra cji, któ re by ły sły -
szal ne, ale w zde cy do wa nej mniej szo -
ści i wła ści wie bez więk sze go zna cze -
nia dla głów nej wi zji mia sta. Co
cie ka we, kil ko ro re spon den tów – miesz -
kań ców Gli wic – od po wie dzia ło, że są
dum ni z miesz ka nia w tym mie ście... 

MK: Czy to zła od po wiedź? Roz ma -
wia my o mie ście, w któ rym za pew ne
jed ną z naj bar dziej łą czą cych wszyst -
kich in sty tu cji jest Po li tech ni ka Ślą ska
kształ cą ca przy szłych in ży nie rów…

KB: Je den z eks per tów opo wie dział
nam pe wien żart. Otóż, je śli na uli cach
Gli wic ktoś krzyk nie: „Pa nie in ży nie -
rze!”, od wró cą się wszy scy męż czyź -
ni… Po li tech ni ka Ślą ska jest wio dą cą
uczel nią tech nicz ną w Pol sce i rze czy -
wi ście miesz kań cy są z niej dum ni, wy -
mie nia jąc ją ja ko jed ną z naj bar dziej
spa ja ją cych prze strze ni. Jed nak czy
mia sto twór czą si łę moż na opie rać je dy -
nie na tech no lo gicz no -in fra struk tu ral -
nej wi zji?

MK: Kim jest za tem współ cze sny gli -
wi cza nin?

TN: Gli wi cza nie iden ty fi ku ją się
przede wszyst kim z pol sko ścią, w dal -
szej per spek ty wie z mia stem. Aby być
gli wi cza ni nem, wy star czy… miesz kać
w Gli wi cach. Nie ma tu rze czy wi ste go
hi sto rycz ne go za ko rze nie nia, cza sem je -
dy nie po ja wia ją się od wo ła nia do lo kal -
nych mi tów. W ogó le te hi sto rycz ne
wąt ki w wy po wie dziach miesz kań ców
są nie zwy kle cie ka we. W od po wie -
dziach na py ta nie o naj sław niej sze go
gli wi cza ni na naj czę ściej po ja wia ło się

na zwi sko Osca ra Tro plo wit za, współ -
wy na laz cy kre mu Ni vea, a jed nym
z naj waż niej szych wy da rzeń z prze szło -
ści mia sta był na to miast… prze marsz
wojsk Ja na III So bie skie go, któ ry miał
tu na pi sać „List do Ma ry sień ki”. Za po -
mi na się na to miast o in nych istot nych
wy da rze niach, jak cho ciaż by o lą do wa -
niu ste row ca „Graf Zep pe lin” w 1931
ro ku, o wie le bar dziej zna czą ce go dla
prze strze ni lo kal nej.

MK: Jest jesz cze Ra dio sta cja Gli wi ce…
TN: To tak że kon tekst szer szy, eu ro -

pej ski. My szu ka li śmy opo wie ści,
któ re bar dziej za ko rze nia ły by miesz kań -
ców w re gio nal nym i lo kal nym  kon tek -
ście nar ra cyj nym.

KB: W tym sen sie cie ka wym przy kła -
dem jest in ny zna ny gli wi cza nin, Karl
Scha bik, o któ rym miesz kań cy pra wie
zu peł nie za po mnie li, choć pa mię ta
o nim wie lu eks per tów, a któ ry prze cież
to mia sto two rzył w I po ło wie XX wie -
ku. Był zna nym ar chi tek tem od po wie -
dzial nym za pla no wa nie prze strzen ne
Gli wic. Za pro jek to wał zresz tą jed ną
z waż niej szych osi urba ni stycz nych
pro wa dzą cą od pl. Kra kow skie go obok
obec nej sie dzi by Urzę du Mia sta.

MK: Ja kie są kon se kwen cje tech no -
kra tycz ne go spo so bu my śle nia gli wi -
czan o mie ście oraz kon stru owa nie
toż sa mo ści w nie wiel kim stop niu od no -
szą cej się do miej skiej prze strze ni?
Czy ta ka po sta wa mo że sprzy jać sil niej -
sze mu od pły wo wi miesz kań ców w sy -
tu acji, gdy mia sto prze sta nie spraw nie
funk cjo no wać? I, po wiedz my, gli wi cza -
nin bez pro ble mu za chwi lę sta nie się
np. ryb ni cza ni nem al bo ka to wi cza ni -
nem?

KB: Ten wą tek w jed nym ze swo ich
tek stów po ru szył prof. Ta de usz Sła wek.
Pi sząc o od kry wa niu mia sta, na wią zał
do me ta fo ry mia sta „dol ne go” i „gór -
ne go”, a tak że łą czą cej ich bra my.
„Dol nym” mia stem po ru sza my się
na co dzień, to tkan ka urba ni stycz na
i ar chi tek to nicz na – i z niej gli wi cza nie
są za do wo le ni. Jest jesz cze „gór ne” mia -
sto, a więc pró ba zbu do wa nia głęb szej,
in dy wi du al nej re la cji z mia stem, w któ -
rym miesz kam. Trze ba tyl ko pod jąć trud
od na le zie nia bra my sta no wią cej przej -
ście mię dzy obie ma sfe ra mi, a to ozna -
cza m.in. ko niecz ność obec no ści jed -
nost ki w mie ście, jej ak tyw ne
uczest nic two w zda rze niach ma ją cych
wpływ na funk cjo no wa nie miej sca.
Wy da je się, że w Gli wi cach ten ro dzaj
wy sił ku nie jest po dej mo wa ny.

MK: Czy miesz kań cy Gli wic ma ją
świa do mość, że naj więk szy wpływ
na to, w któ rym kie run ku roz wi ja się
mia sto, ma lo kal na wła dza?

TN: Zde cy do wa na więk szość re spon -
den tów wska za ła lo kal ną wła dzę ja ko
naj sil niej szą mia sto twór czą si łę. Swój

wpływ na mia sto po strze ga ją znacz nie
sła biej. Co cie ka we, na wet je śli mo gą
bez po śred nio de cy do wać o zmia nach,
to nie do koń ca się an ga żu ją w te go ty -
pu wy da rze nia. Trud no że by by ło ina -
czej, je że li wła dze mia sta nie chęt nie pa -
trzą na ini cja ty wy spo łecz ne, ta kie jak
np. pró ba zor ga ni zo wa nia ak cji Ży wa
Uli ca przez Fun da cję Na praw So bie
Mia sto.

MK: Pań stwa ba da nia do ty czy ły tak -
że Gdań ska i Wro cła wia. Czy te go ty -
pu ana li zy so cjo lo gicz ne mo gą mieć
wspól ne go od bior cę?

TN: Szcze gól nie cie ka we wy da je się
ze sta wie nie wy ni ków prze pro wa dzo -
nych przez nas ba dań w kon tek ście
współ cze snej toż sa mo ści tak róż nych
prze strze ni miej skich i ich miesz kań -
ców. A róż nic tych jest wie le: hi sto ria,
geo gra ficz na lo ka li za cja, stra te gia roz -
wo ju mia sta, po cho dze nie miesz kań -
ców, ich sto su nek do władz i lo kal na po -
li ty ka, ty py uczel ni, zna cze nie w ska li
re gio nu, kra ju i Eu ro py itd. Za le ża ło
nam na tym, aby po ka zać, jak róż ne
stra te gie mo gą być obie ra ne za rów no
przez wła dze, jak i miesz kań ców w kon -
tek ście kon stru owa nia wła snych toż sa -
mo ści. Pew nych rze czy mo że my się
od sie bie uczyć i da wać wska zów ki,
na co oso by ma ją ce wpływ na kształ -
to wa nie świa do mo ści miesz kań ców
mo gą zwró cić jesz cze uwa gę, przy go -
to wu jąc stra te gię roz wo ju i pro mo cji
mia sta na na stęp ne la ta.  Szcze gól nie
cie ka wym przy kła dem jest tu Gdańsk,
w któ rym pro wa dzi się od lat de ba tę
o toż sa mo ści mia sta i w spo sób świa -
do my kreu je wspól no tę miesz kań ców.
Gdańsk zde cy do wa nie od róż niał się za -
rów no od Gli wic, jak i Wro cła wia.

KB: Na pew no bę dzie to rów nież cie -
ka wa lek tu ra dla miesz kań ców miast,
któ rzy dzię ki te mu być mo że za da dzą
so bie po dob ne py ta nia o zna cze nie
mia sta w kon stru owa niu wła snej toż sa -
mo ści.

MK: Dzię ku ję za roz mo wę.
■

Książ ka pt. Mia sto – Prze strzeń

– Toż sa mość. Stu dium trzech miast

Gdańsk, Gli wi ce, Wro cław au tor ‐
stwa dr hab. prof. UWr Ka ta rzy ny Kaj ‐
da nek, dr. hab. Krzysz to fa Bier wia ‐
czon ka, dr hab. Mał go rza ty
Dym nic kiej i dr. hab. To ma sza Na ‐
wroc kie go uka za ła się w 2017 ro ku
na kła dem Wy daw nic twa Na uko we ‐
go Scho lar. Wy wiad uka zał się w cy ‐
klu „Na uka i sztu ka”, ogła sza nym
na por ta lu in ter ne to wym Uni wer sy ‐
te tu Ślą skie go: www.us.edu.pl
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J
a ki był miesz ka niec XII -wiecz ne go
Kon stan ty no po la? To za zwy czaj do brze

wy kształ co ny chrze ści ja nin zna ją cy sta -
ro żyt ną li te ra tu rę grec ką i nią za fa scy no -
wa ny. Mó wił po grec ku i miał też grec -
kie po czu cie hu mo ru. Gdy chciał ko goś
ob ra zić, na zy wał go pi ja nym męż czy zną
bez bro dy. Nie znał ła ci ny, bo jej nie po -
trze bo wał, a mi mo to na zy wał sie bie Rzy -
mia ni nem. Sprzecz no ści te do brze od da -
je sło wo „ρωµιοσύνη” ozna cza ją ce
za ra zem „rzym skość” i „grec kość”.

Mał go rza ta Kło sko wicz: XII -wiecz ni
Bi zan tyń czy cy to…

Prze my sław Mar ci niak: …chrze ści -
jań skie spo łe czeń stwo mó wią cych
po grec ku Rzy mian, któ re ży wo za in te -
re so wa ło się kul tu ro wą spu ści zną an tycz -
nej Gre cji, cho ciaż za wsze mia ło do niej
sto su nek am bi wa lent ny ze wzglę du
na jej  po gań ski cha rak ter.

MK: Je śli Bi zan tyń czy cy czu li się
Rzy mia na mi i tak się okre śla li, dla cze -
go tak bar dzo in te re so wa ła ich an tycz -
na li te ra tu ra grec ka?

PM: Być mo że to, co te raz po wiem, za -
brzmi nie praw do po dob nie, ale Bi zan tyń -
czy cy prak tycz nie nie zna li ła ci ny. Czu li
się po li tycz ny mi spad ko bier ca mi sta ro -
żyt ne go Rzy mu, ale w prze strze ni kul tu -

ry, w tym rów nież li te ra tu ry, bliż sza im
by ła spu ści zna sta ro żyt nej Gre cji. Co
wię cej, nie po wa ża li ła ci ny do te go
stop nia, że w li ście do pa pie ża Mi ko ła -
ja I ce sarz Mi chał III – zna ny w hi sto rio -
gra fii ja ko Pi jak – na zwał ją ję zy kiem
bar ba rzyń skim. Bi zan tyń czy cy by li prag -
ma tycz ni. W okre sach sil niej szych na pięć
z Rzy mem po tra fi li zmie niać ko dy kul -
tu ro we sto sow nie do ak tu al nie od po wia -
da ją cej im orien ta cji po li tycz nej.

MK: A gdy by na zwać ich Gre ka mi?
PM: Przez wie le wie ków okre śle nie

„Grek” („Gra ikos”) lub „Hel len” mia ło
ne ga tyw ne zna cze nie, „Hel len” był sy -
no ni men po ga ni na, a my roz ma wia my
prze cież o spo łe czeń stwie chrze ści jań -
skim. Z cza sem jed nak zmie ni ło się zna -
cze nie tych słów i w wy ni ku na głe go
oraz in ten syw ne go za in te re so wa nia li -
te ra tu rą hel leń ską uży wa li ich, by pod -
kre ślić z du mą swe grec kie po wi no wac -
two.

MK: Szcze gól nie sil ne za in te re so wa -
nie li te ra tu rą sta ro grec ką przy pa da wła -
śnie na okres XII -wiecz ne go Bi zan -
cjum. Dla cze go aku rat wte dy sta ła się tak
bar dzo po pu lar na?

PM: Jest to je den z fe no me nów w dzie -
jach Ce sar stwa Rzym skie go. XII wiek to
czas eko no micz ne go od ro dze nia tej czę -

ści Im pe rium, któ ra pod rzą da mi dy na -
stii Kom ne nów osią gnę ła nie zwy kle
wy so ki po ziom roz wo ju go spo dar cze go.
Ro sła po pu la cja, oży wił się han del.
Okres roz kwi tu sprzy jał mi gra cjom,
do Kon stan ty no po la przy by wa li wy -
kształ ce ni lu dzie szu ka ją cy za trud nie -
nia. XII -wiecz ne Bi zan cjum to chy ba je -
dy ne miej sce w hi sto rii świa ta, w któ rym
by cie fi lo lo giem kla sycz nym gwa ran to -
wa ło pra cę i cał kiem przy zwo ite do cho -
dy. Spe cja li ści za trud nia ni by li przede
wszyst kim w ce sar skiej ad mi ni stra cji,
gdzie po słu gi wa no się ję zy kiem sta ro -
grec kim. To tak, jak by śmy w pol skich
urzę dach mie li po słu gi wać się ję zy kiem
z cza sów Ja na Ko cha now skie go. Po trzeb -
ni by li za tem wy kształ ce ni pra cow ni cy
tłu ma czą cy i opra co wu ją cy do ku men ty.
Wów czas by ło ich tak wie lu, że czę sto
mu sie li ze so bą kon ku ro wać, by zwró cić
uwa gę pa tro nów.

MK: Do te go słu ży ła im li te ra tu ra
an tycz na?

PM: Je den z ży ją cych w XII wie ku na -
uczy cie li pi sał, że w je go cza sach
w Kon stan ty no po lu re to rów by ło ni czym
kró li ków. Za rzu cał swo im ko le gom, że
ra bo wa li gro by sta ro żyt nych, a co za po -
ży czy li, to przed sta wia li ja ko swo je.
Za nim jed nak po roz ma wia my o ko pio -
wa niu, mu si my zro zu mieć, że Bi zan tyń -
czy cy mu sie li się naj pierw na uczyć sta -
ro grec kie go. Czy ta li za tem grec kie
tra ge die nie po to, by uczyć się mo ral -
no ści (prze ko na nie, że tra ge die grec kie
uczą mo ral no ści jest tak na praw dę no -
wo żyt ną pro jek cją), lecz by po znać ję -
zyk. W związ ku z tym nie dzi wi ko men -
tarz za pi sa ny gdzieś w od nie sie niu
do pism rzym skie go sa ty ry ka Lu kia na
z Sa mo sat – świet ny styl, treść po zba -
wio na sen su. Bi zan tyń czy cy uczy li się
jed nak nie tyl ko ję zy ka, lecz rów nież
spo so bu pi sa nia tek stów w opar ciu
o hel leń ską li te ra tu rę. W tym sen sie wy -
ko rzy sty wa li sta ro żyt ną for mę, łą cząc ją
z bi zan tyń ską rze czy wi sto ścią głów nie
po to, jak już wspo mi na łem, aby sku tecz -
nie przy cią gnąć uwa gę pa tro nów.

MK: Czy każ dy te mat Bi zan tyń czy cy
po tra fi li uczy nić so bie współ cze snym?

PM: Ko rzy sta li z wie lu sta ro żyt nych
to po sów wła ści wie z nie licz ny mi wy jąt -
ka mi. Pi rat, któ ry za ko chał się w chłop -
cu? Do te go te ma tu Bi zan tyń czyk nie
się gnął by. Nie za po mi naj my, że by ło to
spo łe czeń stwo chrze ści jań skie.

MK: Je że li za tem miesz kań cy Kon -
stan ty no po la łą czy li sta ro żyt ną for mę,
wpla ta jąc w nią współ cze sną im rze czy -
wi stość, czy moż na na pod sta wie za cho -
wa nych tek stów od two rzyć re alia XII -
-wiecz ne go Bi zan cjum?

PM: Od po wiedź na py ta nie, któ rę dy
bie gnie gra ni ca mię dzy rze czy wi sto -
ścia mi – sta ro żyt ną i bi zan tyń ską – jest
nie zwy kle trud na. Obie spla ta ją się sil -
nie w tek stach, któ re po wsta ły pra wie
dzie sięć wie ków te mu. W jed nym z ro -
man sów Teo do ra Pro dro mo sa opi sa ny
jest czło wiek peł nią cy funk cję bła zna,
któ ry uda je, że po peł nia sa mo bój stwo.
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Ma my za tem opis ty po we go za cho wa -
nia mi mów na dwo rze ce sar skim uję ty
w for mę tek stów Lu kia na. Nie mo że my
więc mó wić o pro stym zwier cia dle
świa ta. Jest to ra czej bi zan tyń ska rze czy -
wi stość ubra na w sta ro żyt ne sza ty.

MK: Po twier dza to tak że ty tuł pro jek -
tu na uko we go, któ rym kie ru je Pan
Pro fe sor. Mo wa o prze ję ciu i prze -
kształ ce niu li te ra tu ry an tycz nej w twór -
czo ści XII -wiecz nych bi zan tyń skich pi -
sa rzy…

PM: Ko pio wa nie tek stów sta ro żyt nych
mo gło się od by wać na po zio mie zdo by -
wa nia edu ka cji, gdy uczy li się ję zy ka sta -
ro grec kie go. Jed nak po tem, ze wzglę du
na kon ku ren cję, o któ rej już wspo mi na -
łem, pró bo wa li two rzyć coś no we go. Za -
cho wał się dwu na sto wiecz ny ano ni mo -
wy tekst  sa ty rycz ny pt. Ti ma rion,
w któ rym otrzy mu je my opis tar gu św.
De me triu sza or ga ni zo wa ne go w Sa lo ni -
kach. Jest to je dy ny za cho wa ny ma te riał
do ku men tu ją cy ten targ. Je den z ba da -
czy od krył, że opis jest wzo ro wa ny
na po dob nym frag men cie z po wie ści He -
lio do ra Etio pi ka. Znów ak tu al ne po zo -
sta je py ta nie, gdzie koń czą się za po ży -
cze nia, a w któ rym miej scu za czy na się
opis rze czy wi ście ist nie ją ce go wów -
czas tar gu. I, na de wszyst ko, czy ta ki targ
w ogó le się od by wał, sko ro Ti ma rion jest
je dy nym tek stem, któ ry przy no si je go
opis. Ano ni mo wy au tor pro wa dził grę
z czy tel ni kiem.

Co wię cej, po zor nie po chleb ne opi sy
mo gły oka zać się tak na praw dę ośmie -
sza ją ce, co do dat ko wo kom pli ku je pra -
cę fi lo lo gów. Oto przy kład: Pro ko piusz
z Ce za rei pi szą cy głów nie po chwal ne
tek sty na te mat ce sa rza Ju sty nia na jest
rów nież au to rem naj więk sze go plot -
kar skie go dzie ła wcze sne go Bi zan cjum,
któ re kon wen cjo nal nie na zy wa -
my  „Ἀνέκδοτα” („Anek do ta”, a za tem
do słow nie: nie pu bli ko wa ne), w któ rym
od sła niał in ną twarz ce sa rza i je go żo -
ny Teo do ry, opi su jąc ich zbrod nie oraz
in try gi – czę sto nie wprost. Ale na za wo -
alo wa ną kry ty kę po zwa lał so bie tak że
w tek stach bar dziej ofi cjal nych. W jed -
nym z frag men tów in ne go dzie ła Pro ko -
piusz wspo mniał ce sa rza Ju sty nia na,
któ ry w cza sie po wsta nia Ni ka po sta no -
wił opu ścić Kon stan ty no pol. Ce sa rzo wa
Teo do ra, na ma wia jąc go do po zo sta nia,
stwier dzi ła, że pur pu ra ce sar ska jest
naj wspa nial szym ca łu nem. Cy to wa ła
opi nię sta ro żyt ne go grec kie go ty ra na, co
sta wia jej wy po wiedź w zu peł nie in nym
świe tle. Współ cze śni czy tel ni cy nie
mie li pro ble mu z roz szy fro wa niem wła -
ści we go sen su te go tek stu. My mu si my
wło żyć w je go ro zu mie nie znacz nie
wię cej wy sił ku…

MK: Ba da cze li te ra tu ry bi zan tyń skiej
przy po mi na ją za tem ar che olo gów. Pra -
cu ją na daw nych tre ściach ubra nych
w jesz cze daw niej szą for mę. Rze czy wi -
ście moż na zgu bić trop…

PM: Bi zan ty ni sty ka ma wy miar mię -
dzy na ro do wy. Mu si my się kon sul to -
wać z in ny mi ba da cza mi, co zresz tą czy -

ni my z przy jem no ścią, by wy mie niać się
wie dzą i spo strze że nia mi, a tak że we ry -
fi ko wać ko lej ne od kry cia i po my sły. Ba -
da my tek sty, któ re prze trwa ły do na szych
cza sów. Nie wie le z nich zo sta ło wy da -
nych, znacz na część do stęp na jest w ma -
nu skryp tach. In te re su ją nas nie tyl ko tek -
sty li te rac kie (w ta kim sen sie, jak my je
dzi siaj de fi niu je my), czy ta my źró dła
„użyt ko we”, ta kie jak scho lia, czy li ko -
men ta rze do sta ro żyt nych tek stów, kro -
ni ki lub hi sto rio gra fie. Znów te róż ni ce
mię dzy tek sta mi li te rac ki mi i użyt ko wy -
mi są moc no za tar te. Na przy kład Jan
Tzet zes, XII -wiecz ny gra ma tyk, na pi sał
w ra mach scho liów po emat sa ty rycz ny.
Nie jed no krot nie od kry wa my za pi ski,
któ re nas za ska ku ją. Wspo mnia łem
na po cząt ku, że Bi zan tyń czy cy nie zna li
ła ci ny. Jest ta kie dzie ło o ty tu le Księ ga
Su da – lek sy kon bi zan tyń ski z X wie ku,
w któ rym znaj dzie my ha sła od no szą ce
się mię dzy in ny mi do sta ro żyt nych
rzym skich oso bi sto ści – z licz ny mi błę -
da mi. My lo ne są imio na ce sa rzy, hi sto -
rie im przy pi sy wa ne itd.

MK: Skąd ta kie błę dy?
PM: Au to rzy ba zo wa li na grec kich tek -

stach opi su ją cych cza sy sta ro żyt ne go
Rzy mu. Gdy by czy ta li po ła ci nie, mo -
gli by od wo ły wać się do bar dziej wia ry -
god nych źró deł. Ła ci na nie by ła im
jed nak do ni cze go po trzeb na. To by ło
prak tycz nie my ślą ce spo łe czeń stwo,
o czym już wspo mi na łem. Jesz cze
w cza sach trwa nia Ce sar stwa Rzym skie -
go jed na je go część by ła bar dziej ła ciń -
ska, a dru ga – grec ko ję zycz na.

MK: Sto su nek do ce sar stwa za chod nie -
go wi dać za pew ne rów nież w ich tek -
stach…

PM: To praw da. Teo dor Pro dro mos na -
pi sał mię dzy in ny mi Wy prze daż ży wo tów
bę dą cą prze kształ ce niem czy też ro dza -
jem kon ty nu acji tek stu Lu kia na o tym sa -
mym ty tu le. W pier wo wzo rze Zeus wraz
z Her me sem li cy ta to rem pro wa dzą wy -
prze daż ży wo tów sta ro żyt nych fi lo zo fów.
Ty siąc lat póź niej Teo dor Pro dro mos
kon ty nu uje wy prze daż, sprze da jąc naj -
waż niej szych pi sa rzy sta ro żyt no ści.
Pod mło tek po szły ży wo ty Eu ry pi de sa,
Ary sto fa ne sa, De mo ste ne sa, Ho me ra,
Hi po kra te sa i… pew ne go rzym skie go
praw ni ka Pom po niu sza. Her mes li cy ta -
tor od po wia dał na py ta nia ku pu ją cych,
któ rzy, bę dąc prze cież prag ma tycz ny mi
Bi zan tyń czy ka mi, naj czę ściej chcie li
wie dzieć, do cze go mo że im się przy dać
da ny pi sarz. Eu ry pi des po mo że opła ki -
wać zmar łą cór kę, re tor De mo ste -
nes – sprze dać wszyst ko każ de mu, Hi -
po kra tes pod po wie, jak ukryć brak
wie dzy me dycz nej, aAry sto fa nes? Do ni -
cze go się nie przy da, po nie waż za du żo
prze kli na. Cho ciaż nie. Wła śnie do te go
mo że być wy ko rzy sty wa ny. Je śli Bi zan -
tyń czy cy za mie rza li prze kli nać, cy to wa li
frag men ty po cho dzą ce wła śnie z tek stów
Ary sto fa ne sa. Po zo stał za tem rzym ski
praw nik Pom po niusz, któ ry, jak moż na
się do my ślić, od po wia dał na py ta nia
ku pu ją cych po ła ci nie. Tłu ma czem był

Her mes. Roz po czy na się je den z mo ich
ulu bio nych frag men tów, w któ rym do -
cho dzi do licz nych nie po ro zu mień na tle
ję zy ko wym. Sło wa ła ciń skie bo wiem nie -
jed no krot nie zna czą co in ne go w gre ce.
Po dam przy kład. Pom po niusz za py ta ny,
czym się zaj mu je, od po wie dział: „le ge”,
co po grec ku zna czy do słow nie: „mów”,
na co ku pu ją cy od po wie dział: prze cież
mó wię. Włą czył się wów czas Her mes,
któ ry tłu ma czył nie po ro zu mie nie. „Le -
ge” po ła ci nie to oczy wi ście od mie nio -
na for ma sło wa „lex” ozna cza ją ce go
„pra wo”. Pro dro mos po da je błęd ny przy -
pa dek, ale to już wy pa dek przy pra cy.

MK: Przy wo ła ne tek sty świad czą
o tym, że Bi zan tyń czy cy mie li po czu cie
hu mo ru…

PM: Je śli Bi zan tyń czyk chciał ko goś
ob ra zić, na zy wał go pi ja kiem lub ob rze -
za nym. Za cho wał się rów nież je den
z bi zan tyń skich po ema tów skła da ją cy się
z po je dyn czych słów dwu na sto sy la bo -
wych, z któ rych każ de jest obe lgą. Bar -
dzo ob raź li we by ło jed nak na zwa nie ko -
goś męż czy zną… bez bro dy. Ta ki
wy gląd cha rak te ry zo wał eu nu chów.
Pod ko niec ist nie nia Bi zan cjum po -
wsta ła Msza bez bro de go – je den z bar -
dziej nie przy zwo itych utwo rów tam te -
go okre su. Na pew no grec kie,
fi zjo lo gicz no -ero tycz ne po czu cie hu -
mo ru by ło im bli skie. Po tra fi li w to wa -
rzy stwie opo wia dać dow ci py, któ re nas
mo gły by że no wać. Za cho wał się
na przy kład tekst ob ra ża ją cy w po nad stu
wer sach doj rza łą ko bie tę pró bu ją cą się
od mła dzać. W po ema cie zna lazł się
opis jej ży cia, zo sta ła po rów na na mię -
dzy in ny mi do le go wi ska wę go rzy lub
por tu, do któ re go za wi nę ło zbyt wie le
stat ków. To tak że jest spu ści zna sta ro żyt -
nych Gre ków. By ła w XII -wiecz nych Bi -
zan tyń czy kach in try gu ją ca sprzecz ność.
Ba da my bo wiem spo łe czeń stwo do głę -
bi chrze ści jań skie za fa scy no wa ne jed no -
cze śnie po gań ską li te ra tu rą.

MK: Dzię ku ję za roz mo wę.
■

Prof. dr hab. Prze my sław Mar ci niak
peł ni funk cję ko or dy na to ra By zan ti ne
Re cep tion Ne twork, sie ci na uko wej fi ‐
nan so wa nej ze środ ków na gro dy przy ‐
zna nej przez Ale xan der von Hum ‐
boldt Sti ftung. Jest kie row ni kiem
Ka te dry Fi lo lo gii Kla sycz nej, pra co wał
i prze by wał na dłu go ter mi no wych
sta żach ba daw czych w Bel fa ście, Ber ‐
li nie, Pa ry żu, Up psa li, Wa szyng to nie
i Prin ce ton. Jest pierw szym od po nad
czter dzie stu lat Po la kiem, któ re go
tekst uka zał się w naj bar dziej pre sti żo ‐
wym cza so pi śmie bi zan ty ni stycz nym
„Dum bar ton Oaks Pa pers” wy da wa ‐
nym przez Ha rvard Uni ver si ty Press.
Wy wiad uka zał się w cy klu „Na uka
i sztu ka”, ogła sza nym na por ta lu in ter ‐
ne to wym Uni wer sy te tu Ślą skie go:
www.us.edu.pl.
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Jest kry ty kiem wy bit nym, uzna nym,
na gra dza nym, o roz le głych ho ry zon -

tach in te lek tu al nych oraz nie zwy kłej
in tu icji li te rac kiej. Tak pi sać jak on, tak
od czu wać li te ra tu rę jak on, i tak dys -
ku to wać jak on, po tra fi nie wie lu.
Dzi siaj jest jed ną z naj waż niej szych
osób w pol skim śro do wi sku li te ra tu -
ro znaw czym, zaj mu ją cych się pro zą,
kry ty ką li te rac ką i kry ty ką idei. Jest
po nad to zna ko mi tym hi sto ry kiem li -
te ra tu ry pol skiej XX i XXI wie ku, czo -
ło wym teo re ty kiem ba dań nad post mo -
der ni zmem/po no wo cze sno ścią. 

W ostat nim dwu dzie sto le ciu, kie dy
pi szą cy sta ra ją się uza sad nić swo ją in -
ną po zy cję po znaw czą niż ona jest

w rze czy wi sto ści (kry tyk pra gnie być
fi lo zo fem, hi sto ryk li te ra tu ry kry ty -
kiem, in ter pre ta tor pi sa rzem, pi sarz na -
to miast wszyst kie te ro le chce dzier -
żyć po spo łu), w licz nych pra cach
Krzysz to fa Uni łow skie go re la cja mię -
dzy kry ty kiem a hi sto ry kiem li te ra tu -
ry za wę ża się i – jed no cze śnie – za cie -
ra. Uczo ny jest aka de mi kiem, dla te go
w kry ty ku uze wnętrz nia swój dy -
stans hi sto ryk, a w hi sto ry ku pró bu je
się wy do być z pod skór nej tkan ki su -
biek tyw ność kry tycz na. Ten za plot nie
jest pierw szo pla no wy, ale zna czą cy.
Świad czy o nie moż no ści roz gra ni cza -
nia dwóch kon ku ru ją cych z so bą ról
(kry ty ka i ba da cza li te ra tu ry), jest

tak że wskaź ni kiem po twier dza ją cym
zna ną praw dę, iż o współ cze sno ści nie
moż na pi sać z dy stan sem, jak kol -
wiek te go dy stan su na le ży po szu ki wać,
by nie wpaść w prze paść so lip sy -
zmu. 

Po zy cję Krzysz to fa Uni łow skie -
go – ja ko kry ty ka – usta li ły we współ -
cze snym li te ra tu ro znaw stwie pol skim
głów nie je go książ ki: Ską di nąd. Za pi -
ski kry tycz ne (1998), Pol ska pro za in -
no wa cyj na w per spek ty wie post mo der -
ni zmu (1999), Ko lo ni ści i ko czow ni cy.
O naj now szej pro zie i kry ty ce li te rac -
kiej (2002), Gra ni ce no wo cze sno ści.
Pro za pol ska i wy czer pa nie mo der ni -
zmu (2006), Kup pan książ kę! Szki ce
i re cen zje (2008), Pra wo kry ty ki.
O no wo cze snym i po no wo cze snym
poj mo wa niu li te ra tu ry (2013), Hi sto -
ria, fan ta sty ka, no wo cze sność. Szki ce
(2016). Sze ro ko ko men to wa ne, zo sta -
ły do ce nio ne w swo im cza sie na gro -
da mi li te rac ki mi imie nia Lu dwi ka
Fry de go i Ka zi mie rza Wy ki. Książ ki
te nie okre śla ją jed nak że ca łe go do rob -
ku ba da cza. W roz pro sze niu po zo sta -
ją szki ce, któ re sła biej przy sta ją do je -
go ksią żek o pro zie i kry ty ce, licz ne
re cen zje, fe lie to ny i po le mi ki. Do ta -
kich waż nych, wie lo krot nie cy to wa -
nych i in spi ru ją cych prac za li czył bym
np. stu dia o Ta de uszu Ró że wi czu,
twór cy na po gra ni czu no wo cze sno ści
i po st no wo cze sno ści. Ale tych szki ców
jest znacz nie wię cej. 

Nie by wa le wy so ko ce nię pierw szą
książ kę Krzysz to fa Uni łow skie go,
któ rej ty tuł brzmi Ską di nąd. Kry tyk nie
ty le (choć tak że) pi sze w niej o kon -
kret nym utwo rze (po wie ści pol skiej lat
dzie więć dzie sią tych), ile re kon stru uje
świa do mość li te ra tu ry koń ca XX wie -
ku. Py ta nie o po szcze gól ne przy pad -
ki, lecz o re gu łę, któ ra or ga ni zu je
funk cje pro zy no wo cze snej: es te tycz -
ną i po znaw czą. Za sad ni czo też naj bar -
dziej in te re su ją ce jest w je go książ ce
to, co na zy wa on „ko rzen no ścią”
(Uni łow ski, przy po mnij my, jest świet -
nym teo re ty kiem te go nur tu), a co
w prze ło że niu na tra dy cyj ny ję zyk kry -
tycz ny ozna cza „źró dło”, „po czą tek”,
„tra dy cję”. Jak kol wiek za tem za -
brzmia ło by to nie no wo cze śnie, w po -
wie ści no wo cze snej ostat nie go ćwierć -
wie cza po szu ku je on si ły, któ ra
jed no czy w uni wer sum roz bi cia, nie -
cią gło ści i de struk cji. W do bie „ru in”
szu ka „do mu”. 

Ba dacz na pi sał: „Dom, miej sce na -
szej obec no ści, ko niecz nie po sia dać
mu si tak że pew ną lu kę, nie zbęd ną
po to, by przy jąć i ugo ścić cu dzą
nie obec ność. Straż ni kiem tej lu ki jest
pa mięć, dzię ki któ rej na wie dza nas
gość – zja wa nie obec ne go, Wsze la ko
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obec ność tej zja wy w do mu w pew -
nym sen sie za wie sza na sze pra wo
wła sno ści, nas sa mych czy niąc go ść -
mi – ze wszyst ki mi przy wi le ja mi
i po win no ścia mi go ścia. Tym sa mym
dom, za miast miej scem by cia, za -
wsze bę dzie miej scem po by tu, miej -
scem, któ re na wie dza my. Ni gdy nie je -
ste śmy (w tym lub w każ dym in nym
miej scu), lecz za wsze przy cho dzi my
(ską di nąd). A »ko rzeń« (czym kol -
wiek by był: tra dy cją, ge ne alo gią,
kul tu rą) po zwa la nam je dy nie o tym
za po mnieć” (Ską di nąd, s. 56). 

Mó wiąc ina czej: ,,ko rzen ność” jest
po zna wa niem, po wro tem do źró deł
(ro dzi ny, śro do wi ska, spo łe czeń -
stwa), pró bą opa no wa nia cha osu i te -
ra pii w sta nie roz bi cia. Jest rów no cze -
śnie po szu ki wa niem „punk tu ze ro”
dla współ cze śnie zde kom po no wa -
nej świa do mo ści kul tu ro wej. Bar dziej
okre śla ją her me neu tycz ny „brak” niż
ja ka kol wiek kon cep cja ho li stycz na.
„Ko rzen ność” nie chce po wro tu
do ho li zmu, po ka zu je, że jest on
dzi siaj nie moż li wy, na wet wte dy,
kie dy po ja wia się pod po sta cią nie -
usta ją cej – i jak chce Prze my sław
Cza pliń ski: „wznio słej” – tę sk no ty.
Czy był moż li wy kie dy kol wiek? To
in na hi sto ria. 

Krzysz tof Uni łow ski pi sze w swo -
jej książ ce o pro za ikach róż ne go au -
to ra men tu. Ską di nąd do brze; ty tuł je -
go zbio ru „za pi sków” jest bo wiem
zna czą cy. Kry ty ko wi nie za le ża ło
na tym, aby po ka zać wy łącz nie naj wy -
bit niej szych na szych pi sa rzy, ale by
uchwy cić głów ny trend świa do mo ści
kul tu ral nej koń ca wie ku. Stąd obok ta -
kich au to rów, jak: Teo dor Par nic ki czy
Gu staw Her ling -Gru dziń ski, Fe liks
Netz czy Jan Wi told Su li ga, Da riusz
Bit ner czy Ste fan Chwin, znacz ną
część Ska di nąd zaj mu ją omó wie nia
ksią żek pro za ików de biu tu ją cych
w ostat niej de ka dzie. Nie za wsze są to
na zwi ska pierw szo pla no we, jak: Ma -
rek Bień czyk, Na ta sza Go er ke, An -
drzej Sta siuk, Ol ga To kar czuk czy To -
mek Try zna; po ja wia ją się rów nież
po sta ci ma ło zna ne, jak: Hu bert Ada -
mow ski, Wal de mar Ba wo łek czy To -
masz Ma ły szek. 

Uni łow ski po szu ku je w pro zie lat
dzie więć dzie sią tych, by tak po wie -
dzieć, re gu ły od po wie dzial no ści ar ty -
stycz nej. Spraw dza się ona za rów no
w orien ta cji me ta pro za tor skiej jak
też mi to gra ficz nej, a jej ge ne ral ną de -
fi ni cję uda je się od na leźć – we dług ba -
da cza – w dia lek tycz nym spię ciu
mo der ni stycz nej i post mo der ni stycz -
nej stra te gii pi sar skiej. Pro za pol ska
koń ca wie ku XX oby dwie te stra te gie
bo wiem sto su je wy mien nie. Co do te -

go au tor Ską di nąd nie ma wąt pli wo -
ści – i słusz nie. Osta tecz nie jed -
nak – i tu taj za sa dza się wiel ka prze -
ni kli wość i in tu icja kry tycz na
Krzysz to fa Uni łow skie go – nie prze -
są dza on o wa dze któ re goś z odła mów
no wo cze snej pro zy pol skiej. Są one
dla nie go rów no rzęd nym zna kiem
zmia ny obec nej świa do mo ści li te -
rac kiej (kul tu ro wej). I jak kol wiek
kry tyk scep tycz nie od no si się do
cen zu ry ro ku 1989, to jed nak w nie -
ustan nej dia lek ty ce mo der ni stycz nej
(sta rej) i post mo der ni stycz nej (no wej)
for mu ły za pi sów nar ra cyj nych do -
strze ga on to, co jest ośrod kiem prze -
ło mu. Bar dzo trud no jest ten prze łom
de fi nio wać, choć moż na zna leźć je -
go za cie kłe go de mo na. Jest nim po -
czu cie ka ta bo li zmu, nie uzna ją ce
prze szło ści i nie wi dzą ce przy szło ści
przed so bą. Ra tun kiem przed ta ką
świa do mo ścią mo że być tyl ko „ko -
rzen ność”, po wrót do tra dy cji, na wet
je że li był by to po wrót do mo der ni zmu
sen su lar go. 

Ską di nąd to książ ka upar cie trzy ma -
ją ca się pod sta wo wej dy rek ty wy lek -
tu ro wej: bli skie go kon tak tu z tek -
stem. Uni łow ski je że li na wet od cho dzi
na chwi lę od tek stu, to tyl ko po to, by
do nie go po wró cić z ze sta wem no -
wych po my słów ana li tycz nych. Tekst
nie jest dla nie go od skocz nią dla ja -
kichś – na wet je śli są one me to do lo -
gicz nie ku szą ce – zbo czeń in ter pre ta -
cyj nych, lecz ma te ria łem bez u stan nej
ob rób ki in te lek tu al nej, cią głych i po -
na wia nych py tań. I w tym upa try wać
na le ży za rów no wiel kiej war to ści sa -
mej książ ki kry tycz nej, jak też spo so -
bu lek tu ry jej au to ra. Ten zbiór tek stów
do dzi siaj czy ta nych i cy to wa nych,
uka zał od ra zu kry ty ka cał ko wi te go
i kom pe tent ne go, a jed no cze śnie nie -
pod le głe go w swo ich są dach. Do ce nia -
ją ce go in nych i kłó cą ce go się z sa mym
so bą. Po szu ku ją ce go – po wie my za ty -
tu łem je go ostat niej książ ki – „pra wa
kry ty ki”. 

W Ko lo ni stach i ko czow ni kach…
owo „pra wo kry ty ki” jest rów nież
„pra wem do kry ty ki”. Przede wszyst -
kim ba dacz za ne go wał w tej książ ce
prze ko na nie o „wspól no to wym” wy -
mia rze kry ty ki sa mej. Mot to z Cho -
zro esa Ar sa ki da od no si ło się jesz cze
do „ko rzen no ści” („Ko rzeń – ca ła tu
i ta jem ni ca! Osta tecz ne, je dy ne,
słusz ne za gad ki roz wią za nie”, s. 7),
ale sa ma książ ka, roz wi ja jąc te mat
pod ję ty w Ską di nąd, by ła – w isto cie
rze czy – pró bą ro ze rwa nia te go, co
z „ko rzen no ścią” się wią że, czy li ze
wspól no to wo ścią ro zu mia ną ja ko
„brac two” wza jem ne. W słusz nej
ską di nąd po le mi ce ze mną, Krzysz -

tof Uni łow ski za uwa żył, że kry tyk
mu si być bez względ ny w oce nie.
Na pi sał o mnie: „Trud no mu wy bie -
rać, kim po wi nien być: przy ja cie lem,
star szym bra tem, ki bi cem, »po put czi -
kiem« mło dych czy – prze ciw -
nie – su ro wym men to rem” (s. 255-
256). I osta tecz nie sam so bie przy dał
ostat nią ety kie tę. Men tor to ktoś,
kto nie po ucza, ale do kład nie czy ta;
nie ty le ocze ku je, ile py ta o pod sta -
wy de cy zji; wie rzy w pi sa rza, lecz mu
nie schle bia. Moż na by w tej – po nie -
kąd ide ali stycz nej – po sta wie kry tycz -
nej wi dzieć/za uwa żyć to, co kie dyś
na zy wa no „ją drem etycz nym” kry ty -
ka, gdy by nie fakt, któ ry Krzysz tof
Uni łow ski sta le pod kre śla: kry tyk
jest dziec kiem swo je go cza su i tym
sa mym wcho dzi w obieg wy twa rza -
nia, dys try bu cji i re emi sji zna czeń. Eo
ip so: nie mo że być ste ryl nie nie za leż -
ny, po nie waż re pre zen tu je śro do wi -
sko, z ja kie go wy cho dzi i któ re
współ two rzy. Nie za leż ność kry ty ka
jest więc po zor nym „fak tem li te rac -
kim”, by ter min Ju ri ja Ty nia no wa od -
nieść do in nej rze czy wi sto ści zna -
czeń. Kry tyk ko mu ni ku je się nie
za wsze z li te ra tu rą, o któ rej pi sze, ale
za wsze ko mu ni ku je się ze swo ją
my ślą, któ rą na rzu ca li te ra tu rze.

