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PU BLI CY STY KA
2 Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4 Ol ga Ko ru sie wicz, Ma ria Ko ru sie wicz RU INY WSPÓŁ CZE SNO ŚCI;

NAR RA CJE MIEJSC PO RZU CO NYCH W DO KU MEN TA CJI URBE XU
10 To masz Bo rów ka KRY JÓW KA „KA TA GÓR NE GO ŚLĄ SKA” OD NA LE ZIO NA!
14 To masz Bie nek TA JEM NI CZE POD ZIE MIA KA TO WIC
18 Lech Ko ru sie wicz PRZE STRZEŃ DO RA STA NIA
22 Ma rian Ja błoń ski ZNI KA JĄ CE ZA BYT KI
26 Agniesz ka Wosz czyń ska STO PRZED MIO TÓW I LUDZ KICH HI STO RII

MI NIO NE GO STU LE CIA
30 To masz Bie nek SCHRON PE ŁEN HI STO RII
32 To masz Bie nek PO STA PO KA LIP TYCZ NA STA CJA W PY SKO WI CACH
36 Ewa Bar tos ZA PI SAĆ PRZE STRZEŃ O PO EMA CIE TA DE USZA KI JON KI

POD AKRO PO LEM
40 Mał go rza ta Kło sko wicz STU DIA NAD MĘ SKO ŚCIĄ. Roz mo wa z prof. zw. dr. hab.

Ada mem Dziad kiem
44 Alek san der Na wa rec ki POR TRE TY MI STRZÓW: PRO FE SOR JAN PIO TRO WIAK
46 Wie sła wa Ko no pel ska OPE RA ŚLĄ SKA PO NO WE MU
48 To masz Bie nek KRA INA TY SIĄ CA EIN MAN N BUN KRÓW
52 Ju lia Mon tew ska POD STRA ŻĄ KA MIEN NYCH LWÓW
58 BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK FRA SZEK
78 Jan Ma lic ki BO GU RO DZI CA, LA TO I MY. DO PO WIE DZE NIA
87 Jo lan ta Hep ner TO BYŁ CU DOW NY WIE CZÓR
88 To masz Bie nek BYŁ EKS PRES, ZO STAŁ ORIENT

PLA STY KA, MA LAR STWO, FO TO GRA FIA
68  Mi chał Ca ła, Ma ria Ko ru sie wicz ŚLĄSK W FO TO GRA FII MI CHA ŁA CA ŁY
69  GA LE RIA: MI CHAŁ CA ŁA, FO TO GRA FIA

PO EZJA I PRO ZA
3 WIERSZ NA OTWAR CIE Da mian Da wid No wak SIE MIE NIOT KA

16 Da mian Da wid No wak WIER SZE
28 Bar tło miej Bro da WIER SZE
39 Sta ni sła wa Ka lus WIER SZE
54 Jan Pa weł Kra sno dęb ski WIER SZE
56 Te re sa Ra dzie wicz NA RZE CZO NA
74 Bog dan Łu ka sze wicz WE NU SKA

FE LIE TO NY
29 MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek. WSZY SCY CHCIE LI ICH USŁY SZEĆ.

LA CHEN MANN I WOJ CIE CHOW SKI
35 ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek RYB NIK – OCHO JEC

– PRYSZ CZY NY
43 Ry szard Ja sno rzew ski ROK OLIM PIJ SKI. ZA WO DY POD WIE ŻĄ BA BEL
73 MIĘ DZY CI SZĄ A HA ŁA SEM Ma rian Grze gorz Ger lich MA ŁA CZY DU ŻA

OJ CZY ZNA

KSIĄŻ KI
60 Jo an na Ki siel PO ETY KA SE QU ELU 
62 Te re sa Tom sia MÓ WIĆ PIĘK NIE I GOD NIE
63 Ali cja Wi de ra Z DY STAN SU
64 Ewa Bar tos ZEJ ŚCIE W CI SZĘ
65 Da riusz No wac ki CIĄ GŁOŚĆ LI NII
66 Ka ro li na Ję drych LEK CJE CZY TA NIA
67 Mi chał Juch nie wicz (BEZ)KRES ZA GŁA DY

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 
82  Be ata Leń czuk -Bach miń ska EDU KA CJA EKO NO MICZ NA W BI BLIO TE CE

NO TAT NIK KUL TU RAL NY
84 CHO RZÓW, CZĘ STO CHO WA, GLI WI CE, KA TO WI CE. 

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Grze gorz Ba nasz kie wicz, Ol ga Ko ru sie wicz,
Jim La ri mer, Bo gna Skwa ra, Bła żej Pe te ja, Ma ciej Pe te ja, We ro ni ka Siup ka

Na okład ce: Grze gorz Ba nasz kie wicz, po prze my sło we ru iny w Ka to wi cach, fo to gra fia
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De par ta ment Opra co wań Sta ty stycz ‐
nych GUS wy dał pu bli ka cję pod ty ‐

tu łem: 100 lat Pol ski w licz bach

1918 – 2018. Z te go wy daw nic twa mo ‐
że my do wie dzieć się o wie lu fak tach ja ‐
kie za szły w Pol sce w cza sie mi nio ne go
stu le cia.

Po rów nu jąc np. da ne o prze cięt nej
licz bie lat trwa nia ży cia męż czyzn mię ‐
dzy ro kiem 1931 (48,2 la ta) a w 2017 r.
(74 la ta) moż na dojść do wnio sku, że
śred nia dłu go ści ży cia męż czyzn wzro ‐
sła w Pol sce aż o 53,5% na prze strze ni
za le d wie 86 lat, czy li o 0,6% w cią gu każ ‐
de go ro ku (Pa nie osią ga ją jesz cze lep sze
re zul ta ty, ich prze cięt na dłu gość ży cia
wzro sła aż o 59,1%). Wo je wództw mie ‐
li śmy u za ra nia nie pod le gło ści ty leż sa ‐
mo co i dziś: 16. 

W 1921 ro ku oby wa te li Rze czy po spo ‐
li tej Pol skiej by ło za le d wie 27 177 tys. dziś
je ste śmy na ro dem li czą cym 38 434 tys.
(przy by ło nas o 41,4%). Re pre zen to wa ‐
ło oby wa te li Rze czy po spo li tej w Sej mie
w 1921 ro ku 444 po słów i 111 se na to rów,
dziś za sia da w ła wach sej mo wych 460 po ‐
słów i 100 se na to rów. Tuż po pierw ‐
szej I woj nie świa to wej za war to w Pol sce
w 1919 ro ku 336 ty się cy mał żeństw (!),
w 2017: 192 600. (?), umie ra li śmy jed nak
wów czas czę ściej, w ro ku 1919 by ‐
ło 712 000 zgo nów i już „tyl ko” 402 900
w 2017 ro ku. W la tach 1936/1939 na si
oby wa te le mo gli już ko rzy stać z 807
kin, 103 te atrów i 175 mu ze ów, dziś dys ‐
po nu je my w tych sa mych ka te go riach in ‐
sty tu cji kul tu ry: 944 mu ze ami; 182 te atra ‐
mi, 489 ki na mi (wg da nych z 2016 ro ku). 

Cie ka wost ki sta ty stycz ne są je dy nie
licz ba mi, do pie ro ana li za dłu go okre so ‐
wych ten den cji uka zu je nam ob raz do ‐
ko nu ją cych się zmian i po myśl nych lub
ne ga tyw nych pro ce sów ja kich do świad ‐
cza spo łe czeń stwo i my sa mi. Hi sto rii nie
two rzą po je dyn cze fa jer wer ki wy da ‐

rzeń lub eks pre sji ar ty stycz nych, one je ‐
dy nie „prze cho dzą do hi sto rii”, jed ne zo ‐
sta ją w pa mię ci, in ne po chwi lo wej ni ‐
mi eks cy ta cji – by wa ją za po mnia ne,
po rzu ca ne jak owe utra co ne, za gu bio ‐
ne lub zwy czaj nie za po mnia ne rze czy
(jak kto wo li: ar te fak ty) od naj dy wa ne
przez mi ło śni ków współ cze snej mo dy,
lub pa sji na zwa nej: urban explo ra tion