W Ko lo ni stach i ko czow ni kach,
zbio rze re cen zji i szki ców pięk nie na -
pi sa nych i świet nie prze bra nych,
znaj dzie my – wśród pro za ików – Je -
rze go Li mo na i Ste fa na Chwi na,
Au gu sty na Ba ra na, An drze ja Bar ta,
An nę Bu rzyń ską, An drze ja Fal kie wi -
cza, Bry gi dę Hel big, Wi tol da Iz deb -
skie go, Mi cha ła Ko ma ra, Zbi gnie wa
Kru szyń skie go, Woj cie cha Ku czo ka,
Ar tu ra Da nie la Li sko wac kie go, Je rze -
go Pil cha, Ja nu sza Rud nic kie go,
Ma riu sza Sie nie wi cza, An drze ja Sta -
siu ka, Pio tra Szew ca, Ada ma Uber -
tow skie go. Ja każ pięk na ple ja da,
chcia ło by się po wie dzieć. I jed no cze -
śnie: ja każ dziw na ple ja da. Au to rzy
o na zwi skach wiel kich są sia du ją
z au to ra mi o na zwi skach roz po zna -
wal nych. Nie łą czy ich bio gra fia,
po ko le nio wa przy na leż ność, wspól -
no ta („brac two”) przy jaź ni. Łą czy ich
te mat li te rac ki, czy to, co w in nej per -
spek ty wie Uni łow ski uzna za wa lor
wiel ko ści/sen su/zna ko mi to ści li te -
ra tu ry. Na pi sze: „Ran ga li te ra tu ry
[…] za sa dza się na jej zdol no ści
do po dą ża nia w ślad za czło wie -
czym do świad cze niem” (s. 107).
Dzi siaj, kie dy ka te go ria „do świad cze -
nia” sta ła się głów nym po ję ciem an -
tro po lo gii, ten – mo że sta ro świec ki
– po stu lat in dy wi du al ne go po twier -
dze nia sie bie w tek ście wy brzmie wać
mo że nie co iro nicz nie. A prze cież tak
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wy brzmie wać nie mo że. Kie dy
przy oka zji Pra bab ki Ma riu sza Sie -
nie wi cza kry tyk po wie: „opo wieść,
na wet nie za sad na i nie pra wo moc na,
opo wieść bę dą ca wy łącz nie grą re -
-kre acyj ną, po sia da wa lor te ra peu -
tycz ny. Jest swe go ro dza ju pro ce du -
rą ma gicz ną – po zwa la po go dzić się
z utra tą” (s. 155), w tych sło wach za -
wie ra się peł na otwar tość na moż li -
we świa ty li te ra tu ry, jej idio syn kra -
tycz ne uwi kła nia.

Zmie rzam do te go, co nie ko niecz -
nie pew nie znaj dzie po twier dze nie
w tek stach pi sa nych, ale mo że od naj -
dzie swo ją wia ry god ność w prze czu -
ciu/in tu icji kry tycz nej, że Krzysz tof
Uni łow ski jest peł nym spad ko bier cą
te go my śle nia o li te ra tu rze, ja kie
uosa biał Hen ryk Be re za. To tal no ści
bez względ nej, a jed no cze śnie czu łe -
go spo glą da nia na śro do wi sko, któ -
re współ two rzy. Kie dy w re cen zji
zbio ru szki ców Da riu sza No wac kie -
go na pi sze, że „to książ ka bły sko tli -
wa, świet nie na pi sa na, a jej au tor nie -
je den raz udo wad nia, że po tra fi
czy tać po swo je mu”, to za raz do da:
„Mo że na praw dę za bra kło w tym
wszyst kim mi ło ści. Nie do li te ra tu ry.
Do kil ku ksią żek” (s. 269). „Mi -
łość”? To po ję cie w li te ra tu ro znaw -
stwie ana chro nicz ne! Mó wi o niej
kry tyk zna ko mi ty, do ma ga ją cy się
„in te lek tu al nej nę dzy trzeź we go ro -
zu mu, któ ry za wsze po tra fi od róż nić
ży cie od li te ra tu ry” (s. 75). Do świad -
cze nie ja ko wy raź na ka te go ria an tro -
po lo gicz na sta je się u Krzysz to fa
Uni łow skie go ja kimś ar gu men tem
spo ru, a mo że zde cy do wa ne go współ -
ist nie nia w jed nym, dru gim i trze -
cim – ży ciu, idei i wy ra że niu. Wy da -
je mi się, że to są kwe stie za sad ni cze
w je go sys te mie kry tycz no li te rac -
kim, któ ry – na tu ral nie – jak zo ba czy -
li śmy, nie mo że być zbor ny. 

Trze cia książ ka kry tycz na: Kup pan
książ kę! Szki ce i re cen zje (2008) by -
ła roz sze rze niem i – jed no cze śnie – ra -
dy kal nym „od no wie niem” wi ze run ku
kry ty ka aka de mic kie go, ja kim za -
wsze był Krzysz tof Uni łow ski. To
zbiór tek stów, któ re wpi su ją się w no -
wą prze strzeń hu ma ni stycz ne go dys -
kur su, mia no wi cie kul tu ry li te rac kiej
(ro zu mia nej tro chę w du chu zna ko mi -
tej szko ły kul tu ro lo gii Ste fa na Żoł -
kiew skie go). Tu taj być mo że naj wy -
raź niej do cho dzi do gło su to, co
za my ka się w szu fla dach tzw. obie gów
trze cich, czy li w ob rę bie li te ra tu ry po -
pu lar nej i jej wa rian tach szcze gól nych.
Krzysz tof Uni łow ski pod cho dzi jed -
nak do pro zy (głów nie do niej) te go
krę gu z rów ną od po wie dzial no ścią, co
do pro zy tzw. wy so kiej. Po szu ku je

w niej mia no wi cie sza cun ku dla czy -
tel ni ka. W tym sen sie ty tuł książ ki jest
od zwier cie dle niem re gu ły so cjo lo -
gicz no li te rac kiej: kup książ kę, sza nu -
jąc au to ra. 

Prze czy ta my jed nak (tro chę do -
gma tycz ne zda nia): „na sza li te ra tu ra,
wer bal nie od że gnu ją ca się od post mo -
der ni zmu, tkwi aż po sa me uszy
w pu łap ce po no wo cze snej wła śnie
kon dy cji. I trud no się spo dzie wać,
aby wró ci ły sta re, do bre cza sy, kie -
dy to mniej wię cej by ło wia do mo,
do cze go słu żą wier sze, opo wia da nia
i po wie ści. Brak ge ne ral nej idei li te -
ra tu ry mo że być zresz tą ro zu mia ny ja -
ko za pro sze nie do re flek sji nad tym,
co tłu ma czy wy bo ry czy tel ni cze każ -
de go z nas. Nie ma po wo du, dla któ -
re go uza sad nie nia »lo kal ne« mu sia -
ły by po zo sta wać bła he i miał kie.
W koń cu nie oczy wi stość li te ra tu ry
i nie oczy wi stość zaj mo wa nia się nią
to nic in ne go jak we zwa nie, by czy -
tel nik sa mo dziel nie zde cy do wał
i usta no wił war tość czy ta ne go dzie -
ła” (s. 9). 

Au to rzy lek tur się po wta rza ją i po -
sze rza ją (są ni mi wszy scy waż ni pro -
za icy lat 90. XX wie ku i lat pierw -
szych wie ku XXI), ale nie oni (sa mi
w so bie) są waż ni. Uni łow ski – ja ko
kry tyk to tal ny – po szu ku je oso bo wo -
ści. W je go wy obra że niu kry tycz -
nym, a nie ma my po wo du, aby te mu
nie wie rzyć, oso bo wo ści te są wy two -
rem wie ku XX, głów nie wy obraź ni te -
go stu le cia. Krzysz tof Uni łow ski po -
wia da, że je ste śmy po to, by czy tać,
pi sać i spie rać się, je że li jest ta ka po -
trze ba. Je że li spór ma mieć zna cze nie,
to wi nien on biec od ję zy ka do wy -
obraź ni wła śnie. 

W ja kimś sen sie zdu mie wa, ale
i uj mu je, po sta wa kry ty ka, któ ry
od sa me go po cząt ku de kla ru je swo je
przy wią za nie do Teo do ra Par nic kie go.
Krzysz tof Uni łow ski twier dzi, że ten
pi sarz od wo łu je się do Lo go su kul tu -
ry za chod niej i – po nie kąd – two rzy go
dla nas w peł ni. A, idąc da lej, pro jek -
tu je na sze wy obra że nie o li te ra tu rze sa -
mej. Na pi sał: „za in te re so wa nie twór -
czo ścią au to ra Sło wa i cia ła kie ro wa ło
mnie ku sze rszej per spek ty wie hi sto -
rycz no li te rac kiej. Zaj mo wa ły mnie
szcze gól nie prze mia ny pro zy XX wie -
ku, wi dzia ne przez pry zmat po jęć
mo der nizm i post mo der nizm. To zaś
kie ro wa ło mo ją uwa gę w stro nę de ba -
ty na te mat wy ko rzy sta nia ka te go rii
mo der ni zmu i no wo cze sno ści do syn -
te tycz ne go opi su pol skiej li te ra tu -
ry XX wie ku. Przy chy lam się do trak -
to wa nia dwu dzie sto wiecz nej li te ra tu ry
pol skiej ja ko zwar te go okre su hi sto -
rycz no li te rac kie go, któ ry naj le piej

okre ślić mia nem mo der ni zmu.
Cza so we ra my epo ki obej mo wa ły by
co naj mniej sto lat: od ro ku 1890
(a więc po cząt ków Mło dej Pol ski)
po rok 1989. W ra mach ta kiej per spek -
ty wy okres po ro ku 1956 sta no wił by
za mknię cie pol skie go mo der ni zmu”. 

Tak zde cy do wa ne prze świad cze -
nie pro wa dzi nas ku in nej per spek ty -
wie po znaw czej. Dwie nie by wa le
waż ne książ ki teo re tycz no -kry tycz ne:
Pol ska pro za in no wa cyj na w per -
spek ty wie post mo der ni zmu (1999)
i Gra ni ce no wo cze sno ści. Pro za pol -
ska i wy czer pa nie mo der ni zmu (2006)
usta wi ły Krzysz to fa Uni łow skie go
w pierw szym sze re gu ba da czy, któ rzy
zaj mu ją się li te ra tu rą na po gra ni czu hi -
sto rii, fan ta sty ki (więc: in nej hi sto rii),
a tak że te go, co moż na na zwać prze -
smy kiem mię dzy po wie ścią, an ty po -
wie ścią i me ta po wie ścią. 

Ba dacz po wia da, że ko rzy sta z do -
świad czeń „post struk tu ra li stycz ne go
tek stu ali zmu”. Tak jest bez wąt pie nia,
po nie waż Teo dor Par nic ki, któ ry stał
się iko ną pi sar stwa kry tycz ne go
Krzysz to fa Uni łow skie go, w owym
tek stu ali zmie od gry wa wiel ką ro lę.
Tym cza sem, co war to pod kre ślić, jest
on je dy nie od skocz nią dla li te ra tu ry
roz wi ja ją cej się w spo sób ży wio ło wy,
nie kon tro lo wa ny, śmiesz ny nie kie dy,
a nie kie dy po waż nie. Krzysztof
Uniłowski pa trzy bo wiem na au to ra
Srebr nych or łów bar dzo po dejrz li -
wie, nie ule ga owcze mu pę do wi glo -
ry fi ka cji, ale sta ra się usły szeć w tek -
ście sprzed lat głos, któ ry mógł by być
gło sem dzi siej szym. W Gra ni cach
no wo cze sno ści prze czy ta my: „Rzecz
w tym, aby usły szeć, jak w sło wie
dźwię czy po głos nie obec ne go gło su,
aby zo ba czyć, jak się od bi ja re fleks
bez pow rot nie za tar te go zda rze nia…”
(s. 129). 

Krzysz to fo wi Uni łow skie mu, ide ali -
ście po no wo cze snym (choć to oksy -
mo ron), któ ry w Ary sto te le sow skiej
tria dzie: ję zyk – my śle nie – rze czy wi -
stość, tra dy cyj nej prze cież i nie no wo -
cze snej, na cisk kła dzie wy łącz nie
na my śle nie, cho dzi o to (je śli do brze
go ro zu miem), by war tość li te ra tu ry,
nie za leż nie od jej sta tu su hi sto rycz no -
li te rac kie go, roz pa try wać w kon tek ście
ści słe go związ ku lek tu ro we go. To,
co okre śla my mia nem de sy gna tu
(wspól nej rze czy wi sto ści dla twór cy
i re cy pien ta), sta je się, by tak rzec, ius
pri mus świa ta tek sto we go. Pierw szą
za sa dą jest lek tu ra, za nią idzie zro zu -
mie nie (lub nie zgo da na ro zu mie -
nie), a w koń cu – sta no wi sko wła sne.
Je że li tak jest, to studium Pol ska pro -
za in no wa cyj na…, nie co do gma tycz -
ne, choć świet nie na pi sa ne i mą dre, na -
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le ży do mar gi ne su do tych cza so wej
ese isty ki krytyka. W tej książ ce tak
bar dzo moc no uwie rzył w in no wa cyj -
ność pol skiej li te ra tu ry, że Wiel kie Na -
zwi ska (Gom bro wicz, Par nic ki, Lem)
uczy nił pro jek to daw ca mi no wej idei.
Do świad cze nie pod po wia da jed nak, że
każ da ge ne ra cja mu si od szu kać
w moc nej nar ra cji to, co sta no wi o jej
wy jąt ko wo ści. I Krzysz tof Uni łow ski,
nie re zy gnu jąc z py tań sta wia nych
wiel kim umar łym, za czął szu kać od -
po wie dzi, by tak rzec, na płasz czyź -
nie po ro zu mie nia. Zde rza jąc gło sy
prze szłe z obec nie ar ty ku łu ją cy mi
swo je po trze by.

Książ ka Pra wo kry ty ki do ta kich
zde rzeń na le ży. Jest zbio rem kry tycz -
nym i na uko wym. Za czy na się nie po -
waż nie („Ku ku ry ku”), a po tem sta je
się co raz trud niej sza w od bio rze. Je -
że li po trak to wać po waż nie (a in nej
moż li wo ści nie ma) wcze śniej cy to wa -
ne zda nie z Gra nic no wo cze sno ści, że
łącz nik lat 1890-1989 jest wspól no tą
tej sa mej epo ki, któ rą na zy wa my mo -
der ni zmem, to za uwa ża my nie by wa -
łą kon se kwen cję my ślo wą Krzysz to -
fa Uni łow skie go, nie bo ją ce go się/nie
wa ha ją ce go się po łą czyć Sta ni sła wa
Brzo zow skie go z Ta de uszem Ró że wi -
czem, prze pleść ich z Wi tol dem Gom -
bro wi czem i Teo do rem Par nic kim,
a na stęp nie z An drze jem Fal kie wi -
czem, Ma riu szem Sie nie wi czem i Sła -
wo mi rem Sie ra kow skim. Ten krąg
na zwisk, róż nych ty tu łów, toż sa mo -
ścio wych py tań i wie lu in nych kwe -
stii, wy zna czy fun da men ty obec nej
„fi lo zo fii kry ty ki” Krzysz to fa Uni łow -
skie go. 

Nie de ta li zu jąc szcze gó ło wo za -
war to ści tej książ ki, po wiedz my, że jej
sens da się stre ścić w sze ściu zde cy -
do wa nie wy ar ty ku ło wa nych po stu -
la tach: 1) Kry tyk, jest oso bą w sen sie
Mo unie row skim, tzn. ma pod mio to wy
cha rak ter, uczest ni czy w uni wer sum
ży cia spo łecz no -kul tu ral ne go, a wy -
gła sza jąc swój sąd, za wsze stoi wo bec
śro do wi ska, nie jed no krot nie for mu łu -
jąc są dy nie po pu lar ne; 2) Kry tyk,
przy wo łu jąc Sta ni sła wa Ba czyń skie -
go, „su ge stio nu je” umy sły śro do wi ska,
kształ tu je ich po trze by lek tu ro we
i unie waż nia do tych cza so we przy -
zwy cza je nia; 3) Kry tyk opo wia da się
za li nią awan gar do wą, na wet je śli
wi dząc jej nie do stat ki, cho ciaż po tra -
fi do ce nić war to ści te go, co kla sycz -
ne, a na wet ująć się za ni mi w mo men -
cie za gro że nia ich ist nie nia; 4) Kry tyk
two rzy sys tem es te tycz ny, nie za leż nie
od je go spój no ści i ziar ni sto ści zdań
lo gicz nych, po nie waż po za sys te mem
kry ty ka nie ist nie je; 5) Ter mi no lo gicz -
na nie przy sta wal ność po jęć ogól nych,

ty pu: mo der nizm/no wo cze sność, post -
mo der nizm/po now cze sność po wo du -
je cha os me to do lo gicz ny; 6) Kry tyk
jest od re du ko wa nia cha osu na rzecz
ła du.

Jak kol wiek nie wszyst kie te po stu -
la ty da ją się za uwa żyć w Pra wie kry -
ty ki eks pli cyt nie, to prze cież są one
zna ko mi cie iden ty fi ko wal ne. Mo no -
gra fia ta jest bo wiem skon stru owa na
na wzór ksią żek po przed nich, cho ciaż
cię żar ga tun ko wy jest tu taj znacz nie
więk szy. Przede wszyst kim au tor wie -
lo krot nie re wi du je swo je wcze śniej sze
są dy. Jak by w myśl wska za nia, że to,
co daw ne nie sie z so bą po smak kon -
ser wy, Krzysz tof Uni łow ski za czy na
się sam z so bą spie rać. 

Ba! Zna ko mi ta oko licz ność: spie rać
się z sa mym so bą! Ten spór po ka zu -
je jed nak, że krytyk nie miał moż li wo -
ści pro wa dze nia de ba ty w iście
aka de mic kim sty lu. Tym sa mym:
cen tral ne punk ty kul tu ry li te rac kiej na -
szej współ cze sno ści zo sta ły zmar gi na -
li zo wa ne w dys ku sji, od su nię te lub za -
prze pasz czo ne. Krzysz tof Uni łow ski
– wiecz ny dys ku tant li te rac ki – sta wia
kwe stie za sad ni cze: „kry tycz nie”,
„no wo cze śnie”, „po no wo cze śnie”
i „roz ma icie”. Już w tym usze re go wa -
niu przy słów ków wi dać wy raź nie iro -
nię, ale tak że dy stans do przed mio tu
ba dań. Na wet je śli rze czy wi stość li te -
rac ka zmie rza w stro nę tak de fi nio wa -
ne go świa ta, to po win no ścią kry ty ka
jest obro na przed nim. Czym? Iro nią
wła śnie, a mo że cza sa mi zde cy do wa -
nym od po rem, po le mi ką, se rio wy ło -
żo nym pro jek tem, w któ rym bez -
myśl nej po spo li to ści prze ciw sta wi
się ja kąś nor mal ną ra cję by tu. 

Jest to książ ka wiel kiej kla sy,
w któ rej obok po waż ne go ar ty ku łu do -
brze czu je się w są siedz twie szkic

mniej szej ran gi. Bo ję się, że bli skie są -
siedz two Sta ni sła wa Brzo zow skie -
go spra wi, że Krzysz to fa Uni łow skie -
go bę dzie się po strze gać wła śnie
w tej li nii. Ale Brzo zow ski był hu mo -
rza sty i nie kon se kwent ny w po glą -
dach, pod czas gdy Uni łow ski jest
sta ły w uczu ciach li te rac kich i wier -
ny pi sa rzom. Je że li mo że ich coś łą -
czyć, to tyl ko pa sja po zna wa nia, chęć
ogar nię cia umy słem więk szej rze -
czy wi sto ści niż ona jest. 

Ostat nią książ ką Krzysz to fa Uni -
łow skie go jest zbiór szki ców za ty tu -
ło wa ny tak: Hi sto ria, fan ta sty ka,
no wo cze sność. Otwie ra ją się tu taj
trzy po rząd ki lek tu ry: ten, któ ry
mie ści się w kla sycz nym po rząd ku
praw dy hi sto rycz nej; ten, któ ry py -
ta o miej sce fan ta sty ki w po rząd ku
(ewen tu al nej) hi sto rii; ten, któ ry
pró bu je osa dzić oby dwa spo so by
my śle nia w po rząd ku tzw. no wo cze -
sno ści (czy mo der ni zmu). Kry tyk po -
dej mu je róż ne wąt ki ide owe, py ta
o kon wen cje li te rac kie, za sad ni czo
jed nak nie dzie li li te ra tu ry na eli tar -
ną i po pu lar ną (w daw nym ro zu mie -
niu), ale sta ra się po ka zać współ za -
leż ność te go, co mie ści się w nur tach
głów nym i po bocz nym pi sar stwa
dwu dzie sto wiecz ne go. To, co dys kur -
syw nie eli tar ne mo że być czy tel ni czo
po pu lar ne, a to, co czy tel ni czo po pu -
lar ne sta je się dys kur syw nie eli tar ne;
po za tym ukła dem (stre amem) nie ist -
nie je no wo cze sność ro zu mia na ja ko
splot roz ma itych wa ria cji li te rac -
kich czy też sylw. W ja kimś sen sie
Uni łow ski jest ob ra zo bur czy, kie dy
łą czy Zo fię Kos sak i Teo do ra Par nic -
kie go, pi sa rzy z pan te onu, z Krzysz -
to fem Kęć kiem, o któ rym nie je den li -
te ra tu ro znaw ca nie wie, że ist nie je.
Ta de usz Ró że wicz, Jo an na Chmie -
lew ska i Syl wia Chut nik? Jan So wa,
Ro mu ald Paw lak i Szy mon Twar -
doch? Te ze sta wie nia draż nią i nie -
po ko ją. W trzy na stu szki cach in ter -
pre ta cyj nych kry tyk py ta jed nak nie
tyl ko o po je dyn czy los i tekst, ale
o coś wię cej: o obec ność w prze strze -
ni świa do mo ści li te rac kiej współ cze -
sno ści, tak moc no roz dar tej mię dzy
tym, co no wo cze sne i po no wo cze sne;
tra dy cyj ne, ufa ją ce daw nym wzo rom
i opie ra ją ce się tra dy cji, po szu ku ją -
ce ja kichś fur tek dla no wej wraż li wo -
ści. Po dob nie jak w książ kach po -
przed nich Krzysz tof Uni łow ski jest
tu pie kiel nie po waż ny. Ale prze my -
ca tak że uśmiech iro ni sty. Li te ra tu -
ra jest nie by wa le po waż ną spra wą,
nie mniej pod cho dząc do niej bez
uśmie chu – zwa rio wa li by śmy. O tym
wszak że pi sa łem wcze śniej. 

■
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C
zte ry dni od by wa ją ce go się w Cze la -
dzi XIX Fe sti wa lu Ave Ma ria (24-27

ma ja 2018 ro ku) do star czy ły tłum nie gro -
ma dzą cym się pod czas kon cer tów me lo -
ma nom, wie lu róż no rod nych, ar ty stycz -
nych wra żeń. Wszyst ko za czę ło się
w Ga le rii Sztu ki „Elek trow nia”, gdzie
w po wsta łej spe cjal nie z oka zji fe sti wa lu,
przej mu ją cej, mo dli tew nej su icie „Ave In -
du stria” wy stą pił Jó zef Skrzek wraz z to -
wa rzy szą cy mi mu ar ty sta mi. Każ dy
dźwięk był wy gra ny i in to no wa ny
z ogrom nym pie ty zmem i mi strzo stwem
kom po zy tor skim przez te go wy bit ne go
mul tiin stru men ta li stę, a w po łą cze niu
z sub tel nym, peł nym cie pła gło sem Eli
Skrzek, ak sa mit nym brzmie niem wio lon -
cze li Ju lii Pa ster nak, z za dzior nym, ni czym
nio są cym się po gór skich ha lach brzmie -
niem gajd, fle ci ków i skrzy piec Zbi gnie -
wa Wa ła cha, tak że z nie zwy kle ener ge tycz -
nym i eks pre syj nym ryt mem wy bi ja nym
przez le gen dar ne go per ku si stę Je rze go
Pio trow skie go z daw ne go SBB, i w po łą -
cze niu z pięk nie do bra nymi efek ta mi
świetl ny mi sta no wił ma gne tycz ną, ma gicz -
ną ca łość w tym ro ze dr ga nym, po in du -
strial nym obiek cie. Sło wem, wszy scy
mie li po czu cie uczest nic twa w swo istym
mi ste rium ku czci Mat ki Bo żej, a za słu cha -
nie w każ dą fra zę te go utwo ru mo gło by nie
mieć koń ca. 

Ko lej ny dzień fe sti wa lu przy niósł sztan -
da ro wą po zy cję pro gra mo wą fe sti wa lu:
Tur niej Te no rów z Gwiaz dą, któ ry za wsze,
a za tem i tym ra zem, od by wał się we wnę -
trzu świą ty ni pw. św. Sta ni sła wa B.M. Z or -
kie strą za brzań skich fil har mo ni ków wy stą -
pi li pol sko-wło scy ar ty ści: Prze my sław
Bo rys, To masz Kuk i Pa olo Lar diz zo ne.
Gwiaz dą wie czo ru by ła mez zo so pra nist -
ka Edy ta Kul czak, śpie wacz ka od lat
zwią za na z no wo jor ską Me tro po li tan Ope -
ra. Za dy ry genc kim pul pi tem sta nął Fran -
ce sco Bot ti glie ro z fi ne zją i ma estrią do -
glą da ją cy po szcze gól nych wy ko nań. Je go
ogrom na mu zy kal ność i pie czo ło wi ta dba -

łość o każ dą fra zę i sub tel ność dźwię ków
wy do by wa nych z or kie stro wych in stru -
men tów by ła za chwy ca ją ca. I na wet nie
prze szko dzi ły te mu pro ble my tech nicz ne
(na szczę ście chwi lo we) z na gło śnie niem
pod czas kon cer tu. Tak na mar gi ne sie – stło -
cze nie so li stów i dy ry gen ta na ogra ni cza -
ją cych swo bo dę ru chu po de stach, usta wio -
nych w cał kiem spo rej na wie głów nej
ko ścio ła, or kie stry oraz spo rej ilo ści sprzę -
tu na gło śnie nio we go z pew no ścią nie do -
star cza ło kom for tu wy ko naw com, nie
przy wy kłym do śpie wa nia do sto ją cych
przed ni mi mi kro fo nów. Do bra aku sty ka
wnę trza ko ścio ła – co spraw dzo ne zo sta -
ło pod czas wie lu wcze śniej szych fe sti wa -
lo wych kon cer tów, nie wy mu sza na or ga -
ni za to rach sto so wa nia do dat ko we go
na gło śnie nia, ale je śli z ja kichś po wo dów
mu si być, to na le ża ło by po my śleć o mniej
in wa zyj nym mon ta żu. 

Ca łość te go mu zycz ne go przed się wzię -
cia zwią zał sło wem – z wła ści wą so bie eru -
dy cją mu zycz ną i sto sow ną do zą hu mo -
ru – ks. prof. Pa weł So bie raj ski, zna ko mi ty
te nor, któ ry od ubie głe go ro ku wy stę pu je
w ro li pro wa dzą ce go kon cert. Zgro ma dzo -
nym słu cha czom przy po mniał po stać pa -
tro na tur nie ju, o któ rym zda ją się co raz bar -
dziej za po mi nać or ga ni za to rzy – Bog da na
Pa proc kie go – wy bit ne go pol skie go te no -
ra, kil ka krot nie sta wa ją ce go w tur nie jo we
mu zycz ne szran ki z młod szy mi od sie bie
o kil ka po ko leń ar ty sta mi. O je go wie lo -
krot nych, wspa nia łych wy ko na niach arii
i pie śni pod czas cze ladz kie go fe sti wa lu
war to pa mię tać, zwłasz cza w kon tek ście
zbli ża ją cej się ju bi le uszo wej, dwu dzie stej
edy cji fe sti wa lu. 

In ny cha rak ter miał trze ci dzień fe sti wa -
lu, bo wiem w kra jo bra zie Sta re go Mia sta
na sce nie po ja wi li się lau re aci za koń czo -
ne go w przeded niu fe sti wa lu Die ce zjal ne -
go Kon kur su Pio sen ki Ma ryj nej „Pie śnią
sła wi my Ma ry ję”, a za raz po nich roz śpie -
wa na i roz tań czo na Ar ka No ego – ze spół
ma ją cy nie zwy kle licz ne gro no fa nów

za rów no w po ko le niu naj młod szym, jak
i se nio rów, któ rych pio sen ki „Ta ki du ży,
ta ki ma ły” czy „Ta to” zna li chy ba wszy -
scy, więc mo gli an ga żo wać się do wspól -
ne go śpie wa nia tych wpa da ją cych w ucho
prze bo jów. I tu sa crum prze pla ta ło się
z pro fa num w jak że wdzięcz nym wy ko na -
niu gru py dzie cia ków i pro fe sjo nal nych
mu zy ków.

Od po cząt ku ist nie nia fe sti wa lu or ga ni -
za to rem jed ne go z kon cer tów jest Ślą ska
Izba Le kar ska. Jest to ukłon w stro nę le -
ka rzy, któ rzy u za ra nia two rzy li to wiel kie,
za głę biow skie świę to mu zy ki. Za tem trze -
ci dzień fe sti wa lu roz po czął się mszą św.
w in ten cji śro do wi ska me dycz ne go w ko -
ście le św. Sta ni sła wa B.M. ce le bro wa ną
przez ks. kan. Ja ro sła wa Wol skie go, pro -
bosz cza pa ra fii, w ar ty stycz nej opra wie
Chó ru Ślą skiej Izby Le kar skiej „Ca mes”
pod dy rek cją Do ro ty Dzie łak -Szcze pan
z udzia łem le ka rzy Ja ku ba So za nów -Lu -
bel skie go – te no ra i An to nie go Dwor ni -
ka – or ga ni sty. 

Czte ro dnio wą, mu zycz ną ucztę du cho -
wą zwień czył kon cert w wy ko na niu tria so -
pra no we go „So pra nis si mo”, któ re two rzy -
ły: Jo an na Ho rod ko, Mag da le na Ste fa niak
i Agniesz ka Adam czak. Wi dow nia zgro -
ma dzo na w sa li wi do wi sko wej Ko pal ni
Kul tu ry wy peł nio na by ła po brze gi wiel -
bi cie la mi pięk nych gło sów, za chwy co nych
uroz ma ico nym re per tu arem trzech śpie wa -
ją cych dam. Za rów no to wa rzy szą cą śpie -
wacz kom Or kie strę Ka me ral ną Fil har -
mo nii Za brzań skiej, jak i ca ły kon cert
pro wa dził Sła wo mir Chrza now ski – dy rek -
tor ar ty stycz ny fe sti wa lu. Te go wie czo ru
jesz cze dłu go roz brzmie wa ły okla ski i peł -
ne ra do ści okrzy ki roz en tu zja zmo wa nej pu -
blicz no ści.

I jak za pew niał dy rek tor Sła wo mir
Chrza now ski – po my sły na przy szło rocz -
ny fe sti wal już się kla ru ją – bo mu si to być
wy jąt ko we wy da rze nie.

WIE SŁA WA KO NO PEL SKA 

Pod pa tro na tem „Ślą ska”

XIX Fe s$ wal Ave Ma ria

– garść re flek sji
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H
o pli ton dro mos – bieg wo jow ni -
ków – wy ma gał od współ za wod ni -

ków prze bie gnię cia czte rech dłu go ści
sta dio nu (czy li dy stan su nie speł na ki lo -
me tra). Kon ku ren cję wpro wa dzo no
do pro gra mu pod czas 65 Olim pia dy,
w 520 ro ku przed na szą erą. Zra zu bie -
ga no w heł mie i z tar czą, póź niej już tyl -
ko z sa mą tar czą. Heł my po zo sta wia no
po za sta dio nem, gdy an tycz ni atle ci ry -
wa li zo wa li w in nych wal kach o lau ry.
Na pew no jed nak do każ dych igrzysk
zgła sza li się męż czyź ni przy ucze ni
do woj ny, na czas za wo dów zwol nie ni
chwi lo wo od za bi ja nia sie bie wza jem nie,
a tak że licz nych bar ba rzyń ców od wie -
dza ją cych Gre cję w ce lach za bor czych. 

Ogło szo ne w 1982 ro ku Wier sze
na igrzy ska Je rze go Ha ra sy mo wi cza są
zbio rem ka me ral nych, a mo że ulot nych
li rycz nych do po wie dzeń. Pa miąt ki kul tu -
ry chcą być czymś wię cej niż re kwi zy ta -
mi pa mię ci. Na czy nie, na po wierzch ni
któ re go uwiecz nio no wal czą cych wo jow -
ni ków jest z isto ty „kru che”, lecz jed no -
cze śnie: „ca łe zbry zga ne krwią”. To na -
czy nie „pa trzy” na nas. Spo glą da ją na nas
dzie siąt ki in nych waz z epi zo da mi grec -
kich igrzysk, wo jen i za baw. Przy glą da -
ją nam się przy go dy lu dzi i bo gów. Ja cyś
po eci do tknę li strun in stru men tów: „Już
ty le wie ków gra ją / sie dząc do sie bie ple -
ca mi”. Dziew czę ce po sta ci – bo ha ter ki
wier sza Mu zy ka wa zy – trzy ma ją w kru -
chych dło niach li ry, har fy i „trzy ki ta ry”.
Ni cze go nie wie my o tych dziew czę tach,
ich „mu zy ka jesz cze nie do tar ła do nas”,
da le ka dro ga przed nią, gdyż „prze by wa
/ epok / dy stans świe tli sty”. In ny ry su nek
na wa zie za trzy mał do koń ca cza su
dziew czę ta pod czas ką pie li: „Za czę ły /
w 435 przed na szą erą / do tąd jed nak / nie
zna la zły gąb ki”. 

Ja kiś dy stans – raz po raz, ryt micz nie
i „już od wie ków” – prze by wa rów nież
le gen da o bo ha te rach grec kich igrzysk.
Bie ga cze, któ rzy tak daw no, „przed wie -
ka mi”, wy star to wa li ku swo jej me cie,
któ rzy „bie gną bez znu że nia”, wła ści wie
wciąż bie gną, a „każ dy metr / od dzie la
ich od śmier tel nych”. W in nym ago nie
przy szły zwy cięz ca: „Ma le d wie metr
prze wa gi / lecz po zo sta nie już nie do ści -
gły / na wie ki”. Bo ha ter ma lun ku na wa -
zie – i bo ha ter li rycz ny – je że li oka zał
się zwy cięz cą ry wa li za cji, na zy wa ny jest
przez po etę ar cha icz nie „zwy cięż cą”,
zwy cię ża za tem gar dło wo i wy raź nie,
i bez względ nie, i tak trud no, jak trud no
wy mó wić je go imię. 

Wszyst ko, co na sze już by ło, cho ciaż
by ło ja koś le piej, ina czej, ja koś bar dziej
zro zu mia le. We dług po ety „świat – to
wa za”, grec kie na czy nie, w któ rym
moż na przej rzeć się jak w lu strze. Li rycz -
na opo wieść o tym, jak po dą ża no za swo -
im prze zna cze niem, jest za ra zem po god -
na, jak i dra pież na: „wi dzisz ja sno /
miecz w lu stro wbi ty”. W ta kim po dą -
ża niu za lo sem igrzy ska by ły chwi lą sku -
pie nia, chwi lą praw dy o so bie, któ ra nie
żą da ła prze le wa nia krwi wła snej i cu dzej,
lecz uczy ła mę stwa, wa lecz no ści, mi -
strzo stwa. I ta ka po wsze cza sy już po -

zo sta nie. A ty, dys ko bo lu z rzeź by Mi -
ro na: „Na wet gdy byś rę kę stra cił / dysk
bę dzie ci rzu cać / si ła przy zwy cza jeń”. 

I od wie ków trwa nie tyl ko kon kurs
ciał, ale rów nież agon po etyc ki: „W bie -
gu / w cięż kiej zbroi / weź mie udział po -
emat”. Sło wa kon ku ru ją mię dzy so bą,
po eci sta ją na li nii star tu z in ny mi po eta -
mi, ale tak na praw dę ry wa li za cja o sens
za pi sa nej mo wy jest za wsze wal ką sa -
mot ną, grą z so bą sa mym: „Być tyl ko
wier szem / sku pio nym i na gim // Wy grać
z bo ga mi / choć je den bieg”. Li rycz na re -
flek sja o igrzy skach jest więc w prak ty -
ce za du mą nad wy sił kiem zmy słów,
któ ry to wa rzy szy każ dej pró bie prze -
kształ ca nia świa ta. Je że li sztu ka coś
czło wie cze go na śla du je, to sa mot ną
mę kę wy ści gu o (przy znaj my, ra czej nie -
osią gal ną) do sko na łość i nie moż li we sa -
mo speł nie nie. Nic dziw ne go za tem, że
rzeź ba Po li kle ta od wie ków „spraw dza
wie niec zwy cię ski / mar mu ro wą rę ką”,
w czymś się upew nia lub nad czymś za -
sta na wia i ni gdy nie po rzu ci du my lub
za kło po ta nia. W świe cie przy bli żeń
spor tu i sztu ki, w świe cie za dzi wień i pa -
ra dok sów, ry dwan Fi dia sza być mo że
„za trzy mał się do pie ro / w po ło wie
zda nia”, a być mo że na dal po ko nu je nie -
ogar nię ty dy stans i „po ry wa” ze so -
bą – wraz z so bą – te go, któ ry pa trzy
i wła sne za pa trze nie pra gnie opi sać.
Ko nie ry sun ku na wa zie, za przę gnię te
do kwa dry gi, wciąż „pę dząc / roz no szą
wprost wa zę”. Upływ cza su, roz pad
rze czy i oka le cze nie pięk nych przed mio -
tów nic nie zmie nia – „na dal sa me /
mkną ko py ta”. Rzeź ba z ma ra to nu
uwiecz ni ła mło dzień ca – „Złusz czył
się brąz wie ków / i cia ła wyj rzał błę kit”.
Za wsze ja kiś po zór brą zu lub złu dze nie
mar mu ru. Lub złu dze nie ży cie. I za -
wsze – nam wszyst kim – prze świe tla ją -
cy wszyst ko błę kit śmier ci.
Ży cie to cią gły agon, pe łen zno jów

i nie do wy gra nia. Igrzy ska spor tow ców
są te go ago nu naj peł niej szym ob ra zem
i me ta fo rą. Za sty gły w rzeź bę bie gacz
mo że po wie dzieć sa me mu Her me so wi:
„Masz zło te san da ły a jed nak / w kil ka

chwil / zrów na łem się z to bą / nie śmier -
tel nym”. Za pew ne Her mes nie od po wie,
pu ści prze chwał kę mi mo uszu. Lu dzie
czy nią ina czej, uważ nie wy słu cha ją
opo wie ści o nie zwy kłych wy czy nach
olim pio ni ków, o naj lep szych bie ga -
czach, mi strzach sko ków lub rzu tów.
Te opo wie ści po wta rza my so bie wza jem -
nie bądź za pi su je my dla po żyt ku po tom -
nych. Za pi su je my al bo rzeź bi my w mar -
mu rze, al bo ry su je my na kru chym
na czy niu. Prze zna cze nie wy bie ra tych,
któ rzy wy cho dzą mu na prze ciw. Re gu -
ły świa ta są pro ste. Tak sa mo na bież ni
świę tej Olim pii, jak i w wą wo zie pod Ter -
mo pi la mi: „Już ty le wie ków / wzbi ja się
dym ofiar ny / tu le ży Spar tan trzy stu po -
le głych / i je den ge niusz mę stwa”. 
Ła two (czy nie za ła two?) uwie rzyć

de dy ko wa nym igrzy skom wier szom.
Bez opo ru wchła nia my de li kat ną uro dę
epi gra ma tycz nych za pi sków. Gre cja in -
try gu je, więc in spi ru je. Gre cji po ezja nie
od ma wia. Mi ja ją wie ki, a na dal coś się
dzie je i na pew no „się sta nie / z nie wi -
docz nej stro ny / wa zy”. Lecz co na praw -
dę? Dla cze go je ste śmy prze ko na ni, że
„dzwo ni wa zy / za kło po ta na ci sza”?
Zgo da, tyl ko po przez gest po etyc ki
moż na od dać spra wie dli wość cie niom
i wid mom, ale w ja kim ce lu to czy nić?
Bo mo że wspól na jest sa mot ność tych,
któ rzy „Przed wie ka mi wy ru szy li / lecz
bie gną bez znu że nia” i tych, któ rzy
bie gną dzi siaj lub do pie ro po bie gną. Mi -
ty, le gen dy i przy po wie ści są cie le sne,
nie ma in nej kul tu ry niż kul tu ra zmy słów.
Ry wa li za cja spor tow ców od wiecz ną
grę czło wie ka z sa mym so bą (do słow -
nie) uzmy sła wia naj peł niej. Każ de mu
z nas „Unie sio na rę ka / da je znak te mu
/ z dru giej stro ny wa zy”, na pi sał Ha ra -
sy mo wicz w wier szu o ty tu le Grec ka wa -
za. Mło dzie niec z pił ką. Za pew ne wię -
cej jest ta kich mło dzień ców z pił ką
ocze ku ją cych po dru giej stro nie na sze -
go świa ta. Jest ich wię cej, lecz nie mó -
wią. Nie mu szą. Sło wa nie za wsze są po -
trzeb ne. Naj bar dziej za ska ku ją ce, że
wie my to wy łącz nie dzię ki po ezji. 

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Waza
zmysłów

sl06s45m  18-06-28  10:48  Strona 1



46

EWA PARMA

CA FE KAT TO WITZ 

Tyl ko z to bą mo gę tam iść
pierw szy raz
i wspiąć się na pal ce, by zaj rzeć
w me nu na kon tu arze
Tyl ko z to bą tam na jem się pącz ków,
że byś mógł wy cie rać mi dżem
z pal ców po wo li, do kład nie
Tyl ko z to bą wy pi ję tam ka wę,
co pach nie da le kim kra jem,
a gdy bę dziesz pa trzył mi w oczy
udam, że rę ka drży tyl ko
z po wo du por ce la ny
tak kru chej jak ta chwi la, 
gdy w zło tym eks pre sie do ka wy
od bi ją się na sze twa rze
tak bli sko sie bie jak ni gdy 
i z ni kim przed tem i po tem
… choć tra fisz tu jesz cze sto ra zy,
by zaj rzeć w me nu na kon tu arze,
zjeść pącz ka, wy trzeć dżem z pal ców
i za wsze od nie chce nia
spoj rzeć w zło ty eks pres do ka wy

14.11.2014

„WI ZJA. Z ŻY CIA HIL DE GAR DY Z BIN GEN”*

Masz szczę ście że cię nie spa lo no na sto sie
Świę tość od he re zji dzie li tyl ko
ko bie cy włos scho wa ny pod mni sim we lo nem
a ty by łaś prze cież zwy kłą dzie się ci ną
da rem dla Bo ga na szczę ście dla sie bie
i dla nas bo za miast cia ła zna czo ne go
licz ny mi po ro da mi za ser wo wa łaś nam
Du szę przez du że D peł ną bo skiej mu zy ki
po ły sku mi ne ra łów i za pa chu ziół
dzię ki któ rym ludz kość prze trwa ła
w cza sach przed chi rur gicz nych
Two je oczy błę kit nia ły od wi zji
jak akwa ma ryn i na wet je śli to był
tyl ko efekt ubocz ny mi gre ny
war to by ło go prze żyć – nie któ rzy
wte dy ma ją tyl ko mdło ści 
al bo wiem Pan nie dzie li po rów no
Tyl ko mi ło ści cza sem mo gło ci bra ko wać
ale w koń cu ad op to wa na cór ka mo że
oka zać się rów nie nie wdzięcz na jak ro dzo na
więc co za róż ni ca waż ne że dzie ło trwa
a w Ru perts ber gu i Bin gen na dal
bi ją dzwo ny na jutrz nię

4.08.2011

*dra mat Niem cy/Fran cja 2009

GAR DIN KA "ERO TYK ŚLĄ SKI%

He klo wa łach gar din ka 
przez coł kie trzy noc ki
kie dy żeś sie dzioł na do le
Po wy kryn ca łach 
wszyst kie zi che run gi 
co by nie słu chać
tych pie roń skich wie ści
kie re go już wy cion gli
a kie ry tam ło stoł
Słon ko za dy mio ne
za cho dzi ło trzy kroć
a jo durch he klo wa łach
ta gryf no gar din ka
co mo nos za sło nić
jak na pro gu sta niesz 
i jak by da po tym
dłu go z sie bie zmy wać 
te czor ne ku si ki
co to je do sta na
za gar din kom he klo wa nom
przez trzy noc ki 
coł kiem bez cie bie
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Ewa Par ma, an glist ka, po et ka, tłu macz ka. Miesz ka w Ka to wi cach. De biu to wa ła w ty go dni ku „Tak i Nie„(1987). Ma w do ‐
rob ku pu bli ka cje po ezji i pro zy m.in. w „Po ezji”, „Li te ra tu rze”, „Cza sie Kul tu ry”, „Ślą sku” oraz w ame ry kań skich ma ga ‐
zy nach li te rac kich (World Li te ra tu re To day, The Los An ge les Re view, Mr Co gi to, Art ful Do dge, In ter na &o nal Po etry Re ‐
view, Con nec & cut Ri ver Re view), a tak że tłu ma cze nia wier szy Ruth Pa del (Sztu ka kint su gi, PIW 2015) i Lin dy Ne mec Fo ster
(mie sięcz nik „Li te ra tu ra” 1991).