(o któ rych, pi sze my w tym nu me rze).
Za po mi na nie jest cu dow nym da rem
na tu ry da nym czło wie ko wi, gdy by śmy
wszyst ko za wsze pa mię ta li i za pa mię tać
mu sie li lub mo gli z na szej prze szło ‐
ści – pew nie ni gdy by śmy nie by li
w sta nie my śleć o przy szło ści, z tru dem
ana li zu jąc te raź niej szość. Po wrót
do prze szło ści za pew nio ny ma my wy ‐
biór czo, sa mi prze cież mu si my naj czę ‐
ściej de cy do wać o tym, co za pa mię tać
lub o czym mo że my lub po win ni śmy za ‐
po mnieć, cze go się oba wiać, że bę dzie
nam przy po mnia ne lub za pa mię ta ne.
To od le gła od zda rzeń hi sto rycz nych na ‐
sza in dy wi du al na ety ka, mo ral ność,
pew nie i re li gia oraz nor ma kul tu ro wa
kształ tu je na szą do brą, złą – ale na pew ‐
no wy biór czą – pa mięć in dy wi du al ną i …
zbio ro wą. Je śli za po mi na nie jest szczę ‐
śli wym da rem na tu ry, to by wa tak że
prze kleń stwem na sze go ułom ne go cia ‐
ła, gdy mi mo na szych pra gnień nie mo ‐
że my już za pa mię tać ni cze go z ota cza ‐
ją ce go nas świa ta, zda jąc się na po moc
i wspar cie na szych bli skich, tak dłu go do ‐
pó ki i oni o nas nie … za po mną. Czło wiek
wy my ślił hi sto rię, a po nie waż chciał by
by je go opo wieść o prze szło ści uzna no
za je dy nie praw dzi wą i wia ry god ną wy ‐
my ślił tak że wie le spo so bów in for mo wa ‐
nia o so bie sa mym i opo wia da nia
o niej – po przez li te ra tu rę, po ezję (Ho ‐
ra cy) i wie le in nych form (po mni ki, ma ‐
lar stwo, fo to gra fię, ba da nia hi sto rycz ‐
ne itp., itd.). Owe peł ne na dziei non

omnis mo riar wy po wia da ne przez wie ‐
lu z głę bo ką wia rą w ludz ką – po wtórz ‐
my – wy biór czą pa mięć, ka że nam przy ‐
po mnieć, że li piec to ta ki mie siąc,
o któ rym war to pa mię tać że:  to w tym
mie sią cu w 1534 ro ku na mo cy edyk tu
zna ne go ską di nąd kró la Hen ry ka VIII za ‐
ło żo no naj star szą dzia ła ją cą do dziś ofi ‐
cy nę wy daw ni czą Cam brid ge Uni ver si ‐
ty Press, 1683 Jan III So bie ski ru szył
pod Wie deń, 1778 ro ku w War sza wie
w pa ła cu Ra dzi wił łów wy sta wio no
pra pre mie rę Fran cisz ka Bo ho mol ca Nę ‐
dza Uszczę śli wio na, z li bret tem Woj cie ‐
cha Bo gu sław skie go, mu zy ką Ma cie ja
Ka mień skie go da jąc po czą tek pol skiej
ope rze na ro do wej, 1808 pa ni Ma rie
Pa ra dis ja ko pierw sza ko bie ta zdo by ła
Mont Blanc, w 1863 pod pi sa na zo sta ła
we Lwo wie Con cor dia umo wa po mię dzy
bi sku pa mi rzym sko ka to lic ki mi i grec ko ‐
ka to lic ki mi, 1923 na wzgó rzach nie da ‐
le ko Los An ge les usta wio no na pis w pier ‐