„URA NIA PRO PI TIA” *

Le żąc na da chu do mu
wi dzi się wię cej niż z kuch ni
zwłasz cza gdy ma się te le skop
a u bo ku wła ści we go czło wie ka
co dzie li ło że stół i cie ka wość
wo bec ma gii wszech świa ta
Wte dy ma się od wa gę 
by no ce spę dzać pod nie bem
dni od sy piać z da la od pie ca
i nie słu chać po sy ki wań są sia dów
gdy umyśl ny przy no si list 
z Ra ty zbo ny lub z Gdań ska 
od Ja na He we liu sza
Wte dy ma się od wa gę 
po pra wiać pa na Ke ple ra
co mą drość swą w lo ga ryt my
szy fru je nie do stęp ne
i trze ba je tłu ma czyć
na ję zyk pro sty jak ko pyść
któ rą się mie sza po wi dła
dla uko cha ne go
Bo ktoś mu si zdjąć mą drość
z wie ży i po dać na stół z ma ślan ką 
i pa tel nią peł ną kar to fli 
dla tych, co chcą ją ły kać
wbrew po sy ki wa niom są sia dów,
opi sy wać efe me ry dy
i to, co nie prze wi dy wal ne
jak mi łość lub kra ter Cu nitz
na pla ne cie We nus

24.11.2012

* „Ura nia Pro pi tia” (1650) – dzie ło Ma rii Cu nitz
ze Świd ni cy ko ry gu ją ce ta bli ce Ke ple ra

LILKA

Wszystkie w niej się kochałyśmy
choć wcale nie była ładna
ale tak pięknie umiała nas zatruć
wierszami o miłości
Poza tym miała wiewiórkę
i trzech mężów z których
każdy następny coraz mniej 
ją rozumiał ale to warunek
sine qua non dobrej poezji
Do tego kochanek-lotnik
który spadł jej z nieba
i wielu adoratorów
tacy się zawsze przydają
do pisania wierszy
nawet jeśli w końcu zawodzą
Kobieta przyjmie wszystko
wraz z pierwszym bukietem
nałogi i wiarołomstwo
depresję i schizofrenię
w końcu terminalną chorobę
daleko od ogrodów dzieciństwa
ale o tym sza
Miłość i tak przetrwa
w tomikach dla podlotków

3.05.2013
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29
kwiet nia Te atr im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Czę sto cho wie za pro sił pu -

blicz ność na szcze gól ny kon cert – Ma cha -
li sta prze bo jów. Bal la dy i pio sen ki Pio tra
Ma cha li cy. Po wo dem je go przy go to wa nia
by ło po że gna nie dy rek to ra ds. ar ty stycz -
nych. Zna ny ak tor od cho dzi ze sta no wi ska,
ale obie cu je, że wciąż bę dzie wy stę po wał
na sce nie na sze go te atru. Funk cję tę peł -
nił od 2006 ro ku, współ pra cu jąc z dy rek -
to rem na czel nym, Ro ber tem Do ro sław -
skim. W tym cza sie spek ta kle mu zycz ne
sta ły się jed ną z wi zy tó wek te atru. Ak to -
rzy czę sto chow scy lu bią prze cież śpie wać
i po tra fią to ro bić. Nie któ rzy z nich kon -
cer tu ją re gu lar nie, by wspo mnieć choć by
o Iwo nie Cho łuj czy Mar cie Hon zat ko.
W cza sie dwu na stu lat Ma cha li ca i Do ro -
sław ski przy go to wa li przed sta wie nia:
Kram z pio sen ka mi, Sta chu ra, Ta cy du zi
chłop cy, He mar w chmu rach, Tan go FM,
We so łe mia stecz ko, ale pio sen ki po ja wia -
ły się tak że w in nych pro duk cjach.

Sam Ma cha li ca za śpie wał na sce nie
czę sto chow skiej oko ło 100 utwo rów. Tym
ra zem wy brał kil ka na ście, na pi sa nych
do tek stów Je re mie go Przy bo ry, Woj cie -
cha Mły nar skie go, Bu ła ta Oku dża wy, Ja -
na Woł ka, Agniesz ki Osiec kiej, Edwar da
Sta chu ry, Jo na sza Ko fty oraz Geo r -
ges’a Bras sen sa. Kil ka z nich czę sto cho -
wia nie już sły sze li, ale po ja wi ły się też no -
we pro po zy cje i aran ża cje. Ak to ro wi
to wa rzy szył ze spół w skła dzie: Mi chał
Wal czak (gi ta ra), Krzysz tof Niedź wiec ki
(gi ta ra), Pa weł Sur man (trąb ka, akor de on,
in stru men ty róż ne), An drzej Zie lak (kon -
tra bas) oraz Adam Ma cha li ca (har mo nij -
ka), od te go se zo nu w ze spo le na sze go te -
atru. Sce na riu szem przed sta wie nia
i re ży se rią za jął się Ro bert Do ro sław ski,
a opie kę ar ty stycz ną nad wy da rze niem peł -
nił Piotr Ma cha li ca.

Na tę oka zję przy go to wa no dość asce -
tycz ną sce no gra fię (Sta ni sław Kul czyk).
Na tyl niej ścia nie umiesz czo no ty tuł kon -
cer tu sty li zo wa ny na pi smo, co przy po mi -
na ło au to graf, ale tak że pod pis stwier dza -
ją cy au ten tycz ność ja kie goś do ku men tu
al bo dzie ła. By ła to prze cież opo wieść
o Ma cha li cy. Na przo dzie usta wio no in stru -
men ty. Tym ra zem mu zy cy by li rów no -
praw ny mi bo ha te ra mi zda rze nia, two rzy li
je go kli mat oraz na strój. W głę bi sce ny
po le wej stro nie znaj do wa ła się mów ni ca
przy po mi na ją ca cza sy so cre ali zmu. To
z niej Do ro sław ski, głów ny nar ra tor, prze -
ma wiał w sty li sty ce ów cze snych se kre ta -
rzy. Jej front ozda bia ły ry sun ki sa ty rycz -
ne ko men tu ją ce rze czy wi stość. Wspo ma gał
go Adam Ma cha li ca, usta wio ny po prze kąt -
nej. Dwu głos był cie ka wym ze sta wie -
niem fak tów z ko men ta rzem po etyc kim.
Mó wio ne tek sty pio se nek (m.in. Nie masz
cwa nia ka nad war sza wia ka Sta ni sła wa
Grze siu ka czy Ba ba o sze ściu cyc kach Mły -
nar skie go) iro nicz nie dia gno zo wa ły rze czy -
wi stość, eks po nu jąc swój po ten cjał po etyc -
ki, ale tak że ujaw nia jąc od wa gę i iro nicz ne
spoj rze nie daw nych twór ców. Oczy wi -
ście, wspo mi nał też Piotr Ma cha li ca.

Głów ny nar ra tor sta wał się mi mo wol -
nym hu mo ry stą. Ze sta wio ne in for ma cje
po da ne to nem apo dyk tycz nym na wza -
jem in ter pre to wa ły i we ry fi ko wa ły swo je
zna cze nia. Aneg do ty i żar ty mie sza ły się
ze spra wa mi bar dziej po waż ny mi, co two -
rzy ło sy tu ację zna ną z ka ba re tu. Ja ko
przy kład mo że po słu żyć choć by rok 1995.
Bo gu sław Lin da otrzy mał wów czas na Fe -
sti wa lu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych
w Gdy ni na gro dę za naj lep szą ro lę mę ską
w fil mie Ma cie ja Śle sic kie go Ta to, a Ma -
cha li cę uzna no za naj przy jem niej sze go ak -
to ra w Ło dzi. W ta kim mo men cie trud no
po wie dzieć, co by ło waż niej sze.

Kon cert wpi sy wał opo wieść bio gra ficz -
ną o Pio trze Ma cha li cy w kon tekst hi sto -
rycz ny Pol ski i Eu ro py (od 1955 do chwi li
obec nej). Pio sen ki opo wia da ły o miej -
scach waż nych dla ak to ra, je go fa scy na cjach
mu zycz nych i li te rac kich. Ujaw nia ły tem -
pe ra ment, ce nio ne przez nie go war to ści, żar -
to bli wie go cha rak te ry zo wa ły i ko men to wa -
ły przed sta wia ne wy da rze nia. W tym ce lu
utwo ry zo sta ły nie co zmo dy fi ko wa ne.
Z pro gra mu pły nie prze ko na nie, że każ dy
ma swo je miej sce i jest ono naj waż niej sze,
w czym nie prze szka dza wca le ska la mi kro.
Ar ty sta śpie wał więc, że choć jest pół ziół -
kiem, ma na dzie ję, że ktoś go po ko cha,
wzno sił głos do Bo ga, śpie wał utwo ry
bar dziej al bo mniej zna ne. W ten spo sób
mógł zre ali zo wać jed no z ma rzeń – po czuć
się jak big bi to wiec.

Za czę ło się przy śpiew ką na pi sa ną dla oj -
ca, Hen ry ka Ma cha li cy, przez je le nio gór -
skie go po etę, po tem by ły pio sen ki Nie ma
jak u ma my Woj cie cha Mły nar skie go,
Czer wo ny Kap tu rek 62 Je re mie go Przy bo -
ry oraz Nim wsta nie świt Agniesz ki Osiec -
kiej, wy ko ny wa na m.in. przez Ed mun da
Fet tin ga. Ma cha li ca wpro wa dzał ko lej ne
utwo ry aneg do ta mi, przy po mniał np. ro -
mans Osiec kiej z Przy bo rą, opo wia dał
o swo ich prze ży ciach. Pio sen ka Nim wsta -
nie świt zdo by ła pu blicz ność, któ ra od tej
po ry bar dzo ży wio ło wo re ago wa ła na żar -
ty i in ter pre ta cje. Wi dow nia osza la ła, gdy
in for ma cję o wy bo rze na dy rek to ra te atru
w Czę sto cho wie, Ma cha li ca uzu peł nił
pio sen ką ze spo łu IRA Mój dom. Dla efek -
tu nie co zmie nio no tekst. Za miast o dłu -
gich wło sach ak tor śpie wał o „ły sej pa le”.
W koń co wej czę ści co raz wy raź niej po ja -
wia ła się za du ma nad ży ciem, a wraz z nią
te mat śmier ci i moż li wy ciąg dal szy.

Po za wska za ny mi pio sen ka mi po ja wi -
ły się tak że Ży cie to nie te atr i Nie roz dzio -
bią nas kru ki Edwar da Sta chu ry, Bal
na Gnoj nej An drze ja Sta siu ka, Te sta ment
Geo r ges’a Bras sen sa, Al ko ho li cy z na szej
dziel ni cy Mły nar skie go, Epi ta fium dla
fra je ra Jo na sza Ko fty czy Mo dli twa Ta de -
usza Na le py. Waż nym mo men tem by ło
wy ko na nie Pio sen ki pie ska po ko jo we go
(au to rem jest Sta ni sław Kla we, zna ny sa -
ty ryk) na gro dzo nej na XXIII Kra jo wym
Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu.
Tekst dia gno zo wał sys te my po li tycz ne, po -
sta wę słu żal czo ści i po słu szeń stwa.

Pół to ra go dzin ny kon cert pro po no wał
pio sen ki w róż no rod nej sty li sty ce, ale do -
mi no wa ły ryt my blu eso we (po tę go wa ne
har mo nij ką Ada ma Ma cha li cę) i roc ko we.
Ma cha li ca cza ro wał pu blicz ność in ter pre -
ta cją, gło sem i uśmie chem. Tem pe ra tu ra
wzra sta ła z każ dą pio sen ką i co raz trud niej
by ło się roz stać. Pu blicz ność ży wo re ago -
wa ła na ko men ta rze Ma cha li cy, a przede
wszyst kim na je go po że gnal ne „Ko cham
was!”. Na bis wy ko na no blu es o kaj da nia -
rzu. Sło wa uzna nia na le żą się mu zy kom.

Kon cert po że gnal ny był pięk ny i wzru -
sza ją cy. Okla skom nie by ło koń ca, choć nie
są prze cież bra wa ostat nie. Jed no cze śnie
był to czas re flek sji, jak bar dzo bra ku je
nam pio se nek z do brym tek stem, pio se nek,
któ re nie tyl ko wpa da ją w ucho i wzmac -
nia ją rytm dnia, ale tak że za pi su jąc na mysł
au to ra nad rze czy wi sto ścią, za chę ca ją
do re flek sji słu cha czy i ko lej nych wy ko -
naw ców. ■

Piosenkami
o Piotrze Machalicy

JOANNA WAROŃSKA
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D
e cy zją władz Wo je wódz twa Ślą skie -
go rok 2018 na zwa no Ro kiem Od ry.

Sa mo rzą dow cy nie tyl ko chcą zmie nić
po strze ga nie rze ki, ma ją też w pla nie
przy wró ce nie jej daw nej ran gi ja ko szla -
ku trans por to we go. Jed no cze śnie za po -
wia da ją dzia ła nia sprzy ja ją ce stwo rze niu
ba zy tu ry stycz nej zwią za nej z od rzań ską
że glu gą.

24 ma ja przed sta wi ciele władz Wo je -
wódz twa Ślą skie go za pre zen to wa li pla -
ny zwią za ne z rze ką Od rą. W spo sób
sym bo licz ny sta ło się to w trak cie kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nej na po kła dzie
za byt ko we go stat ku Foks trot, pod czas rej -
su Ka na łem Gli wic kim.

– Od ra peł ni waż ne funk cje go spo dar -
cze, spo łecz ne i eko lo gicz ne dla nie mal
po ło wy pol skich re gio nów, ale po mi mo
te go ro la rze ki i ocze ki wa nia wy su wa ne
wo bec niej nie zo sta ły do koń ca spre cy -
zo wa ne – wy ja śniał Hen ryk Mer cik,
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie -
go. – Ko niecz ne jest przy wró ce nie Od -
rze na leż ne go jej miej sca nie tyl ko
w sys te mie wod no -go spo dar czym i trans -
por to wym Pol ski, ale tak że po trak to wa -
nie jej ja ko łącz ni ka z sys te ma mi że glu -
gi po zo sta łych kra jów Unii Eu ro pej skiej.
Waż ne jest, że pierw sze kro ki na tej dro -
dze zo sta ły już po czy nio ne: 6 mar -
ca 2017 ro ku Pre zy dent RP pod pi sał akt
ra ty fi ka cyj ny do ty czą cy „Eu ro pej skie go
po ro zu mie nia o głów nych śród lą do -
wych dro gach wod nych o zna cze niu
mię dzy na ro do wym” (po ro zu mie nie
AGN). Z ko lei w czerw cu 2016 ro ku Ra -
da Mi ni strów przy ję ła do ku ment „Za ło -
że nia do pla nów roz wo ju śród lą do wych
dróg wod nych w Pol sce na la ta 2016-
2020 z per spek ty wą do ro ku 2030”,
w któ rym uję to m.in. in we sty cje zlo ka -
li zo wa ne w wo je wódz twie ślą skim. Za -
kła da na jest bu do wa Ka na łu Ślą skie go,
łą czą ce go Od rzań ską Dro gę Wod ną
z Dro gą Wod ną Gór nej Wi sły, oraz bu -
do wa ka na łu Koź le -Ostra wa, bę dą ce go
pol skim od cin kiem szla ku wod ne go Du -
naj -Od ra -Ła ba. Obec nie opra co wy wa ne
są ana li zy, któ re sta ną się ma te ria łem ba -
zo wym stu dium wy ko nal no ści dla mo -
der ni za cji Od rzań skiej Dro gi Wod nej.

Kre śląc da le ko sięż ne pla ny, sa mo rzą -
dow cy pod kre śla li, że nad cho dzą do bre
cza sy dla rze ki, bo prze cież Od ra jest nie -
od łącz nie zwią za na ze Ślą skiem. W swo -
im gór nym i środ ko wym bie gu sta no wi
je go na tu ral ną oś, istot ną z punk tu wi dze -
nia geo gra fii, hi sto rii, eko no mii, kul tu ry
a tak że eko lo gii.

Rów no cze śnie rze ka Od ra jest nie od -
łącz nym ele men tem od rzań skie go ko ry -
ta rza trans por to we go, któ ry wią że mor sko -
-rzecz ne por ty uj ścia Od ry z aglo me ra cją
wro cław ską i gór no ślą ską, a przez ka na -
ły Od ra -Ha we la i Od ra -Spre wa łą czy się
z aglo me ra cją ber liń ską i za chod nio eu ro -
pej skim sys te mem dróg wod nych. Nie ste -
ty, ostat nie de ka dy nie sprzy ja ły bu do wa -
niu po zy tyw ne go ob ra zu rze ki. Przez
ostat nich kil ka dzie siąt lat ob sza ry nad -
rzecz ne miast by ły ra czej kło po tli wy mi
miej sca mi, któ re rzad ko kie dy by ły od po -
wied nio za go spo da ro wy wa ne. Mia sta
od wra ca ły się od rzek. Te raz ten den cja ta
ma się od wró cić.

– Od rę przez la ta po strze ga no ja ko źró -
dło za gro żeń – do dał Hen ryk Mer cik.
– Wszy scy pa mię ta my tra gicz ne po wo -
dzie z 1997 i 2010 ro ku. Życz li we po -
strze ga nie rze ki by ło rów nież utrud nio -
ne przez fa tal ny stan jej wód.
Za nie czysz cze nia pro du ko wa ne przez
prze mysł i sek tor ko mu nal ny przez sze -
reg lat po wo do wa ły, że ja kie kol wiek re -
kre acyj ne i tu ry stycz ne wy ko rzy sta nie
Od ry by ło nie moż li we. Szczę śli wie,
dzię ki sze ro ko za kro jo nym in we sty cjom
w eko lo gię ja kość wód rze ki Od ry po wo -
li, ale sys te ma tycz nie się po pra wia.
Du że pro gra my przed się wzięć prze ciw -
po wo dzio wych da ją na dzie ję na sku -
tecz niej sze za rzą dza nie ry zy kiem po -
wo dzio wym i po waż ne ogra ni cze nie
ne ga tyw nych skut ków wez brań. W efek -
cie Od ra sta ła się bez piecz niej sza, pięk -
niej sza i czyst sza. Nie mu si być już po -
strze ga na wy łącz nie ja ko rze ka za gro żeń,
mo że stać się rze ką szans.

Two rze nie wa run ków funk cjo no wa nia
i roz wo ju że glu gi śród lą do wej zgod ne jest
z głów ny mi kie run ka mi zrów no wa żo nej
po li ty ki trans por to wej Wspól no ty Eu ro pej -
skiej, dą żą cej do zmniej sza nia de gra du ją -
ce go wpły wu trans por tu na śro do wi sko.

Istot ne jest two rze nie bez piecz ne go, nie -
za wod ne go i roz bu do wa ne go sys te mu
trans por to we go, spój ne go z sys te mem
trans por to wym in nych re gio nów i kra jów
Unii Eu ro pej skiej. Re ali za cja te go ce lu bę -
dzie wy ma gać współ pra cy spe cja li stów
wie lu branż, przed sta wi cie li biz ne su oraz
na tu ral nie sa mo rzą dów. Ta dys ku sja już się
roz po czę ła. Dla Wo je wódz twa Ślą skie go
mo der ni za cja Od rzań skiej Dro gi Wod nej
i bu do wa za pla no wa nych ka na łów mo gą
sta no wić du ży im puls roz wo jo wy, dla te -
go w to czą cym się dys kur sie nie mo że za -
brak nąć gło sów z na sze go re gio nu.

Hen ryk Mer cik po rów nał szlak wod -
ny na Od rze do au to stra dy.

– Wia do mym jest, że z au to strad ko rzy -
sta ją naj wię cej te mia sta, któ re ma ją wjaz -
dy i zjaz dy na te tra sy – po wie dział sa mo -
rzą do wiec. – Te zjaz dy w przy pad ku rze ki
to por ty i przy sta nie. Stąd wła śnie roz wój
że glu gi od rzań skiej prze ło ży się na zy ski
dla ta kich miast jak Gli wi ce czy Kę dzie -
rzyn Koź le, pod wa run kiem stwo rze nia
spraw nie dzia ła ją cej in fra struk tu ry. Już dziś
bo wiem wia do mo, że przy szło ścią trans -
por tu to wa ro we go są dro gi wod ne. Prze -
ma wia ją za tym za rów no prze słan ki eko -
no micz ne, jak i eko lo gicz ne.

No we fa le
na Od rze

Sa mo rzą dow cy sta wia ją na trans port wod ny

i tu rysty kę rzecz ną

Pod czas kon fe ren cji na po kła dzie stat ku, Hen ryk Mer cik, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go,
wy ja śniał w ja ki spo sób po ten cjał rze ki Od ry mo że wpły wać za rów no na roz wój go spo dar ki jak i tu ry sty ki.
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Rze ka Od ra dla każ de go z od rzań skich
re gio nów ma nie co in ny kon tekst i nie -
co in ne zna cze nie. Jest przy tym pod wie -
lo ma wzglę da mi rze ką wy jąt ko wą.

– Moż na po wie dzieć, że Od ra jest
ema na cją mo cy przy ro dy i mą dro ści na -
tu ry, ko ja rzy się z my ślą in ży nier ską czło -
wie ka, sta je się rze ką po ro zu mie nia,
współ pra cy i roz wo ju. Na na szych oczach
rze ka -za gro że nie sta ła się rze ką, któ ra łą -
czy, fa scy nu je i in spi ru je – wy ja śnia ła
Ewa Owcza rek -No wak, za stęp ca dy rek -
to ra Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska
Urzę du Mar szał kow skie go. – Chce my
pod kre ślić tę sym bo li kę w Ro ku Od -
ry – Rze ki Po zy tyw nej Ener gii. Za sad ni -
czym ce lem ogło sze nia ro ku 2018 Ro -
kiem Od ry – Rze ki Po zy tyw nej Ener gii,
jest po trze ba uświa do mie nia spo łe czeń -
stwu szans roz wo jo wych zwią za nych
z po ło że niem wo je wódz twa ślą skie go
nad Od rą i jej do pły wa mi, w tym zwró -
ce nie uwa gi miesz kań ców na trwa ją ce
przy go to wa nia re sor tu że glu gi śród lą do -
wej w Rzą dzie RP do re ali za cji sze ro kie -
go pla nu in we sty cyj ne go, któ ry do 2030

ro ku ma przy wró cić funk cję trans por to -
wą rze ce Od rze. Bę dzie to rów nież spo -
sob ność do za po cząt ko wa nia ści ślej szej
współ pra cy po mię dzy za in te re so wa ny mi
stro na mi, w szcze gól no ści na wią za nia
kon struk tyw nej dys ku sji i wy pra co wa nia
roz wią zań przy czy nia ją cych się do zrów -
no wa żo ne go roz wo ju spo łecz no ści i re -
gio nów zwią za nych z tą rze ką.

Spo ro miej sca w pla nach zwią za nych
z przy szło ścią Od ry zaj mu je tu ry sty ka.
Sa mo rzą dow cy przy zna ją, że na ra zie tu -
ry sty ka od rzań ska ja ko od dziel na mar ka
jesz cze nie ist nie je. Drze mie w niej jed -
nak ol brzy mi po ten cjał dzie dzic twa hi sto -
rycz ne go, kul tu ral ne go i przy rod ni cze go.
O atrak cyj no ści tu ry sty ki od rzań skiej
mo że za de cy do wać jej uni ka to wy i in ter -
dy scy pli nar ny cha rak ter. W peł ni re al ne
jest utwo rze nie szla ku wod ne go i ro we -
ro we go łą czą ce go atrak cje po wią za ne
z rze ką Od rą oraz roz bu do wa nie ba zy
oko ło tu ry stycz nej. Po zwo li to na za chę -
ce nie ama to rów tu ry sty ki ak tyw nej i ro -
dzin nej. Do li na rze ki Od ry to tak że licz -
ne miej sca cen ne przy rod ni czo, rów nież

chro nio ne ja ko re zer wa ty przy ro dy czy
ob sza ry sie ci Na tu ra 2000. Z Od rą wią -
że się mnó stwo ele men tów dzie dzic twa
kul tu ro we go i hi sto rycz ne go. Wie le
z tych pe re łek wciąż cze ka na od kry cie
i za pre zen to wa nie szer szej pu blicz no ści.

Tu ry stycz ne wa lo ry Od ry jak i Ka na -
łu Gli wic kie go pod kre śla ła Ewa Ster nal
z gli wic kiej Fun da cji Me sa, pro mu ją cej
tu ry sty kę wod ną i że glu gę.

– Sam rejs Ka na łem Gli wic kim jest
świet ną atrak cją – prze ko ny wa ła Ewa
Ster nal. – Na 40-ki lo me tro wej dłu go ści
ka na le nie bra ku je uni ka to wych bu dow li
hy dro tech nicz nych, jak ślu zy, bez któ rych
że glu ga nie by łaby moż li wa. Ni we lu ją
one róż ni cę po zio mów wo dy na po cząt -
ku i koń cu ka na łu, a wy no si ona pra -
wie 44 me try. Prze pły nię cie przez każ dą
z nich, czy li tzw. ślu zo wa nie, jest za wsze
nie za po mnia nym wi do wi skiem. Uni ka -
to wym roz wią za niem in ży nie ryj nym jest
tzw. sy fon Kłod ni cy, któ rym rze ka bez -
ko li zyj nie prze pły wa... pod dnem ka na -
łu. Spo re wra że nie ro bi prze pły wa nie
pod ko le jo wy mi mo sta mi. Ale rejs po Ka -
na le Gli wic kim to nie tyl ko za byt ki
tech ni ki, ma ło kto wie, że szlak ten wie -
dzie przez en kla wy dzi kiej przy ro dy,
jak ko lo nia kor mo ra nów w re jo nie
Dzierż na, po dro dze moż na po dzi wiać
wie le in nych ga tun ków ptac twa wod ne -
go; cza ple, kacz ki, a na brze gu za uwa żyć
sar ny, dzi ki, a na wet bo bry, gdyż stan czy -
sto ści wo dy w ka na le ulegl ogrom nej po -
pra wie.

Port w Koź lu był kil ka dzie siąt lat te -
mu jed nym z naj więk szych śród lą do wych
por tów w Eu ro pie, a port w Gli wi cach,
od da ny do użyt ku wraz z Ka na łem Gli -
wic kim w 1939 ro ku, był jed nym z no -
wo cze śniej szych w na szej czę ści Eu ro -
py. Obiek ty je go in fra struk tu ry to
nie sa mo wi te za byt ki ma ło zna ne go
aspek tu prze my sło wej prze szło ści re -
gio nu – któ ra, jak się oka zu je, mo że po -
zy tyw nie ro ko wać na przy szłość.

Na rok 2018 w ra mach po pu la ry zo wa -
nia od rzań skiej tu ry sty ki za pla no wa no
sze reg im prez, rów nież w in nych wo je -
wódz twach. Ta ki mi wy da rze nia mi
o za się gu po nadwo je wódz kim są Flis
Od rzań ski (25 czerw ca – 14 lip ca), Mię -
dzy na ro do wy Spływ Ka ja ko wy „Od -
ra – rze ka, któ ra łą czy trzy kra je” (czer -
wiec – li piec), Dni Od ry we Wro cła wiu
(wrze sień), Pę cław ski Fe sti wal Du ath lo -
nu „W stro nę Od ry” (paź dzier nik). Po -
za tym pla no wa ne są spły wy ka ja ko we
(Od rą, Wi da wą, Ba ry czą), kon kur sy
węd kar skie, cy kle wy staw, pre lek cji,
im pre zy bie go we, ku li nar ne, kon cer ty.

War to też wspo mnieć o roz po czę ciu
prac nad utwo rze niem Blue Ve lo,
czy li Od rzań skiej Tra sy Ro we ro wej.
20 kwiet nia, pod czas Ro we ro we go Fo -
rum Me tro po li tal ne go we Wro cła wiu od -
by ło się pod pi sa nie po ro zu mie nia
na rzecz współ pra cy przy re ali za cji,
pro mo cji i utrzy ma niu Blue Ve lo. List in -
ten cyj ny pod pi sa ło 5 wo je wództw: ślą -
skie, opol skie, dol no ślą skie, lu bu skie
i za chod nio po mor skie.

Tekst i zdję cia:

TO MASZ BIE NEK

Ka nał Gli wic ki z je go in fra struk tu rą to wa rzy szą cą sam w so bie jest za byt kiem tech ni ki i atrak cją
tu ry stycz ną. Na zdję ciu jaz, któ ry w ra zie ob fi tych opa dów od pro wa dza gra wi ta cyj nie nad miar wo dy
w ka na le do po ło żo ne go nie co ni żej je zio ra Dzierż no Du że.

W 2017 ro ku dr Ewa Rze wu ska, rad na Sej mi ku Dol no ślą skie go wy stą pi ła
z ini cja ty wą ogło sze nia 2018 ro ku Ro kiem Od ry. Po mysł ten spo tkał się z apro ‐
ba tą sa mo rzą dów od rzań skich. Wkrót ce po wsta ła idea, aby Rok Od ry był ob ‐
cho dzo ny przez sa mo rzą dy wszyst kich wo je wództw po ło żo nych nad rze ką Od ‐
rą. Po szcze gól ne sej mi ki wo je wódz kie przy ję ły sto sow ne uchwa ły. Ja ko
pierw szy, w dniu 26 paź dzier ni ka 2017 ro ku, uczy nił to Sej mik Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go. Nie speł na mie siąc póź niej, w dniu 20 li sto pa da 2017 ro ku Sej ‐
mik Wo je wódz twa Ślą skie go pod jął re zo lu cję o usta no wie niu ro ku 2018 Ro ‐
kiem Od ry – Rze ki Po zy tyw nej Ener gii. Na zwa nie Od ry Rze ką Po zy tyw nej Ener ‐
gii sta no wi wy ko rzy sta nie ele men tu iden ty fi ka cji wo je wódz twa ślą skie go i ma
na ce lu utrwa le nie jej po strze ga nia ja ko atu tu re gio nu, a tak że pod kre śle nia
zna cze nia peł nio nych przez nią funk cji. Re zo lu cja z dnia 20 li sto pa da 2017 nie
jest je dy ną uchwa łą Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go do ty czą cą rze ki Od ry.
22 ma ja 2017 ro ku Sej mik przy jął uchwa łę w spra wie przy ję cia sta no wi ska
do ty czą ce go mo der ni za cji i roz wo ju Od rzań skiej Dro gi Wod nej, a w dniu
21 mar ca 2016 ro ku uchwa łę w spra wie oświad cze nia do ty czą ce go po par ‐
cia Ape lu Mar szał ków Wo je wództw Pol ski Za chod niej w spra wie mo der ni ‐
za cji Od rzań skiej Dro gi Wod nej.
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O
po wieść o tym prze pięk nym pa ła cu
na le ży roz po cząć gdzieś na po lnej

dro dze pro wa dzą cej do Bu dzie jo wic,
gdzie ist nia ło gro dzi sko obron ne. W tym
miej scu u schył ku XVII wie ku ksią żę
Kry stian Ulryk zbu do wał pa łac, a wraz
z nim 275-hek ta ro wy kom pleks, na któ -
ry skła da ły się wraz z par kiem kra jo bra -
zo wym sta wy, oran że rie, a tak że zwie rzy -
niec. Pa łac wzo ro wa ny na słyn nej
sie dzi bie wład ców bry tyj skich, wy bu do -
wa ny w sty lu an giel skie go neo go ty ku na -
zwa ny zo stał „Pa ła cem Sy bil li” na cześć
żo ny księ cia Kry stia na Ulry ka, po sia dłość
na to miast Sy bil le nort; obec nie Szczo dre
pod Wro cła wiem.

Ksią że Ulryk bę dąc wiel kim me ce na -
sem sztu ki zgro ma dził w pa ła co wych
wnę trzach wiel ką ko lek cję dzieł sztu ki, ob -
ra zów, mo net, musz li oraz rzad kich ka mie -
ni i cho ciaż pa łac wy bu do wał w imię wiel -
kiej mi ło ści, jed nak nie trwa ła ona dłu go,
po nie waż prze rwa ła ją śmierć uko cha nej
żo ny. Tak wiel ka stra ta nie od bi ła się ujem -
nie na lo sach po sia dło ści. Po pew nym cza -
sie ży cie to wa rzy skie wró ci ło do nor my,
a w Sy bil le nort go ści li na wet kró lo wie Au -
gust II Moc ny i Au gust III Sas.

Lo sy re zy den cji sta nę ły pod zna kiem
za py ta nia w mo men cie odzie dzi cze nia po -
sia dło ści przez dru gie go sy na Ulry ka
i Sy bil li, Ka ro la Fry de ry ka Wir tem ber -
skie go, któ ry re zy den cję wy dzier ża wił.
Pa łac stop nio wo po pa dał w ru inę i już
w 1715 ro ku nie nada wał się do za miesz -
ka nia. Złą pas sę prze rwał ksią żę brunsz -
wic ki Fry de ryk Au gust, po za war ciu
związ ku mał żeń skie go z cór ką ostat nie -
go z dy na stii Wir tem ber gów księ cia ole -
śnic kie go. W la tach 1792-1802 roz bu do -
wał pa łac, do da jąc czte ry no we skrzy dła
i dwie wie że z ko pu ła mi; urzą dził te atr,
ka wiar nię i wo zow nię, w któ rej zna la zły
się wspa nia le wo zy i ka re ty, nie omal
w sty lu kró lew skim. Pa łac w Szczo -
drem roz kwi tał.

W mo men cie, gdy wy da wać by się mo -
gło, że już wspa nial szej bu dow li wznieść
nie moż na, a ca łość za ło że nia pa ła co we -
go jest już kom plet na, za trud nio no pro jek -
tan ta ogro dów Chri stia na We is sa, na -
dwor ne go ogrod ni ka Iza be li Czar to ry skiej.
To za je go spra wą po wstał 75-hek ta ro wy
park, bę dą cy w za sa dzie ol brzy mim ogro -
dem bo ta nicz nym, do któ re go ro ślin ność
spro wa dza no z ca łe go świa ta. Te ren wzbo -
ga co no o szklar nie, fon tan ny, oran że rie
– a wszyst ko to wśród sta wów i wy pie -

lę gno wa nej zie le ni, któ ra opla ta ła pa łac ko -
bier ca mi kwia tów i sie cią stru żek wod nych.

Wie ści o prze pięk nym pa ła cu Sy bil li lo -
tem bły ska wi cy obie gły ca łą Eu ro pę,
sen sa cję i po dziw bu dził zwie rzy niec, któ -
ry roz cią gał się na po nad dwu stu hek ta -
ro wym, spe cjal nie za le sio nym, ogro dzo -
nym te re nie. Tym oto spo so bem
Sy bil le nort stał się miej scem tłum nie
od wie dza nym przez więk szość ko ro no -
wa nych głów ów cze snej Eu ro py.

Ksią żę ole śnic ki Wil helm jed nak czuł
nie do syt, nie sa tys fak cjo no wa ło go po sia -
da nie tak wspa nia łej po sia dło ści, któ ra
z let nie go pa ła cu roz ro sła się do po tęż ne -
go kom plek su. Wzo ru jąc się na sie dzi bie

Śląskie ta jem nice
cz. 6

W imię miłości i chwały

wład ców bry tyj skich roz po czął prze bu -
do wę pa ła cu, któ ra mia ła miej sce w la -
tach 1851-1867. Tak oto ar chi tekt Carl
Wolf prze bu do wał pa łac w sty lu go ty ku
an giel skie go. Po roz bu do wie pa łac osią -
gnął ku ba tu rę bli sko 40 ty się cy me trów
sze ścien nych, fa sa dę o dłu go ści trzy stu
me trów, w tym fa sa dę fron to wą o dłu go -
ści stu me trów. Na ele wa cji znaj do wa ły
się łu ki Tu do rów, a ca łość za koń czo na by -
ła blan ka mi. W 60 sa lach udo stęp nio nych
do zwie dza nia znaj do wa ło się pięć ty się -
cy gra fik i ob ra zów. W pa ła cu funk cjo -

no wał te atr, w któ rym gra li ak to rzy
z Wro cła wia oraz za wo do wy ba let spro -
wa dzo ny z Brunsz wi ku. Dla od wie dza -
ją cych udo stęp nio no naj więk szą w Eu -
ro pie ko lek cję mi śnień skiej por ce la ny,
cze re śnie i me lo ny ro sną ce w ja dal ni, stół
wy ko na ny z 205 ga tun ków wło skie go
mar mu ru, sa lę z sied mio ma ży ran do la -
mi i zło co ne zwier cia dła na su fi cie
w tzw. sa li ły sych. Z do bro dziejstw tych
ko rzy stał np. car Ro sji Mi ko łaj I wraz
z żo ną Fry de ry ką Ho hen zol lern, któ ry za -
trzy mał się tu dłu żej.
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Kro ni ka upad ku

W za ro śnię tym par ku po śród sta rych drzew stoi ostat nie wschod nie skrzy ‐
dło pa ła cu, któ ry na zy wa ny był Ślą skim Wind so rem. Sie dem de kad bez dusz ‐
no ści ludz kiej wy star czy ło, by prze mie nić po nad 75‐hek ta ro wy park bo ta ‐
nicz no‐kra jo bra zo wy w za ro śla przy po mi na ją ce ama zoń ską dżun glę,
a ogrom ny pa łac w ru inę. Dzie ło znisz cze nia roz po czę ły woj ska nie miec kie,
któ re pod czas woj ny otwo rzy ły w nim kwa te rę SS i ma ga zy ny We hmach ‐
tu. SS wią za ła z tym obiek tem wiel kie pla ny, lecz pod sam ko niec woj ny es ‐
es ma ni ce lo wo pod pa li li obiekt. Jed na z nie ofi cjal nych wer sji, z ja ką się spo ‐
tka łam gło si, że znisz cze nie pa ła cu mia ło ści sły zwią zek z mrocz ną
or ga ni za cją Ah ne ner be – na zi stow ską or ga ni za cją ba daw czą, za ło żo ną w 1935
ja ko Stu dien ge sel l schaft für Ge iste sur ge schich te‚ Deut sches Ah ne ner be e. V.
(To wa rzy stwo Ba daw cze nad Pra dzie ja mi Spu ści zny Du cho wej, Nie miec kie
Dzie dzic two Przod ków). Po nie kąd tłu ma czy ło by to bar dzo du że za in te re ‐
so wa nie tym obiek tem ze stro ny służb bez pie czeń stwa PRL i ZSRR za raz
po wy zwo le niu. 

W la tach PRL ‐u pięk ny park za le sio no, w pa ła co wej oran że rii utwo rzo ‐
no fer mę ka czek, uzna jąc, że wiel kość i bli skość sta wów jest ide al nym miej ‐
scem do ich ho dow li i roz mna ża nia. Spo glą da jąc na za cho wa ne ostat nie pa ‐
ła co we skrzy dło, za ro śnię te sta wy i gę stwi nę za ro śli trud no uwie rzyć, że
kie dyś w tym miej scu go ści li wiel cy te go świa ta.

W 1884 ro ku po śmier ci księ cia Wil -
hel ma na sta ło pa no wa nie bar dziej kon ser -
wa tyw ne go wład cy. Po sia dłość w rę -
kach kró la Sak so nii Al ber ta I nie stra ci ła
nic ze swo je go pięk na, jed nak bez pow -
rot nie skoń czy ły się cza sy bez tro skiej za -
ba wy. Te atr zo stał zli kwi do wa ny, a wnę -
trza pa ła cu wy świę co ne przez księ dza
ka to lic kie go. W la tach 1904-1932 pa łac
był re zy den cją ostat nie go kró la sa skie go
Fry de ry ka Au gu sta III. Po je go śmier ci
po sia dłość prze jął je go syn Kry stian.
Na sta ła era li cy ta cji i wy prze da ży cen ne -
go wy po sa że nia, pa łac opu sto szał. W ko -
lej nych la tach wy po sa że nie, łącz nie z par -
kie ta mi i ka se to na mi, prze wo żo no
do in nych pa ła ców. W koń cu, po doj ściu
na zi stów do wła dzy, ma ją tek prze jął We -
hr macht, two rząc tu taj ma ga zy ny, a od -
dzia ły SS utwo rzy ły swo ją kwa te rę. Pod -
czas uciecz ki z tych te re nów hi tle row cy
ce lo wo pod pa li li obiekt.

To, cze go nie stra wi ły pło mie nie wy bu -
rzo no, a oczysz czo ne ce gły przez bli sko
dwa la ta by ły do star cza ne na sta cję ko le -
jo wą (obec nie Dłu go łę ka) i trans por tem ko -
le jo wym wy wo żo ne do War sza wy w ce -
lu od bu do wy mia sta. Z tak po tęż ne go
obiek tu, ja kim był pa łac Sy bil li po zo sta -
ło jed no skrzy dło i ofi cy na. Utwo rzo no
w nim ośro dek wy po czyn ko wy dla funk -
cjo na riu szy UB. W pa ła cu funk cjo na riu -
sze bez pie ki od po czy wa li po „tru dach”
śledztw i prze słu chi wań. Ogrod nic two
i szklar nie pa ła co we do star cza ły żyw no -
ści do sie dzi by UB we Wro cła wiu. Ca ły
te ren był pil nie strze żo ny i od tąd to, co nie -
gdyś cie szy ło oczy za czę ło na pa wać
wstrę tem. Naj wyż sza wie ża neo go tyc ka
zbu rzo na zo sta ła w 1970. Po ka pi tal nym
re mon cie w la tach 1977-1980 utwo rzo no
tu taj z ko lei Ośro dek Do sko na le nia Kadr
Urzę du Wo je wódz twa Wro cław skie go
i Mia sta Wro cła wia. Cie ka wost ką jest, że
w okre sie po wo jen nym kon cer to wa ła tu
Vio let ta Wil las, ze spół „Czer wo ne Gi ta ry”
oraz ze spo ły te atral ne z Wro cła wia. W ro -
ku 1962 przy je chał do Wro cła wia z wi zy -
tą ofi cjal ną, na za pro sze nie Wła dy sła wa
Go muł ki, mi ni ster NRD Hans Hof f man
w to wa rzy stwie Wil li Sto pha. Oby dwaj dy -
gni ta rze ko niecz nie chcie li obej rzeć pa łac,
po noć mie li ja kieś wspo mnie nia z okre su
prze by wa nia tu taj w cza sie woj ny – wów -
czas w mun du rach hi tle row skich.

Dziś już w za sa dzie nikt nie pa mię ta
o prze pięk nym pa ła cu, stoi sa mot ny,
obok nie go po tęż ny dąb roz ta cza swój nie -
za kłó co ny od se tek lat ma je stat. Pa łac nie
miał ty le szczę ścia – choć gdy już w za -
sa dzie prze stał ist nieć, oka za no mu akt ła -
ski. W 1990 ro ku za mu ro wa no okna, za -
bi to de ska mi drzwi i wpi sa no w świe tle
li te ry pra wa do Re je stru Za byt ków.

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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Między
nutami

30. rocz ni ca śmier ci
Ma ria na Wal lek ‐Wa lew skie go

P
ro fe so ro wie na szej Aka de mii
Mu zycz nej pa mię ta li o 30. rocz -

ni cy śmier ci swe go wy bit ne go pe -
da go ga Ma ria na Wal lek -Wa lew -
skie go, któ ra mi nę ła 25 kwiet nia
te go ro ku. Nie za stą pio na w pa mię -
ta niu pia nist ka Ga brie la Szen dzie -
lorz skrzyk nę ła gro no ko le gów in -
stru men ta li stów, któ rzy za gra li
w rocz ni co wy dzień pro gram, ja kie -
go na wet „Ma rian” by nie wy my ślił.
Afisz za po wia dał prze róż ne rze -
czy: utwo ry for te pia no we (m.in.
Schu bert, We bern), or ga no we (Bo -
le sław Wal lek -Wa lew ski, Fritz Lu -
brich), pie śni (Wła dy sław Ma cu ra),
im pro wi za cje per ku syj ne. Do te go
jesz cze wspo mnie nia przy ja ciół:
Sta ni sła wa Ko sza, Ada ma Roz la cha
i Hen ry ka Cier pio ła. Naj bli żej „Ma -
ria na” (tak wszy scy go na zy wa li) był
Kosz – ofi cjal nie asy stent, nie ofi cjal -
nie du cho wy spad ko bier ca. Prze ka -
zy wa nie „spad ku” przy pa dło aku rat
na okres mo ich stu diów w ka to wic -
kiej uczel ni. Za ję cia z hi sto rii mu -
zy ki, wspól nie pro wa dzo ne przez
Wal lek -Wa lew skie go i Ko sza, cza -
sem jesz cze z udzia łem go ści z ze -
wnątrz, mia ły for mę otwar tych in -
ter dy scy pli nar nych se mi na riów,
w cza sie któ rych mó wio no nie tyl -
ko o mu zy ce, lecz i o tych rze czach,
któ re po zwo li ły ową mu zy kę lo ko -
wać w sze ro kim krę gu eu ro pej skiej
hi sto rii kul tu ry. Mia ły one jesz cze
i tę za le tę, że „Ma rian”, bę dą cy
jed nym z naj bar dziej roz chwy ty wa -
nych kry ty ków mu zycz nych, czę sto
na wią zy wał do spraw ak tu al nych.
By li śmy na bie żą co z fe sti wa la mi,
kon kur sa mi, kon cer ta mi, ko le dzy
by li de le go wa ni w ro li uczest ni ków
lub ob ser wa to rów na roz ma ite kra -
jo we im pre zy, na przy kład na fe sti -
wal pia ni stycz ny do Słup ska, Po -
znań ską Wio snę, wro cław ski
fe sti wal „Mu si ca po lo ni ca no va”.
Przed wcze sna śmierć na sze go pe da -
go ga spra wi ła, że spo ro osób po czu -
ło się na gle opusz czo nych, wręcz
osie ro co nych. Po śmier ci „Ma ria na”
po zo sta ła w nas i wo kół nas przy -
gnę bia ją ca pust ka… 

Dzie cięc two mu zy ki?

T
e go rocz na, czwar ta już edy cja or -
ga ni zo wa ne go przez NO SPR fe -

sti wa lu Kul tu ra Na tu ra no si ła pod -

MAG DA LE NA DZIA DEK

ty tuł „dzie cięc two”. W tej ob szer nej
for mu le zmie ści ły się róż ne rze czy:
mu zy ka daw na (ja ko „dzie cię cy”
okres eu ro pej skiej twór czo ści?),
kom po zy cje in spi ro wa ne li te ra tu rą
dla dzie ci, pier wo ci ny twór czo ści
róż nych kom po zy to rów, wresz -
cie – mu zy ka „bra ci mniej szych”,
czy li kom po zy to rów re pre zen tu ją -
cych Wschód. „Dzie cięc two” nie
oka za ło się za tem te ma tem tak spój -
nym, jak mod ny przed kil ku la ty
„styl póź ny”. Na mo je dni wol ne
od pra cy wy pa dły dwa kon cer ty
z udzia łem Kam mer chor Rias z Ber -
li na. Ten zna ko mi cie zgra ny i świet -
nie brzmią cy ze spół za pre zen to wał
się w śro dę 16 ma ja w re per tu arze
an giel skiej mu zy ki daw nej. Śpie wa -
no tut ti, w gru pach bądź z udzia łem
gło sów so lo, z akom pa nia men tem
or ga no wym lub a cap pel la dzie ła
mniej lub bar dziej zna nych sę dzi -
wych Bry tyj czy ków: Pe te ra Phi -
lip sa, Ri char da De rin ga, Wil lia ma
Byr da, Pli lip pe’a de Mon te i Hen -
ry’ego Pur cel la. Cech dzie cię cych
ani – broń Bo że – zdzie cin nie nia
w tej mu zy ce nie by ło, a wręcz prze -
ciw nie: cie szy ła doj rza ło ścią warsz -
ta tu i mę ską po wa gą wy ra zu. Więk -
szość po zy cji pro gra mu sta no wi ły
dzie ła do tek stów re li gij -
nych – w mia rę moż li wo ści uło żo -
ne pa ra mi po dwie kom po zy cje
do tych sa mych tek stów. Dy ry go wał
Ju stin Doy le, par tie so lo we śpie wa li
Na ta sha Schnur, Ka tha ri na Hohl feld -
-Red mond i An ja Pe ter sen, na or ga -
nach akom pa nio wał Pet te ri Pit ko,
któ ry wy ko nał tak że so lo kil ka in -

ter lu diów or ga no wych. Był to pięk -
ny wie czór – aż szko da, że sa la kon -
cer to wa NO SPR wy peł ni ła się za le -
d wie w po ło wie.

Peł no by ło za to na stęp ne go wie -
czo ru, a to ze wzglę du na daw no
za po wia da ną sen sa cję re per tu aro -
wą – pre zen ta cję Re qu iem or miań -
skie go kom po zy to ra Ti gra na Man su -
ria na, któ re już w mo men cie
pra wy ko na nia (2011) okrzyk nię to
ar cy dzie łem. I wie le nie prze sa dzo -
no, jest to bo wiem maj stersz tyk my -
śle nia mu zycz ne go (z ak cen tem
na my śle nie). Bo ga ta w po my sły mu -
zycz ne par ty tu ra zo sta ła po mi -
strzow sku zor ga ni zo wa na, ogar nia -
jąc roz ma ite sfe ry od nie sień do obu
wiel kich mu zycz nych tra dy cji: za -
chod niej (cho rał, po li fo nia) i wschod -
niej (swo bod na me lo pea, zmy sło -
wość). Za wiódł by się ten, kto by
szu kał w mu zy ce Man su ria na fa jer -
wer ków à la Cha cza tu rian; jest to mu -
zy ka nie zwy kle dys kret na, pi sa na ze
szla chet nym dy stan sem. Zo bo wią zu -
je do nie go już sa ma ob sa da: ka me -
ral ny chór z wy od ręb nio ny mi gło sa -
mi so lo wy mi oraz smycz ko wa
or kie stra. W wy ko na niu wziął udział
Chór Ka me ral ny Rias i sek cja smycz -
ko wa NO SPR, par tie so lo we wy ko -
na li Jo han na Win kel (so pran) i An -
drew Red mond (ba ry ton), a ca ło ścią
dy ry go wał Ale xan der Lie bre ich,
któ ry utwór na grał już uprzed nio
na pły tę (moż na ją by ło do stać
po kon cer cie z au to gra fem na sze go
ka pel mi strza). Pro gram wie czo ru
uzu peł ni ło wy ko na nie kan ta ty Syn
mar no traw ny Clau de’a De bus sy’ego.
Utwór ten na pi sał kom po zy tor u pro -
gu twór czo ści, z my ślą o uzy ska niu
sty pen dium zwa ne go na gro dą rzym -
ską (Prix de Ro me). Sty pen dium
fak tycz nie do stał, lecz do sty lu za pre -
zen to wa ne go w kan ta cie już nie po -
wró cił. Jest on w isto cie da le ki
od te go, któ ry ko ja rzy my z De bus -
sy’owskim im pre sjo ni zmem. Do ki -
czo wa te go me lo dra ma tycz ne go tek -
stu, któ ry kom plet nie za fał szo wu je
prze sła nie bi blij nej przy po wie ści
(wśród bo ha te rów na pierw szy plan
wy su wa ją się dwie ba by, a oj ciec nie
ma prak tycz nie nic do po wie dze nia!)
do ro bił De bus sy mu zy kę wzo ro wa -
ną na ope ro wych wrza skach Puc ci -
nie go, do po sa żo ną w kon wen cjo nal -
ne orien ta li zmy, ma ją ce ilu stro wać
miej sce ak cji. Mu zy ka ta bro ni się
świet ną in stru men ta cją, ale broń ta
dzia ła już dziś sła bo… 

■
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for ma cją o re mon cie z Fun du szy Eu ro pej -
skich. Sze ścio cy fro wa licz ba.

Oży ły wy pra wy z go spo sią Ró zią na nie -
szpo ry. Jej pach ną ca ko ścio łem suk nia.
Czar na, ze zło ty mi ró ża mi gó ral ska chust -
ka. Po dro dze zło rze cze nia na Dar wi da (ta -
ka go spo si na hy bry da Dar wi na z Nor wi -
dem), któ ry pi sze bluź nier stwa o tym, że
ona, go spo sia, człon ki ni trze cie go za ko nu,
po cho dzi od mał py. Przed fa rą ksiądz
Świ niar ski. Szczu pła, asce tycz na, jak wy -
cio sa na z ciem ne go mar mu ru, nie po ko ją -
co spo koj na twarz. Go tyc ka syl wet ka.
Po dob no Niem cy w Da chau prze pro wa -
dza li na nim eks pe ry men ty me dycz ne. Zro -
zu miał, że księ dzu Świ niar skie mu am pu -
to wa no uśmiech.

Ry nek. Doj mu ją ce wra że nie pust ki.
Daw niej bruk, te raz as falt. Dziu ra wy. Par -
te ro we, po zba wio ne fun da men tów dom ki.
Czę ścio wo nie za miesz ka łe. Po za bi ja ne
de ska mi okna. Po zo sta łość knaj py i skle -
pu prze my sło we go. Też de ski w oknach.
Chu dy, czar ny kun del, z pod ku lo nym
ogo nem prze bie ga ją cy ry nek. Czyn ny
sklep spo żyw czy. Przed nim, na ław ce,
czte rech w śred nim wie ku nie spiesz nie pi -
je pi wo. Doj mu ją ce wra że nie pust ki
w oczach. Za pad nię ci do środ ka. Na wet de -
sek brak w oknach.

– Ja tu miesz ka łem, za ga ił do nich.
– Na pew no nie miesz ka łeś.
„Ty” pod kre śla ją ce po czu cie wła snej

war to ści. Mó wią ce – to, co wi dzisz, to tyl -
ko po zór. Je ste śmy gru pą świa tow ców, któ -
rzy ma ją ka prys de lek to wać się chwi lą
w tym eg zo tycz nym miej scu.

Chciał odejść, ale za ry zy ko wał:
– Mój oj ciec był tu le ka rzem. Wie dział,

że w ta kich miej sco wo ściach na zwi ska ko -
lej nych księ ży, wój tów i le ka rzy na za wsze
wcho dzą do hi sto rii.

Nic. Od szedł kil ka kro ków. Po chwi li
jed nak je den ze „świa tow ców” pod cho dzi.

– Je steś z pięć dzie sią te go pią te go rocz -
ni ka, two ja mat ka też by ła le kar ką i masz
bra ta bliź nia ka.

– Tak je stem z pięć dzie sią te go pią te go,
ma ma jest le kar ką, ale brat jest o rok
młod szy.

– Na zy wam się Koź miń ski i cho dzi li śmy
ra zem do kla sy.

Wy cią gnął rę kę. Uści snął dość moc no
i dość dłu go dla pod kre śle nia pew nej za -
ży ło ści. Przez chwi lę jak by na wet za -
szkli ły się oczy, ale znów za padł się
do środ ka.

– No to cześć!
– No to cześć!
Fur man ki, du żo fur ma nek i koń ski gnój,

du żo koń skie go gno ju na ryn ku. Je go za -
pach. Za pach daw ne go nie szaw skie go
cen trum. Pię tro wa ka mie ni ca. Den ty sta.
Den ty ści wte dy jesz cze by li, po tem już tyl -
ko sto ma to lo dzy. Ko le ga oj ca. Ro dzin na
aneg do ta. Bo lą cy ząb oj ca i obo pól ne
znie czu le nie bu tel ką wód ki – le ka rza i pa -
cjen ta i…usu nię cie zdro we go zę ba. Ciem -
ne miesz ka nie na pię trze. Bor ma szyn ka na -
pę dza na pe da łem. Ta jem ni cze lśnią ce
chro mem przy rzą dy.

Pierw szy raz w ży ciu oglą da na te le wi -
zja, chy ba w „Bel we de rze”. Na pew no maj,
bo Wy ścig Po ko ju, więc te raz rocz ni ca.
Raj mund Zie liń ski, Sta szek Gaz da, Ku dra,
Ma gie ra, Gaw li czek… Chciał mieć na imię
Raj mund.

Mot to:

… jak by się skądś zna ło, z in nych fo to gra fii,

z fil mu, mo że ze sły sze nia, i to zna ło się nie 

tyl ko je go twarz, ale i pa rę po glą dów,

przy pi sy wa nych te mu ory gi na ło wi, a do ty czą cych 

przede wszyst kim względ no ści na szych od czuć i wy po wie dzi…

Ein ste in prze pły wa Ła bę pod Ham bur giem Sieg frid Lenz,
tłum. Fe liks Przy by lak

PIOTR BAGIŃSKI

Ein ste in

prze pły wa

Wi słę
w Nie sza wie

Ero tyk ma ło mia stecz ko wy

By ła jak mia stecz ko,
w któ rym przez po mył kę
się nie uro dzi łem,
któ re jest jak prze kro jo ne jabł ko,
nad nim prze pły wa ją sa dy.
By ła jak mo je wło sy,
cza sem się dzi wi łem,
że mnie bo li.

Po ad re sat ce te go wier sza po zo sta ło
mgli ste wspo mnie nie. Mia stecz ko, któ re
wów czas „po eta miał na my śli”, to Nie sza -
wa. Miesz kał tam w dzie ciń stwie. Miesz -
kał był tam drze wiej, nie daw no by po wie -
dział w cza sie za prze szłym. Miesz kał
trzy la ta. Trzy la ta, któ re by ły epo ką. 

Mniej wię cej od cza su, gdy znie nac ka
pe wien do brze wy cho wa ny, mło dy czło -
wiek ustą pił mu miej sca w tram wa ju,
a on skwa pli wie, choć z pew nym zdzi wie -
niem z te go sko rzy stał; „epo ka nie szaw -
ska” nie spo dzie wa nie w nim oży ła – za -
czę ła się, ku je go jesz cze więk sze mu
zdzi wie niu, zbli żać do cza su te raź niej sze -
go. Mia stecz ko przy cią ga ło.

Po je chał z dwój ką, rów nie mło dych
i do brze wy cho wa nych, jak ów nie daw no
mu ustę pu ją cy miej sca w tram wa ju chło -

pak, zna jo mych lu dzi. Wjeż dża li od stro -
ny To ru nia – od stro ny brze gu pra do li ny
Wi sły. Był maj – czas kie dy, jak pa mię tał
z dzie ciń stwa, mia stecz ko za pusz cza ło
gę stą blond czu pry nę kwia tów śliw i ja bło -
ni, czu pry nę, któ ra roz po ście ra ła się po nad
ryn kiem, prze sła nia jąc dro gę, któ rą wła śnie
je cha li i cmen tarz na jej za krę cie, czu pry -
nę ni czym po god ny ja sny cu mu lus. Kwia -
tów, ani drzew, z któ rych wy ra sta ły nie by -
ło. Nie sza wa wy ły sia ła. Na cmen ta rzu
tyl ko, ni czym nie do go lo ny za rost, kwi tły
gdzie nie gdzie ra chi tycz ne bzy. Na wy so -
ko ści cmen ta rza, w le wo, dro ga wio dła pro -
sto do Wi sły i przy sta ni pro mu. Kie dyś wy -
bru ko wa na ró żo wo -si ny mi ko ci mi łba mi,
te raz as fal to wa. Krót sza jak by i mniej
spa dzi sta, niż ta z dzie ciń stwa. W le wo
wzdłuż Wi sły w prze ciw nym kie run ku
do ryn ku uli ca Krzyw dów i Bień ków. Fa -
ra. Ko ściół jak z dzie ciń stwa. W naj -
mniej szych szcze gó łach. Go tyk nad wi -
ślań ski. Czer wo na ce gła i cio sa ne gra ni to we
gła zy. Przy kle jo ne ka pli ce. Pro sto pa dło -
ścian wie ży. Ko ściół za mknię ty. Nie bie ska
ta blicz ka z in for ma cją o re mon cie z Fun -
du szy Eu ro pej skich. Sze ścio cy fro wa licz -
ba. Obok ple ba nia. Dwo rek z ko lu mien ka -
mi. Mi nia tur ka Że la zo wej Wo li. Kre mo wa
z sza ry mi li sza ja mi. Bez okien. Pra wie ru -
ina. Gruz wo kół. Nie bie ska ta blicz ka z in -
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Dom w któ rym miesz kał. Nad ryn -
kiem, w po ło wie dro gi na cmen tarz. Róg
Mic kie wi cza i Cie cho ciń skiej. Nie brzyd -
ka, nie skom pli ko wa na, jed no pię tro wa se -
ce sja. Zwar ta bry ła – po ło żo ny na dłuż -
szym bo ku, ce gla ny pro sto pa dło ścian.
Pro por cje mniej wię cej je den do trzech. Po -
za ro ślin ny mi, me ta lo wy mi, mo ty wa mi
bal ko nu i be to no wym po pier siem Mic kie -
wi cza w gór nym na roż ni ku bu dyn ku, bez
zdo bień. Jak fa ra – dom do kład nie ta ki
sam, jak w cza sach je go dzie ciń stwa. 

No wy, świe żo po sta wio ny, mu ro wa ny
płot. So lid ne, ku te furt ka i bra ma. Zu peł -
nie „ły sy” ogród. Wy cię te wszyst kie drze -
wa. Za sy pa ny staw. Po zo sta ła du ża, o śred -
ni cy oko ło dwóch me trów, cem bro wa na
stud nia. Bra ma za mknię ta na klucz. Nikt
nie otwie ra. Wra że nie nie za miesz ka nia.

Dziw ny, zu peł nie nie nie szaw ski dom,
jak by prze nie sio ny z więk sze go mia sta.

Na par te rze ośro dek zdro wia. Oj ciec
w bia łym ki tlu, ze ste to sko pem na szyi,
scho dzi do pra cy z miesz ka nia na pię trze.
Za nim bie gnie go spo sia z dru gim śnia da -
niem. Miesz ka nie. Za pach wę dzo ne go
ło so sia, za wsze wi szą ce go w spi żar ce.
Wiel kie – do bre sto pięć dzie siąt, mo że
dwie ście me trów kwa dra to wych. Czte ry
po ko je. Na su fi tach stiu ki. Ogrom na sy pial -
nia ro dzi ców, w któ rej ot chła ni gi ną: du -
ży mał żeń ski tap czan, cięż ki dę bo wy stół
i du że fo te le obi te zie lo nym plu szem.
Wra że nie nie ume blo wa nia. Zi mą, dwa
ka flo we pie ce w dwu prze ciw le głych na -
roż ni kach, mi mo he ro icz nych wy sił ków
go spo si, nie da ją so bie ra dy z je go na grza -
niem. Sa la ba lo wa? Ban kie to wa?

W no cy pu ka nie do drzwi. Płacz Le ga -
lo wej. Scho dzi z oj cem do miesz ka nia
na par te rze. Cze ka wy stra szo ny w przed -
po ko ju. Za ścia ną gło śny szloch Han ki,
Gien ka i Le ga lo wej. Wra ca ją. Sło wa oj ca:

– Sta ry Le gal umarł. We śnie. Lek ką
miał śmierć.

– Czym jest śmierć? Kie dy jest lek ka?
– Kie dyś zro zu miesz – mó wi oj ciec.
Spo koj na, za my ślo na, wo sko wo-żół ta,

twarz pierw sze go nie bosz czy ka, któ re go
wi dział. Twarz sta re go Ży da. Ta ką twarz
mia ła śmierć.

Hi sto ria Le ga la, je go żo ny i dzie ci jest
dla nie go rów nie ta jem ni cza, jak do mu, do -
mu, w któ rym by li są sia da mi. Le gal z ro -
dzi ną zna lazł się po woj nie w Nie sza wie,
po nie waż był peł no moc ni kiem przed wo -
jen nych wła ści cie li do mu, w któ rym
miesz ka li. Swo ją przy szłą żo nę, ro do wi -
tą Ro sjan kę z Pie tro paw łow ska, po znał
pod czas woj ny, w Niem czech, gdzie ta
prze by wa ła do bro wol nie na „przy mu so -
wych ro bo tach”. Ja kim cu dem bę dąc pol -
skim Ży dem zna lazł się tam, a do te go
prze żył, z tak wy raź nie se mic kim wy glą -
dem, je den Jah we wie. Le ga lo wie i ich
dzie ci cie szy li się w Nie sza wie po wszech -
nym sza cun kiem i po wa ża niem, co tym
bar dziej nie zro zu mia ły mi czy ni wy da -
rze nia w 1945 w mia stecz ku, o któ rych
za kil ka mie się cy po tym wspo mnie niu
miał się do wie dzieć.

Wa len ty na, tak mia ła na imię Le ga lo wa.
Ład na, po god na, młod sza od mę ża o co
naj mniej dwa dzie ścia lat. Mó wi ła śpiew -
ną pol sz czy zną prze ty ka ną wy ra że nia mi
ro syj ski mi. „Wa len ty na, o Wa len ty na,
o gwiazd kra ina cię do brze zna…” Kie dy

sły szał tę me lo dię, wy do by wa ją cą się
z ma gicz nej zie lo no okiej skrzyn ki, był
prze ko na ny, że to o niej.

Ba wił się z ró wie śni ka mi w woj nę.
Wro ga mi by li nie zmien nie Niem cy. Nie -
miec w je go wy obra że niu był kimś, a mo -
że ra czej, z bra ku ja kich kol wiek ludz kich
cech czymś, do sko na le złym, czymś dia -
bel sko -ban dyc ko -smo czym. Nikt nie chciał
być złym, to też ro le Niem ców w dzie cię -
cych za ba wach od gry wa ły naj czę ściej,
krę cą ce się w du żych ilo ściach po mia -
stecz ku psy. Zda rzy ło się, że ta ki spo ry, po -
draż nio ny pies -Nie miec, war cząc i szcze -
ka jąc po go nił za nim. On, ucie ka jąc,
wsko czył na wie ko stud ni, któ re osa dzo -
ne na osi, ob ró ci ło się. Prze ra żo ny zna lazł
się w wo dzie. Na szczę ście wnę trze stud -
ni wy ło żo ne by ło wy sta ją cy mi gra ni to wy -
mi ka mie nia mi, któ rych mógł się uchwy -
cić. Na po wierzch nię w wia drze wy do by li
go Ha nia i Gie nek Le ga lo wie. Przed Niem -
cem ura to wa li go po tom ko wie Ży da i Ro -
sjan ki.

Wi sła. Przy stań pro mu. Ani ży wej du -
szy, po za wy grze wa ją cym się na brze gu
ko tem i ko bie tą na po kła dzie, peł nią cą
funk cję sprze da ją cej bi le ty i ob słu gu ją cej
prze pra wę. Żad nej bar ki, ba, żad nej ło dzi
na wet. Nie sza wa jak by od wró ci ła się
od rze ki. Nie bie sko -bia ły prom z na pę dem
elek trycz nym. Ła dow ność to dwa sa mo -
cho dy oso bo we i kil ka na ście osób. Du że
ko ła na pę do we po bo kach imi tu ją, jak od -
pu sto wy bla sza ny ka pi szo no wiec praw dzi -
we go col ta, pa ro sta tek i przy po mi na ją
o tym daw nym – pa ro wym. A był to we -
hi kuł nie zwy kle ma low ni czy. Kie dy póź -
niej czy tał Przy go dy Huc ka tak wy obra żał
so bie pa ro stat ki pły wa ją ce po Mis si si pi.
Czar no -czer wo ny. Ema nu ją ce mo cą po tęż -
ne mo sięż ne tło ki pa ro we go sil ni ka. Dwie
sza lu py przy wie szo ne przy bo kach. Wę -
glo we pa le ni sko z bi ją cym od nie go ża rem.
Pie kiel na ma szy na, tak o nim my ślał,
rów nie wy stra szo ny, co za cie ka wio ny.
Bro da ty ka pi tan z ogo rza łą twa rzą i faj ką
w zę bach był do peł nie niem wi do ku. Sta -
tek mie ścił dwie cię ża rów ki woj sko we,
bądź czę ściej sie dem, osiem fur ma nek.
Na le wo od pro mu przy cu mo wa na na sta -

łe bar ka, peł nią ca funk cję przy sta ni dla in -
nych ba rek, ho low ni ków i pa sa żer skich
stat ków re gu lar nie pły wa ją cych po Wi śle.
Co dzien nie co naj mniej kil ka na ście ba rek,
wo żą cych głów nie drew no, ce głę, piach,
ce ment i in ne ma te ria ły bu dow la ne. Roz -
ła du nek, za ła du nek. Głów nie fur ma nek.
Na pra wo od pro mu su szą ce się na sto ja -
kach sie ci. Do brze gu Wi sły przy cu mo wa -
ne, cięż kie, krę pe, oko ło czte ro me tro we ło -
dzie ry bac kie, do któ rych na ru fie
przy mo co wy wa no za koń czo ne śru bą sil -
ni ki spa li no we, ale któ re też, by wa ło, po -
ru sza no przy po mo cy cięż kich, gru bych,
wio seł i si ły mu sku lar nych, ży la stych
rąk. Spół dziel nia Ry bac ka „Cer ta” by ła
głów ną ży wi ciel ką ów cze snej Nie sza wy.
Na brze gu skrzy nie peł ne ryb. Naj wię cej
lesz czy, pło ci i cert. Skrzy nie z wę go rza -
mi, jak czar ny, wie lo gło wy ośli zły smok.
Jak by skrzy dla te po roz po star ciu płe twy
grzbie to wej san da cze. Oliw ko we oko nie
i szczu pa ki. Kil ku na sto ki lo gra mo we wą -
sa te, o za dzi wia ją co ma łych, jak by zło śli -
wych oczkach i sze ro kich py skach su my.
Wresz cie, naj cen niej sze – ło so sie i tro cie.

Każ dy ga tu nek miał swój nie po wta rzal -
ny ko lor i za pach. Za pa chy dzie ciń stwa…
fan to mo we, jak by do ty ka nie daw no ob cię -
ty mi pal ca mi.

Po pra wej, ko ło ło dzi ry bac kich, zło wił
swo ją pierw szą ry bę – wą sa te go, pulch ne -
go, po czci we go kieł bi ka. Chciał za brać
do do mu. Oj ciec ka zał wy pu ścić. Póź niej,
czę sto wi dać by ło, jak z pra wej stro ny
przy sta ni sied mio -, mo że ośmio let ni blon -
dy nek raz za ra zem za rzu cał za opa trzo ną
w szpa gat, ko rek i za krzy wio ną szpil kę,
lesz czy no wą węd kę, co chwi la ho lu jąc sre -
brzy ste uk le je, płot ki, oliw ko we okon ki
i wą sa te kieł bie. Mię dzy bra nia mi czas
na za my śle nia. Wi sła – po tęż ny sum
na koń cu szpa ga tu, al bo – ko niec świa -
ta – z dru giej stro ny rze ki – naj pierw Ro -
sja – roz le głe pu ste po le, za nią Niem -
cy – roz świe tla ny pio ru na mi gąszcz ru in,
po nich mroź na Gren lan dia – co raz bar -
dziej mgli sta i mgli sta, aż w koń cu – nic,
jak po wie trze z pęk nię te go ba lo na.

Te raz w tym sa mym miej scu za rzu cił
przy wie zio ną węd kę. Płyt ko. W koń -
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cu – jest! Nie wiel ki kieł bik. Wy pu ścił. Są
pod ochro ną. Kil ka ko lej nych rzu tów
i za czep. Szar pał węd kę. W koń cu zła mał.

Dro ga na Przy pust. Po pra wej, ko ło
klasz to ru, źró deł ko, z któ re go go spo sia tak,
jak in ni miesz kań cy, no si ła do do mu wo -
dę do pi cia i go to wa nia. Jej za pach
i smak… fan to mo wy. Da lej, po le wej po -
wi nien być ewan ge lic ki zbór. Neo go tyc -
ki, smu kły, z ja skra wo czer wo nej ce gły.
Ma ga zyn ce men tu w cza sach je go dzie ciń -
stwa. Nie ma! Nie ma ani śla du! Stoi nie -
wiel ki ga raż. Prze czy tał póź niej w in ter -
ne cie, że ktoś ro ze brał i że nie wia do mo
kto. Skra dzio no ko ściół! Sztu ka nie by wa -
ła! Co ła twiej ukraść – ko ściół, czy pa mięć,
za sta na wiał się.

Z to wa rzy sza mi po by tu, nie zmier nie
przy po mi na ją cy mi mu pew ne go do brze
wy cho wa ne go, mło de go czło wie ka, któ -
ry nie tak daw no ustą pił mu miej sca
w tram wa ju, a on skwa pli wie, choć z pew -
nym zdzi wie niem z te go sko rzy stał; po -
wró cił do mia sta.

Mi nę ło kil ka ty go dni i w książ ce Ja ro -
sła wa Ma kow skie go Dzie sięć waż nych
słów. Roz mo wy o De ka lo gu w roz mo wie
au to ra z prof. Ta de uszem Sław kiem
O kłam stwie zna lazł na stę pu ją cy pas sus: 

My ślę, że trze ba prze my śleć nasz sto su -
nek do te go, co nie jest sfe rą „mo jo ści”.

Lu dzie to, co „nie swo je”, na wet w nich
sa mych, chcą omi jać sze ro kim łu kiem. Ilu -
stru ją to do brze wiel kie wid ma, ja kie
stra szą w na szej pa mię ci – Je dwab ne czy
Nie sza wa. To, co ob ce – my śli my – niech
zo sta nie ob ce, niech po zo sta nie gdzie in -
dziej i niech kto in ny się z tym zma ga. My
umy wa my rę ce… To błąd, gdyż wcze -
śniej czy póź niej – jak już mó wi li -
śmy – praw da wy cho dzi na świa tło dzien -
ne.

Spraw dził da tę wy da nia książ ki: 2002
rok. Zmro zi ło go. Dla cze go nic nie wie -
dział? Klik nął w In ter ne cie – „mord
w Nie sza wie”. Zna lazł ar ty kuł Gło śno ci -
cho w „Ty go dni ku Po wszech nym” z 2001
ro ku au tor stwa Ję drze ja Mo ra wiec kie go.
Oto kil ka cy ta tów.

„W Nie sza wie – mia stecz ku nad Wi słą,
mię dzy To ru niem a Wło cław kiem – od by -
ły się w grud niu re ko lek cje ad wen to we. Ka -
pła ni je przy go to wu ją cy – ks. pro boszcz Woj -
ciech So wa oraz ks. dr Zdzi sław
Paw łow ski – wy bra li sa kra ment po ku ty i po -
jed na nia ja ko ich te mat prze wod ni. Ks.
Paw łow ski (…) wy po wie dział zna mien ne
zda nie, któ re tłu ma czy na sze trud no ści
z praw dzi wą skru chą: „Nie wie lu lu dzi po -
tra fi oka zać szcze rą skru chę, któ ra da je
moż li wość po jed na nia, gdyż ma ło kto jest
w swo im ży ciu tyl ko skrzyw dzo nym lub tyl -
ko krzyw dzi cie lem. Za zwy czaj każ dy z nas

do znał krzyw dy i w póź niej szym cza sie
krzyw dząc dru gie go uwa ża to za spra wie -
dli wą od pła tę za swo je prze ży cia”. (…) Tuż
po woj nie, je sie nią 1945, miesz kań cy Nie -
sza wy po cho dze nia nie miec kie go zo sta li
aresz to wa ni. Ca łe ro dzi ny prze trzy my wa -
no w miej scu od osob nie nia. (…) Pew nej no -
cy, po za kra pia nej li ba cji, gru pa miesz kań -
ców Nie sza wy – być mo że wraz
z mi li cjan ta mi – uda ła się do po zo sta łych
jesz cze uwię zio nych, wy pro wa dzi ła ich
nad Wi słę i w be stial ski spo sób po to pi ła.
Wśród kil ku dzie się ciu ofiar by ły ko bie ty
i dzie ci. Win nych ni gdy, o ile wiem, nie osą -
dzo no, a ca łą spra wę okry wa zmo wa mil -
cze nia (…)”. 

„Tych lu dzi już nie ma, a ujaw nie nie na -
zwisk po cią gnie ze so bą złą fa mę na dzie -
ci tych osób. My nie chce my stwier dzić:
spo łe czeń stwo za mor do wa ło, a przy wo łać
pa mięć o tych, któ rzy zo sta li za mor do wa -
ni. Bo nie ma po nich żad ne go śla du. Nie
ma tych, któ rzy mo gli by się o nich upo -
mnieć. Jak to po ko le nie wy mrze, to mo że
się oka zać, że tu ni gdy nie by ło Niem ców
(…)”. 

„Z kro ni ki pa ra fial nej moż na wy czy tać,
że nie któ rzy ewan ge li cy za an ga żo wa li się
zbyt moc no w to, co przy no sił Hi tler.
Czyn nie współ pra co wa li, wska zy wa li, ko -
go aresz to wać. Ta kie jest tło. Przy szły la -
ta woj ny, po woj nie roz dział tra gicz ny, lu -
dzie chcie li zre kom pen so wać so bie
oku pa cję, ze mścić się. Zor ga ni zo wa no
za ba wę, mi li cjan ci zdro wo po pi li, ktoś rzu -
cił ha sło: idzie my li kwi do wać Niem ców. Te -
raz – kie dy za py tać, pierw sza re ak cja lu -
dzi to: „do brze”. Ale kie dy po roz ma wiać
dłu żej, mó wią, że to by ło pod łe. Bo wie lu
z po mor do wa nych Po la kom sprzy ja ło,
po ma ga ło, czu li się cząst ką te go śro do wi -
ska, dla te go nie ucie kli (…)”. 

„Brat stry jecz ny po szedł z ko le gą do tej
mi li cji. Wia do mo, chło pa ki, mie li po 19 lat,
do sta li opa ski, broń… A że je den był ma -
la rzem, to je cha li Niem com po ple cach olej -
ną far bą – ma lo wa li krzy że na ko żu chu, ka -
po cie… Pew ne go dnia wy cho dzę na mia sto,
pa trzę, a je den ta ki no si ko żuch pa na Szul -
ca, z krzy żem. Pró bo wał zdra pać, ale ślad
po zo stał. Po sze dłem nad rze kę, na bul war,
tam gdzie wcze śniej nie pusz cza li, że by obe -
schło. Pod sze dłem, zo ba czy łem tyl ko czar -
ne za cie ki. Póź niej za trzy ma ło się coś
na wo dzie na prze ciw mo jej furt ki. My -
ślę – pew nie ja ka pie rzy na. Pod sze dłem, za -
ha czy łem ka czor kiem, pa trzę – a to Nie miec,
zna łem go, po zna łem po zde for mo wa nym
no sie. In ny do pły nął aż za młyn (…)”. 

„Bul war to pla ma na tym mia stecz ku.
Strasz li we prze mil cze nie. Naj gor sze, że
wszyst ko ob ra sta plot ką, wy ku ła się ja kaś
wer sja wy da rzeń, praw da prze pa da (…)”. 

„O rze zi na Niem cach trze ba opo wie -
dzieć. Bo wszy scy po wta rza ją, że pięk na
hi sto ria mia sta, że sa mi za cni lu dzie, a tu
by ły mę ty, nie je den miał tu rę ce we krwi
(…)”. 

„O rze zi do tej po ry mó wi się tak, jak
w czter dzie stym pią tym: gło śno ci cho. Gło -
śno w do mach, a na ze wnątrz nic. Bo nie
ma się czym chwa lić. To tro chę nie smacz -
ne zda rze nie dla lu dzi kul tu ral nych”.

Ar ty kuł po cho dził z 2001 ro ku. W 2016
ro ku w Wi ki pe dii na stro nie po świę co nej
Nie sza wie w czę ści „hi sto ria” na sa mym
koń cu prze czy tał:
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Zbrod nia Po la ków na Niem cach. Wio -
sną 1945 do Wi sły wrzu co no 38 Niem -
ców – męż czyzn, ko biet i dzie ci. Do ro słych
wcze śniej za bi to (…). W 2004 od sło nię to
po mnik z na pi sem „Prze ba cza my i pro si -
my o prze ba cze nie”.

To ma ło, bar dzo ma ło po my ślał. Są ta -
cy, któ rzy uwa ża ją, że du żo, bar dzo du żo.
Ma ło… Du żo… Względ ność.

Miał sen. Sen w ko lo rze se pii, a wła ści -
wie przy po mi na ją cym se pię, ale o nie co
bar dziej rdza wym od cie niu – w ko lo rze za -
schnię tej krwi. Sen jak nie my film, do któ -
re go nie wi dzial ny ta per przy gry wa me lo -
dię nie mal nie do sły szal ne go szu mu Wi sły.
Szu mu, na któ re go tle do sko na le sły chać
naj od le glej sze dźwię ki. Szu mu gło śno ci -
che go. Sen „krę cił się” z prze ciw le głe go
do Nie sza wy brze gu Wi sły, z dol ne go jej
bie gu, mniej wię cej z pół noc ne go wscho -
du. Z brze gu, za któ rym w dzie ciń stwie sy -
tu ował ko niec świa ta. Wi dział peł ną pa no -
ra mę mia stecz ka. Od pra wej oświe tlał ją
księ życ, bli ski peł ni, nie co prze sło nię ty
chmu ra mi. Da lej szla chet ny, ale su ro wy,
ni czym twarz księ dza Świ niar skie go, kon -
tur fa ry; w le wo ry nek z sen ny mi, przy tu -
lo ny mi do sie bie jak pi sklę ta w gnieź dzie
bu dyn ka mi, po tem bul war koń czą cy się
pio no wo opa da ją cym do Wi sły be to no -
wym brze giem, na któ rym bia ło świe ci ła
li stwa mie rzą ca po ziom rze ki. Wska zy wa -
ła stan śred nio wy so ki, jak za zwy czaj wio -
sną. Za bul wa rem bu dyn ki klasz to ru, da -
lej strze li sty, neo go tyc ki, ewan ge lic ki
zbór, jesz cze da lej na wznie sie niu Przy pu -
stu, drew nia ny, nie wiel ki ko śció łek.

Kra jo braz wy da wał się nie ru cho mym.
Jed nak kie dy włą czył „sen ny zoom” wi -
dać by ło kil ka po sta ci mę skich, chwiej nie
po ru sza ją cych się po ryn ku.

Po prze su nię ciu „zoo mu” na bul war uka -
za ła się na nim spo ra, bo li czą ca oko ło
pięć dzie się ciu osób gru pa lu dzi. Jak
na Nie sza wę – moż na po wie dzieć – wręcz
tłum, któ ry dzie lił się na dwie wy raź ne czę -
ści. Jed ną ła two by ło po li czyć – mia ła wy -
ma lo wa ne far bą olej ną na ple cach ubrań
ja sne krzy że. Skła da ła się do kład nie z trzy -
dzie stu ośmiu osób – ko biet, męż czyzn,
star ców i dzie ci. Po zo sta li, trud ni do po -
li cze nia, gdyż naj wi docz niej pi ja ni i pod -
eks cy to wa ni mie sza li się ze so bą i gru pą
„krzy ża ków”. Część z nich na ra mio nach
mia ła bia ło -czer wo ne opa ski i ka ra bi ny
w rę kach, część ni czym się nie wy róż nia -
ła – ot, sza re, po dob ne do sie bie syl wet -
ki, ja kich wie le co dzien nie prze wi ja ło
się przez nie szaw ski ry nek.

Je den z „sza rych” męż czyzn szar pał, jak -
by chcąc od cią gnąć z gru py „krzy ża ków”
mło dą ko bie tę. Tą pró bo wał za trzy mać le -
ci wy „krzy żak”, któ ry po chwi li, po strza -
le ko goś z gru py, upadł. Na czy jąś ko men -
dę wszy scy po sia da ją cy broń unie śli ją
w gó rę i wy strze li li w po wie trze. Po chwi li
jak by na tę sa mą ko men dę ca ła Nie sza wa
roz świe tli ła się jak w świe tle po ża ru i uka -
za ła w peł nym bla sku za pa la nych w do -
mach świa teł. 

Sen ne syl wet ki pi ja nych snu ją cych się
po ryn ku gwał tow nie przy spie szy ły swo -
je ru chy. Wy glą da li z da le ka, jak po draż -
nio ne we tknię ciem ki ja w mro wi sko,
mrów ki. 

Gru pę trzy dzie stu ośmiu osób uzbro jo -
ne syl wet ki ze pchnę ły pod ba rier ki chro -

nią ce przed upad kiem z be to no we go urwi -
ska. Młod si z gru py sa mi prze kra cza li
ba rier ki i ska ka li do Wi sły, star szych
do niej spy cha no. W pół mro ku od no si ło się
wra że nie, jak by to ja sne krzy że, jak mi -
stycz ne świe tli ki za pa la ły się i po krót kim
lo cie ga sły. Część na tych miast to nę ła.
Tych, któ rzy wy pły wa li, do bi ja no strza ła -
mi z bul wa ru. Po chwi li wi dać by ło już tyl -
ko wol no pły ną ce bia łe krzy że, jak by ja -
kaś si ła ze pchnę ła w ca ło ści do rze ki
nie wiel ki wiej ski cmen ta rzyk.

Miał ko lej ny sen. Sen z akom pa nia men -
tem kon cer tu skrzyp co we go Brahm sa.
Sen „krę cił się” z pro mu do bi ja ją ce go
do prze ciw le głe go wzglę dem Nie sza wy
brze gu Wi sły, na wy so ko ści ryn ku mia -
stecz ka. Prom był zu peł nie nie ru cho my,
jak by osiadł na mie liź nie. Jed nak nie mo -
gła to być mie li zna, przy naj mniej nie mie -
li zna rze ki, rze ki któ ra w tym miej scu mia -
ła jesz cze co naj mniej trzy me try
głę bo ko ści. Wi sła by ła zu peł nie nie ru -
cho ma, jak by sku ta do sko na le prze zro czy -
stym lo dem. Pod stat kiem wi dać by ło ła -
wi cę zu peł nie nie ru cho mych uklei, ni żej
nie ru cho me kieł bie w od le gło ści kil ku
me trów, bli żej za ro śli brze gu cza ił się
nie ru cho my szczu pak. W trzci nach za sty -
gła krzy żów ka pil no wa ła sta da za sty głych
ka cząt. Ruch wi docz ny był za to z prze ciw -
nej stro ny rze ki.