wot nym brzmie niu: HOL LY WO ODLAND

(do 1949), 1898 Ma ria Skło dow ska Cu ‐
rie i Pier re Cu rie ogła sza ją od kry cie ra ‐
dio ak tyw ne go pier wiast ka po lo nu, 1903
Ford Mo tor Cam pa ny sprze da je pierw ‐
szy wy pro du ko wa ny przez sie bie sa mo ‐
chód mar ki Ford, w 1918 z ini cja ty wy
księ dza Idzie go Ra dzi szew skie go po ‐
wo ła no Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ‐
ski, 1928 pod czas Let nich Igrzysk Olim ‐
pij skich w Am ster da mie po raz pierw szy
wy star to wa ły w lek ko atle ty ce ko bie ty,
pierw szą ko bie tą, któ ra zdo by ła zło ty
me dal olim pij ski w lek ko atle ty ce by ła
Ha li na Ko no pac ka re pre zen tu ją ca Pol ‐
skę w rzu cie dys kiem, w 1933 za de biu ‐
to wa ła We so ła Lwow ska Fa la z Szczep ‐
ciem i Toń ciem, w 1943 ro ku na Łu ku
Kur skim roz po czę ła się naj więk sza bi twa
pan cer na w hi sto rii ludz ko ści, a w tym
sa mym cza sie w Gi bral ta rze zgi nął wódz
na czel ny gen. Wła dy sław Si kor ski oraz
na stą pi ła ku mu la cja ak cji eks ter mi na cyj ‐
nej lud no ści pol skiej w tzw. rze zi wo łyń ‐
skiej w trak cie któ rej sot nie UON i UPA,
za mor do wa ły wie le ty się cy Po la ków,
w 1948 po wstał Zwią zek Mło dzie ży
Pol skiej (ZMP), 1 lip ca 1953 ro ku za ło ‐

żo ny zo stał Ze spół Pie śni i Tań ca „Śląsk”

ob cho dzą cy w tym ro ku swe 65 uro dzi ‐

ny, 1958 rząd USA po wo łu je agen cję rzą ‐
do wą NA SA, w 1962 An dy War hol za pre ‐
zen to wał se rię ob ra zów „Pusz ki z zu pą
fir my Camp bell”, w 1963 ro ku we Wro ‐
cła wiu ogło szo no stan po go to wia prze ‐
ciw epi de mio lo gicz ne go w związ ku
z wy bu chem epi de mii ospy, w 1968 zre ‐
ali zo wa no pre mie rę kul to we go dziś fil ‐
mu Yel low Sub ma ri ne, w 1973 ro ku
otwar to no wy gmach Bri tish Li bra ry

jed nej z naj więk szych bi blio tek świ ta,
w któ rej zgro ma dzo no 25 mln wo lu mi ‐
nów, oraz wy da no de biu tanc ki al bum
gru py roc ko wej Qu een, a tak że od by ła
się pre mie ra in ne go kul to we go fil mu:
Wej ście smo ka z Bru ce’em Lee w ro li
głów nej; 1983 Ra da Pań stwa znio sła
stan wo jen ny (22 lip ca) i roz wią za ła się
Woj sko wa Ra da Oca le nia Na ro do we go,
w 1993 ro ku wpro wa dzo no po da tek
od to wa rów i usług po pu lar nie zwa ny po ‐
dat kiem VAT, uka za ło się ostat nie wy da ‐
nie „Świa ta Mło dych” oraz rząd An ny
Su choc kiej za warł był ze Sto li cą Apo stol ‐
ską kon kor dat, w 1998 wpro wa dzo no
trój stop nio wy po dział or ga ni za cji sa ‐
mo rzą du te ry to rial ne go.

Oczy wi ście, każ de go ro ku w cią gu
mi ja ją cych wie ków i lat uro dzi ło się
i zmar ło w mie sią cu lip cu wie lu zna ko ‐
mi tych, wy bit nych: na ukow ców, ar ty ‐
stów, li te ra tów, na szych bli skich – lu dzi,
o któ rych prze cież pa mię ta my?

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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DAMIAN DAWID NOWAK

Da mian Da wid No wak uro dził się w 1989 ro ku
w Tar now skich Gó rach. Pi sze wier sze i pro zę. Jest
au to rem czte rech ksią żek po etyc kich: Nie istot ne
(Mi nia tu ra 2014), Po że gna nia (WFW 2015), Wcze ‐
sne doj rze wa nie (Ma mi ko 2016) oraz Ina czej niż
w lu strze (FONT 2018). Swo ją twór czość pre zen to ‐
wał mię dzy in ny mi w TVP Kul tu ra i Ra dio wej
„Czwór ce” oraz w an to lo giach i ogól no pol skich pi ‐
smach li te rac kich – mię dzy in ny mi w: „Afron cie”,
„Akan cie”, „Ar te riach”, „Ce gle”, „He li kop te rze”,
„Kry ty ce Li te rac kiej”, „Mi go ta niach”, „Po ezji Dzi ‐
siaj”, „Wy try chu”. Jest pro mo to rem kul tu ry azja ‐
tyc kiej, au to rem ar ty ku łów o te ma ty ce ku li nar nej
i kul tu ral nej. Od 2013 ro ku jest re dak to rem na czel ‐
nym Go od Pla ce War saw.pl. W cza sie wol nym dźwi ‐
ga cię ża ry. Miesz ka w War sza wie.