Nie sza wa wol no pły nę ła w kie run ku
prze ciw nym do bie gu Wi sły. Nad nią
prze pły wa ły, jak ła wi ce ja snych chmur,
kwit ną ce sa dy. Ruch to czył się też w sa -
mym mia stecz ku. Obok przy sta ni pro mu
z fur man ki na bar kę prze no szo no gru be so -
sno we de ski. Z dru giej stro ny przy sta ni
ktoś roz wie szał na li nie ry bac ką sieć,
ktoś in ny sma ro wał smo łą dno wy cią gnię -
tej na brzeg przy sa dzi stej kry py. W dro dze
z ple ba nii na ry nek ksiądz Świ niar ski ze
sku pio nym wy ra zem twa rzy od ma wiał ró -
ża niec. Na ław ce przy przy sta ni sie dzie li
Sta chu ra, Ró żań ski i Żer nic ki. Pi li pi wo
i pa li li spor ty. Sta chu ra grał na gi ta rze.
Wiatr de li kat nie roz wie wał bro dę Żer nic -
kie go. Z pra wej stro ny przy sta ni sied mio -,
mo że ośmio let ni blon dy nek raz za ra zem
za rzu cał za opa trzo ną w szpa gat, ko rek i za -
krzy wio ną szpil kę, lesz czy no wą węd kę, co
chwi la ho lu jąc sre brzy ste uk le je, płot ki,
oliw ko we okon ki i wą sa te kieł bie. Ko śció -
łek na Przy pu ście, bul war z wy be to no wa -
nym brze giem, klasz tor, ry nek, przy stań
pro mu, fa ra pły nę ły ko lej no w peł nym bla -
sku ma jo we go słoń ca, ni czym stat ki pod -
czas uro czy stej pa ra dy. Ca ła ja skra wość te -
go wi do ku, jak moc ny al ko hol, ude rza ła
do gło wy.

Prze pły nę ła fa ra ale da lej, za miast od -
cin ka Wi sły w kie run ku Cie cho cin ka,
wy ło nił się drew nia ny ko śció łek na wzgó -
rzu Przy pu stu, a za nim… ko lej na Nie sza -
wa. „Nie sza wa mia sto wę dru ją ce” przy po -
mniał so bie ty tuł prze czy ta nej mo no gra fii
mia stecz ka, ty tuł zwią za ny ze zmia ną je -
go lo ka li za cji w śre dnio wie czu – z po bli -
ża To ru nia, na ak tu al ną. 

Na pierw szy rzut oka wy da wa ło się, że
to, co te raz się uka za ło, to nie ru cho ma, nie -
co prze świe tlo na, po bla kła fo to gra fia po -
przed nie go wi do ku. To, co jed nak da ło się
za uwa żyć, to brak sa dów, na da ją cy pa no -
ra mie bar dziej ubo gi i su ro wy wy raz.
Gór ną naj wyż szą część ob ra zu sta no wił te -

raz cmen tarz. Ko lej nym szcze gó łem, od -
róż nia ją cym wi do ki by ła wy rwa w miej -
scu, gdzie stał smu kły, zbu do wa ny
z czer wo nej, cha rak te ry stycz nej dla nie -
miec kie go bu dow nic twa ce gły, ewan ge lic -
ki zbór. Nie wiel ką część ubyt ku wy peł niał
sza ry mu ro wa ny ga raż. Kie dy bli żej przyj -
rzał się mia stecz ku wi dać w nim by ło nie -
wiel ki, jak by sen ny ruch. Po bul wa rze krę -
cił się pies. Na przy sta ni pro mu wy grze wał
się kot. Na ryn ku od gru py pi ją cych ta nie
wi no męż czyzn od dzie lił się czło wiek
i zyg za kiem po dą żał w za ro śla. Sta ra ko -
bie ta z ró żań cem w rę ku, za ku ta na w chust -
kę przy sła nia ją cą twarz, wy cho dzi ła z fa -
ry. Na brze gu rze ki, na wy so ko ści fa ry,
si wy męż czy zna ener gicz nie szar pał węd -
kę, któ rą w koń cu zła mał.

Po wo li nad pły nę ła ko lej na Nie sza wa.
Nie sza wa w ko lo rze se pii, a wła ści wie
przy po mi na ją cym se pię, ale o nie co bar -
dziej rdza wym od cie niu – w ko lo rze za -
schnię tej krwi. Noc na Nie sza wa, roz -
świe tlo na jak w świe tle po ża ru, w peł nym
bla sku za pa la nych w do mach świa teł.
Naj pierw drew nia ny ko śció łek na Przy pu -
ście, po tem opu sto sza ły bul war, po któ rym
wiatr roz rzu cał frag men ty ubrań – ko bie -
ce chust ki, dzie cię ce be ci ki, kurt kę z wy -
ma lo wa nym na ple cach olej ną far bą krzy -
żem. Przed ba rier ka mi trzy mę skie bu ty.
Świa tła okien po wo li ga sły. W koń cu po -

zo sta ły dwa – w ryn ku – skle pu i knaj py,
w oko li cy któ rych kłę bił się tłum kil ku dzie -
się ciu, mo że na wet stu, męż czyzn. Część
z nich na ra mio nach mia ła bia ło -czer wo -
ne opa ski i ka ra bi ny w rę kach, część ni -
czym się nie wy róż nia ła – ot, sza re, po dob -
ne do sie bie syl wet ki, ja kich wie le
co dzien nie prze wi ja ło się przez nie szaw -
ski ry nek. Ge sty ku lo wa li, krzy cze li, mie -
sza li się mię dzy so bą. By li wy raź nie pi ja -
ni i pod eks cy to wa ni. Z da le ka wy glą da li
jak mrów ki po draż nio ne we tknię ciem ki -
ja w mro wi sko. Ry nek od pły wał, za nim
od pły wa ła fa ra.

Kon cert skrzyp co wy Brahm sa koń czył
się nie uchron nym zwy cię stwem skrzy piec
nad or kie strą. Przez je go ostat nie dźwię -
ki prze bił się od głos ata ku ją ce go sta do
uklei, szczu pa ka. Z dru giej stro ny pro mu
sły chać by ło ba rasz ku ją cą ro dzin kę ka czek.
Sta tek do bił do brze gu.

Ro zej rzał się po pro mie. Po za nim
na stat ku znaj do wa ła się jed na oso ba.
Był to sta ry, nie co przy gar bio ny, szczu pły
męż czy zna, trzy ma ją cy te raz w jed nej
rę ce skrzyp ce, w dru giej smy czek. Miał
dłu gie, nie co prze rze dzo ne, spra wia ją ce
wra że nie cią gle roz wia nych, si we wło sy,
si we go wą sa, wy so kie po marsz czo ne czo -
ło i nie zwy kle in te li gent ne, nie co szy der -
cze oczy. Na ustach błą kał mu się do bro -
tli wy, iro nicz ny, uśmie szek. Znał tę twarz.
Wie lo krot nie ją wi dział. Je go pa mięć
prze glą da ła za pi sa ne w niej po do bi zny
od przed sta wia ją cych wir tu ozów skrzy -
piec, po sa me go Pa na Bo ga. Wresz cie so -
bie przy po mniał. To oczy wi ście był Al bert
Ein ste in! Sta rzec nie po świę ca jąc mu
uwa gi ru szył ener gicz nym kro kiem pro sto
przed sie bie, w koń cu zni ka jąc za ho ry zon -
tem w miej scu, w któ rym on w dzie ciń -
stwie sy tu ował ko niec świa ta, a któ re
Ein ste in za pew ne na zwał by za krzy wie -
niem cza so prze strze ni.

■
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Do
na pi sa nia te go ese ju ośmie li ły
mnie książ ki dwu mo ich przy ja -

ciół, a mia no wi cie Wa cła wa Twar dzi ka
O uważ niej szym ani że li do tych miast
tek stu sta ro pol skie go czy ta niu i ja kie
z nie go po żyt ki pły ną roz pra wa ślicz na
i po dzi wie nia god na (Kra ków 1997) oraz
Alek san dra Wil ko nia Dzie je ję zy ka ar -
ty stycz ne go w Pol sce. Śre dnio wie cze
(Ka to wi ce 2004). W pierw szej zna la złem
uza sad nie nie wa rian to we go od czy ty -
wa nia wie lu li ter (np. v mo gła ozna czać
u, w, v czy i lub y; vi de: Twar dzik, op.
cit., s. 47), a za pi sy ty pu vy edrze, wass,
wa schą – trze ba (jak w szy fro gra mach)
uznać za wy ra że nia przy im ko we:
„w wie drze, w was, w wa szę” (ib.,
s. 11); oszczęd ność ma te ria łów pa pier -
ni czych po wo do wa ła iście sza ra dziar skie
za ba wy słow ne, któ re da je się roz wią zać
dzię ki tek stom ła ciń skim, któ re by wa ją
tu naj czę ściej tłu ma czo ne: Czczy enye
o sta dlye dzy evy cze ma rie / po cze czyv
na sche go zba vy enya – to „Czcie nie
o sta dle dzie wi ce Ma ry je po po czę ciu na -
sze go zba wie nia”, czy li w rę ko pi sie
ma my jed no po, któ re mu si my so bie po -
dwo ić, by uzy skać sens zda nia (ory gi nał

ma tu: „post con cep tio nem”; ib., s. 18,
podkr. W. T.). 

Wil koń sze ro ko przed sta wił dzie je
in ter pre to wa nia naj trud niej sze go pol skie -
go utwo ru w chwi li, gdy otrzy ma li śmy
już je go sta le prze dru ko wy wa ny tekst,
przy ję ty w edy cji kry tycz nej: Bo gu ro dzi -
ca. Oprac. J. Wo ron czak, wstęp ję zy ko -
znaw czy E. Ostrow skiej, oprac. mu zy -
ko lo gicz ne H. Fe ich ta. Wro cław 1962,
„Bi blio te ka Pi sa rzów Pol skich”, se ria A,
nr 1. Do pra cy Wil ko nia bę dę się tu naj -
czę ściej od wo ły wał, gdyż mam za ufa nie
do jej usta leń i ocen. 

Oto wer sja tek stu przed sta wio na
w tym fun da men tal nym opra co wa niu na -
uko wym: „Bo gu ro dzi ca dzie wi ca, Bo -
giem sła wie na Ma ry ja, / U twe go sy na
Go spo dzi na mat ko zwo le na, Ma ry ja! /
Zysz czy nam, spu ści nam. / Ky rie le ison.
// Twe go dzie la Krzci cie la, bo ży cze, /
Usłysz gło sy, na pełń my śli czło wie cze.
/ Słysz mo dli twę, jąż no si my, // A dać ra -
czy, je goż pro si my: / A na świe cie zboż -
ny po byt, / Po ży wo cie raj ski prze byt, /
Ky rie le ison” (kom pu ter pod kre śla mi
na czer wo no aż tu zin wy ra zów, a prze -
cież „nie wie”, iż nie któ re z tych ar cha -

Blask

BOGURODZICY

JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
icz nych słó wek mia ły daw niej in ny
sens niż dzi siaj; my ślę tu o „spu ści”,
„zboż ny”, „ży wo cie”). 

Twar dzik prze ko nał mnie, że nie na le -
ży wie rzyć żad nym au to ry te tom, je śli
usta lo ny tekst nie ma do sta tecz nie przej -
rzy ste go sen su. Oto w Chre sto ma tii sta -
ro pol skiej. Tek stach do ro ku 1543 au tor -
stwa Wie sła wa Wy dry i Woj cie cha
Ry szar da Rzep ki (Wro cław 1995, s. 419)
zna lazł się dow cip ny dwu wiersz Pio tra
Bo le sty z ro ku 1453 w na stę pu ją cym
brzmie niu: „Lau da te księ żą! Pas chę
skaź ni, / Bo rad pi wo pi je po łaź ni”. Ta
trans kryp cja od no si się do ory gi na łu, któ -
ry w trans li te ra cji wy glą da tak: „Llau da -
te xą sa pas cha szkasz ny, / bo rad py wo
pye po lasz ny”. Aże by uzy skać blask XV -
-wiecz ne go żar tu, na le ży wy kre ślić wer -
sję Wy dry i Rzep ki z pa mię ci, a ro ze -
śmiać się z mo je go sta ro pol skie go
imien ni ka, lu bią ce go so bie wy pić, ale do -
pie ro po wyj ściu z łaź ni: „Chwal cie, księ -
ża, Pasz ka z kaź ni [z do brych oby cza -
jów], / bo rad pi wo pi je po łaź ni.” (W.
Twar dzik: „Di scor dia ami ca bi lis” al.
przy ja ciel ska swa da. „Tek sty Dru -
gie” 2003, nr 1, s. 156). Ta ko uzbro jo ny
i bo jo wo na stro jo ny, przy stę pu ję do ana -
li zy pierw szej zwrot ki Bo gu ro dzi cy. 

Zda nie „Zysz czy nam, spu ści nam”.
jest wy bra ko wa ne i nie kom plet ne, gdyż
cza sow ni ki zy skać i spu ścić wy ma ga ją
do peł nie nia: ko go po zy skać? Ko go spu -
ścić? Alek san der Brückner, wy zy sku jąc
brzmie nie jed ne go z od pi sów tek stu
Bo gu ro dzi cy, pro po nu je w tym miej scu
umie ścić dłuż sze wy po wie dze nie i zmia -
nę cza sow ni ka spu ścić na rze czow nik
spust, czy li ‘od pusz cze nie’: „U twe go sy -
na, go spo dzi na, / Mat ko zwo le na, Ma -
ry ja, / Zysz czy nam spust wi nam”
(A. Brückner: En cy klo pe dia sta ro pol ska.
Ma te ria łem ilustr. opa trzył K. Es tre -
icher. Tom I: A – M. War sza wa 1990,
kol. 106). Nie któ rzy fi lo lo dzy i hi sto ry -
cy li te ra tu ry (Wa cław Alek san der Ma cie -
jow ski, Alek san der Prze zdziec ki, Jan Ry -
mar kie wicz, An to ni Ka li na, Wil helm
Bruch nal ski, Ta de usz Lehr -Spła wiń ski)
do strze ga li omył ko we wsta wie nie przez
ko pi stę „U” na po cząt ku dru giej li nij ki
tek stu (mo gła to być li te ra „v”, czy li mar -
gi ne so wy skrót wy ra zu „ver sus”);
po usu nię ciu te go błę du zda nie mia ło by
po praw ne brzmie nie: „Twe go sy na Go -
spo dzi na zysz czy nam, spu ści nam”
(vi de: R. Ma zur kie wicz, Z. Wa ni co wa:
Dla cze go „Bo gu ro dzi cę” śpie wa no w li -
tur gicz nym okre sie Bo że go Na ro dze -
nia? „Pa mięt nik Li te rac ki” 2005, z. 2,
s. 34). 

In ni ba da cze, po cząw szy od Ja na Ło -
sia aż po Ro ma na Ma zur kie wi cza i Zo -
fię Wa ni co wą, go dzą się na po zo sta wie -
nie „U” w dru gim wer se cie, ale
pro po nu ją in ne od czy ta nie za pi su cza -
sow ni ków „zysz czy” i „spu ści”, a mia -
no wi cie naj wcze śniej szy za pis („sisz czi
nam, spw czi nam”) chcą po trak to wać ja -
ko nie udol ny wa riant słów: „zyszcz ji
nam, spuść ji nam” (tu kła nia się Twar -
dzik z je go su ge stia mi wie lo znacz ne go
wy zy ski wa nia po szcze gól nych li ter:
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koń co we i rów na ło by się ji, two rząc no -
wy wy raz). Tę wer sję trze ba by by ło in -
ter pre to wać ja ko rów no znacz ną zda -
niu współ cze sne mu: „U twe go sy na
Go spo dzi na zy skaj nam ła ski i ze ślij nam
go” (w proś bie o ze sła nie Chry stu sa
moż na do strzec też kwe stię pa ru zji). 

Naj ory gi nal niej do te go za gma twa ne -
go i za gad ko we go miej sca w Bo gu ro dzi -
cy pod cho dzi Ewa Ostrow ska (vi de:
E. Ostrow ska: O ar ty zmie pol skich śre -
dnio wiecz nych za byt ków ję zy ko wych.
(„Bo gu ro dzi ca”, „Ka za nia świę to krzy -
skie”, „Po słu chaj cie, bra cia mi ła”).
Kra ków 1967, s. 36). Otóż pro po nu je
uznać dys tych „A na świe cie zboż ny po -
byt, / Po ży wo cie raj ski prze byt.” ja ko
re fren, któ ry moż na prze su nąć na ko niec
pierw szej zwrot ki: „zysz czy nam spu ści
nam […] a na świe cie zboż ny po byt, /
po ży wo cie raj ski prze byt.” (vi de: Wil -
koń: op. cit., s. 50). Ostrow ska po tra fi
nam na wet pod po wie dzieć, czy ana fo -
ra w 8. i 9. li nij ce („A dać ra czy, je goż
pro si my: / A na świe cie zboż ny po byt”)
jest nie do łę stwem au to ra, czy też to A zo -
sta ło uży te w dwu róż nych zna cze -
niach: „W a dać ra czy ma zna cze nie dzi -
siej sze go i; dru gie a trze ba roz wią zać
ja ko ‘a mia no wi cie’. Jed na więc funk -
cja sty li stycz na te go po dwój ne go a po -
le ga na po wtó rze niu, któ re w po ezji śre -
dnio wiecz nej, zwłasz cza na po cząt ku
ko lej nych wer sów, mia ło szcze gól ną
war tość ar ty stycz ną. Dru ga funk cja po -
le ga na uży ciu tych sa mych wy ra zów
w dwóch róż nych zna cze niach”
(E. Ostrow ska: Z dzie jów ję zy ka pol skie -
go i je go pięk na. Stu dia i szki ce. Kra -
ków 1978, s. 14). 

Je śli pierw sza zwrot ka tej naj star szej
pol skiej pie śni two rzy li ryk ma ryj ny
(ma rio lo gicz ny), to dal sze czę ści car men
pa trium ma ją cha rak ter chry sto lo gicz ny.
Tu pro blem po le ga na usy tu owa niu
trzech po sta ci: Chry stu sa, Ma ryi oraz Ja -
na Chrzci cie la. Umiesz cze nie Je zu sa
w środ ku tej tria dy pro wa dzi w re zul ta -
cie do kre acji tzw. de esis (rza dziej: de isis;
tak pi sze au tor En cy klo pe dii sta ro pol skiej,
op. cit., kol. 104-105), czy li „przed sta wie -
nia Chry stu sa ma ją ce go po bo kach Mat -
kę Bo ską i św. Ja na Chrzci cie la, uka za -
nych w po zach mo dli tew nych” (Wiel ki
słow nik wy ra zów ob cych PWN. Red.
M. Bań ko. War sza wa 2003, s. 245).
Nieocze ki wa nie zna lazł się ba dacz, Jo -
sip Hamm, któ ry w za pi sie krzci cie la nie
wi dzi Chrzci cie la, ale ob raz „krwi i cia -
ła” Je zu sa Chry stu sa: „Nic na to miast
w tym kon tek ście nie tłu ma czy krzci cie -
la, na wet Brückne ro we po wo ły wa nie się
na iko no gra fię, a już na pew no nie
w ta kiej mie rze, jak by to so bie ży czy li
nie któ rzy. O ileż bo wiem istot niej sze by -
ło Chry stu so we prze mie nie nie chle ba
i wi na w Cia ło i Krew” niż Jan Chrzci -
ciel, „któ re mu nie przy pi su je my prze cież
ja kiejś szcze gól nej ro li po śred nic twa
mię dzy Chry stu sem a ludź mi”
(J. Hamm: „Bo gu ro dzi ca” w per spek ty -
wie po łu dnio wo sło wiań skiej. Przeł. A.
Bo ro wiec. „Pa mięt nik Li te rac ki” 2005,
z. 2, s. 23).

Jak wi dać, oma wia ny tekst przy no si
rze czy wi ście ist ną pro fu zję ła mi głó -
wek! A prze cież nie wspo mnia łem jesz -
cze o se man ty ce pod sta wo wych ar cha -
izmów, po łą czeń wy ra zów, w tym sen su
roz dziel ne go pi sa nia Bo gu ro dzi ca,
a tak że o pro ble mie da to wa nia ba da ne -
go za byt ku ję zy ka pol skie go. Za cznij my
od in ci pi tu pie śni. Sta ni sław Urbań -
czyk „pro po nu je od czy ta nie te go zro stu
ja ko kon struk cji syn tak tycz nej bo gu
ro dzi ca, co je go zda niem sta no wi grę ję -
zy ko wą” z wy ra że niem „bo giem sła wie -
na z te go sa me go wer su. Wy ra że nie bo -
gu ro dzi ca mo gło w tym uję ciu sta no wić
nie ar cha izm, ale neo lo gizm po etyc ki”
(Wil koń, ib., s. 37). Urbań czyk pi sze:
„Sło wa Bo gu ro dzi ca dru ku je my tu
świa do mie roz dziel nie”, po nie waż „bo -
gu ro dzi ca jest wa ria cją bo ga ro dzi cy czy
bo go ro dzi cy”, po dob nie jak wy ra że nie
bo giem sła wie na „wy glą da na mu ta cję
bo go sła wio nej” (S. Urbań czyk: „Bo gu -
ro dzi ca”. Pro ble my cza su po wsta nia i tła
kul tu ral ne go. W te goż: Pra ce z dzie jów
ję zy ka pol skie go. Wro cław 1979, s. 129).
Wil koń po wścią ga nie co gry ję zy ko we
Urbań czy ka, kon klu du jąc, iż „kon struk -
cja Bo gu ro dzi ca to ar cha izm flek syj no -
-syn tak tycz ny, któ ry mógł się prze -
kształ cić w zrost Bo gu ro dzi ca” (ib.,
s. 39; podkr. A. W.). Do daj my, że pi sow -
nia Bogv ro dzi cza po ja wi ła się oko -
ło 1407 ro ku, w pierw szym utrwa le niu
póź niej sze go hym nu spod Grun wal du.
No ta be ne, Wil koń wspo mi na frag ment
La to pi su ru skie go, gdzie pod da tą 1248
po da je się, „iż Po la cy sta wa li do bi twy
‘kier lesz po jusz cze’ (‘śpie wa jąc kier -
lesz’)” (Wil koń, ib., s. 43), co na le ży łą -
czyć z Ky rie le ison Bo gu ro dzi cy: „Jest też
praw do po dob ne, iż za pis z La to pi su ru -
skie go od no si się do na szej pie śni” (ib.). 

Po dob nie skom pli ko wa ną se man ty kę
ma ją i in ne ar cha icz ne wy ra że nia Bo gu -
ro dzi cy. My ślę np. o kon struk cji syn tak -
tycz nej Bo giem sła wie na. Wil koń stwier -
dza, że ta ki ar cha izm ni gdy póź niej już
„w tej po sta ci nie wy stą pił” (ib., s. 40).
In ny sta ro -cer kiew no -sło wiań ski ar cha -
izm – dzie la czy li ‘dla” – też „ni gdzie in -
dziej na te re nie Pol ski nie zo stał od no -
to wa ny”: „wy stę pu je nie na za sa dzie
ro dzyn ka, ale we spół z in ny mi ar cha -
izma mi w Bo gu ro dzi cy, któ re w łącz -
nym uję ciu sta no wią bar dzo po waż ną
prze słan kę, że był to utwór sta ry” (ib.,
s. 41). Po dob nie „pa tro ni micz ny [czy -
li ‘na zwi sko utwo rzo ne od imie nia oj -
ca’, Wiel ki słow nik…, s. 953] bo życ ‘syn
Bo ga’ wy stą pił w pol sz czyź nie tyl ko
raz” (ib., 35). My ślę, że in ne przy wo -
ła nia bo ży ca (np. w Dzie jach grze chu
Ste fa na Że rom skie go czy Kwia tach
pol skich Ju lia na Tu wi ma) by ły tyl ko alu -
zja mi hoł dow ni czy mi i chwy tem za dzi -
wie nia czy tel ni ka tak od le gły mi sko ja -
rze nia mi! Gra słów nie wąt pli wie
po ja wia się w ry mie „po byt – prze byt”.
Ale i tu za uwa ża się rzad kość tych słów:
„Wy raz po byt nie wy stę pu je w Słow ni -
ku sta ro pol skim, na to miast sy no nim
prze byt po świad czo ny jest kil ka ra zy”
(ib., s. 45).

Na za koń cze nie mo ich wy wo dów,
z ko niecz no ści bar dzo trą cą cych kom -
pi la cją (bo każ dy ko men ta tor chce za -
bły snąć ja kąś no wa lij ką i sen sa cyj -
nym zna le zi skiem, er go du żo tu mam
ma te ria łów do re fe ro wa nia!), po sta ram
się za pre zen to wać mo je tłu ma cze nie
Bo gu ro dzi cy z trzech ję zy ków, czy li ła -
ci ny („Ma ria” za miast ro dzi mej for my
te go imie nia: Ma rza), gre ki i sta ro polsz -
czy zny, na współ cze sną uro czy stą mo -
wę Po la ków: Ro dzi ciel ko Bo ga, dzie -
wi co, uwiel bio na przez Bo ga Ma ry jo!
/ Przez twe go sy na, Pa na, mat ko wy bra -
na, Ma ry jo! / Po zy skaj go nam, ze ślij
go nam. / Pa nie zmi łuj się! // Sy nu Bo -
ży, pa mię ta jąc o twym Chrzci cie lu, /
Wy słu chaj gło sów mo dli twy, speł nij
pra gnie nia czło wie cze, / Usłysz mo dli -
twę, któ rą wzno si my, / I racz nam dać,
o co pro si my: / Na tym świe cie do stat -
ni po byt, / A po ży ciu prze by wa nie w ra -
ju. / Pa nie zmi łuj się! (vi de: T. Mi cha -
łow ska: Śre dnio wie cze. War sza wa 1995,
s. 284; Śre dnio wiecz na pieśń re li gij na
pol ska. Oprac. M. Ko rol ko. Wro -
cław 1980, BN I, 65). 

Kło po ty ze zro zu mie niem dziś Bo gu -
ro dzi cy wią żę rów nież z jej war stwą
brzmie nio wą. Przy kła do wo: wszyst kie
ry my pierw szej zwrot ki za wie ra ją
w ostat niej sy la bie sa mo gło skę a, co
wy wo dzi się „ze sta rych se kwen cji ‘al -
le lu ja tycz nych’ po cho dze nia fran cu -
skie go lub nie miec kie go” (Mi cha łow -
ska: op. cit., s. 289). Je rzy Wo ron czak,
zwra ca jąc uwa gę na kunsz tow ność
bu do wy utwo ru, dzie li hymn na krót -
kie se mi ver si cu li (czą stecz ki), uka zu -
ją ce wspa nia ły rytm i mu zycz ność te -
go ar cy dzie ła pol skiej i eu ro pej skiej
śre dnio wiecz nej li te ra tu ry: „I. 1. Bo gu -
ro dzi ca / dzie wi ca, / Bo giem sła wie na
/ Ma ry ja, / 2. U twe go sy na / Go spo -
dzi na / mat ko zwo le na, / Ma ry ja, / 3.
Zysz czy nam, / 4. spu ści nam. / 5. Ky -
rie le ison! // II. 1. Twe go dzie la / Krzci -
cie la, / bo ży cze, / 2. Usłysz gło sy, / na -
pełń my śli / czło wie cze. / 3. Słysz
mo dli twę, / jąż no si my / 4. A dać ra czy,
/ je goż pro si my: / 5. A na świe cie /
zboż ny po byt, / 6. Po ży wo cie / raj ski
prze byt. / 7. Ky rie le ison!” (Wil koń,
s. 46).

Ju lian Krzy ża now ski w ro ku 1963 pi -
sał, że po wsta ło już oko ło 600 prac
o car men pa trium (J. Krzy ża now ski:
Zno wu o „Bo gu ro dzi cy”. W to mie zb.:
Z pol skich stu diów sla wi stycz nych.
Pra ce na V Mię dzy na ro do wy Kon gres
Sla wi stów w So fii 1963. T. 2. War sza -
wa 1963, s. 5). W dru giej de ka -
dzie XXI wie ku, czy li po nad pół stu le -
cia póź niej, ela bo ra tów ta ko wych bę dzie
za pew ne pod 700? Oby mój esej w spi -
sie skru pu lat ne go skry by, zaj mu ją ce go
się enu me ra cją wszyst kich szki ców,
przy czyn ków, prze glą dów, omó wień,
bi blio gra fii, re cen zji, ar ty ku łów, stu -
diów, roz praw, mo no gra fii, syn tez i ksią -
żek o Bo gu ro dzi cy – nie za słu żył so bie
tyl ko na trzy szóst ki!

■ 61

sl06s60-61m  18-06-28  11:00  Strona 2



62

To
pew ne: „Unie sie nas wiatr”. Ma rian
Ki siel zda niem tym, wy po wie -

dzia nym wie lo krot nie w je go naj now -
szym to mie po etyc kim, wy ra ził prze ko -
na nie przy szłe go zwy cię stwa ży wio łu
nad czło wie kiem. Cho ciaż wiatr jest tu -
taj de li kat ny, nie gwał tow ny, za wie ra
w so bie si łę uzdal nia ją cą do lo tu, wzbi -
cia się po nad zie mię. Ten z jed nej stro ny
przy no si – jak pi sał Ga ston Ba che -
lard – „bło gie po czu cie lek ko ści” i wol -
no ści, z dru giej ma wpi sa ne w sie bie ry -
zy ko upad ku. Sam wiatr jest na to miast
ta jem ni cą: „[…] wie je tam, gdzie chce,
i szum je go sły szysz, lecz nie wiesz, skąd
przy cho dzi i do kąd po dą ża” (J 3,8). 

Te nie wia do me (źró dło i cel, z któ re -
go i do któ re go ży wioł ten zmie rza)
wzbu dza ją w po ecie lęk. Dla te go Ki siel
w swo ich wier szach py ta o po śmiert ne
(me ta fi zycz ne?) miej sca ist nie nia: „wiatr
nas unie sie, / po nio są ra mio na // w tę,
tam tą, in ną, / ileż tych prze strze ni”
(s. 11). Au tor Dro gi nie opo wia da jąc się
po stro nie żad ne go ze sta no wisk re li gij -
nych na te mat ży cia po śmier ci, wska -
zu je ra czej na wie lość, nie na zwa nych
kon kret nie sfer „by cia -w -świe cie”,
uświa da mia nie moż li wość ich zlo ka li -
zo wa nia i na zwa nia. Wie, że te mu lek -
kie mu, uno szą ce mu wszyst ko nad zie -
mią po wie wo wi nie war to ufać.
W każ dej chwi li mo że on zmie nić swój
kie ru nek, prze mie nić się w wi chu rę czy
w hu ra gan. Od mo cy je go po dmu chu za -
le ży si ła lo tu, dal szy los czło wie ka:
„wiatr za wie wa, / ty za wie wasz z nim,
// kie dy wiatr usta nie, / ty usta niesz
z nim” (s. 56). 

Nie pod wa żal ny jest tyl ko fakt sa mej
śmier ci: „nie dłu go umrze my, / bo ta kie
jest ży cie” (s. 11). Po eta mo ment odej -
ścia z te go świa ta wy obra ża so bie
na róż ne spo so by. Po pierw sze ja ko

roz łą cze nie od te go, co do tąd by ło mu
naj bliż sze: „twa rze, uśmie chy / sta ły się
już bie lą, // spoj rze nia, gło sy / gdzieś się
od da li ły” (s. 11); po dru gie ja ko coś za -
ska ku ją ce go i za ra zem prze ra ża ją ce go:
„już wir nas wcią ga / wzy wa mlecz -
na dro ga” (s. 11). Ten nie co in fer nal ny
ob raz wcią ga ją cej czło wie ka ot chła ni zo -
sta je zła go dzo ny in nym, przed sta wia ją -
cym ga lak ty kę – ob ja wia ją cą się
przed ocza mi czło wie ka smu gę świa tła
prze ci na ją cą nie bo. Śmierć nabiera tu -
taj wy mia ru ko smicz ne go, ale też mo że
być epi fa nią, chwi lo wym ob ja wie niem,
bły skiem. 

Po dob nie nie jed no znacz nie po eta my -
śli o miej scu spo czyn ku. Naj pierw to
mu ro wa ny, wiecz ny i „ostat ni D.O.M.”
(s. 23), Do mus Omnium Mor tu orum, co
ozna cza „Dom Wszyst kich Zmar łych”.
Wy ra ża on wspól no tę tych, któ rzy ode -
szli, ko ja rzy się ra czej z kra iną szczę śli -
wo ści, ja kimś osta tecz nym azy lem zmar -
łych, w któ rym to czy się ich dal sze ży cie.
Po eta, sta wia jąc sie bie w ro li do ra dza -
ją ce go mę dr ca, na pi sze na wet wię cej:
„kie dy cię po pro szą / do do mu wy bie -
lo ne go // wstę puj bez lę ku / kła niaj się
na pro gu” (s. 34) – do po wiedz my – czuj
się jak u sie bie w do mu. Po eta w ten spo -
sób oswa ja po śmiert ną prze strzeń, prze -
ko nu je, że nie róż ni się ona ni czym od tej
za ży cia. Z dru giej jed nak stro ny grób
na cmen ta rzu to dla czło wie ka wię zie -
nie, prze ra ża ją ca „piw ni ca z be to nu // by
nie móc się wy do stać”, „cze luść” (s. 31),
prze strzeń osta tecz ne go za tra ce nia.

My śli o śmier ci i prze mi ja niu na wie -
dza ją, nie po ko ją sny au to ra Ła za rza.
Pod miot mó wi: „Mu sisz się zmie rzyć
[…] // z tam tym snem, / co jest już snem”
(s. 6), i któ ry „po wie ki sma ga” (s. 6).
Nie przy no si on zwy kłe go ob ra zu oni -
rycz ne go. Ude rza i nie po koi śnią ce go,

KSIĄŻKI KATARZYNA NIESPOREK

Poezja pytań

któ ry ma do czy nie nia ra czej z kosz ma -
rem. Po eta jest nie po ko jo ny w nim
przez daw ne sło wiań skie zmo ry i de mo -
ny: „zle cia ły się i szcze rzą / strzy ga ze
strzy go niem // a za ni mi wart ko / gnie -
ciu chy i gniot ki // bi że i noc ni ce / spra -
gnio ne mych lę ków // ubo ża ży row ni cy
/ już zza ką ta śle pią” (s. 20). Wszyst kie
bu szu ją w no cy, stra szą, we dług wie rzeń
lu do wych wy ła nia ją się z ciem nych za -
kąt ków do mu: stry chów i piw nic, aby
tyl ko spę dzić sen z po wiek czło wie ka.
Nie któ re z nich to prze ra ża ją ce, po -
śmiert ne for my eg zy sten cji ludz kiej du -
szy. Chcą one – jak na pi sał ob ra zo wo po -
eta – „sen ką sać” (s. 20). 

Ale w wier szach Ki sie la są też sny prze -
spa ne. Do tych nie przy cho dzą już zmo -
ry, lecz lu dzie – bli scy i da le cy. Przy by -
wa ją po po etę i opro wa dza ją go po (nie)
zna nych prze strze niach, jak by chcie li
za pre zen to wać mu za świa ty. Twór ca za -
sta na wia się: „Cze go chcą w śnie / prze -
spa nym, // dla cze go mnie ca łu ją, / bio rą
pod rę kę, // pro wa dzą w ja kąś dal?”
(s. 38). W tym ma rze niu sen nym Ki siel
wy obra ża so bie umie ra nie ja ko przej ście
na kra niec in ne go świa ta. Prze strze nią po -
śred nią po mię dzy ży ciem i śmier cią jest
sfe ra oni rycz na: „i oto kres po dró ży: //
prze cho dzi my na dru gą stro nę / ja ze snu
i ja z ba ga żem // prze wie szo nym przez ra -
mię” (s. 45). Trwa jąc w śnie, po eta ba lan -
su je na gra ni cy by cia i nie -by cia, jest i nie -
-jest: „oto wró ci łem / a jesz cze mnie nie
ma” (s. 51). W prze strze ni snu pod miot
au to ra Wy po min ków do strze ga tak że sa -
me go sie bie. Po cząt ko wo te mu wi do ko -
wi nie do wie rza. Kie dy prze ko nu je się, że
nie jest on prze wi dze niem za da je py ta nie:
„dla cze go prze szył mnie lęk, gdy zo ba -
czy łem sie bie, // idą ce go przed sie bie, /
nie wi dzą ce go mnie?” (s. 36). Oso ba mó -
wią ca zwra ca uwa gę na czas, któ ry nie -
prze jed na nie bie gnąc, od ci snął pięt no
na jej twa rzy: „Nie ta ki by łem jak daw -
niej: […] // już mi po wie ki opa dły”
(s. 36). 

Ki siel w swo ich wier szach ze sta wia
prze szłość z te raź niej szo ścią. W Unie -
sie nas wiatr umie ścił obok sie bie dwa
utwo ry: Na gło wi ce, ko niec la ta 1942
oraz Pa ster ka (II). Moż na czy tać je
osob no (i tak po wsta wa ły), ale też ra -
zem – w kon tek ście Za gła dy. W pierw -
szym z nich po eta przy po mi na o ję drze -
jow skim get cie, do któ re go zo sta li
prze sie dle ni Ży dzi z Na gło wic i oko li -
cy. Au tor Czu ło ści pró bu je wy obra zić so -
bie jak wy glą da ła dro ga pro wa dzą ca
do miej sca ich „chwi lo we go za miesz ka -
nia” (s. 7). W dru gim z wy mie nio nych
wier szy, Ki siel na wią zu je naj pierw
do umiesz czo ne go w to mie C’est la vie
li ry ku Pa ster ka. Wów czas: „zim ne ognie
lą do wa ły / na ga łę ziach so sen // skrzy -
ły się igły / zmro żo ne lo dem // skrzy ły
się ognie / za cze pio ne w gwiaz dach //
Bóg się ro dził / jak co ro ku // ogień
krzep nął / ciem niał blask”. W Unie sie
nas wiatr ob raz ten ule ga zmia nie. Te -
raz to już in na pa ster ka – po za gła dzie
tam tych lu dzi i daw ne go świa ta: „w tej
wsi, gdzie już nic / nie jest tak, jak daw -
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Ma rian Ki siel: Unie sie nas wiatr. Ka to wi ‐
ce: Wy daw nic two Na uko we „Śląsk” 2018,
s. 64. 

Woj ciech Ku czok: Czar na. Wy daw nic two
Od de ski do de ski. War sza wa 2017, s. 235.

W
oj ciech Ku czok w swo jej po wie ści
wy da je się wy cho dzić z po dob ne go za -

ło że nia – do ty czą ce go uczuć – jak Da vid Hu -
me, osiem na sto wiecz ny fi lo zof bry tyj ski.
Kie dy jed nak au tor Trak ta tu o na tu rze ludz -
kiej ka te go rie uczu cia trak tu je nie zwy kle sze -
ro ko, wli cza jąc w nie ogół do świad cze nia,
to pol ski pi sarz re du ku je uczu cie wy łącz nie
do freu dow skie go po pę du. Po pę du, któ ry
w Czar nej zo stał przed sta wio ny bez pró by
za głę bie nia się w mo ty wa cje psy cho lo gicz -
ne po sta ci. Przez ta kie po dej ście czy tel nik
otrzy mu je świat na świe tlo ny tyl ko od stro -
ny wszech obec nej zdra dy i kom pul syw nych
za cho wań sek su al nych. 

Czar na to hi sto ria o roz cza ro wa niu.
W po wie ści zo sta ło ono po trak to wa ne po -
wierz chow nie. Za bra kło głę bi i spra wy
czło wie ka, tym bar dziej że po wieść sta ra się
pre ten do wać do cze goś wię cej niż opis wy -
da rzeń na Pod la siu. „Fa bu ła jest bar dzo pro -
sta, jak to wy pad ku mo ich ksią żek” – ty mi
sło wa mi au tor w wy wia dzie udzie lo ne mu
Pau li Szew czyk ko men tu je opo wieść o mi -
ło snym trój ką cie. O hi sto rii au ten tycz nej,
któ ra na prze ło mie stu le ci ro ze gra ła się we
wsi w wo je wódz twie pod la skim. 

Opo wieść bu do wa na jest przez roz mo wy
i my śli po sta ci, mo men ta mi nar ra cja sta je się
pierw szo oso bo wa. Ko men ta rze nar ra to ra
ze wnętrz ne go ogra ni czo ne są do mi ni mum,
ujaw nia się on je dy nie w nie wiel kich par tiach
tek stu. Wy mie nio ne ele men ty kom po zy cji,
po zwa la ją trak to wać po wieść au to ra Gno ju
bar dziej ja ko przy po wieść niż re la cję z dra -
ma tycz nych wy da rzeń. Gdy by wszyst kie ele -
men ty utwo ru po tra fi ły z so bą sku tecz nie ko -
re spon do wać, Czar na by ła by, jak na pi sa ła
w „No wych Książ kach” Pau li na Adam -
czyk, po wie ścią „bez sprzecz nie ob na ża ją cą
pew ne praw dy ży cio we”. Nie ste ty, tak się
nie sta ło, no wa po wieść Ku czo ka ni cze go nie
ob na ża, roz bie ra je dy nie bo ha te rów. 

Z uni wer sal no ści prze ra dza się w ba nał,
któ re go zwień cze niem jest wier szo wa ny
spis śmier tel nych ran po nie sio nych przez Pa -
weł ka z rąk Ma rii, by łej ko chan ki je go oj -
ca. Im pli ka cja jest tu nad zwy czaj pro sta: cho -
ro bli wa za zdrość spo wo do wa ła ze mstę nie

na in dy wi du al nej oso bie, lecz na ar che ty picz -
nej mę sko ści. Psy chi ka Ma rii zo sta ła oka -
le czo na, zre du ko wa na do trzech zgod nych
ze so bą sił: sek su al no ści, za zdro ści i roz go -
ry cze nia... I ni cze go wię cej. Tym sa mym,
świat wy ła nia ją cy się z jej mo no lo gów jest
świa tem tyl ko tych trzech za sad. 

Woj ciech Ku czok nie oba wia się dra stycz -
nej re duk cji i wy ko rzy sty wa nia ste reo ty pów,
dla te go też mat ka Ma rii jest za bor cza i pry -
mi tyw na; ko cha nek mę ski, bo ga ty i pew ny
sie bie; je go ro dzi na na iw na; spo łe czeń stwo
głu pie i ego istycz ne; a wszyst kich ich naj -
bar dziej in te re su je, z kim ak tu al nie sy pia Ma -
ria.

Tra ge dia na Pod la siu zo sta ła przed sta wio -
na przez au to ra Pro szę mnie nie bu dzić bez
naj mniej sze go wy sił ku zro zu mie nia roz gry -
wa ją cych wy da rzeń. W ra mach re flek sji, czy -
tel ni ko wi zo sta ją pod su nię te ko mu na ły, na -
mna ża ją ce się wraz z roz wo jem fa bu ły.
Do apo geum do cho dzi w roz dzia le Wa ta ha,
w któ rym dla utwier dze nia czy tel ni ka
w prze ko na niu, że świat jest per ma nent nie
zły, na przy stan ku au to bu so wym Ma ria ko -
lej no drę czo na jest przez: pi ja ków, obo jęt -
nych po dróż nych, kon tro le ra bi le tów, zno -
wu po dróż nych, po li cjan tów, Je re mie go,
mo men ta mi drę czy też sa ma sie bie. Na war -
stwie nie ele men tów o ta kim sa mym na ce -
cho wa niu emo cjo nal nym po wo du je efekt od -
wrot ny niż au tor Czar nej za mie rzał. Tra ge dia
sta je się far są. 

Czar na Woj cie cha Ku czo ka jest po wie ścią
nie rów ną. Z jed nej stro ny uni wer sal ną, z dru -
giej – in fan tyl ną. Au tor sta ra się za ry so wać
hi sto rię z róż nych per spek tyw, tym sa mym od -
na leźć głę bię psy chi ki czło wie ka, je go mo -
ty wa cje i ukry te pra gnie nia. W mo men cie,
w któ rym ma się przed czy tel ni kiem od sło -
nić ogól na praw da, po ja wia się jed nak ba nał.
Sku tecz nie za sła nia ją cy moż li wość spoj rze -
nia w głę bię, o któ rej pi sał Bru no Schultz
w Anek sji pod świa do mo ści. 

KSIĄŻKI BARTŁOMIEJ BIELAS

Kukiełkowy świat

niej, // moc nie tru chle je, / nie ciem nie -
je blask” (s. 10). 

Po eta w naj now szym to mi ku wska zu -
je na cel swo jej po ezji. Two rzą ce je zna -
ki, wy ra zy, zda nia wy le wa ją się sa me
i ukła da ją w wier sze o umie ra niu i prze -
mi ja niu: „sło wa się mno żą / jed no ro dzi
dru gie // jak by chcia ły po wie dzieć / cze -
go słu chać nie chce my” (s. 17). Na przy -
krza ją się więc sa me, gło sząc trud ny te -
mat śmier ci, któ re go lu dzie w swo ich
roz mo wach wo le li by unik nąć. Sam twór -
ca do strze ga swo ją mi sję ja ko po eta.
W jed nym z wier szy zwra ca się jak by
do sie bie: „nie by ło cie bie: w pla nach te -
go świa ta, / hi sto rii ga tun ku, za my śle Bo -
ga. // Aje steś – i gło sisz śmierć / jak zmar -
twych wsta nie” (s. 43). Au tor Kro ni ki
no cy, pi sząc o prze mi ja niu, speł nia za tem
swo ją po win ność. Ale też jest wy czu lo ny
na śmierć, do strze ga jąc ją w tym, co co -
dzien ne i po wszech ne: „pu sta szu fla da /
kie dyś by ła peł na // a te raz pu sta / wy glą -
da jak trum na” (s. 29); „sta ra ba ba na grze -
chot ce gra // jak by wy bi ja ła rytm / twych
ostat nich kro ków” (s. 21). By wa tak że, że
po eta zwra ca się do sa mej śmier ci, ma jąc
od wa gę pro sić ją o coś dla sie bie: „gdzie
to się sta nie / i dla cze go wte dy // je śli ma
stać się / to nie chaj się sta nie // ale nie wte -
dy / kie dy za cznie pięk nieć // kwiat kasz -
ta now ca” (s. 33). Uj mu ją ca to proś ba,
wska zu ją ca tak że na wraż li wość pod mio -
tu na pięk no przy ro dy. 

Ki siel w swo ich wier szach pa mię ta
o bli skich zmar łych, któ rym de dy ku je
utwo ry. Swo je po etyc kie wień ce, bę dą -
ce tak że ele gia mi czy epi ta fia mi w Unie -
sie nas wiatr ofia ro wu je Gra ży nie Wilk,
An drze jo wi Adam kie wi czo wi, Ta de -
uszo wi Ki jon ce oraz Ka ta rzy nie Such -
cic kiej. To lu dzie kul tu ry i na uki, po eci
i po et ki. Cho ciaż li ry ki te zo sta ły po świę -
co ne kon kret nym oso bom (przez wska -
za nie w ty tu le wier sza da ty ich śmier ci),
są uni wer sal ne. Zło żo no je ze słów,
któ re mo gą że gnać każ de go zmar łe go.
Sta no wią one tro skę o dal sze ist nie nie
tych, co ode szli. Pa mięć o nich uspo ka -
ja twór cę. Wie on, że nie ży ją cy od wdzię -
cza ją się za nią: „przy je cha łem, / po sta -
wi łem zni cze, // moi zmar li ob da rzy li
mnie / pło mien nym uśmie chem” (s. 24).

Ma rian Ki siel two rzy po ezję py tań.
„Cze go bę dzie żal?” (s. 5), „czy mam da -
lej iść?” (s. 12), „co to by ło, kie dy, / kto
to za pa mię tał?” (s. 5), „szli śmy w tę stro -
nę, / dla cze go nie w in ną? // […] ja ki był
w tym sens?” (s. 5), „co mi nę ło?”
(s. 15), „Te wier sze, to ży cie / ten czas
eks ta tycz ny, / czy mnie za trzy ma ją / choć
na jed ną wód kę?” (s. 32) itd. By wa tak -
że, że owe py ta nia nie są wy ar ty ku ło wa -
ne zna kiem za py ta nia, ale zo sta ją za da -
ne. Na część z nich po eta zna od po wiedź,
nad in ny mi się za sta na wia. To z je go
prze my śleń, ob ser wa cji świa ta, czło -
wie ka i sa me go sie bie po wsta ją wier sze. 
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Ber tolt Brecht jest twór cą o wie lu twa rzach
i po sta cią bu dzą cą nie ma ło kon tro wer sji.

A jed nak je go twór czość jesz cze i dzi siaj ma
du żą si łę od dzia ły wa nia, co uka zu je wy da -
ny w sześć dzie sią tą rocz ni cę śmier ci ar ty sty
tom Wo kół Ber tol ta Brech ta. Książ ka skła -
da się z trzech głów nych czę ści. Pierw sza jest
po świę co na pre zen ta cji pa ra dyg ma tów in ter -
pre ta cyj nych. Uka za ne one zo sta ły w for mie
skon fron to wa nia pol skie go i nie miec kie go
dys kur su na te mat sprzecz no ści i pęk nięć
w ob rę bie kon kret nych dzieł Brech ta, punk -
tów prze cięć, no wych ujęć i optyk li te ra tu -
ro znaw czych. Flo rian Vaßen po słu gu je się ka -
te go ria mi „no wo cze sno ści” i „ostro ści”.
Czy ni to głów nie w na wią za niu do ka te go -
rii „in no ści”. Ba dacz za uwa ża, że po dej ście
dra ma tur ga do za gad nie nia „ob co ści” za słu -
gu je na szcze gól ną uwa gę ze wzglę du na wy -
kry sta li zo wa nie się u nie go te go do świad cze -
nia ja ko „wła snej wie lo ści”, co im pli ku je
za ra zem pod ję cie kon struk tyw nej po sta wy
wo bec od mien no ści. Günther He eg przy glą -
da się na to miast Brech tow skiej kon cep cji ge -
stu ja ko „me dium trans kul tu ro wej me dia cji”,
pró bu jąc jed no cze śnie wy eks po no wać je go
przy szło ścio wy po ten cjał, m.in. z per spek -
ty wy „ob cej” kul tu ry. 

Do ba dań z krę gu gen der stu dies nad twór -
czo ścią Brech ta na wią zu ją w to mie dwa ar -
ty ku ły. Przed mio tem roz wa żań Ni ny Ma tu -
sik -No wa ry jest dra mat Pan Pun til la i je go
słu ga Mat ti. Au tor ka po le mi zu je tu w kil ku
kwe stiach od no śnie za gad nień do ty czą cych
płci z tek stem in nej ba dacz ki twór czo ści
Brech ta spod zna ku gen der stu dies, z Aną
Ku gli. Na to miast Gra ży na Kru piń ska, ana -
li zu jąc ob ra zy mę sko ści w utwo rze Ba al,
kon cen tru je się na pre zen ta cji w nich pew -
nych za ła mań i pęk nięć. Utwór Ba al jest rów -
nież przed mio tem ana li zy Zbi gnie wa Fe li -
szew skie go, któ ry przy glą da się „re gu łom
bez gra nicz ne go he do ni zmu” w utwo rze ce -
lem wy pra co wa nia teo rii kon sump cji
u Brech ta. 

Wol fgang Beu tin śle dzi mo tyw Jo an ny
d’Arc, ana li zu jąc jej wa rian ty w trzech sztu -

kach te atral nych, w Świę tej Jo an nie szlach -
tu zów, któ rej ak cja roz gry wa się w XX -
-wiecz nym Chi ca go, na stęp nie w Wi zja che
Si mo ny Mar chard, w któ rej au tor prze no si
czy tel ni ka do oku po wa nej przez re żim na zi -
stow ski Fran cji oraz w na pi sa nej już po woj -
nie sztu ce Pro ces Jo an ny d’Arc w Ro -
uen 1431, po wsta łej we dług słu cho wi ska
An ny Se ghers dla Ber li ner En sem ble.
Do dwóch in nych dzieł Brech ta – Ko ła kre -
do we go i Pie śni sztu ko pi sa – na wią zu je
Gerd Koch, eks po nu jąc ich po szcze gól ne
war stwy i nar ra cje ce lem uka za nia stwo rzo -
ne go przez Brech ta „no we go wzor ca pro duk -
tyw nej sztu ki ko pio wa nia”.

Część dru ga to mu po świę co na jest uka za -
niu dra ma tów Brech ta w dia lo gu z in ny mi
kul tu ra mi, pi sa rza mi i ję zy ka mi. Zgro ma dzo -
ne tu szki ce są war te uwa gi m.in. z uwa gi
na przy wo ła nie do tych czas ma ło zna nych
wąt ków bio gra ficz nych. Gra ży na Bar ba ra
Szew czyk tro pi szwedz kie in spi ra cje i wąt -
ki w twór czo ści za ło ży cie la Ber li ner En sem -
ble, przy ta cza jąc nie tyl ko cie ka we epi zo dy
z po by tu ar ty sty na emi gra cji w Szwe cji, ale
rów nież po le mi zu jąc w kil ku aspek tach
z ame ry kań ską li te ra tu ro znaw czy nią Jen ni -
fer Wat son od no śnie wcze sne go pro jek tu sce -
nicz ne go Brech ta, sta no wią ce go pró bę ada -
pta cji po wie ści Sel my La gerlöf Gösta
Ber ling. Fran ce sca Vi dal, przy wo łu jąc ko re -
spon den cję Brech ta z Ern stem Blo chem, ana -
li zu je zna cze nie re to ry ki w pra cach te go
pierw sze go, umoż li wia jąc tym sa mym wgląd
w je go pro ces twór czy. Do przy wo ła nej już
w czę ści pierw szej to mu ka te go rii ob co ści na -
wią zu je tak że tekst au tor stwa Evy -Ma rii
Sie gel na te mat we wnętrz ne go związ ku po -
mię dzy po szcze gól ny mi tech ni ka mi sce -
nicz ny mi u Brech ta i Ger har ta Haupt man na. 

Dla znaw ców twór czo ści Brech ta za sko -
cze niem bę dzie re cep cja je go po sta ci i dzie -
ła u Ma xa Fri scha. Bar ba ra Po go now ska się -
ga do tek stów au to bio gra ficz nych
szwaj car skie go pi sa rza i wy do by wa z nich
na wią za nia do wspól nych spo tkań, roz mów,
wy cie czek, do lek tu ry je go tek stów i do na -

KSIĄŻKI ALEK SAN DRA CHY LEW SKA ‐TÖLLE

Brecht raz jeszcze

szki co wa nia je go ob ra zu ja ko uzna ne go ar -
ty sty, ale i zwy kłe go czło wie ka. Po dob nym
klu czem in ter pre ta cyj nym po słu gu ją się trzy
in ne ba dacz ki. Mał go rza ta Du brow ska ana -
li zu je po wi no wac twa li te rac kie, cza su i lo -
su mię dzy Brech tem a An ną Se ghers, He idi
Beu tin uka zu je re cep cję oso by i twór czo ści
Brech ta przez Kar la Krau sa, głów ne go
przed sta wi cie la „wie deń skiej mo der ny”, na -
to miast tekst Ol gi Niem czuk jest pró bą
spoj rze nia na przy jaźń Brech ta z in nym au -
striac kim pi sa rzem i re ży se rem, Ar nol tem
Bron ne nem. Au striac kie tro py po ja wia ją się
rów nież w tek ście Ewy Ma zur kie wicz, któ -
ra nie tyl ko wy ja śnia przy czy ny boj ko tu
Brech ta w Au strii. Dla wie lu czy tel ni ków za -
sko cze niem mo że być opi sa ny przez ba dacz -
kę fakt przy zna nia pi sa rzo wi w 1950 ro ku
oby wa tel stwa wła śnie te go kra ju.

Ana li zu jąc re cep cję te atru Brech ta przez
ser bo łu życ kich twór ców Mo ni ka Bli dy przy -
bli ża czy tel ni kom syl wet kę Ju ri ja Brĕza na,
jed ne go z naj bar dziej zna nych przed sta wi cie li
kul tu ry łu życ kiej. Au tor ka uka zu je, jak wiel -
ką ro lę ode gra ła w je go do rob ku sce nicz nym
po stać au to ra Mat ki Co ura ge. Tek stem klu -
czo wym dla Mar ty Ja dwi gi Bą kie wicz, do -
ku men tu ją cej hi sto rię sce nicz nych re ali za cji,
stał się dra mat Do bry czło wiek z Se czu anu.
Ba dacz kę in te re su je przede wszyst kim pró -
ba zna le zie nia od po wie dzi na py ta nie o kon -
se kwen cje in ter pre ta cyj ne wy ni ka ją ce z prze -
kła du tek stu dra ma tycz ne go w spek takl
te atral ny. Wśród ar ty ku łów uka zu ją cych róż -
ne for my re cep cji twór czo ści Brech ta nie mo -
gło za brak nąć ak cen tu ślą skie go. Re na ta
Dampc -Ja rosz ana li zu je wpływ nie miec kie -
go dra ma to pi sa rza na twór czość pu bli cy stycz -
ną Wil hel ma Szew czy ka, pi sa rza i ani ma to -
ra ży cia kul tu ral ne go na Ślą sku, jed ne go
z nie wie lu od waż nych, któ rzy w okre sie
sta li ni zmu przy bli ża li pol skim czy tel ni kom
li te ra tu rę nie miec ką. Okre ślał on Brech ta mia -
nem wiel kie go hu ma ni sty i kla sy ka XX -
-wiecz ne go te atru, a jed no cze śnie po tra fił
w swo ich przy czyn kach do ty czą cych je go
twór czo ści wzno sić się po nad ba rie ry ide olo -
gicz nych dys put. Wą tek obec no ści Brech ta
i je go dra ma tów w pol skim krę gu kul tu ro wym
po 1945 ro ku prze wi ja się rów nież w ar ty ku -
le Mi cha ła Sko pa. Ana li zu je on pu bli ka cje po -
świę co ne Brech to wi au tor stwa An drze ja
Wir tha, Alek san dra Ro gal skie go, Ro ma -
na Szy dłow skie go oraz Do ro ty Tom czuk.

Trze cia część to mu po świę co na jest pre -
zen ta cji prze strze ni in ter me dial nych, pod kre -
śla ją cych ro lę utwo rów Brech ta w prze -
strze ni mu zy ki (Jo achim Luc che si), ra dia
(Do ro ta Tom czuk) i fil mu (Ma rek Kryś). Tom
za my ka ar ty kuł po świę co ny ko re spon den cji
mię dzy Ber tol tem Brech tem i He le ną We igel.
Erd mut Wi zi sla na przy kła dzie pię ciu li stów
Brech ta po ka zu je, jak nie zwy kłą ro lę w ży -
ciu i twór czo ści peł ni ła je go żo na. 

Tom pró bu je wy ko nać w za mknię tym
dzie le nie miec kie go dra ma tur ga kil ka od -
wier tów głę bi no wych, ujaw nia ją cych nie tyl -
ko ory gi nal ność je go twór czo ści, lecz tak -
że kon tek sty kul tu ro we, z któ ry mi się sty kał.
Po now ne od czy ta nie Brech ta jest wy ra zi ste.
Ma my do czy nie nia z waż ną pu bli ka cją, któ -
ra po win na za ist nieć rów nież w ję zy ku nie -
miec kim.

Wo kół Ber tol ta Brech ta. Stu dia i szki ce.
Red. Gra ży na Bar ba ra Szew czyk, Zbi ‐
gniew Fe li szew ski, Mar ta Ja dwi ga Bą kie ‐
wicz. Uni ver si tas, Kra ków 2016, s. 354. 
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Pod sta wo wym no vum pu bli ka cji Mar ty
Tom czok jest znie sie nie li nii de mar ka -

cyj nej mię dzy li te ra tu rą eli tar ną i po pu lar -
ną, a tak że zwró ce nie przez ba dacz kę
uwa gi na po kaź ną licz bę ty tu łów, któ re pre -
ten du jąc do mia na be st sel le rów, po zwa la -
ją na prze śle dze nie zmian w ob sza rze
współ cze snych re pre zen ta cji Za gła dy
oraz wie dzy apli ko wa nej czy tel ni kom
o XX-wiecz nych for mach lu do bój stwa
za po śred nic twem ga tun ków ide olo gicz nie
po dej rza nych (m.in. kry mi na łu, sa gi i ro -
man su). In ter dy scy pli nar ne i kry tycz ne
po dej ście ślą skiej li te ra tu ro znaw czy ni
do nar ra cji po pu lar nych (do stęp nych sze ro -
kie mu gro nu od bior ców i znie kształ ca ją cych
ob raz Za gła dy za po mo cą czte rech nar ra cyj -
nych ma ni pu la cji: eli zji, zlek ce wa że nia, nie -
praw do po do bień stwa i prze su nię cia) lo ku -
je się na an ty po dach me tod apli ko wa nych
przez Sła wo mi ra Bu ry łę, któ ry ce ni nar ra -
cje eli tar ne i do strze ga wśród nich mo de -
lo we idio my, god ne na śla dow nic twa (przede
wszyst kim wska zu je na pro zę Ta de usza Bo -
row skie go i Le opol da Bucz kow skie go).
Je go su ro wa oce na eks pan syw nej li te ra tu -
ry po pu lar nej wią że się z przy wią za niem
do dwóch ka te go rii opi su re pre zen ta cji
Szoa, któ re, zda niem Tom czok, utra ci ły
swój po ten cjał i wy czer pa ły moż li wość
struk tu ry za cji świa dectw dru gie go i trze cie -
go po ko le nia: sto sow no ści i ki czu. Ich
miej sce zaj mu je ka te go ria do sad no ści oraz
stra te gie prze kra cza nia gra nic i epa to wa nia
per wer syj no ścią. 

Ba dacz, do strze ga jąc od dzia ły wa nie li te -
ra tu ry po pu lar nej, za rzu ca jej au to rom nie -
umie jęt ność kon stru owa nia mia ro daj nych
są dów na te mat ho lo kau sto wej rze czy wi sto -
ści i lek ce wa że nie po ten cja łu do świad cze -
nia ofiar Za gła dy, któ re lo ko wa ło się w po -
lu „sza rej stre fy” i nie jed no znacz nych
etycz nie wy bo rów. 

Pro jekt Bu ry ły, na któ ry skła da ją się
Te ma ty (nie) opi sa ne i zbiór Wo kół Za gła -
dy. Szki ce o li te ra tu rze Ho lo kau stu, za kła -
da więc szcze gó ło wą ana li zę ży cia Ży dów

w oku pa cyj nej rze czy wi sto ści i moż li wość
nar ra ty wi za cji do świad czeń gra nicz nych;
w po lu je go ob ser wa cji po zo sta ją po sta ci
z tzw. trój ką ta Hil ber ga (spraw cy -ofia ry -
-świad ko wie), któ rych lo sy prze ci na ją się
i wza jem nie wa run ku ją, na to miast Tom czok
po dejrz li wie przy glą da się, po przez mi kro -
lo gicz ną ana li zę fi gur re to rycz nych, mo ty -
wa cjom au to rów i wio dą cym ide olo giom,
wśród któ rych prym wio dą kon cy lia cja, roz -
grze sze nie i unie waż nie nie pro ble mu od po -
wie dzial no ści Po la ków za po gro my an ty ży -
dow skie w Je dwab nem, Szczu czy nie,
Ra dzi ło wie i Wą so szu. Pol ska pro za po pu -
lar na do ty czą ca Za gła dy oka zu je się więc,
z per spek ty wy po dejrz li we go czy tel ni ka,
zbież na z po li ty ką hi sto rycz ną ukie run ko -
wa ną na pod kre śla nie pol skiej mar ty ro lo -
gii. Po wie la tak że sieć ste reo ty pów oraz
klisz my ślo wych na te mat Za gła dy. 

Jed na z głów nych tez ba dacz ki wią że się
z włą cze niem Za gła dy do re per tu aru ist nie -
ją cych ko stiu mów, któ re na kła da ne na wie -
le współ cze snych pro ble mów, szcze gól nie
w ob sza rze re la cji dam sko -mę skich, ja kie
ofe ru je ro mans i zma ni pu lo wa ne go wi ze -
run ku es es ma nów, ujaw nia ją fe ty szyzm
i od su wa ją na dal szy plan lu do bój stwo.
Głów nym ce lem po pu lar nych nar ra cji o Za -
gła dzie jest, w za leż no ści od uzgod nie nia
prio ry te to wych dla czy tel ni ka kwe stii w po -
ro zu mie niu z wy daw cą i dzia łem mar ke tin -
gu, chęć zwie dze nia jed ne go z wir tu al nych
miast lub prze ży cia „mę skiej przy go dy”. Ich
war tość hi sto rycz na oka zu je się, w kon fron -
ta cji z rze tel ny mi opra co wa nia mi na uko wy -
mi, ni kła, jed nak si ła ra że nia i moż li wość
kre owa nia „do brej pa mię ci” oraz po staw he -
ro icz nych i spra wie dli wych, świad czą o jej
ukry tych in ten cjach, ma ją cych spra wo wać
nad czy tel ni ka mi wła dzę. Wła śnie ten
aspekt ide olo gicz ne go za ka że nia, przy jed -
no cze snym ła go dze niu ją trzą cych się ran
przez po wieść po pu lar ną in te re su je ba -
dacz kę naj bar dziej.

Kwe stią naj waż niej szą, bo zwią za ną
z pro jek tem hi sto rii ra tow ni czej Ewy Do -

KSIĄŻKI AN DRZEJ JUCH NIE WICZ

(Prze) moc po pkul tu ry

mań skiej, ak cen tu ją cej lo kal ny cha rak ter ba -
dań sta tu su po ho lo kau sto wych prze strze ni
i od dol ną sieć ini cja tyw spo łecz nych, jest
usy tu owa nie na tle hi sto rycz no -spo łecz nym
gett War sza wy, Ło dzi i Kra ko wa ob sza ru za -
mknię te go zlo ka li zo wa ne go w gra ni cach bę -
dziń skiej dziel ni cy War pie -Ka mion ka i so -
sno wiec kiej Śro du li oraz prze gląd pro zy
au to rów za an ga żo wa nych w je go de skryp -
cję i upa mięt nie nie w for mie li te rac kiej
(m.in. za spra wą Pa mięt ni ka Rut ki La skier
i Spo tkań kla so wych Eu ge nii Pra wer -Pin ski)
i iko nicz nej (m.in. Mau sa Ar ta Spie gel ma -
na). Get to bę dziń sko -so sno wiec kie po sia -
da, po dob nie jak war szaw ski Mu ra nów, sta -
tus prze strze ni wid mo wej i ten aspekt,
wraz ze zni ko mą obec no ścią get to wej bie -
do ty, uwi dacz nia ny jest naj bar dziej w przy -
wo ły wa nych pu bli ka cjach. 

Re jestr po wie ści po świad cza ją cych wa -
run ki by to we wraz z nar ra cja mi me lan cho -
lij ny mi i ści śle fak to gra ficz ny mi sta no wi
kon glo me rat swo iście po ję te go ar chi wum,
w skład któ re go wcho dzą opo wie ści spo -
za ka no nu i re pre zen tu ją ce róż ne punk ty
wi dze nia au to rów bio gra ficz nie zwią za -
nych z get tem sy tu ują cym się na obrze żach
głów no nur to wych ba dań me mo rial nych.
Pro ces de szy fra cji sy tu acji eko no micz -
nej je go miesz kań ców i mo men tów gra -
nicz nych (jed nym z nich był 1 sierp -
nia 1943 ro ku, kie dy w wy ni ku wiel kiej
ak cji li kwi da cyj nej de por to wa no 40-50 ty -
się cy osób) przy po mi na głę bi no wą struk -
tu rę miejsc, w któ rych stra szy. Ich sta tus,
po dat ny na haun to lo gicz ne in ter pre ta cje,
ze wzglę du na prze chod niość, któ ra wy ni -
ka z no we go spo so bu za go spo da ro wa nia
prze strze ni get ta i prze two rze nia kra jo bra -
zu oraz ze rwa nia przę seł pa mię ci o eks ter -
mi na cji Ży dów, sta je się dla Tom czok
pre -tek stem do prze śle dze nia roz wo ju
hor ro ru ja ko ga tun ku mo cu ją ce go dys kurs
me mo rial ny w no wych e (ste) tycz nych ra -
mach. Ostat nia część książ ki do ty czy nar -
ra cji po je dwa bień skich i ro li ob ra zów
prze mo cy/ma sa kry, któ re z jed nej stro ny
sank cjo nu ją za sa dę „ni gdy wię cej”, z dru -
giej zaś, pod kre śla ją, jak wiel ką si łę ob ja -
wia ją zmar li wo bec ży wych.

Wy dzie lo na w pod ty tu le tria da sta no wi
trzon ko lej nych od słon „za ka za nej re pre zen -
ta cji”, któ rych po ten cjał re to rycz ny po -
zwa la na de ma ska cję nie uza sad nio nej
por no gra ficz nej ob sce ny (ca sus Pi wo war -
skie go) lub na uchwy ce nie w pro ce sie
trans for ma cji świa dectw po st świad ków
bra ku ją ce go ogni wa pro zy ostat nich dzie -
się cio le ci, któ rym są Wschód An drze ja
Sta siu ka i Śpie waj ogro dy Paw ła Hu el le go,
ba zu ją ce na iro nicz nym ty pie wy po wie dzi.
Fi gu ra mi o sil nym po ten cja le eks pan syw -
nym we współ cze snej pro zie są rów nież me -
ta fo ra i pro zo po pe ja. 

Py ta nie po sta wio ne w na gło so wej czę -
ści ty tu łu po zwa la Tom czok do strzec
dwie nie bez piecz ne si ły: fi lo se mi tyzm
i an ty se mi tyzm, któ re w rów nej mie rze
for ma tu ją my śle nie o Za gła dzie w uprosz -
czo nych ka te go riach i ak cen tu ją klu czo -
we do mi nan ty nar ra cji: kon so la cję i „de -
mo na po jed na nia”.

Mar ta Tom czok: Czy ja dzi siaj jest Za gła ‐
da? Re to ry ka – ide olo gia – po pkul tu ra.
Wy daw nic two IBL PAN, War sza wa 2017,
s. 360.
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cin ka łą czy mo no gra fist ka z roz wa ża nia mi
na te mat teo lo gicz nych ko rze ni pro gra mu
etycz ne go au to ra. Ele men ty fran cisz kań skie,
po szu ki wa nie sa crum przez ko lej nych bo -
ha te rów po wie ści i opo wia dań, a tak że
spo sób, w ja ki au tor za pi su je do świad cze -
nie czło wie ka z Bo giem, to war to ści waż -
ne dla au to ra Dwóch ko ron. Są to war to ści
waż ne tak że dla au tor ki mo no gra fii. Zbież -
ność ta mo gła by za bu rzyć na uko wy wy wód,
ist nia ło nie bez pie czeń stwo, że fa scy na cja
prze szko dzi w obiek tyw nym osą dzie twór -
czo ści pi sa rza. Mo no gra fist ka jed nak nie ule -
ga wpły wom, spo glą da na twór czość Mor -
cin ka nie ukry wa jąc, że ety ka ja ką
pro po no wał pi sarz, jest tak że jej wła sną, ale
nie wpły wa to na me ry to rycz ny osąd pro -
zy. Je śli au tor ka ana li zu je słab sze utwo ry,
to bez ogró dek to za zna cza. 

Ina czej wy glą da oce na Mor cin ka -czło wie -
ka, któ re go au tor ka opi su je, czy ta jąc Li sty
spod mor wy oraz Li sty z mo je go Rzy mu.
To naj cie kaw sza część książ ki. Au tor ka
nie tyl ko wy pro wa dza z ko re spon den cji
waż ne dla pro gra mu au to ra fak ty, ale śle dzi
bo ga tą li te ra tu rę i wspo mnie nia współ -
więź niów. Przy wo łu jąc usta le nia hi sto rycz -
ne, po szu ku jąc w ar chi wach in for ma cji
o opi sy wa nych w li stach po sta ciach, two -
rzy ob raz ży cia obo zo we go. We wspo -
mnie niach współ więź niów Mor ci nek jest
czło wie kiem, któ ry za ło że nia etycz ne re ali -
zo wał w cięż kich wa run kach obo zo wych.
Pi sząc o tym, Sadz kow ska skra ca dy stans
wo bec czło wie ka, spraw dza jąc i we ry fi ku -
jąc da ty, po szu ku jąc ko lej nych źró deł od da -
je hołd czło wie ko wi po tra fią ce mu za cho wać
się god nie w cza sie upodle nia. Opi su je
tak że spo so by ra dze nia so bie lu dzi w obo -
zie z trau mą, w ja kiej przy szło im żyć. Ra -
tun kiem sta je się książ ka i li te ra tu ra prze -
my ca na do obo zu, jak i ta two rzo na w nim. 

War to za zna czyć, że au tor ka do ko na ła so -
lid nych ba dań hi sto rycz no li te rac kich. Rze -
tel ne po dej ście do te ma tu wi docz ne jest tak -
że w sta ran no ści, z ja ką Sa dzi kow ska
od no to wu je i przy wo łu je in nych ba da czy
zaj mu ją cych się twór czo ścią pi sa rza. Nie si li
się przy tym na mod ną w dzi siej szym li te -
ra tu ro znaw stwie ory gi nal ność, któ ra czę sto
jest my lo na z lek ce wa że niem usta leń star -
szych ba da czy, po mi ja niem ich i od kry wa -
niem na no wo lą dów już raz zdo by tych. 

Ba dacz ka przy glą da jąc się cią gle po -
wra ca ją cym mo ty wom w twór czo ści pi sa -
rza, sa ma czę sto po wra ca do już wcze śniej
po ru sza nych wąt ków. Nie jest to jed nak
uchy bie nie mo no gra fii. Dzie je się tak dla -
te go, że książ ka zo sta ła po my śla na ja ko
zbiór te ma tów, z któ rych czy tel nik mo że wy -
brać au to no micz ne ca łost ki i bez ko niecz -
no ści zna jo mo ści in nych za zna jo mić się
z naj waż niej szy mi ele men ta mi pro zy po obo -
zo wej pi sa rza. 

Mor ci nek -pi sarz i Mor ci nek -czło wiek
w książ ce Lu cy ny Sadz kow skiej jest twór -
cą waż ne go pro gra mu etycz ne go. Usta le nia
na te mat ży cia pi sa rza po zwa la ją ba dacz ce
spraw dzić, kto był in spi ra cją do stwo rze nia
po szcze gól nych po sta ci, prze wi ja ją cych
się przez pro zę Mor cin ka. Wo bec te go ży -
cio pi sa nia trud no po zo stać obo jęt nym. Nie
tyl ko au tor ce, a tak że czy tel ni ko wi. 

S
zu ka nie klu czy. O li te ra tu rze po obo zo -
wej Gu sta wa Mor cin ka Lu cy ny Sa dzi -

kow skiej to książ ka cie ka wa i od waż na. Au -
tor ka zaj mu je się w niej twór czo ścią
po obo zo wą au to ra Ły ska z po kła du Idy,
umie jęt nie we ry fi ku je i roz bi ja wy pra co wa -
ny przez szkol ne in ter pre ta cje ob raz Mor -
cin ka ja ko pi sa rza po strze ga ne go tyl ko
po przez je go zwią zek ze Ślą skiem. Wy jąt -
ko wość książ ki nie po le ga jed nak na pod -
ję ciu ma ło eks plo ato wa ne go przez li te ra tu -
ro znaw ców te ma tu. Sa dzi kow ska ba da jąc
twór czość Mor cin ka przy ję ła od waż ną,
bo oso bi stą per spek ty wę lek tu ry. „Oko licz -
no ści ży cio we skło ni ły mnie do in ten syw -
ne go kon tak tu z li te ra tu rą Mor cin ka. Prze -
ko na łam się, że je go do ro bek mo że być
in te re su ją cy, a przede wszyst kim – bar dzo
bo ga ty. Za pra gnę łam więc od ro bić za le gło -
ści w lek tu rze. Prze czy ta łam książ ki, któ -
re mną wstrzą snę ły i oka za ły się po ru sza -
ją ce. Po sta no wi łam przyj rzeć się bli żej,
jed nak nie ca łe mu pi sar stwu Mor cin ka, ale
je dy nie je go czę ści, w znacz nej mie rze ogra -
ni czo nej pe rspek ty wą po obo zo wą”. Gu staw
Mor ci nek jest dla au tor ki po sta cią, któ rej
pi sar stwo po ru sza do głę bi, wstrzą sa i nie -
po koi – śla dy emo cjo nal ne go związ ku au -
tor ki z oma wia nym te ma tem są obec ne
w ca łej książ ce. 

Ba dacz ka dzie li się z czy tel ni kiem swo -
ją fa scy na cją Mor cin kiem, któ ry od 6 paź -
dzier ni ka 1939 do 29 kwiet nia 1945 ro ku
prze by wał „ko lej no: w wię zie niu w Cie szy -
nie, [...] obo zie w Sach sen hau sen -Ora nien -
burg ko ło Ber li na […], Da chau, pierw szym
hi tle row skim obo zie kon cen tra cyj nym”.
Po byt pi sa rza w obo zach za owo co wał bo -
ga tą twór czo ścią ar ty stycz ną. Ko lej ne utwo -
ry wy da wa ne tuż po woj nie czy wie le lat
po niej by ły dla pi sa rza spo so bem na otrzą -
śnię cie się z trau my, swo istą au to te ra pią. Sta -
no wi ły tak że świa dec two o lu dziach i cza -
sach Za gła dy. 

Au tor kę szcze gól nie in te re su je Mor ci nek -
-pi sarz, po wra ca ją cy w swo ich utwo rach
i wciąż na no wo prze pra co wu ją cy w sło wie
prze ży tą ge hen nę. Sa dzi kow ska ana li zu je
Za gu bio ne klu cze, Dwie ko ro ny. Rzecz
o Mak sy mi lia nie Ma rii Kol bem, Ju da sza
z Mon te Si cu ro, Sie dem ze gar ków ko pi do -
ła Jo achi ma Ryb ki i opo wia da nia za war te
w zbio rze Dziew czy na z Champs -Élysées,
sku pia jąc się na spo so bie, w ja ki au tor da -
je świa dec two trud ne go cza su po by tu
w obo zach. In ter pre ta tor kę in te re su je za rów -
no spo sób, w ja ki to się do ko nu je w ję zy -
ku, jak i etycz na stro na pi sar stwa Gu sta wa
Mor cin ka. Sa dzi kow ska na pi sa ła: „Dra -
mat czło wie ka oka le czo ne go do świad cze -
niem wo jen nym uwy dat nia się tak że w dra -
ma cie czło wie ka oka le czo ne go w ję zy ku.
[…] Pi sarz, po chło nię ty przez im pe ra tyw
two rze nia, ska za ny na ope ro wa nie zba na -
li zo wa nym i pu stym sło wem, roz po czy -
na wal kę o je go wy ra zi stość […]. Nie czy -
stość for my wy ni ka z nie ustan nie
przy wo ły wa nych i na no wo od kry wa nych
wy da rzeń wo jen nych, źró dło wych dla tej
pro zy. Gu staw Mor ci nek stwa rza swo je go
ro dza ju pro gram li te rac ki, pod kre śla ją cy
isto tę pi sa nia etycz ne go po trau mie dru giej
woj ny świa to wej”. 

Ba dacz ka śle dzi w ja ki spo sób au tor
Ko ta z Bi viers zma ga się z wła sną pa mię -
cią i z do świad cze nia gra ni cz ne go wy pro -
wa dza pro gram pi sar stwa etycz ne go, uka -
zu ją ce go czło wie ka w cią głej wal ce do bra
ze złem. W pi sar stwie Mor cin ka, zda niem
li te ra tu ro znaw czy ni, war to ści ta kie, jak:
czło wie czeń stwo, do broć, po moc bliź nie mu
ura sta ją do ran gi naj waż niej szych. Mor ci -
nek „pró bo wał upo wszech nić pe wien wzo -
rzec oso bo wo ści, w któ rym prze gry wa zło
i cier pie nie, gdyż czło wie ka wie rzą ce go
w do bro, mi łość ni gdy nie moż na po ko nać,
na wet gdy umie ra […]” – pi sze Sa dzi kow -
ska. Pro gram pi sar stwa po obo zo we go Mor -

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Obozowe

doświadczenie Morcinka

Lu cy na Sa dzi kow ska: Szu ka nie klu czy.
O li te ra tu rze po obo zo wej Gu sta wa Mor ‐
cin ka. Śląsk, Ka to wi ce 2018, s. 288.
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C
ykl ksią żek two rzą cych swo istą try lo gię
har cer ską opra co wa ny przez Elż bie tę

i Zbi gnie wa So ro cza nów jest dzie łem im po -
nu ją cym. Dwo je au to rów i re dak to rów za ini -
cjo wa ło w 2010 ro ku edy cję pu bli ka cją
księ gi pod ty tu łem Har cer stwo na Zie mi Ryb -
nic kiej w la tach 1945 – 1990. W to mie ze -
bra li pod sta wo wą do ku men ta cję do ty czą cą
m.in. skła du per so nal ne go władz Ko men dy
Huf ca i je go Ko mi sji, zin te gro wa li in for ma -
cje o or ga ni zo wa nych w la tach 1945–1990
obo zach, ko lo niach zu cho wych, Har cer -
skiej Ak cji Let niej, obo zach or ga ni zo wa nych
przez sie dem sa mo dziel nych śro do wisk har -
cer skich, ale przede wszyst kim od no to wa li
na zwi ska or ga ni za to rów owych przed się -
wzięć: ko men dan tów, oboź nych obo zów, zi -
mo wisk, ko lo nii zu cho wych. Nie zwy kle
waż nym do ku men tem jest ka len da rium waż -
niej szych wy da rzeń z lat 1945–1990 (pierw -
szy za pis z 1 ma ja 1945 ro ku) oraz spis dru -
żyn, szcze pów i śro do wisk z tych lat.

W ro ku 2013 wy da ny zo stał ko lej ny
tom za ty tu ło wa ny „Z dzie jów ryb nic kie go
har cer stwa”. Otwie ra go ar ty kuł o bo ha ter -
skim pa tro nie Huf ca Ryb nik harc mi strzu
Jó ze fie Pu kow cu, zgi lo ty no wa nym przez
Niem ców w Ka to wi cach 14 sierp nia 1942
ro ku. Tom się ga do sa mych po cząt ków har -
cer stwa na Zie mi Ryb nic kiej, opi su je je go
ini cja cję od lat dwu dzie stych mi nio ne go
wie ku (pierw szy za pis: 1 kwiet nia 1920 rok),
od no to wu je zor ga ni zo wa ne w tych cza sach
obo zy, zlo ty, zi mo wi ska oraz szko le nia ka -
dry in struk tor skiej. Naj cen niej szą za war to -
ścią tej pu bli ka cji są bo ga te Słow ni ki
bio gra ficz ne za wie ra ją ce w ukła dzie al fa -
be tycz nym kom plet ny spis na zwisk oraz
krót kie cha rak te ry sty ki wszyst kich in struk -
to rów huf ca z lat 1920–2012 z po dzia łem
wg stop ni: harc mi strza i harc mi strzy ni,
pod harc mi strza i pod harc mi strzyń, prze wod -
ni ków i or ga ni za to rów oraz człon ków Krę -
gu In struk to ra Se nio ra.

W 2018 ro ku – ogło szo nym przez Se nat
RP – Ro kiem Har cer stwa obo je re dak to rzy
wy da li ko lej ny wy jąt ko wy tom pod ty tu łem:

„Z dzie jów ryb nic kie go har cer stwa” sy gno -
wa ny jed nak cy frą 2.

Ta księ ga to za pis wspo mnień, opi sów do -
świad czeń w pra cy wy cho waw czej, przy gód
po nad 120 in struk to rów har cer skich z Zie -
mi Ryb nic kiej. Re dak to rzy po wtó rzy li za -
bieg z po przed nio opu bli ko wa nej książ ki,
przy wo ła li pa mięć wszyst kich wy mie nio -
nych w niej in struk to rów i za mie ści li tek -
sty tych spo śród ich gro na, któ rzy ze chcie li
i zdą ży li do star czyć im swe ma te ria ły.
Do re la cji i bio gra mów do łą czo no prze bo -
ga ty zbiór do ku men tów fo to gra ficz nych
wmon to wa nych do każ de go to mu.

Dzię ki god nej sza cun ku kon se kwen cji
w zbie ra niu ma te ria łów, rze tel nej we ry fi ka -
cji po zy ska nych in for ma cji, upo rczy wym
zwal cza niu prze ciw no ści tech nicz nych i fi -
nan so wych, wy jąt ko wej wy trwa ło ści w dą -
że niu do zre ali zo wa nia za mie rzo ne go ce lu
przez Elż bie tę i Zbi gnie wa So ro cza nów, oraz
go to wo ści do współ pra cy z re dak to ra mi to -
mów przed sta wi cie li kil ku po ko leń ryb nic -
kich har ce rek i har ce rzy, uda ło się od two -
rzyć i sper so na li zo wać hi sto rię: gro mad,
za stę pów, dru żyn, szcze pów i huf ca ryb nic -
kich har ce rzy przez pra wie 100 mi nio nych
lat. Szcze gól ną war to ścią tych ksią żek jest
upa mięt nie nie, oca le nie od za po mnie nia na -
zwisk dru hen i dru hów, któ rzy swo ją dzia -
łal no ścią, pra cą wy cho waw czą, two rzy li
tę po nad 12-ty sięcz ną rze szę mło dzie ży.

Do dat ko wą za le tą tej pra cy jest nie obec -
ność w niej po li ty ki i za ka mu flo wa nych
form ide olo gi zo wa nia ru chu har cer skie go
oraz ta niej pe da go gi ki. Au to rom wspo -
mnień uda ło się tak że szczę śli wie unik nąć
in fan ty li za cji opi su form pra cy har cer skiej,
tak czę sto przy pi sy wa nych har cer stwu. 

Har cer stwo ni gdy nie da wa ło prze pust ki
do ka rie ry, w tym związ ku by ło się dla przy -
ja ciół i spo dzie wa nych przy gód oraz war -
to ści zde fi nio wa nych w przy rze cze niu i pra -
wie har cer skim. Spro wo ko wa nie pa sma
let nich i zi mo wych przy gód wy ma ga ło
kon se kwent nej, bez in te re sow nej ca ło rocz -
nej pra cy, by pod czas wa ka cji móc: wy je -

KSIĄŻKI TADEUSZ SIERNY

Ojczyzna, nauka, cnota...

chać na obóz, pójść na wę drów kę, zor ga ni -
zo wać rejs po mo rzu, za ini cjo wać lo kal ne
spły wy w ra mach np. Ak cji Ma łych Akwe -
nów i Rzek (AMAR), al bo pro wa dzić in te -
re su ją ce za ję cia w for mie Nie obo zo wej
Ak cji Let niej (NAL: w mia stach dla dzie ci,
któ re nie wy je cha ły na wa ka cje), zor ga ni -
zo wać bar dzo trud ne i od po wie dzial ne ko -
lo nie w ra mach tzw. Nie prze tar te go Szla ku,
czy li dla dzie ci i mło dzie ży nie peł no spraw -
nej, a tak że tej z ro dzin nie udol nych wy cho -
waw czo lub wresz cie trud ne spraw dzia ny
spraw no ścio we dla dru żyn spe cjal no ścio -
wych (np. Czer wo nych Be re tów, Me dycz -
nych, Stra żac kich, MSR i in). Har cer stwo
uczy ło przede wszyst kim od po wie dzial -
no ści za sło wa i czy ny, kształ to wa ło umie -
jęt ność prze wi dy wa nia re zul ta tów swe go
dzia ła nia lub ...skut ków je go za nie cha nia,
do sko na li ło ta len ty or ga ni za cyj ne i zdol ność
do zwy czaj nej em pa tii dla ko le żan ki lub ko -
le gi. Naj waż niej szą war to ścią by ła ro dzą ca
się w za stę pach, dru ży nach, szcze pach
więź i przy jaźń, cza sem prze ra dza ją ca się
w nie win ną sym pa tię, mło dzień cze za uro -
cze nie al bo – do zgon ną mi łość wie lu har -
cer skich mał żeństw i... nie tyl ko mał żeństw.