SIE MIE NIOT KA

Śląsk trzy ma mnie za kark

mo że to pro tek cjo nal ny gest

za to po wstrzy mu je przed upad kiem

dla te go wdy cham zi mą po wie trze

mó wię śwjyn tym wječorym

i kil ka in nych ob cych słów po Ślą sku

je stem do ko goś po dob ny

wi dzę że myśl marsz czy ci czo ło
tam ten zna jo my daw no wy je chał

po noć tak wie lu od czu wa sa mot ność
trzy dzie ści sześć i sześć szans

na ogień w ko min ku
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W
kul tu rze współ cze snej co raz szyb -
ciej „po dró żu ją” teo rie, ro dzą się

i za ni ka ją dys kur sy i – jak za wsze
– trwa ją nie ustan ne „wę drów ki” po jęć.
Pod czas tych wę dró wek nie któ re po ję -
cia wy da ją się tra cić swo ją moc, ucie -
ka ją nam z po la wi dze nia, by po wra cać
w no wych prze bra niach, no wych ter mi -
no lo giach, atrak cyj ne i po zor nie in ne.
Za wsze jed nak trwa w nich pe wien
nurt zna czeń i emo cji pły ną cy z głę bi
cza su i kul tu ry, któ ry sta no wi jed no cze -
śnie za ko rze nie nie w pa mię ci i głos wy -
bie ga ją cy w przy szłość. Do ta kich po -
jęć na le ży nie zwy kle po jem ne i bo ga te
w ko no ta cje po ję cie ru iny, któ re dzi siaj
prze ży wa swo ją ko lej ną od sło nę – uj mo -
wa ne w no wych kon tek stach, in spi ru je
wi zje ar ty stycz ne i od czy ty wa nia te raź -
niej szo ści. 

Ten tekst jest pró bą spoj rze nia na spe -
cy ficz ną for mę „ru in”, któ re wy szu ku -
je i do ku men tu je tak zwa ny ruch eks plo -
ra cji miej skiej (urban explo ra tion
mo ve ment), w skró cie – urbex. Jak
wska zu je na zwa, ruch ten za po cząt ko -
wa ny zo stał w kra jach an glo ję zycz nych
wpi su jąc się w dys kur sy tzw. „schył ku
mia sta” (dec li ne of the ci ty). Urbex zy -
skał na po pu lar no ści w koń co wych de -
ka dach ze szłe go stu le cia roz wi ja jąc się
w nie mal wszyst kich zur ba ni zo wa nych
spo łecz no ściach, tak że w Pol sce. W je -
go ra mach dzia ła ją lu dzie, któ rzy z re -
gu ły do ra sta li w epo ce post -in du strial -
nej, w pej za żu nisz cze ją cych hut i fa bryk,
za po mnia nych za jezd ni tram wa jo wych,
czy też pro wa dzą cych do ni kąd to rów.
Nie ob ce są więc im po ję cia „dżun gli
miej skiej”, czy – w przy pad ku Sta nów
Zjed no czo nych – miej skiej dzi czy (urban
wil der ness), któ ra cze ka na swo ich wę -
drow ców.

Mi ło śni cy urbe xu zaj mu ją się eks plo -
ro wa niem „miejsc po rzu co nych”, czy też
po pro stu nie do stęp nych dla prze cięt ne -
go śmier tel ni ka, co od zwier cie dla ją na -
zwy nada wa ne kon kret nym ty pom
eks plo ra cji miej skiej. Mo że to być spe -
le olo gia miej ska, „ha ko wa nie bu dyn -
ków”, dra ining, czy li ba da nie ka na łów
ście ko wych, czy też „in fil tra cja” do ty -
czą ca ra czej, z re gu ły za bro nio ne go,
wcho dze nia na te re ny czyn nych za kła -
dów prze my sło wych lub in nych obiek -
tów. Ter mi no lo gia urbe xu od zwier cie dla
je go zło żo ny cha rak ter: się ga ku słow -
ni ko wi wy praw geo gra ficz no -przy rod -
ni czych spo pu la ry zo wa nych przez Na -
tio nal Geo gra phic, ku po ję ciom swo istej,
peł nej bra wu ry tu ry sty ki, pro wa dzą cej
w oko li ce bli skie po wie ściom i fil mom
z ga tun ku fan ta sy. Śmiał ko wie wy po sa -
że ni w ka me rę i apa rat fo to gra ficz ny
prze kra cza ją – zgod nie z re gu ła mi mi -
tów o bo ha te rach – próg te go, co w pej -
za żu miej skim upo rząd ko wa ne i pod le -
ga ją ce ludz kiej kon tro li i sta ją w ob li czu
te go, co ob ce, mon stru al ne. Zstę pu ją, jak
sta ro żyt ni he ro si, ku chto nicz nym mo -

Ruiny współczesności;

narracje miejsc

porzuconych

w dokumentacji urbexu

OLGA KORUSIEWICZ, MARIA KORUSIEWICZ
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com drze mią cym pod mia stem, do ku -
men tu ją po stę py cha osu, ale jed no cze -
śnie wiecz ną te raź niej szość ist nie nia. 

W kon tek ście kul tu ry współ cze snej te
nar ra cje łą czą prak ty kę urbe xu tak że z ję -
zy kiem świa ta wir tu al ne go – in for ma ty -
ki i gier RPG, ale w bar dzo spe cy ficz -
ny spo sób. Urbex, bę dąc for mą
re ali ty -hac king (ha ko wa nia rze czy wi sto -
ści), po przez swój ści sły, moż na po wie -
dzieć, in tym ny zwią zek z sen su al ną
ma te rią tej rze czy wi sto ści jest jed no cze -
śnie do świad cza niem śro do wi ska miej -
skie go w spo sób do tej po ry za re zer wo -
wa ny dla prze ży wa nia kon tak tu
z ota cza ją cą nas na tu rą – z jej pra wa mi
wzro stu i roz pa du i wła snym, ukry tym
przed na szym wzro kiem, ży ciem.

Po za emo cją od kryw cy i nie zbęd -
nym wy sił kiem fi zycz nym pod sta wą
eks plo ra cji miej skiej są dzia ła nia ar ty -
stycz ne i pa ra -ar ty stycz ne, któ re sta ją się
nie ja ko ma ni fe sta cją okre ślo nej po sta -
wy wo bec miejsc opusz czo nych ja ko re -
pre zen ta cji war to ści kul tu ro wych, eg zy -
sten cjal nych i czy sto es te tycz nych.
Śla dem, do ku men ta cją tych wy praw są
wszak fo to gra fie i fil my, czę sto pu bli ko -
wa ne w In ter ne cie. A więc tym, co do -
cie ra do od bior cy jest już obiekt ar ty -
stycz ny, przed sta wie nie, in ter pre ta cja
rze czy wi sto ści, in na, czę sto za ska ku ją -
ca per spek ty wa. 

Moż na uznać, że eks plo ra cja miej ska
w więk szo ści swo ich dzia łań de fi niu je
na no wo po ję cie ru iny ja ko zna ku współ -

cze sno ści – epo ki upad ku mo der ni -
stycz nych snów o po tę dze cy wi li za cji za -
chod niej, o świet no ści Mia sta. 

Ru iny po przez czas

Na
prze strze ni hi sto rii kul tu ry za -
chod niej sens i zna cze nie ru in

ule ga ły cią głej zmia nie. Jed nak że, nasz
sto su nek do nich wy ka zu je pew ne ce chy
sta łe łą cząc skraj no ści i prze ci wień -
stwa. Po szu ku je my ru in, za chwy ca my
się ni mi i od rzu ca my je, po trze bu je my
ich, by bu do wać na szą hi sto rię i toż sa -
mość, a jed no cze śnie nisz czy my, to, co
mi nio ne, by zro bić miej sce dla te go, co
no we. Ko lej ne epo ki okre śla ją swo ją toż -
sa mość tak że po przez per spek ty wę,
w któ rej wi dzą swo je ru iny – świa dec -
twa nie trwa ło ści, a za ra zem do ku men -
ty trwa nia, cią gło ści tra dy cji kul tu ry.