Z dru żyn lub za stę pów od cho dzo no z róż -
nych po wo dów: zmia ny miej sca za miesz -
ka nia lub za in te re so wań, wy jaz du na stu dia,
za ło że nia ro dzi ny lub – co czę sto by wa
nie uchron ne – za sad ni czych róż nic oso bo -
wo ści i doj rze wa ją cych cha rak te rów, od -
mien ne go spo so bu po strze ga nia mic kie -
wi czow skiej tria dy: oj czy zny, na uki i cno ty
(li te ry ONC na ra mio nach li lij ki), czy in ne -
go ro zu mie nia tre ści i za sad har cer skiej me -
to dy wy cho waw czej. Te spo ry dzie li ły har -
cer skie krę gi przy ja ciół, tak że i wów czas gdy
jesz cze by li ra zem przy tym sa mym ogni -
sku, na wspól nym obo zie, zi mo wi sku, bi -
wa ku, rej sie.

Mę skie, żeń skie przy jaź nie na wet je śli
na sku tek róż nych oko licz no ści nie prze trwa -
ły pró by cza su po zo sta ną w ich pa mię ci,
wzbo ga ca jąc oso bo wość i wie dzę tych,
któ rzy do świad czy li życz li wo ści, sym pa tii,
po mo cy przy ja ciół wów czas gdy bar dzo te -
go po trze bo wa li. To nie tyl ko no stal gia
za mło dzień czy mi la ta mi ale doj rza ła wie -
dza o sen sie, war to ści i zna cze niu wspól ne -
go bez in te re sow ne go dzia ła nia dla in -
nych – czy ni owe wspo mnie nia tak waż ne
w ży ciu wie lu by łych oraz współ cze snych
(mam na dzie ję?) har ce rzy i in struk to rów.

Tę praw dę moż na zna leźć w tek stach
wspo mnień za war tych w tej waż nej – nie tyl -
ko dla har ce rzy, ale tak że i dla ro dzi ców, wy -
cho waw ców, pe da go gów, dzia ła czy mło -
dzie żo wych – księ dze. 

Wszyst kie trzy to my two rzą po mni ko wą,
wza jem nie uzu peł nia ją cą się ca łość. Uka za -
ły się pod pa tro na tem Krę gu Sto wa rzy sze -
nia Ru chu Har cer skie go „Czu waj” skła da -
ją ce go się z by łych in struk to rów ZHP
Huf ca Zie mi Ryb nic kiej.

Księ ga nie za wie ra i nie mo gła by po mie -
ścić za pew ne wszyst kich god nych od no to -
wa nia in for ma cji i wspo mnień – ale, nie mu -
si być prze cież ostat nią pu bli ka cją
upa mięt nia ją cą dzia łal ność har ce rzy Zie mi
Ryb nic kiej. 

Elż bie ta So ro czan, Zbi gniew So ro czan
(red.): Z dzie jów ryb nic kie go har cer ‐
stwa. 2. Ka to wi ce 2018. Wy daw nic two
Na uko we „Śląsk”. s. 418.
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Magdalena Starzyńska, Kapsuły 2, linoryt. Promotor prof. Joanna Piech-Kalarus

Katarzyna Pietraszak-Dawid, Autoprtret, rzeźba. Promotor prof. Andrzej Szarek

Instytut Sztuki

– Cieszyn

I
n sty tut Sztu ki Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach Wy dział Ar ty stycz ny

po wstał na ba zie otwar te go w 1973 ro ku
kie run ku wy cho wa nia pla stycz ne go. Za-
czę ło się od po wo ła ne go Za kła du, wkrót-
ce prze kształ co ne go w ra mach Wy dzia-
łu w In sty tut Wy cho wa nia Mu zycz ne go
i Pla stycz ne go, z któ re go w 1981 wy ło-
ni ła się Ka te dra Wy cho wa nia Pla stycz ne-
go. Na stęp ne zmia ny wią za ły się z po-
wsta niem naj pierw In sty tu tu Wy cho wa nia
Pla stycz ne go, po tem Kształ ce nia Pla-
stycz ne go, osta tecz nie, od 1997 ro ku, In-
sty tu tu Sztu ki. Obec ną struk tu rę In sty tu-
tu kształ to wa ły trwa ją ce wie le lat wy sił ki
or ga ni za cyj ne i pro gra mo we, a ich zwień-
cze niem by ło po wo ła nie Ka tedr, obec nie
Za kła dów: Ma lar stwa, Gra fi ki, Ry sun ku,
Rzeź by, Pro jek to wa nia Gra ficz ne go, No-
wych Me diów, Teo rii Sztu ki i Fo to gra fii
Ar ty stycz nej – oraz uzy ska nie praw
do nada wa nia dok to ra tów i ha bi li ta cji
z za kre su sztu ki. Dziś In sty tut kształ ci
na czte rech kie run kach ar ty stycz nych,
na Gra fi ce, Edu ka cji Ar ty stycz nej w za-
kre sie Sztuk Pla stycz nych, na Ma lar stwie
i pro jek tach in ter dy scy pli nar nych
i na Pro jek to wa niu gier i prze strze ni
wir tu al nej. Uru cho mie nie kie run ku stu-
diów Gra fi ka umoż li wi ło uzy ska nie przez
In sty tut Sztu ki i Wy dział Ar ty stycz ny
upraw nień do prze pro wa dza nia prze wo-
dów ar ty stycz nych I i II stop nia z gra fi-
ki, od stycz nia 2003 ro ku dok to ra tów i ha-
bi li ta cji sztu ki. 

Am bi cją In sty tu tu jest kształ ce nie za-
kła da ją ce bez po śred nią in te gra cję ar ty-
stycz nej ak tyw no ści i od po wie dzial no ści
w po wią za niu z nie odzow ną dziś in te lek-
tu al ną, ogól no hu ma ni stycz ną wraż li wo-
ścią i re flek sją. Po nad to, oprócz kształ-
ce nia, mi sją In sty tu tu Sztu ki wy da je się
nie odmien ne za świad cza nie o po trze bie
obec no ści sztu ki we współ cze snej kul tu-
rze, po sze rza ją cej per spek ty wy na sze go
ro zu mie nia sie bie i świa ta. 

In sty tut Sztu ki, po ło żo ny w uro kli wym
pej za żu Cie szy na – miej sca po gra ni cza,
sty ku kul tu ro we go – stał się sy no ni mem
ośrod ka uni wer sy tec kie go, w któ rym
obec na jest sztu ka. To tu taj mło dzi lu dzie
po zna ją jej taj ni ki i uczą się wcho dzić
w ży cie. Tu taj edu ku ją się, by edu ko wać
in nych. Ni ko go nie dzi wi wi dok szta lug
i ma lu ją cych na Ryn ku stu den tów, ni ko-
go nie dzi wią ak cje i hap pe nin gi; do Cie-
szy na zjeż dża ją go ście z ca łej Pol ski
– z cie ka wo ści i z obo wiąz ku, przy jeż dża-
ją do Ga le rii Uni wer sy tec kiej, z wy kła dem
i na wy kład, by po ka zać coś in te re su ją ce -
go i obej rzeć in te re su ją cą wy sta wę. Mia -
sto – jak każ dy twór cy wi li za cyj ny – po-
trze bu je kul tu ry, ru chu i ener gii. Cie szyn
je po sia da m.in. dzię ki obec no ści In sty tu-
tu Sztu ki Wy dzia łu Ar ty stycz ne go Uni wer-
sy te tu Ślą skie go.

ROMAN MACIUSZKIEWICZ
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NA DOK TO RAT HO NO RIS CAU SA

PA NA TA DE USZA RÓ ŻE WI CZA

„Dziec kiem w ko leb ce” wy wró żył mi pe wien wróż,
Że bę dę wrę czał Ró że wi czo wi bu kiet róż;
Po wie dzia łem so bie: Cóż,
Choć na ra mie niu du sza –
Sła wa Pa na Ta de usza 
Do tar ła i do nas… już.
Wy zna ję to z pew nym bo lem,
Że do pie ro po Wro cła wiu,
Ali ści i z ra do ścią, że jed nak przed Opo le m1.

MAREK PIECHOTA

Ze sta rych i no wych przy oka zy jek

1 Im pro wi za cja wy gło szo na w Sa li Ko lum no wej Gma chu Sej mu Ślą skie go pod czas uro czy sto ści wrę cza nia ty tu łu dok to ra ho -
no ris cau sa Uni wer sy te tu Ślą skie go wy bit ne mu na sze mu po ecie, dra ma tur go wi i pro za iko wi w Ka to wi cach, 22 stycz nia 1999 r.
Kwia ty wrę cza łem wraz z mło dziut ką prof. Da nu tą Opac ką -Wa la sek, wów czas tuż po jej dok to ra cie. 

2 Tekst nie im pro wi zo wa ny i nie wy gło szo ny z oka zji wrę cza nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ślą skie go wy bit ne -
mu na sze mu dra ma tur go wi, pro za iko wi i sa ty ry ko wi w Te atrze Ślą skim im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go w Ka to wi cach, 23 mar -
ca 2012 r.

3 W fil mie Fa ce ci w czer ni (Men in Black) Bar ry’ego So nen n fel da z ro ku 1997 ty tu ło wi bo ha te ro wie pró bu ją oca lić miesz kań -
ców „ga lak ty ki na pa sie Orio na”. Aste ryzm Pas Orio na two rzą trzy ja sne gwiaz dy Al ni tak, Al ni lam i Min ta ka, ale w fil mie oka -
zu je się, że Orion to imię… kot ka, rze czo na zaś ca ła ga lak ty ka to ślicz ny „ko ra lik” na je go ob róż ce. Na zwy tych gwiazd, po dob -
nie jak więk szo ści na na szym nie bie, po cho dzą z arab skie go, al -nizām – to „sznur pe reł”.

NA DOK TO RAT HO NO RIS CAU SA

PA NA SŁA WO MI RA MROŻ KA

Nie któ rzy wo lą nie ka szę, a ryż…
Jan Ko cha now ski z Pa dwy przez Pa ryż
Wra cał (ja ni gdy tak nie ja dę), 
By uj rzeć – mo że nie ca łą – Ple ja dę
(To ta ka szes na sto wiecz na awan gar da).
Mógł póź niej na pi sać: „Wi dzia łem Ron sar da!”.
Wła śnie koń czy ły się u nas wie ki mi di, 
Więc pi sał po ła ci nie: „Ron sar dum vi di!”.

Tem po ra mu tan tur… Nie sądź cie, że to wic,
Uda ło nam się zwa bić do Ka to wic
Sła wo mi ra Mroż ka w peł ni chwa ły,
By Go na gro dzić za do ro bek (ca ły!).
Rzecz to po wszech nie wia do ma –
„Po sze ro kim świe cie zna nyś… (…),
Ego da bo hoc di plo ma…” –
Rzekł Rek tor Wie sław Ba nyś.

War to od da wać się hu ma ni stycz nym na ukom –
Od tąd miej sco wy fi lo log i fi lo loż ka
Mo gą opo wia dać dzie ciom i wnu kom: 
„Wi dzia łem Mroż ka!”2.

PA RA DOK SY NI CO ŚCI

Mo żesz so bie dwo ro wać z te go, ile wle zie,
Lecz jest w tym ja kaś ta jem ni czość,
Że „coś” na ni za ne na „nić”
W syn te zie
Da je „ni cość”.

Są w tym pa ra dok sie gra cja i ra cja, 
Więc nic mnie nie prze ko na 
O tym, że ca ła cy wi li za cja 
Nie mo że za wi snąć „na pa sie Orio na”3.
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G
dy by ja kiś am bit ny hi sto ryk kul tu -
ry – rów nież li te rac kiej – pró bo wał

stwo rzyć ka ta log tek stów dziw nych,
bu dzą cych kon tro wer sje; przez jed nych
de ifi ko wa nych, przez dru gich za cie kle
zwal cza nych; tak po przez po je dyn -
czych uczo nych, gru py pa sjo na tów
prze szło ści lub ca łe ich po ko le nia, to
z pew no ścią czo ło we – je śli nie pierw -
sze – miej sce zaj mie Chro ni ca Po lo no -

rum mi strza Win cen te go, zwa ne go
Ka dłub kiem. I to nie ty le ze wzglę du
na jej wa lo ry li te rac kie lub ich brak (te
sy tu ują ją bo wiem wśród po dob nych,
współ cze snych do ko nań ar ty stycz nych
ów cze snej Eu ro py bar dzo wy so ko), ile
na funk cje spo łecz no -po li tycz ne,
ja kie speł nia ła na prze strze ni dzie jów.
Szcze gól nie nie któ re jej frag men ty, te
po cząt ko we, ini cjal ne, przej mo wa ne,
po wta rza ne, in ter pre to wa ne, nad in ter pre -
to wa ne, prze kształ ca ne, do peł nia ne czy
wręcz prze ciw nie – re du ko wa ne
i uprasz cza ne, sta wa ły się nie tyl ko
ka no nem wie dzy hi sto rycz nej, ale też
współ two rzy ły przez wie ki wiel ką, na -
ro do wą mi to lo gię sar mac ką, zwłasz cza
mit po cząt ku na ro du, a wraz z nim ni -
by -re kon struk cję lo sów ro dów szla -
chec kich i wciąż na no wo prze twa rza -
nych ge ne alo gii za war tych w her ba rzach
al bo an ty ge ne alo gii, by je dy nie przy wo -
łać Li ber cha mo rum Wa le ria na Ne kan -
dy Trep ki i je go na stęp ców. 

Co spra wi ło, iż wła śnie Kro ni ka Po -

la ków sta ła się be st sel le rem – nie wa -
ham się rzec – ty siąc le cia, uszla chet nia -
ją cym każ dą sza nu ją cą się i li czą cą się
bi blio te kę? Za pew ne nie tyl ko sam au -
tor (ok. 1150–1223), po cho wa ny nie -
opo dal Ślą ska, w cy ster skim Ję drze jo -
wie, cho ciaż był to je den z nie licz nych
wy cho wan ków pa ry skiej szko ły, mo że
na wet pierw szy w Pol sce ma gi ster.
Był eru dy tą. Znał ję zyk grec ki, co
w owych cza sach by ło zna kiem naj wyż -
szych umie jęt no ści. Ale też i ka pe la nem
Ka zi mie rza Spra wie dli we go. A od 1208
ro ku bi sku pem kra kow skim. To czas
bar dzo waż ny w dzie jach Ko ścio ła po -
wszech ne go i lo kal ne go. Czas trzy na -
sto wiecz nej prze bu do wy eu ro pej skie go
uni wer sum, w mo men cie ogrom nych
prze obra żeń Eu ro py i roz drob nio nych
ziem pol skich. Prób re orien ta cji świa -
ta i cy wi li za cji chrze ści jań skiej
po pierw szych kru cja tach, wy pra wach
krzy żo wych i do świad cze niach z „ode -
szły mi od Ko ścio ła” – po pro stu: z he -
re ty ka mi – przede wszyst kim na po łu -
dniu Eu ro py. Ale też rów nie istot ne by ły
głę bo kie prze obra że nia sku pisk miej -
skich. Sta ły wzrost zna cze nia cen trów
kul tu ro wych, ja ki mi by ły mia sta, z ich
głę bo ki mi prze mia na mi urba ni stycz no -
-praw ny mi, for ma mi za rzą dza nia,
otwar to ścią na przy by szów i no wym,
atrak cyj nym mo de lem kul tu ry i na uki. 

Z tym wszyst kim mu siał się zmie rzyć
Ko ściół. I tak się sta ło. W 1215 ro ku

Jak pisał
Paweł Jasienica:

Kadłubkowe

wymysły
JAN MALICKI

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej
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do La te ra nu na so bór wy je cha li przed -
sta wi cie le pol skie go epi sko pa tu. Wśród
nich bi skup kra kow ski Win cen ty, zwa -
ny Ka dłub kiem. Za pew ne bliż sza mu
by ła stro na kon ser wa tyw na so bo ru,
któ rą skró to wo okre ślił bym ja ko cy ster -
ską, agrar ną, upo rząd ko wa ne go i sta bil -
ne go go spo da ro wa nia. Dru gą stro nę re -
pre zen to wa li du chow ni, któ rym bliż szy
był mo del do mi ni kań sko -fran cisz kań -
ski, miesz czań sko -in te lek tu al ny, kie ro -
wa ny ku wiel kim sku pi skom lu dzi.
My ślę, że do świad cze nia rzym skie
przy śpie szy ły de cy zję o zło że niu bi -
skup stwa kra kow skie go już po trzech la -
tach od mo men tu po wro tu do kra ju.
Wte dy też osiadł na sta łe ja ko cy sters
w Ję drze jo wie. Sam wy bór miej sca
jest dla mnie sym bo licz ny.

Je śli za tem nie tyl ko po stać au to ra
spra wi ła, iż na pra wie 900 lat wzbu dza -
ne są emo cje, a prze ko na nia mi strza
Win cen te go sta ją się atrak cyj ną pro po -
zy cją, in spi ru ją cą dla współ cze snych
wi zjo ne rów, re kon stru ują cych le chic kie
im pe rium – „od Bał ty ku i Da nii po Buł -
ga rię i Ka ryn tię”, to w ta kim ra zie, co?

Za pew ne sa ma Kro ni ka. Szcze gól nie
część pierw sza, tzw. po da nie et no ge ne -
tycz ne, za wie ra ją ce m.in. opo wieść
o Kra ku (Grak chu), któ ry po wró cił
z Ka ryn tii i pra wo sta no wił. Od tąd za -
miast „nasz” dla okre śle nia kra ju po ja -
wi się na zwa Pol ska, a na bo ha ter skich
i nie zwy cię żo nych miesz kań ców – Le -
chi ci, któ rych ka rie ra w dzie jo pi sar stwie
oraz ide olo gii bę dzie za wrot na. 

Znaw cy twier dzą, iż do na szych cza -
sów za cho wa ło się ok. 35 eg zem pla rzy
dzie ła z XIII i XIV wie ku. A sa ma Kro -
ni ka sta ła się wzo rem dla au to ra Kro -
ni ki pol sko -ślą skiej, Kro ni ki wiel ko pol -
skiej i kra kow skie go fran cisz ka ni na
Mierz wy (Dzierz wy).

Jed nak do pie ro XV wiek wszyst ko
zmie nił, zwłasz cza iż bar dzo się wzmo -
gło za in te re so wa nie prze szło ścią, hi sto -
rią Pol ski. W la tach 1434−1436 Jan
z Dą brów ki na pi sał nie zwy kle waż ny
ko men tarz do kro ni ki win cen tyń skiej.
Je go ce lem – jak twier dził – by ło „bu -
dze nie mi ło ści do oj czy zny, wa lecz no -
ści oraz skła nia nie do dzieł szla chet nych
i cno tli wych”. Ca ły ko men tarz znaj dzie
się też w pierw szym dru ko wa nym
prze ka zie kro ni ki mi strza Win cen te go
z 1612 ro ku. W trzy na ście lat po ukoń -
cze niu ko men ta rza przez Ja na z Dą -
brów ki, a więc w 1449 ro ku, wła dze
Aka de mii Kra kow skiej za de cy do wa ły
o moż li wo ści wy kła da nia tu dzie jów oj -
czy stych. Uni wer sy te ty nie miec kie
uczy nią to do pie ro pół wie ku póź niej.
Ale XV wiek był też okre sem wzmo żo -
ne go za in te re so wa nia kro ni ką mi strza
Win cen te go w ory gi na le. Za czę to ją
zno wu prze pi sy wać oraz two rzyć roz -
ma ite wy im ki. Po wsta ło za tem mnó -
stwo prze ka zów, któ re sta wa ły się czę -
ścią wie lu sza nu ją cych się bi blio tek.

Jed nym z ta kich rę ko pi sów za cho wa -
nych do na szych cza sów, a po wsta łych
w okre sie zin ten sy fi ko wa nia fa scy na -
cji prze szło ścią kra ju, jest ma nu skrypt
o sy gna tu rze R 142 III, po cho dzą cy
z ko lek cji Je rze go hr. Szem be ka z Po -
rę by, obec nie zaś prze cho wy wa ny w Bi -
blio te ce Ślą skiej. Li czy on 136 kart,
na któ rych za cho wa ły się śla dy lek tu -
ry. I to roz ma ite, od do pi sków, skre śleń,
po pra wek, eru dy cyj nych ko men ta rzy,
lo ka li zu ją cych kryp to cy ta ty win cen -
tyń skie, aż po wy kre ślo ne frag men ty,
jak o ks. Mi ko ła ju. Za pew ne nasz eg -
zem plarz słu żył ja ko pod ręcz nik szkol -
ny. Być mo że nie tyl ko hi sto rii.

Speł niał więc ro lę, ja ką na dał
mu XV wiek. Wiek sza lo ny, wiek prze -
obra żeń pre re ne san so wych, wiek spo -
rów o pro to pla stów na ro du, wal ki ze
śre dnio wiecz ny mi mi ta mi na ro do wy mi
i czysz cze niem ni by -prawd, pół prawd,
fik cji. Ta kim szer mie rzem w Eu ro pie

był sie neń czyk Pius II (Ene asz Syl wiusz
Pic co lo mi ni), jed na z naj więk szych
oso bo wo ści stu le cia. Pech spra wił, iż on
był ad re sa tem eru dy cyj ne go – w opar -
ciu o Ka dłub ko we dzie ło – wy stą pie nia
pol skie go dy plo ma ty, przy po mi na ją ce -
go o klę skach (sic!) Alek san dra Wiel -
kie go i Ju liu sza Ce za ra w star ciach
z ksią żę ta mi – a jak że – le chic ki mi. Słu -
cha cze onie mie li. Po tem da ło się sły szeć
co raz gło śniej szy szum, wresz cie gło -
śny, no kau tu ją cy śmiech. Cóż, „hi sto -
ria jest naj nie bez piecz niej szym pro duk -
tem, ja ki wy pra co wa ła in te lek tu al na
che mia. Do brze zna ne są jej wła sno ści:
roz ma rza i upa ja lu dy, wy wo łu je fał szy -
we wspo mnie nia, po tę gu je od ru chy,
utrzy mu je za bliź nio ne bli zny, drę czy ich
spo kój, pro wa dzi do ma nii wiel ko ści lub
ma nii prze śla dow czej, czy ni na ro dy
zgorzk nia ły mi, pysz ny mi, nie zno śny mi,
próż ny mi” (Paul Valéry).

■
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

nie za leż nie od te go, ile ma się lat i jak gru -
by jest port fel, moż na po dró żo wać nie mal
co ty dzień, cie sząc się po zna wa niem
no wych lu dzi i miejsc. 

9 ma ja Bi blio te kę od wie dził An drzej
M. Gra bow ski. Naj młod si czy tel ni cy
spo tka li się z au to rem te le wi zyj nych
pro gra mów dla dzie ci i ksią żek, a tak że
wzię li udział w kon kur sach przy go to wa -
nych przez za pro szo ne go go ścia. 

W ra mach cy klu „Fi lo zo fia dla każ de -
go” od by ło się spo tka nie pt.: Jó zef Ti sch -
ner stróż czło wie ka z drem hab. Do bro -
sła wem Ko tem. 

10 ma ja 2018 r. go ściem ja strzęb skiej
bi blio te ki był Pa weł Soł tys – pi sarz, wo -
ka li sta zna ny ja ko Pa blo pa vo, kom po zy -
tor, au tor tek stów pio se nek. Spo tka nie by -
ło oka zją do roz mo wy na te mat zbio ru
opo wia dań Mi kro ty ki, za któ ry ar ty sta
otrzy mał Na gro dę Li te rac ką im. Mar ka
No wa kow skie go oraz no mi na cję do Pasz -
por tów Po li ty ki 2017.

Naj waż niej szym wy da rze niem zor ga -
ni zo wa nym przez Bi blio te kę by ła X Kon -
fe ren cja Na uko wa: Asy me tria li te ra tu ry
– nie kon wen cjo nal ne spoj rze nie na książ -
ki, bi blio te ki i czy tel ni ków, któ ra od by ła
się pod pa tro na tem An ny Het man – Pre -
zy dent Mia sta Ja strzę bie -Zdrój. 

Ce lem kon fe ren cji by ło omó wie nie
wpły wu prze ło mu cy fro we go na funk cjo -
no wa nie bi blio tek. Spo tka nie pod kre śli -
ło zna cze nie za so bów kul tu ral no -spo łecz -
nych bi blio tek, ksią żek i czy ta nia w epo ce
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go.

Te ma ty oma wia ne pod czas kon fe ren -
cji do ty czy ły mi sji bi blio tek w spo łe czeń -
stwie wie dzy i in for ma cji; pro mo cji czy -
tel nic twa, bi blio tek, a tak że kry tycz ne go
spoj rze nia na współ cze sną li te ra tu rę.

Go ści przy wi ta ła Ma ria Ku char ska
– dy rek tor Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Ja strzę biu -Zdro ju oraz Ro bert
Cho jec ki – Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta
Ja strzę bie -Zdrój.

„Cza sy się zmie nia ją i roz wo ju no wych
tech no lo gii nie da się po wstrzy mać. Wie -
rzę, że pod czas tej kon fe ren cji bę dzie za -
pre zen to wa nych du żo po my słów, w ja ki
spo sób In ter net i no win ki tech no lo gicz -
ne moż na wy ko rzy stać w pro mo cji bi blio -
tek i czy tel nic twa” – po wie dział Ro bert
Cho jec ki.

Z pierw szym wy kła dem: Pro mo cja
czy tel nic twa i bi blio tek w do bie In ter ne tu
wy stą pi ła dr Ze no na Kru pa z Bi blio te ki
Uni wer sy te tu Rze szow skie go. Pre le gent -
ka omó wi ła ro lę In ter ne tu w upo wszech -
nia niu czy tel nic twa i pro mo cji bi blio tek.
Przed sta wi ła też wy ni ki wła snych ba dań
do ty czą cych sku tecz no ści te go ro dza ju
dzia łań po dej mo wa nych przez bi blio te ki. 

„Bi blio te ka XXI wie ku mu si być no wo -
cze sną in sty tu cją kul tu ry, peł ną in wen cji,
przy ja zną dla użyt kow ni ków. Dla te go
też w swo jej dzia łal no ści mu si sto so wać
mar ke ting, któ ry w kom plet ny spo sób po -
zwo li za spo ko ić po trze by czy tel ni ków,
wy ko rzy stać po sia da ne za so by oraz po -
zy skać no wych użyt kow ni ków, sta no -
wią cych cen tral ne ogni wo bi blio te ki”. 

Ko lej ny wy kład – Asy me tria li te ra tu -
ry – nie kon wen cjo nal ne spoj rze nie

EWA MADEJ

M
iej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Ja -
strzę biu -Zdro ju – jak co ro ku – włą -

czy ła się do ob cho dów Ogól no pol skie go
Ty go dnia Bi blio tek, ogło szo ne go przez
Sto wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy Pol skich.
Te go rocz na ak cja od by ła się pod ha słem
„(Do) wol ność czy ta nia”.

Od 8 do 15 ma ja na czy tel ni ków – za -
rów no tych naj młod szych, jak i star -
szych – cze ka ły licz ne atrak cje przy go -
to wa ne przez Bi blio te kę Głów ną i fi lie.
Wy sta wa 70 lat Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Ja strzę biu -Zdro ju przed sta wi -
ła zmie nia ją cą się Bi blio te kę od 1948 ro -
ku do cza sów współ cze snych. Ten te mat
po ka za no w wer sji fil mo wej. 

Spo tka nie dla dzie ci z Mi cha łem Ru -
sin kiem, któ re od by ło się 8 ma ja, za in au -
gu ro wa ło Ogól no pol ski Ty dzień Bi blio -
tek. Za pro sze ni ucznio wie wy słu cha li
frag men tów ulu bio nych ksią żek au to ra
Księ gi po two rów, a tak że za da wa li py ta -
nia do ty czą ce m.in.: po my słów na książ -
kę, spo so bu wy my śla nia ty tu łów czy
warsz ta tu pi sar skie go. 

Te go sa me go dnia przy Bi blio te ce
otwar to Stre fę Książ ki. Jej głów ną atrak -
cją by ły Za czy ta ne Ław ki z pro jek tu re -
ali zo wa ne go wspól nie z Fun da cją ZA -
CZY TA NI. ORG. Ław ki na wią zu ją
do klu czo wej ro li ksią żek i sztu ki w ży ciu
czło wie ka, słu żą edu ka cji spo łe czeń stwa
i pro mo cji czy tel nic twa, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem po mo cy dla dzie ci w szpi -
ta lach i ro dzin nych do mach dziec ka. 

Pro jekt gra ficz ny jed nej z ła wek jest au -
tor stwa Lau ry Wa si lew skiej – ar tyst ki
i am ba sa dor ki ZA CZY TA NYCH. ORG,
któ ra te go dnia by ła go ściem Bi blio te ki.
W Stre fie Książ ki mi ło śni cy li te ra tu ry mo -
gli wy mie nić się książ ka mi, a tak że
otrzy mać po zy cje z pro jek tu Dru gie Ży -
cie Książ ki. W ofer cie stre fy był rów nież
kier masz ksią żek z bo ga tą ofer tą wy daw -
ni czą w atrak cyj nych ce nach. 

Ko lej nym go ściem Bi blio te ki był Ja kub
Po ra da – dzien ni karz, po dróż nik i au tor
ksią żek (nie tyl ko po dróż ni czych). Spo -
tka nie – wzbo ga co ne po ka zem fil -
mów – by ło oka zją do udo wod nie nia, że

Ogól no pol ski

Ty dzień Bi blio tek

w Ja strzę biu ‐Zdro ju
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Prelekcja dra hab. Dobrosława Kota w ramach cyklu „Filozofia dla każdego”
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na książ ki, bi blio te ki i czy tel ni ków – Mag -
da le na Paul, dok to rant ka Wy dzia łu Dzien -
ni kar stwa, In for ma cji i Bi blio lo gii Uni wer -
sy te tu War szaw skie go, przed sta wi ła
w trzech czę ściach. W pierw szej mó wi ła,
dla cze go pra cu jąc z książ ką nie tyl ko
war to, ale i na le ży spoj rzeć na nią „nie kon -
wen cjo nal nie”, z in nej stro ny, wy cho -
dząc po za de fi ni cje for mal ne i wła sne do -
świad cze nia. W dru giej czę ści wy kła du
pod kre śli ła zna cze nie bi blio tek i czy ta nia.
Pre le gent ka od wo ła ła się do swo ich ba dań
zwią za nych z czy ta niem i e -czy ta niem.

„Czy ta nie to czyn ność, któ rą się wy ko -
nu je wszę dzie, w każ dym mo men cie
i o każ dej po rze. Czy ta się idąc do pra -
cy, nie pa trząc na chod nik. 

Co da ją bi blio te ki? Wy da je się, że są
pew ne go ro dza ju hu bem, miej scem,
gdzie spo ty ka ją się czy tel ni cy, któ rzy
przy cho dzą ze swo imi róż no rod ny mi
po trze ba mi oraz bi blio te ka rze, któ rzy
od po wia da ją na te po trze by, a cza sem na -
wet je ini cju ją. Ce lem i wy ni kiem ta kiej
re la cji jest bu do wa nie ka pi ta łu kul tu ro we -
go i spo łecz ne go”. 

W trze ciej czę ści Mag da le na Paul od -
nio sła się do ja ko ścio we go spoj rze nia
na książ ki, bi blio te ki i czy tel ni ków.

Po prze rwie pre lek cję Współ cze sna
li te ra tu ra pol ska – okiem kry ty ka wy gło -
sił Krzysz tof Siw czyk – po eta, re cen zent
i kry tyk li te rac ki, ak tor i pra cow nik In sty -
tu tu Mi ko łow skie go. Pod czas wy stą pie -
nia omó wił wy bra ne zja wi ska zwią za ne
ze współ cze sną li te ra tu rą, z uwzględ nie -
niem zmie nia ją ce go się kry tycz ne go od -
bio ru, któ ry jest pod da wa ny co raz sil niej -
szej in sty tu cjo na li za cji (na gro dy li te rac kie,
za nik cza so pi śmien nic twa itd.). Kwe -
stie te uję te zo sta ły w kon tek ście lat dzie -
więć dzie sią tych XX wie ku, któ re wy da -
ją się kon sty tu tyw ne dla li te ra tu ry pol skiej
i jej spo łecz ne go funk cjo no wa nia.

Kon fe ren cja po zwo li ła na re flek sję
nad za gad nie nia mi współ cze snej kul tu ry
czy ta nia. By ła rów nież oka zją do wy mia -
ny do świad czeń zwią za nych z no wo cze -
sny mi tech no lo gia mi i ich za sto so wa niem
w róż nych dzie dzi nach dzia łal no ści bi blio -
te kar skiej. 

Ostat nim wy da rze niem li te rac kim za -
pro po no wa nym w ra mach Ty go dnia Bi -
blio tek byłWie czór po ezji z udzia łem osób
uczest ni czą cych w warsz ta tach po etyc kich
Ma cie ja Szcza wiń skie go.

Już te raz Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w Ja strzę biu -Zdro ju przy go to wu je
ko lej ne atrak cje dla swo ich użyt kow ni ków.
Są to m.in.: pro jek ty z pro gra mu „Part ner -
stwo dla Książ ki” Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go (Mu zo słów,
Sło wo na no wo, Aka de mia Bi blio tecz nych
Ża ków), „Na 100 Nie pod le gła” z Fun da -
cji BGK (Al fa bet Nie pod le gło ści), „Oj czy -
sty – Do daj do Ulu bio nych 2018” z Na -
ro do we go Cen trum Kul tu ry (Ję zy ko we
fa scy na cje).

Bi blio te ka jest przy ja zna i otwar ta dla
wszyst kich, któ rzy ma ją chęć po głę bić
swo ją wie dzę, chcą za pre zen to wać swo -
je ta len ty i pa sje zwią za ne z książ ką i czy -
ta niem oraz pra gną przy jem nie i po ży tecz -
nie spę dzać czas wol ny. ■

Naj młod si czy tel ni cy mo gli po roz ma wiać z An drze jem M. Gra bow skim, au to rem pro gra mów te le -
wi zyj nych dla dzie ci

Spotkanie z Jakubem Poradą, dziennikarzem i podróżnikiem 

Zaczytane Ławki – nieszablonowa forma promocji czytelnictwa
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Szy mon Ba bu chow ski Jak da le ko.
Wy daw nic two „Ar ca na”,
Kra ków 2018.

Do ro ta Szat ters Szych ta (wier sze).
Wy daw nic two Na uko we „Śląsk”,
Ka to wi ce 2017.

An drzej Nie do ba Rze ka Nie po kor na.
Sa ga cie szyń ska. Re gio nal ny In sty tut
Kul tu ry w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2018.

Piotr Ten czyk Za ścia nek.
Za ułek Wy daw ni czy „Po mył ka”,
Szcze cin 2018.

Je rzy Sta sie wicz Po wró ci łem.
Ofi cy na Kon fra ter ni Po etów 1986,
Kra ków 2018.

Wojciech Błasiak
Zaprzepaszczona rewolucja.
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2018.

K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E
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Ko bie ty gra ją

in du strię
T

e go rocz ne świę to Szla ku Za byt ków Tech ni ki zor ga ni zo -
wa ne zo sta ło w 44 za byt kach, znaj du ją cych się w 25 mia -

stach wo je wódz twa ślą skie go, ale fi nał fe sti wa lu za wsze jest
tyl ko je den. Tym ra zem od był się w Za byt ko wej Ko pal ni Igna -
cy w Ryb ni ku. O go dzi nie 21.45 roz po czę ło się gi gan tycz -
ne wi do wi sko mul ti me dial ne za ty tu ło wa ne „Ko bie ty gra ją in -
du strię”. Ta niec, akro ba cje, map ping, świa tło, mu zy ka
i 58 ar ty stów wpra wi ło w ruch ko pal nia ne bu dyn ki, aby opo -
wie dzieć je den dzień z ży cia ko bie ty. W pro duk cję za an ga -
żo wa no mię dzy in ny mi 3 sce ny z na gło śnie niem, pro jek to -
ry, po nad 90 re flek to rów i kur ty nę wod ną.

Do stwo rze nia mu zy ki za pro szo no ar tyst ki wy stę pu ją ce so -
lo lub ze swo imi ze spo ła mi. Za śpie wa ły pio sen ki in spi ro wa -
ne wier sza mi, któ re po dej mu ją wą tek prze my słu i ko bie ty, ale
pro po nu ją in ne uję cie te ma tu niż to, któ re znaj du je my
w folk lo ry stycz nych zbio rach.

Fi na ło we wi do wi sko by ło wy jąt ko we tak że z in nych po -
wo dów. Or ga ni za to rzy za dba li, aby mo gły w nim uczest ni -
czyć za rów no oso by nie peł no spraw ne ru cho wo, jak i te sła -
bo wi dzą ce. Dla nie peł no spraw nych ru cho wo przy go to wa no
spe cjal ną plat for mę, sła biej wi dzą cy mo gli wy po ży czyć słu -
chaw ki i ko rzy stać z au dio de skryp cji. 

Spe cjal nie na fi nał IN DU STRIA DY w Ryb ni ku z ka to wic -
kie go dwor ca, o go dzi nie 20.14 ru szył po ciąg Ko lei Ślą skich,
któ ry ja dąc przez Mi ko łów, Orze sze, Czer wion kę, Lesz czy ny
i cen trum mia sta do wiózł pa sa że rów na dwo rzec w Ryb ni -
ku – Nie wia do miu. Po wrót po cią gu miał miej sce o 23:46, czy li
już po za koń cze niu wi do wi ska w Ko pal ni Igna cy. 

– Ryb nik sta wia na po ten cjał dzie dzic twa kul tu ro we go,
a świę to Szla ku Za byt ków Tech ni ki to do sko na ła oka zja, by
za pre zen to wać in du strial ne bo gac two mia sta – po wie dział
Piotr Ku cze ra, pre zy dent Ryb ni ka. – Or ga ni zu jąc fi nał wy -
da rze nia na te re nie Za byt ko wej Ko pal ni „Igna cy” chcie li -
śmy pod kre ślić, że Ryb nik jest dum ny ze swo ich prze my sło -
wych tra dy cji i sta no wi waż ny punkt na ma pie ślą skich
za byt ków tech ni ki. Obiekt jest sys te ma tycz nie mo der ni zo wa -
ny – mię dzy in ny mi przy po mo cy środ ków unij nych – dzię -
ki cze mu pa mięć o ma te rial nym i nie ma te rial nym dzie dzic -
twie naj star szej na zie mi ryb nic kiej ko pal ni wę gla ka mien ne go
jest za cho wa na. 

Wy da rze nie po wsta ło dzię ki za an ga żo wa niu fi nan so we -
mu sa mo rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go i Mia sta Ryb nik. Re -
ali za to ra mi fi na łu by ły na stę pu ją ce in sty tu cje: Re gio nal ny
In sty tut Kul tu ry w Ka to wi cach, dla któ re go or ga ni za to rem
jest sa mo rząd Wo je wódz twa Ślą skie go oraz Urząd Mia sta
Ryb nik, In du strial ne Cen trum Kul tu ry i Za byt ko wa Ko pal -
nia Igna cy. 

W wy stę pach w ryb nic kiej ko pal ni wzię li udział na stę pu -
ją cy ar ty ści i twór cy: mu zy ka i wy ko na nie – Asia Mi na i Ku -
cze ry ki, The Par ty Is Over, O.N.E Qu in tet, Cu kier Pu der,
Chwi la Nie uwa gi, Pa si mi to fe at. Cu efx Idea. Sce na riusz, re -
ży se ria: Adam Ko wal ski, To masz Sza bel ski. Mul ti me dia: Ko -
pa ni szyn Stu dio. Sce no gra fia, ko stiu my: An na Kacz kow ska.
Cho re ogra fia i ruch sce nicz ny: Woj ciech Cho wa niec, An na Ka -
sprzak -Cho wa niec/ Mo vyt za. Ta niec wer ty kal ny: Li ne Act. Re -
ży se ria świa tła: Mar cin To man. Pro duk cja: Re gio nal ny In -
sty tut Kul tu ry, In du strial ne Cen trum Kul tu ry.

■

Ta niec, akro ba cje, map ping, świa tło, kur ty ny wod ne,
3 sce ny kon cer to we, 58 ar ty stów, 95 re flek to rów zło ży ło się
na wi do wi sko, któ re bez płat nie moż na by ło oglą dać w so ‐
bo tę 8 czerw ca w Za byt ko wej Ko pal ni Igna cy w Ryb ni ku. 

Z A P R O S I L I  N A S
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T
rudne bywało życie palacza na
przedwojennym Górnym Śląsku, i to

bynajmniej nie przez tak powszechne dziś
zakazy palenia w wielu publicznych
miejscach. Pomimo, iż w 20-leciu
międzywojennym wiedza na temat
szkodliwości palenia tytoniu pozostawała

praktycznie nieznana, a przerwa na
papierosa stanowiła uświęcony tradycją
rytuał w każdym zawodzie, miłośnicy
papierosów narażeni byli na inne
konsekwencje.

Z te ma tem przed wo jen ne go ryn ku pol -
skich wy ro bów ty to nio wych wią że się cie -

ka wa hi sto ria z prze my tem pa pie ro sów
w ro li głów nej. Gdy w 1922 ro ku osta tecz -
nie usta lił się po dział Gór ne go Ślą ska mię -
dzy Pol ską a Niem ca mi, no wa gra ni ca po -
bie gła nie mal że przez po dwór ka do mów.
W sztucz ny nie raz spo sób prze cię ła prze my -
sło wy i gę sto za lud nio ny re gion, i z dnia
na dzień oka za ło się, że bliż si bądź dal si
krew ni miesz ka ją już w dwóch róż nych kra -
jach. Sy tu acja ta ka sprzy ja ła prze my to wi to -
wa rów w obie stro ny, tym bar dziej że dla
lud no ści re gio nu wpro wa dzo no Kar ty Cyr -
ku la cyj ne – do ku men ty, któ re upraw nia ły
do swo bod ne go prze kra cza nia gra ni cy
na pod sta wie miej sca za miesz ka nia, a wy -
da wa ne by ły przez lo kal ne ko men dy po li -
cji. Za świad cze nia te uła twia ły ży cie Ślą za -
kom, ale uspraw ni ły przy oka zji prze myt.
Jed nym z to wa rów szmu glo wa nych ma so -
wo z Nie miec by ły pa pie ro sy mar ki Ra rität,
czy li ra ry tas, i tak też na zy wa no te chęt nie
pa lo ne po pol skiej stro nie pa pie ro sy. Pro du -
ko wa ła je wro cław ska fir ma Hal paus. Ich po -
pu lar ność wią za ła się z przy stęp ną ce ną, nie -
spe cjal ną ja ko ścią ro dzi mych wy ro bów
ty to nio wych w la tach 20, a tak że z przy wią -
za niem spo rej czę ści miesz kań ców re gio nu
do pro duk tów nie miec kich. Rów nie istot nym
po wo dem po pu lar no ści nie miec kich „ra ry -
ta sów” wśród od bior ców po pol skiej stro -
nie był fakt, iż fa brycz nie go to we pa pie ro -
sy prak tycz nie nie wystę po wa ły w skle po wej
ofer cie na te re nie Pol ski. Sprze da wa no ty -
toń oraz bi buł ki do skrę ca nia pa pie ro sów, lub
go to we pół pro duk ty, tzw. „gil zy” prze zna -
czo ne do wła sno ręcz ne go wy peł nia nia ich
ty to niem. Ofer ta prze myt ni ków tra fia ła
więc na po dat ny grunt.

Ska la prze my tu by ła tak znacz na, a wal -
ka z nie le gal nym im por tem na ty le nie sku -
tecz na, iż Pol ski Mo no pol Ty to nio wy pod -
jął ze szmu gle ra mi bój na płasz czyź nie
wol no ryn ko wej. Być mo że zda wa no so bie
spra wę, że ro dzin no -ko le żeń skie ko nek sje

Rarytasy 

z przemytu
Tekst i zdjęcia:

TOMASZ BIENEK

Szmuglerska historia ze Śląska z dymkiem w tle 

Ory gi nal ne pacz ki re gio nal nych pa pie ro sów mar ki Ślą ski Ra ry tas. Opa ko wa nie na wią zu je do Gór ne go Ślą ska nie tyl ko na zwą, ale i sza tą gra ficz ną.