Sta ro żyt ność przez wie ki fa scy no -
wa ła swo imi nie na gan nie wy ko na ny mi
rzeź ba mi, do sko na łą har mo nią bu dow -
li, do dziś ota cza nych po dzi wem i czcią.
Mo nu men tal ność te go świa ta, któ ry
stoi przed na mi w do stoj nych od cie niach
bie li i ko ści sło nio wej, jest tak onie śmie -
la ją ca, że chęt nie przy pi su je my mu ta -
kie ce chy, jak nie zmien ność, sta łość,
nie znisz czal ność – ce chy wiecz ne go
Par me ni diań skie go by tu, któ re okre -
śla ją tę sk no ty kul tu ry za chod niej. A prze -
cież w rze czy wi sto ści ob cu je my z ilu zją
szla chet nej bie li – po pro stu nie trwa łe

ko lo ry opu ści ły prze zna czo ne im miej -
sca na po są gach, tym pa no nach i me to -
pach, a ra zem z ni mi znik nął nam z oczu
bar ba rzyń ski aspekt kul tu ry Gre ków
i jej dy na micz na – ob ca nam dzi siaj – es -
te tycz ność. 

Sta ro żyt ność sza no wa ła ru iny – wy -
star czy przy po mnieć sław ną fra zę z Ene -
idy We rgi liu sza, la cri mae re rum – „są łzy
w rze czach”. Rze czy po sia da ją moc
nie tyl ko prze cho wy wa nia cie pła prze -
szło ści, ale tak że przy no sze nia smut ku.
Ku mu lu ją zna cze nia i emo cje, sto ją
na stra ży pa mię ci. Stąd ogrom ne zna cze -
nie przy wią zy wa ne w sta ro żyt no ści,
zwłasz cza rzym skiej do sztu ki zwa nej
ko me mo ra tyw ną – wzno sze nia po są gów,
łu ków trium fal nych i ko lumn, któ re
kie dyś, już ja ko ru ina, mia ły świad czyć
o wiel ko ści ich twór ców. 

W wie kach śred nich ta in ter pre ta cja
stra ci ła na zna cze niu. Śre dnio wiecz ni
do strze ga li w ru inach, zwłasz cza przed -
chrze ści jań skich, przede wszyst kim
ich fi zycz ny po ten cjał, ma te riał bu dow -
la ny do two rze nia wła snych dzieł ar chi -
tek tu ry. W in nych przy pad kach ru iny
trak to wa ne by ły jak prze szko da, nie do -
god ność. War to pa mię tać, że ja ko zna -
ki upad ku te go, co mi nio ne, by ły one
jed no cze śnie świa dec twem trium fu re -
li gii chrze ści jań skiej i po twier dze -
niem idei me men to mo ri. Do pie ro
w re ne san sie ich ro la się zmie ni ła – ru -
iny sta ro żyt ne za czę ły być po strze ga -
ne na no wo w peł nym świe tle, ja ko
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wzór kla sycz ne go pięk na; to na nich
opie ra no czę sto wiel kie pro jek ty ar chi -
tek to nicz ne. Roz pad szedł w pa rze
z przy mio ta mi, ta ki mi jak: czci god ny,
pięk ny, po żą da ny, ide al ny, choć jed no -
cze śnie po now nie przy wo ły wał We rgi -
liań skie la cri mae re rum. 

Do świad cze nie ob co ści, a tak że mro -
ku i nie sa mo wi to ści ru in przy niósł ro -
man tyzm z je go pej za ża mi sa mot nej du -
szy ludz kiej. Gro zę i „po za świa to wość”
ru in, ich przy na leż ność do in ne go wy -
mia ru rze czy wi sto ści pod kre śli ła mię dzy
in ny mi po wieść go tyc ka w swo ich opi -
sach lo chów i za miesz ka nych przez
du chy kruż gan ków. Ru iny – za wsze
po zo sta jąc miej scem sprzecz nych in ter -
pre ta cji – po wra ca ją jed nak w tym
okre sie do świa ta ży wych w swo im
głę bo kim dia lo gu z na tu rą, w sztu ce
ogro dów: to im za wdzię cza my ka te go -
rię ma low ni czo ści w es te ty ce ogro du
i w ma lar stwie pej za żo wym. 