Bla sza ne pu deł ko pa pie ro sów mar ki Avi de, pro du ko wa nych przez fir mę Hal paus, któ ra nie le gal nie
za le wa ła pol ski ry nek pa pie ro sa mi Ra rität.
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po obu stro nach gra ni cy i ła twość jej prze -
kra cza nia za pew nia ją gru pom prze myt ni ków
tak do sko na łe opar cie w te re nie, iż na wet re -
pre sja mi nie uda się wy ko rze nić prze myt -
ni cze go pro ce de ru; nie wy klu czo ne też, iż
z przy czyn czy sto mar ke tin go wych kie row -
nic two mo no po lu ty to nio we go do strze gło
ko niecz ność wzbo ga ce nia ryn ko wej ofer ty
o pa pie ro sy z praw dzi we go zda rza nia. Ob -
ser wa cje te prze ło ży ły się na wpro wa dze nie
do sprze da ży pa pie ro sów mar ki Ślą ski Ra -
ry tas. To spryt ne po su nię cie mia ło stop nio -
wo eli mi no wać pa pie ro sy po cho dzą ce
z prze my tu, na wią zu jąc do nie miec kie go
kon ku ren ta nie tyl ko zbli żo ną ce ną i na zwą,
ma ją cą tra fiać do świa do mo ści ślą skich
kon su men tów. Pol skie Ślą skie Ra ry ta sy
mia ły się tak że ce cho wać lep szy mi wa lo ra -
mi sma ko wy mi ty to niu. Wy da je się, że ten
spo sób wal ki ze szmu glem przy niósł po żą -
da ne efek ty, bo wkrót ce, wzo rem Ślą ska,
na pół no cy kra ju w asor ty men cie po ja wi ły
się ko lej ne re gio nal ne pa pie ro sy o tej sa mej
ge ne zie, mar ki Ra ry tas Po mor ski, gdyż
w re gio nie tym ze wzglę du na zmia nę gra -
nic po 1918 ro ku pa no wa ła ana lo gicz na sy -
tu acja jak na Gór nym Ślą sku.

Przed sa mą woj ną do rąk kon su men tów
po pol skiej stro nie Gór ne go Ślą ska skie ro -
wa na by ła już bar dzo sze ro ka ofer ta roz ma -
itych wy ro bów ty to nio wych, co świad czy -
ło nie tyl ko o pew ne go ro dza ju za moż no ści
tu tej szych na byw ców, ale też by ło do wo dem,
iż prze myt ni cza pa to lo gia z lat 20. prze szła
już do hi sto rii. W skle pach Ka to wic, Cho -
rzo wa, Świę to chło wic, Ryb ni ka, Pszczy ny
czy Ty chów do stęp ne by ły licz ne wy ro by
z ofer ty Pol skie go Mo no po lu Ty to nio we go.
Po pu lar ne by ły pa pie ro sy Pła skie, Sport, Me -
wa, Wia rus. Sprze da wa no je w tek tu ro wych
pu deł kach. Lep sze ga tun ki, jak Egip skie, Nil,
Aro ma ti ca czy Ga bi ne to we, pa ko wa no
do bla sza nych pu de lek, a na ich za kup mo -
gli po zwo lić so bie bar dziej ma jęt ni na -
byw cy, któ rych wśród miesz kań ców wo je -
wódz twa ślą skie go nie bra ko wa ło.
W sprze da ży by ło też wie le ro dza jów ty to -
niu. Prze wa ża ły: Pur si czan, Oby wa tel ski,
Ma chor ka Przed nia, Faj ko wy, Spe cjal ny.

Po mi mo tak bo ga te go wy bo ru pro duk -
tów ty to nio wych, pol scy pa la cze sty ka li się
jed nak wciąż z in nym pro ble mem, któ ry
z per spek ty wy dzi siej szych cza sów wy da -
je się to nąć w opa rach nie ty le pa pie ro so -
we go dy mu, co czy ste go ab sur du.

Wśród pa la czy od po cząt ku lat 30. co -
raz po pu lar niej sze sta wa ły się ben zy no we
za pal nicz ki, po wo li wy pie ra ją ce z uży cia
za pał ki. Za pal nicz ki te nie by ły wów czas
ta ni mi jed no ra zów ka mi, lecz so lid ny mi
przed mio ta mi, któ re na peł nia ne ben zy ną
mia ły słu żyć wła ści cie lom przez dłu gi
czas. W II RP za pal nicz ki pro du ko wa ło kil -
ka ro dzi mych firm, ale nad ich dys try bu -
cją czu wał Pol ski Mo no pol Za pał cza ny,
chro nią cy ro dzi mych pro du cen tów za pa -
łek. Do pusz czał on do le gal ne go ob ro tu tyl -
ko za pal nicz ki po sia da ją ce ak cy zę, przez
co wzra sta ła ich ce na. Znacz nie tań sze za -
pal nicz ki, pro du ko wa ne czę sto w obu do -
wach z fa jan su lub ba ke li tu do stęp ne by -
ły w Niem czech. Oczy wi ście efek tem
ta kie go sta nu rze czy by ło na si le nie prze my -
tu tych przed mio tów, od czu wal ne zwłasz -
cza w za chod nich czę ściach Pol ski; na Po -
mo rzu, w Wiel ko pol sce – ale po now nie
zwłasz cza na Gór nym Ślą sku. To wła śnie
tu taj prze myt za pal ni czek osią gnął na ty -
le znacz ne roz mia ry, iż Pol ski Mo no pol Za -
pał cza ny za trud nił funk cjo na riu szy, któ rzy
w cy wil nych ubra niach na mo cy przy słu -
gu ją cych im upraw nień mo gli kon tro lo wać
le gal ność za pal ni czek po sia da nych przez
oby wa te li. Za pa la jąc pa pie ro sa w par ku czy
na uli cy, na le ża ło mieć na uwa dze, iż
w każ dej chwi li moż na zo stać skon tro lo -
wa nym przez za pał cza ne go agen ta.

Po wy bu chu woj ny na Gór nym Ślą sku
do stęp ne by ły wszel kie ów cze sne pa pie ro -
sy nie miec kie z le gen dar ny mi Ju no na cze -
le. Spo ro przed wo jen nych ma rek za rów no
ty to niu, jak i pa pie ro sów by ło na dal do stęp -
nych. Oku pan ci nie zmie ni li znacz nie sza -
ty gra ficz nej, lecz wpro wa dzi li nie miec kie
od po wied ni ki nazw, i tak Pła skie zmie ni -
ły się w Die Schma le, Me wa w Möwe,
a Egip skie w Ägyp ti sche Zi ga ret ten itd. Ze
wzglę du na wo jen ne oszczęd no ści III Rze -
szy bla sza ne pusz ki szyb ko zo sta ły wy par -
te przez opa ko wa nia z tek tu ry.

Wie lu Gór no ślą za ków, któ rzy pod czas
woj ny do sta li się do Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie, mo gło po znać smak za chod -
nie go ty to niu. Bry tyj skie przy dzia ły ob fi -
to wa ły w pa pie ro sy, do dat ko we ilo ści
moż na so bie by ło do ku pić w kan ty nach
i skle pach NA AFI (Na vy, Ar my and Air
For ce In sti tu tes). Wśród pa pie ro sów bry -
tyj skich, pa lo nych za rów no w upa le na pu -
sty ni jak i w mgli stej Szko cji prze wa ża ły:
Cra ven A, Dun hill, Play er's Na vy Cut, Ro -
bin, Nep tu ne, Wild Wo od bi ne, Gol den
Fla ke, Cap stan i Park Dri ve, ale na bry tyj -
ski asor ty ment na kła da ły się pro duk ty
ame ry kań skie, któ re też tra fia ły do pol skich
żoł nie rzy. Re gu la mi no we przy dzia ły wcho -
dzą ce w skład ra cji po lo wych pa ko wa no
do pu szek z pro stym na pi sem Ci ga ret tes.

■

Pol ski Mo no pol Za pał cza ny chro nił ro dzi mych pro du cen tów za pa łek – na zdję -
ciu pro duk ty z lat mię dzy wo jen nych oraz ochron ne etui na pacz kę za pa łek z re kla -
mą cho rzow skiej fir my Za gło ba pro du ku ją cej al ko ho le. Hur tow nia ta mie ści ła się
przy ul. 3 Ma ja 23 w Cho rzo wie i by ła tak że dys try bu to rem pi wa na lo kal ny ry nek.

So lid na, mo sięż na za pal nicz ka fir my Z. Ko nop czyń ski z War sza wy by ła nie
tyl ko chro nio na pa ten tem o nu me rze 463, ale i wy bi tym zna kiem ak cy zy. Sta -
wa ła się przez to eks klu zyw nym i dro gim pro duk tem – droż szym, niż prze my -
ca ne z Nie miec od po wied ni ki.

Wal cząc z prze my tem pa pie ro sów z Nie miec, w ślad za Ślą ski mi Ra ry ta sa mi, Pol ski Mo no pol Ty to nio -
wy wpro wa dził do obie gu pa pie ro sy Ra ry tas Po mor ski, de dy ko wa ny dla pół noc nych ru bie ży kra ju.
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SO SNO WIEC. W Wyż szej Szko le Hu ma ni tas od był
się II Ogól no pol ski Kon gres Bi blio tecz no-Wy daw ni -
czy – któ re go głów nym ce lem by ła in te gra cja śro do wisk
wy daw ni czych i bi blio te kar skich. Bi blio te ka rze za po -
zna li się z no wy mi me to da mi pra cy z róż ny mi gru pa mi czy -
tel ni ków, a wy daw cy de ba to wa li nad do stęp ny mi ka na ła -
mi dys try bu cji ksią żek.

In te gra cja i współ dzia ła nie lu dzi książ ki to je den z wa -
run ków pod nie sie nia po zio mu kom pe ten cji czy tel ni czych
i kul tu ry li te rac kiej.

KA TO WI CE. Ka to wi ce Mia sto Mu zy ki UNE SCO i Kra -
ków Mia sto Li te ra tu ry UNE SCO – oby dwa mia sta wspól -
nie zor ga ni zo wa ły Kon fe ren cję Cre ati ve Ci ties and In du -
stries ja ko im pre zę to wa rzy szą cą XII Kon gre so wi Sie ci
Miast Kre atyw nych UNE SCO #Kra ko wi ce 2018.

Uczest ni cy kon fe ren cji by li za in te re so wa ni opra co wa -
niem za sad po li ty ki kul tu ral nej Agen dy 2030 i No wej Agen -
dy Miej skiej.

Pre le gen ci oma wia li pro ble ma ty kę do stę pu do kul tu ry
i sztu ki oraz ak tyw ne go w niej uczest nic twa, za gad nień kul -
tu ry cy fro wej, zrów no wa żo ne go roz wo ju sek to rów kre atyw -
nych.

No wo cze sne spoj rze nie na kul tu rę przez pry zmat ocze -
ki wań uczest ni ków wy da rzeń kul tu ral nych i moż li wo ści
tech no lo gicz nych no wo cze sne go sek to ra prze my słów
kre atyw nych to wio dą ca te ma ty ka te go spo tka nia. 

KA TO WI CE. W Uni wer sy te cie Śląskim od by ła się kon fe -
ren cja z cy klu „Po lo nia Re sti tu ta. De ka log dla Pol ski
w 100-le cie od zy ska nia nie pod le gło ści”. Pro blemem roz wa -
ża nym pod czas de bat by ło za gad nie nie; czy i ja ki pa trio tyzm
po trzeb ny jest w Pol sce w XXI wie ku, czy obec ny dziś
w prze strze ni pu blicz nej pa trio tyzm jest na cjo na li stycz ny,
a tak że czy moż li wy jest pa trio tyzm eu ro pej ski?” By ła to jed -
na z cy klu 10 kon fe ren cji or ga ni zo wa nych w ca łej Pol sce
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go i Ra dę
ds. Spo łecz nych Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski.

KNU RÓW. W Knu ro wie uro czy ście ob cho dzo no Dni Knu -
ro wa. Zor ga ni zo wa no kon cert pa trio tycz ny „Śląsk dla Nie -
pod le głej”, wrę czo no Lau ry Knu ro wa, a w ra tu szu miej skim
od by ła się uro czy stość prze ka za nia przez ks. ar cy bi sku pa
Wik to ra Skwor ca „De kre tu nada nia mia stu Knu rów – pa -
tron ki św. Bar ba ry” zwień czo na mszą kon ce le bro wa ną w ko -
ście le pod we zwa niem św. św. Cy ry la i Me to de go.

SO SNO WIEC. W So snow cu zor ga ni zo wa no pod au spi -
cja mi Pre zy den ta Mia sta So snow ca Ar ka diu sza Chę ciń -

skie go, JM Rek to ra UŚl. prof. dr. hab. An drze ja Ko wal -
czy ka i Dy rek tor Bi blio te ki Miej skiej El wi ry Ka bat-
-Geo r gi je wej – wiel kie otwar cie Za głę biow skiej Me dia -
te ki. 

KA TO WI CE. W tym ro ku pod ha słem „Ro dzi na – ra dość
mi ło ści”: XI Me tro po li tal ne Świę to Ro dzi ny za in au gu ro -
wał w ma ju w Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu kon cert
„Mo ja hi sto ria” w wy ko na niu Pio tra Ru bi ka z ze spo łem.
Po mysł Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny zro dził się
pod czas piel grzym ki sa mo rzą dow ców i par la men ta rzy stów
z ów cze snym Me tro po li tą Gór no ślą skim do Rzy mu
w 2007 r. To wła śnie wte dy, przy gro bie św. Ja na Paw ła II,
po wsta ła idea Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny, któ re roz -
wi ja się i trwa do dziś. Uro czy sto ści, im pre zy i kon cer ty
trwać bę dą do trze ciej de ka dy czerw ca.

KA TO WI CE. Ka to wi ce do łą czy ły do Mię dzy na ro do -
wej Sie ci Miast Schro nie nia ICORN. Obok Kra ko wa,
Wro cła wia i Gdań ska Ka to wi ce sta ły się czwar tym mia -
stem, któ re do łą czy ło do sie ci. List in ten cyj ny pod pi -
sa no pod czas kon fe ren cji Cre ati ve Ci ties and In du stries
w ra mach XII Kon gre su Miast Kre atyw nych UNE SCO
#Kra ko wi ce 2018. ICORN to or ga ni za cja sku pia ją ca mia -
sta i re gio ny ofe ru ją ce schro nie nie dla prze śla do wa nych
ar ty stów. Po wo ła na w 2005 ro ku z ini cja ty wy m.in. PEN
In ter na tio nal, Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Wy -
daw ców, Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Bi blio tek.
Współ pra cu je z Amne sty In ter na tio nal. Sie dzi bą or ga -
ni za cji jest nor we skie Sta van ger. Ce lem or ga ni za cji jest
za pew nie nie bez piecz nych i od po wied nich wa run ków
dla ży cia i pra cy dla tych, któ rych twór czość sta ła się
przy czy ną ich po li tycz ne go prze śla do wa nia. Ope ra to -
rem pro jek tu bę dzie Ka to wi ce Mia sto Ogro dów – In -
sty tu cja Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek. Do sie ci
ICORN na le żą do tej po ry Kra ków (od ma ja 2011), Wro -
cław (od paź dzier ni ka 2015) i Gdańsk (od sierp -
nia 2017).

BY TOM. 73 se zon ar ty stycz ny Ope ra Ślą ska w By to miu
za koń czy ła przed sta wie niem ope ro wym w ory gi nal nej wer -
sji ję zy ko wej pt.: Rze ko ma ogrod nicz ka (La fin ta giar di -
nie ra) Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta, z li bret tem Giu sep -
pe Pe tro sel li nie go. Świet na ob sa da i zna ko mi ta mu zy ka
w wy ko na niu Or kie stry Ope ry Ślą skiej pod ba tu tą Bas se -
ma Aki ki uczy ni ły ten wie czór zna ko mi tą ucztą du cho wą
dla mi ło śni ków wy kwint nej mu zy ki i pięk ne go śpie wu
w wy ko na niu so li stów Ope ry: Ma te usza Zaj dla, Ewy Maj -
cher czyk, To ma sza Tra cza, Alek san dry Sto kło sy, Ewe li ny
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Szy bil skiej, Łu ka sza Klim cza ka i in. War to do dać, że w tym
se zo nie od nio sły tak że suk ces in sce ni za cje ba le tu Sa mu -
ela Ber be ra: Me dea i Ni ko ła ja Rim skie go-Kor sa ko wa:
Sze he re za da.

KA TO WI CE, TAR NOW SKIE GÓ RY, RYB NIK. Ko lej na In -
du stria da za ini cjo wa na zo sta ła w za byt ko wej ko pal ni sre -
bra w Tar now skich Gó rach. Ta jem ni czość miej sca wzmac -
niał jesz cze te mat in au gu ru ją cy cykl im prez:
W po szu ki wa niu ko bie ty.

Ko bie ty gra ją in du strię – to wiel kie wi do wi sko mul ti -
me dial ne zor ga ni zo wa no na za koń cze nie, na fi nał IN DU -
STRIA DY 2018 w Za byt ko wej Ko pal ni Igna cy w Ryb -
ni ku. Wi do wi sko wpra wia ją ce w ruch ko pal nia ne bu dyn ki.
Mu zy ka, te atr, akro ba cja, gra świa teł. Ko bie ty pra cu ją -
ce z tru dem od naj du je my w po ezji czy pio sen kach, ewen -
tu al nie ja ko część mę skie go świa ta. Tu taj peł ni ły głów -
ną ro lę.

KA TO WI CE. Ostat nią pre mie rą se zo nu te atral ne -
go 2017/2018 w Te atrze Ślą skim im. S. Wy spiań skie go
był dra mat za ty tu ło wa ny Hi ma la je. „Hi ma la je” to opo -
wieść o szczy tach ludz kich moż li wo ści, ale i o prze pa -
ściach, któ rych nie da się za sy pać ani prze kro czyć.
O po sta ciach, któ re dla jed nych są bo ha te ra mi, a dla in -
nych nie od po wie dzial ny mi ma rzy cie la mi. Zna ko mi ty
spek takl re ży se ru je Ro bert Ta lar czyk, tek sty na pi sa li m.in.
Da riusz Kort ko i Mar cin Pie tra szew ski, a nie sa mo wi tą au -
rę ta jem ni czo ści i nie po ko ju stwo rzy li zna ko mi ci ak to -
rzy Te atru Ślą skie go.

CHO RZÓW. Po nad 100 po etów z ca łej Pol ski zje cha ło
do Cho rzo wa, aby przez kil ka na ście go dzin czy tać swo je
wier sze pod czas 16. Por tu Po etyc kie go. Pod wzglę dem fre -
kwen cji te go rocz na edy cja fe sti wa lu oka za ła się re kor do -
wa! Aż 12 go dzin trwał ma ra ton czy ta nia wier szy. W tym
ro ku Cho rzów od wie dzi li za rów no au to rzy ze Ślą ska, jak
rów nież bar dzo licz na gru pa au to rów m. in. z Po zna nia,
War sza wy, Ło dzi, Kra ko wa czy Wro cła wia.

KA TO WI CE. Fun da cja Eko -Art. Si le sia i Ga le ria Szyb
Wil son są or ga ni za to ra mi Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Sztu ki Na iw nej „Art Na if Fe sti wal” je dy ne go w Pol sce
i naj więk sze go w Eu ro pie wy da rze nia po świę co ne go tej
dzie dzi nie ar ty stycz ne go wy ra zu. Na dwa let nie mie sią -
ce – od po ło wy czerw ca do po ło wy sierp nia – in du strial -
na prze strzeń Ga le rii Szyb Wil son w Ka to wi cach, daw ne -
go szy bu ko pal nia ne go, wy peł nia się ko lo ro wy mi,
po zy tyw ny mi ob ra za mi z ca łe go świa ta.

Art Na if Fe sti wal, jest uni ka to wym wy da rze niem w ska li
Pol ski. Trwa ją cy po nad mie siąc fe sti wal obej mu je licz ne
wy da rze nia: wy sta wy (ma lar stwo, rzeź ba, ce ra mi ka, ta pi -
ce ria, rę ko dzie ło), wy stę py grup te atral nych i mu zycz nych
czy po ka zy fil mów.

CIE SZYN. Raz w ro ku w czerw cu miesz kań cy Cie szy -
na i Cze skie go Cie szy na, mia sta po dzie lo ne go gra nicz ną
Ol zą spo ty ka ją się pod czas Świę ta Trzech Bra ci i uczest -
ni czą wspól nie w róż nych im pre zach kul tu ral nych, spor -
to wych i re kre acyj nych. Świę to na wią zu je do ro ku 810, kie -
dy to jak gło si le gen da, za ło żo no gród nad Ol zą.
Na Wzgó rzu Zam ko wym po ja wia ją się Trzej Bra cia
na ko niach, a świę to tra dy cyj nie in au gu ru je te atral na in -
sce ni za cja le gen dy o po wsta niu mia sta.

TAR NOW SKIE GÓ RY, CHO RZÓW. An num Fe sti val to
je dy ny ca ło rocz ny fe sti wal mu zy ki daw nej na Ślą sku! Zna -
ko mi ta oka zja by po znać mu zy kę daw ną w wy ko na niu or -
kie stry zło żo nej z mu zy ków gra ją cych na hi sto rycz nych
in stru men tach w róż nych in te re su ją cych miej scach w na -
szym wo je wódz twie (np. Pa łac w Ryb nej), oka zja do za -
chę ce nia dzie ci i ro dzi ców do roz sma ko wa nia się w kla -
sycz nej, pięk nej mu zy ce pod czas kon cer tów na któ re
za pra sza ją pre zy dent mia sta Cho rzo wa i bur mistrz Tar now -
skich Gór. Dy rek to rem ar ty stycz nym An num Fe sti va lu jest
Zyg munt Ma gie ra.

ZA BRZE. W po nie dzia łek 11 czerw ca na po zio mie 320
w Ko pal ni Gu ido w Za brzu od by ło się spo tka nie z Ja ne Hir -
sh field, ame ry kań ską po et ką, ese ist ką i tłu macz ką, a tak -
że go ściem Fe sti wa lu Mi ło sza 2018. Ja ne Hir sh field jest
au tor ką na gra dza nych to mów wier szy. Ma na kon cie sze -
reg pre sti żo wych na gród. Jest lau re at ką m. in. The Po etry
Cen ter Bo ok Award, Co lum bia Uni ver si ty’s Trans la tion
Cen ter Award, T. S. Eliot Pri ze czy Na tio nal Bo ok Cri tics
Circ le Award.

Jane Hirshfield w swojej twórczości podejmuje próbę
nazwania nienazywalnych, wydawałoby się, doświadczeń
oraz olśnień różnorodnymi przejawami życia – nie tylko
ludzkiego. Przenikliwe obserwacje codzienności przesycone
są w jej wierszach poczuciem humoru, skłonnością
do paradoksu i zmysłem absurdu. W wywiadach bądź
podczas prelekcji wielokrotnie podkreślała, jak duży
wpływ na jej poezję ma twórczość Czesława Miłosza. Dla
polskich czytelników autorskie spotkanie było tym bardziej
ciekawe, iż w tym roku wydano w Polsce kolejne
tłumaczenie twórczości poetki. We współpracy
z organizatorami Festiwalu Miłosza, ukazał się nakładem 85

Spo tka nie z au to ra mi książ ki „Sło dziut ki. Bio gra fia cu kru”: Ju dy tą Wa to łą
i Da riu szem Kort ko w Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu

Pro mo cja wy daw nic twa „Gór ny Śląsk w Pol sce Lu do wej, t. 2,
Przy wód cy – bo ha te ro wie – wro go wie” w WBP w Opo lu
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Wydawnictwa Znak drugi po „Uważności”, przetłumaczony
na język polski zbiór wierszy pt. „Słodycz jabłek, słodycz
fig”, pod redakcją Agaty Hołobut.

Spotkanie w zabrzańskiej zabytkowej kopalni odbyło się
z udziałem redaktora naczelnego Wydawnictwa Znak
Jerzego Illga, poprowadziła je Agata Hołobut, anglistka
i tłumaczka. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół W/L
- Michał Lazar i Aleksander Wnuk.

Ma jo we im pre zy w WBP w Opo lu

OPO LE. 9 ma ja w Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej w Opo lu od by ło się IX Fo rum Opol skich Śro do wisk
Li te rac kich pod ha słem: „Te, któ re wal czą pió rem
i sło wem”. Bo ha ter ka mi te go rocz ne go Fo rum by ły
opo lan ki re pre zen tu ją ce róż ne dzie dzi ny ży cia − li te ra -
tu rę, sztu kę, na ukę, dzien ni kar stwo i te atr − Elż bie ta Li -
sak -Du da, prof. An na Po bóg -Le nar to wicz, Da nu ta Sta -
rzec, Ar le ta Los -Pław szew ska oraz Ba sia Beuth.
Z za pro szo ny mi Pa nia mi po roz ma wia my na te mat: ich
twór czo ści, ku li sów i taj ni ków warsz ta tu pra cy, cha rak -
te ry stycz nych cech wy ko ny wa nych przez Pa nie za wo -
dów, a tak że funk cjo no wa nia twór cy (ar ty sty, na ukow -
ca, dzien ni ka rza, ak to ra) w re gio nie. Go ście opo wie dzą
o po ru sza ją cych ich te ma tach, któ re ma ją wpływ na ich
twór czość, o tym, czym jest dla nich Sło wo – pi sa ne
i mó wio ne i po dzie lą się aneg do ta mi. Spo tka niu to wa -
rzy szył mi ni re ci tal w wy ko na niu Ba si Beuth z to wa rzy -
sze niem Ja ku ba Mi to ra ja (gi ta ra), a Fo rum po pro wa dził
Kor dian Mi cha lak.

Sło dziut ki. Bio gra fia cu kru

OPO LE. 14 ma ja WBP za pro si ła na spo tka nie au tor skie
i pro mo cję książ ki Sło dziut ki. Bio gra fia cu kru Ju dy ty Wa -
to ły i Da riu sza Kort ko. Pi sar ka An na Brze ziń ska po wie -
dzia ła o tej książ ce: „To fa scy nu ją ca hi sto ria raj skiej sło -
dy czy, któ ra od wie ków za mie nia ludz kie ży cie w pie kło.
Uwa żaj cie! Po tej książ ce już nie się gnie cie po cze ko la -
dę z tą sa mą przy jem no ścią”. Ju dy ta Wa to ła to dzien ni -
kar ka „Ga ze ty Wy bor czej” spe cja li zu ją ca się w zdro wiu.
W 2014 r. wraz z Da riu szem Kort ko otrzy ma ła na gro dę
Grand Press w ka te go rii dzien ni kar stwo spe cja li stycz ne.
Współ au tor ka ksią żek Czer wo na księż nicz ka o prof.
Ariad nie Gie rek -Ła piń skiej oraz Re li ga. Bio gra fia naj -
słyn niej sze go pol skie go kar dio chi rur ga i Na szczy cie stro -
mej gó ry. Opo wie ści o trans plan ta cjach. Da riusz Kort -
ko jest dzien ni ka rzem „Ga ze ty Wy bor czej”, współ au to rem
ksią żek: Do bry za wód. Roz mo wy z le ka rza mi (z Kry sty -
ną Bo che nek), Czer wo na księż nicz ka, Re li ga. Bio gra fia
naj słyn niej sze go pol skie go kar dio chi rur ga, Ku kucz -
ka (z Mar ci nem Pie tra szew skim). Z wy kształ ce nia po li -
to log, jest ab sol wen tem Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych Uni -
wer sy te tu Ślą skie go.

Gór ny Śląsk w Pol sce Lu do wej

OPO LE. 16.05 w bi blio te ce mia ła miej sce pro mo cja wy -
daw nic twa Gór ny Śląsk w Pol sce Lu do wej, t. 2, Przy wód -
cy – bo ha te ro wie – wro go wie, pod red. Ada ma Dziu ro ka
i Ber nar da Lin ka (Wyd. IPN, PIN–IŚ) i spo tka nie z współ -
re dak to ra mi to mu i po my sło daw ca mi se rii – dr. Ber nar dem
Lin kiem, mgr Le oka dią Drożdż, dr. hab. Pio trem Pa ły sem.
Se ria „Gór ny Śląsk w Pol sce Lu do wej” sta no wi pró bę syn -

te tycz ne go i przy stęp ne go opra co wa nia róż nych aspek tów
naj now szych dzie jów re gio nu. Dru gi tom no si pod ty tuł
„Przy wód cy – bo ha te ro wie – wro go wie”. Za wie ra czter -
na ście ese jów hi sto rycz nych, po świę co nych oso bi sto -
ściom po wo jen ne go ży cia spo łecz ne go, po dzie lo nych
na trzy ty tu ło we gru py: Przy wód cy, Bo ha te ro wie, Wro go -
wie. 14 opra co wań zo sta ło przy go to wa nych przez hi sto -
rycz ki i hi sto ry ków zwią za nych z ka to wic kim i opol skim
śro do wi skiem na uko wym.

KRÓT KO:

■ 8.05 „Sza re my śli o ko lo rze” – wer ni saż ma lar stwa i ry -
sun ku Jo lan ty Szo stak (ZPAP „PSU”), Ga le ria Wu Be Pe,
ul. Pia stow ska 20. 
■ 11.05 Dni otwar te Fun du szy Eu ro pej skich – wy sta -

wę sta ro dru ków po kon ser wa cji w ra mach za da nia „Kon -
ser wa cja z di gi ta li za cją sta ro dru ków, rę ko pi sów, gra fik i kar -
to gra fii Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Opo lu”,
czy tel nia, ul. Pia stow ska 18. 
■ 15.05 Jan Szczu rek, pro mo cja zbio ru wier szy W po -

szu ki wa niu pa na ceum, pro wa dze nie: Ja nusz Ire ne usz
Wój cik, Ga le ria Wu Be Pe, ul. Pia stow ska 20 (w ra mach cy -
klu: Spo tka nia z człon ka mi Na uczy ciel skie go Klu bu Li -
te rac kie go). 

Cy fro wa rze czy wi stość w świe cie

CZĘ STO CHO WA. 27 kwiet nia w Ga le rii Art -Fo to Re gio -
nal ne go Ośrod ka Kul tu ry w Czę sto cho wie otwar to wer -
ni sażXXI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Fo to kre acji Cy -
ber fo to 2018. W tym ro ku 280 prac 61 au to rów oce nia ło
ju ry w skła dzie: Krzysz tof Ju rec ki, Mał go rza ta Do łow -
ska, Ar ka diusz Ław ry wia niec oraz Sła wo mir Jo dłow ski.
Na wy sta wę za kwa li fi ko wa no 93 pra ce 40 au to rów
z Pol ski, Nie miec i Szwe cji. Wśród nich by li tak że czę -
sto cho wia nie. Ob ra zy po ka zy wa ły moż li wo ści cy fro wych
świa tów, gdy waż ne jest nie ty le przed sta wie nie, ile ra -
czej prze kształ ca nie, bę dą ce po waż nym al bo lu dycz nym
ko men ta rzem rze czy wi sto ści. Wy sta wę moż na by ło
oglą dać do 25 ma ja.

W tym ro ku pierw szą na gro dę zdo by ła Ju dy ta Ber naś
z Sar no wa za pra cę Jed nia. Dru gą – Ma tyl da Aw dziej czyk
z Wo dzi sła wia Ślą skie go za cykl Upły wy. Trze cią – Ad rian
Wo lań czyk z Łań cu ta za cykl Ma te ria li za cja pust ki. Po -
za tym ju ry po sta no wi ło wy róż nić Zbi gnie wa La ta łę, Na -
ta lię Ku bie lę oraz Jac ka Szczer ba nie wi cza. Zwią zek Pol -
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrę gu Ślą skie go przy znał86
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Wer ni saż XXI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Fo to kre acji Cy ber fo to 2018
miał miej sce 27 kwiet nia
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wy róż nie nie ho no ro we Ma gWo jArt ze Zgie rza, a Krzysz -
tof Ju rec ki Ma rze nie Ko larz z Kra ko wa.

Współ cze sna i daw na mu zy ka sa kral na

CZĘ STO CHO WA. Na po cząt ku ma ja od był się w Czę sto -
cho wie 28 Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej
„Gau de Ma ter”. W tym ro ku or ga ni za cją za jął się po now -
nie Ośro dek Pro mo cji Kul tu ry „Gau de Ma ter”. Je go part -
ne ra mi w tym przed się wzię ciu by li: Ja sna Gó ra, Fil har mo -
nia Czę sto chow ska, gmi na Po cze sna, Miej ski Do m
Kul tu ry, Ze spół Pie śni i Tań ca „Śląsk”. Wy da rze nie zo sta -
ło sfi nan so wa ne przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go oraz Urząd Mia sta Czę sto cho wy.

Od wie lu lat pod czas ma jo wych spo tkań do mi nu je mu -
zy ka. W tym ro ku za gra ni cę re pre zen to wa li: Na ro do wy
Chór Ukra iny im G. G. Wie row ki, Col lin Wil liams oraz Ga -
bi Gą sior z ze spo łem Ce le bra te Go spel, kan tor Yoseph
Schwartz i Chór Sy na go gi pod Bia łym Bo cia nem we Wro -
cła wiu. Pol scy wy ko naw cy, Ze spół Mu zy ki Daw nej „La
Tem pe sta” pod ba tu tą Ja ku ba Bu rzyń skie go oraz Scho la
Gre go ria na Car di na lis Ste pha ni Wy szyń ski pod dy rek cją
Mi cha ła Sła wec kie go, za pre zen to wa li utwo ry ze zbio rów
ja sno gór skich. Waż nym wy da rze niem by ła pra pre mie ra
kon cer tu Mu zycz ne świą ty nie świa ta ze spo łu Ma rii Po mia -
now skiej. Za pre zen to wa no też Im pro wi za cje na te ma ty pie -
śni ma ryj nych Bo gu sła wa Gra bow skie go i Ma cie ja Si ka -
ły, pro jekt Je den / Wie le. Pie śni chwa leb ne wie lu świą tyń
Ka ro li ny Ci chej i Elż bie ty Ro jek oraz kon cert or ga no wy
Ema nu ela Bącz kow skie go. W fi na le za brzmiał Me sjasz
Geo r ga Händla w wy ko na niu or kie stry Fil har mo nii Czę -
sto chow skiej i chó ru Col le gium Can to rum.

Wy da rze nie uzu peł nia ły wy sta wy ma lar stwa Ja ro sła wa
Kwec li cha oraz prac fo to gra fi ków.

Ba lan ga po 25 la tach

CZĘ STO CHO WA. 22 ma ja w OKF Ilu zja czę sto cho wia -
nie świę to wa li 25-le cie pre mie ry Ba lan gi w re ży se rii Łu -
ka sza Wy lę żał ka. Spo tka nie przy go to wa no w ra mach ak -
cji Ale je – tu się dzie je.To wciąż je den z naj bar dziej zna nych
fil mów zre ali zo wa nych przez czę sto cho wian, na Fe sti wa -
lu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni w ka te go rii – de -
biut. Mu zy kę skom po no wali Ma te usz i Jan Po spie szal ski,
a wśród wy ko naw ców zo ba czyć moż na Jac ka Pa łu chę,
Paw ła Fe so ło wi cza oraz Muń ka Stasz czy ka. King T. Lo -
ve, ze „świę tą wie żą”, jest jed nym z mo ty wów mu zycz -
nych fil mu, a z ko lei je go frag men ty zna la zły się w te le -
dy sku tej pio sen ki.

Po kaz prze ko nał ze bra nych, że 25 lat wca le nie za szko -
dzi ło ob ra zo wi Wy lę żał ka, na wet je śli re alia fil mo we po -
twier dza ją upływ cza su. Po pro jek cji od by ło się spo tka nie
z twór ca mi – Łu ka szem Wy lę żał kiem, Ma te uszem Po spie -
szal skim, Jac kiem Pa łu chą oraz Paw łem Fe so ło wi czem.
Wspo mi na li daw ne cza sy, nie mal par ty zanc kie spo so by pra -
cy nad fil mem, ale przede wszyst kim nie zwy kłą at mos fe -
rę. Opo wia da li też o tym, co wy da rzy ło się póź niej. Na -
gro da na fe sti wa lu za po wia da ła bo wiem otwar cie wie lu
moż li wo ści.

Ju bi le usze czę sto cho wian

CZĘ STO CHO WA. W ma ju przy po mnia no w Czę sto cho -
wie twór czość dwóch mu zy ków, re pre zen tu ją cych cał kiem

od mien ne nur ty. 12 ma ja na pla cu Bie gań skie go 50. uro -
dzi ny oraz 30-le cie pra cy twór czej świę to wał Piotr „Jack -
son” Wol ski, li der Tam Tam Pro ject, wy stę pu ją cy m.in.
z gru pą Tie Bre ak oraz Ma anam. Z tej oka zji w mie ście po -
ja wił się naj więk szy bę ben świa ta o śred ni cy 10 me trów
i wa dze 3 ton, na któ rym mo że za grać 300 osób jed no cze -
śnie. W cza sie kon cer tu wy stą pi li Krzysz tof Niedź wiec -
ki, Woj tek Kró li kow ski, Ma riusz Mi gas, An to ni „Ziut” Gra -
lak, Dzia ni Szmidt, Wło dzi mierz „Ki nior” Ki nior ski,
Mie tek Ju rec ki, An drzej Urny. Wie czór za koń czy ła jam ses -
sion w klu bie Mu zycz na Me ta. Or ga ni za to rem by ło OPK
Gau de Ma ter.

Na to miast 18 ma ja w Fil har mo nii Czę sto chow skiej
ju bi le usz 50-le cia pra cy twór czej ob cho dził Sła wo mir
Czar nec ki, uzna ny kom po zy tor i pe da gog, au tor 60
utwo rów. W na szym mie ście ukoń czył szko łę mu zycz -
ną II stop nia w kla sie for te pia nu. Z tej oka zji Or kie stra
Sym fo nicz na Fil har mo nii Czę sto chow skiej, chór Col -
le gium Can to rum oraz skrzyp ko wie – Krzysz tof Ja ko -
wicz oraz Ja kub Ja ko wicz, wy stą pi li w kon cer cie pro -
wa dzo nym przez Ada ma Kloc ka. W pro gra mie zna la zły
się kom po zy cje ar ty sty, eks po nu ją ce róż ne ob li cza pol -
sko ści. Wśród utwo rów zna la zło się pra wy ko na nie Ad -
o ra cji, po ema tu -kan ta ty na pod sta wie tek stów bi blij nych
przy go to wa ne z oka zji 100-le cia od zy ska nia nie pod le -
gło ści.

Re ak ty wa cja – So wiń ski o Strze miń skim

CZĘ STO CHO WA. Od 20 kwiet nia w Mu zeum Czę sto -
chow skim moż na oglą dać wy sta wę Wła dy sław Strze -
miń ski – Zdzi sław So wiń ski – fo to gra ficz ne re mi ni scen -
cje zre ali zo wa ną w la tach sie dem dzie sią tych XX wie ku.
Po cho dzą cy z Czę sto cho wy re ży ser, ope ra tor i fo to gra -
fik stu dio wał wów czas w Szko le Fil mo wej w Ło dzi,
gdzie two rzył Gru pę For my Fil mo wej Warsz tat. W 1973
ro ku zo stał pra cow ni kiem Mu zeum Sztu ki w Ło dzi,
dzia łu fo to gra ficz no -wi zu al ne go. W tym cza sie by ło to
mia sto wciąż sil nie na zna czo ne oso bo wo ścią Strze miń -
skie go, twór cy uni zmu (ar ty sta zmarł w 1952 ro ku), de -
fi nio wa ne go jesz cze w mię dzy woj niu. W 2016 ro ku je -
go po stać i teo rię przy po mniał An drzej Waj da
w Po wi do kach.

So wiń ski pró bo wał prze nieść za ło że nia teo rii uni zmu
do fo to gra fii. Umie ścił wi ze run ki Strze miń skie go na co -
dzien nych przed mio tach – łu pi nie orze cha, musz li, tar ce
do pra nia. W ten spo sób uświa da miał wpływ ma te rii i pod -
ło ża na osta tecz ną wy mo wę dzie ła, a jed no cze śnie za cie -
rał gra ni cę mię dzy dzie łem sztu ki a przed mio tem użyt ko -
wym. Wy sta wa po wsta ła w 1977 ro ku, by ła tak że
w Me dio la nie.

KRÓT KO:

■ za gra li: plac Bie gań skie go – Wło dzi mierz Tur biarz
i Piotr Ni ko la, Vi deo, Me zo; Fil har mo nia Czę sto chow -
ska – Ania Dą brow ska, Krzysz tof Za lew ski; pub Sta cher -
czak – Am pe rA; Mu zeum Mo net i Me da li Ja na Paw -
ła II – Li dia Po spie szal ska;
■ wy sta wia li: Wej ściów ka – Dag ma ra Ja ku bow ska -Kaf -

f ka; Bi blio te ka AJD – Sła wo mir Jo dłow ski;
■ 30 kwiet nia z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Jaz zu

w OPK Gau de Ma ter wy stą pi li Piotr Orze chow ski oraz Bra -
cia Oleś. 87
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EDU KA CYJ NA
PO DRÓŻ W CZA SIE

Śląsk
w epo ce
daw nych
Sło wian
Tar now skie Gó ry chlu bią się swo ją wie lo -

wie ko wą hi sto rią, ale prze cież na dłu go
przed po wsta niem mia sta i ca łe stu le cia
przed chło pem Ryb ką też ży li tu taj lu dzie.

Tar no gór skie Cen trum Kul tu ry w roz ryw -
ko wej for mie za pra sza na wy ciecz kę w cza -
sy pra daw nych Sło wian na tych te re nach.
W so bo tę, 7 lip ca w sa mo po łu dnie roz pocz -
nie się za ba wa w kli ma tach sprzed pół to ra
ty sią ca lat! 

Uczest ni cy po ka zów po zna ją ży cie co -
dzien ne, zwy cza je, ubio ry oraz rze mio sło
ta kich ple mion, jak Go lę szy ce, Opo la nie
i przede wszyst kim Ślę ża nie. Wszak od nich
naj praw do po dob niej po cho dzi na zwa na sze -
go re gio nu – za zna cza ją or ga ni za to rzy. Zo -
ba czy my le gen dar nych wo jów tych ple -
mion, któ rzy za pre zen tu ją uzbro je nie i szy ki
bo jo we Nie za brak nie po ka zów bi tew nych.

Bę dzie moż na też po pró bo wać swo ich sił
w grach i za ba wach ple bej skich dla dzie ci
i do ro słych, a or ga ni za to rzy prze wi dzie li tu -
taj na gro dy dla zwy cięz ców. Na od wie dza -
ją cych bę dą cze ka ły stra ga ny daw nych rze -
mieśl ni ków: ko wa la i garn ca rza. Go ście
bę dą też mo gli przyj rzeć się, jak wy bi ja no
mo ne ty w daw nej men ni cy.

Po mi mo roz ryw ko we go aspek tu ca łe go
przed się wzię cia, or ga ni za to rzy za pew nia ją,
że nie za brak nie so lid nej por cji wie dzy po -
da nej w przy stęp ny spo sób. Bę dzie tak dzię -
ki wo dzi re jo wi pro wa dzą ce mu im pre zę, któ -
ry przed sta wi hi sto rię ple mion sło wiań skich
oraz opo wie o wszyst kim, co się bę dzie
dzia ło w trak cie im pre zy.

O godz. 19 wiel kim zwień cze niem wy pra -
wy na te ren dzi siej szych Tar now skich Gór
w cza sach Sło wian bę dą kon cert, wspól na
za ba wa i ta niec w to wa rzy stwie ze spo łu Ro -
de ryk pre zen tu ją ce go skocz ną mu zy kę fol -
ko wą w sło wiań skim kli ma cie. Gru pa ob -
cho dzi w tym ro ku 25-le cie swo jej
dzia łal no ści ar ty stycz nej i po wszech nie ce -
nio na jest za naj wyż szy po ziom pre zen ta cji
mu zy ki daw nej.

Wszyst kie wy mie nio ne atrak cje bę dą mia -
ły miej sce na te re nie wo kół bu dyn ku Tar no -
gór skie go Cen trum Kul tu ry przy ul. Ja -
na III So bie skie go 7. Wstęp na im pre zę jest
bez płat ny.

(oprac. TB)
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