Istot ne zmia ny przy niósł na prze ło -
mie XIX i XX wie ku okres mo der ni zmu,
w swo ich głów nych nur tach nie za in te -
re so wa ne go ru iną. Ra czej, po dob nie
jak Fi lip po Ma ri net ti (1876-1944) i fu -
tu ry ści, po szu ki wa no po stę pu, wie dzy,
no wo ści, na wo ły wa no do cał ko wi te go
od rzu ce nia te go, co prze szłe, do wal ki,
a osta tecz nie – woj ny o no we ju tro. Woj -
na sta wa ła się nie unik nio ną przy szło ścią,
by ła ko ja rzo na z ener gią, wy zwo le -
niem, a na wet do brem (sław ny pi sarz
Her mann Hes se, au tor Wil ka ste po we go
ma wiał: „na ogół wy so ko ce nię mo ral -
ne war to ści woj ny”). Ta przy szłość na -
de szła: w na stęp nych de ka dach wiel kie
kon flik ty zbroj ne, przede wszyst -
kim II woj na świa to wa, po zo sta wi ły
w świa do mo ści wie lu na ro dów trau mę
cier pie nia i od hu ma ni zo wa nej śmier ci. 

Hi sto ria po jęć za ta cza jed nak nie -
ocze ki wa ne ko ła. War to przy po mnieć, że
nie co wcze śniej, z my ślą o let nich

Igrzy skach Olim pij skich w ro ku 1936,
nie miec ki po li tyk i ar chi tekt Al bert
Spe er, ge ne ral ny in spek tor bu dow la ny
sto li cy hi tle row skiej III Rze szy, wy su -
nął Teo rię War to ści Ru in (niem. Die Ru -
inen wert the orie), któ ra opie ra ła się
na pro jek to wa niu bu dow li w ta ki spo sób,
by po zo sta wi ły po so bie „mi łe dla oka”
ru iny, któ re świad czyć bę dą o wiel ko ści
Rze szy, tak, jak an tycz ne ru iny przy po -
mi na ły po tę gę grec kiej i rzym skiej cy -
wi li za cji. Tym ma rze niom na zi stow -
skie go ar chi tek ta nie by ło da ne się
speł nić. Wiek XX, po zo sta wił po so bie
ru iny, tak że na zie mi nie miec kiej, na zna -
czo ne ta kim ła dun kiem bó lu, że trud no
by ło by mó wić o nich w ka te go riach czy -
sto es te tycz nych. 

Do pie ro ostat nie de ka dy ze szłe go mi -
le nium i pierw sze la ta no we go, któ re od -
czu wa my ja ko okres wiel kich prze -
mian kul tu ro wych, a za ra zem czas
kry zy su, je śli nie schył ku, cy wi li za cji za -
chod niej, przy nio sły rów nież in ne, za -
ska ku ją ce spo so by wi dze nia ru iny – jej
miejsc i funk cji w rze czy wi sto ści.

Ru iny współ cze sno ści

W
iek XXI po cząw szy od pa mięt ne -
go 11-ego wrze śnia, na zna czo ny

jest wi zją roz pa du, tym bar dziej nie po -
ko ją cą, że po twier dzo ną re al no ścią
Bliź nia czych Wież – sym bo licz nych
„fi la rów zie mi” kul tu ry za chod niej
– roz sy pu ją cych się w proch na oczach
mi lio nów wi dzów. Prze czu cie nie -
uchron nej kon fron ta cji ze świa tem
znisz czo nym, gdzie na sza rze czy wi -
stość sta je się ru iną, po ja wia się w dzi -
siej szej ki ne ma to gra fii, grach kom pu -
te ro wych, w hu ma ni sty ce. 

Od wiecz na per cep cja roz wo ju cy wi -
li za cji zo sta je od wró co na. Ru iny, któ re
do tej po ry przy po mi na ły nam o prze -
szło ści, dzi siaj wy da ją się wy zna czać los
na szej przy szło ści, pod czas gdy to nie -
od le gła prze szłość ja wi się ja ko świat
uto pij nej peł ni bez pie czeń stwa, miej sce
wy kre owa ne w wy obraź ni. Do ty czy to
szcze gól nie kul tu ry ame ry kań skiej, któ -
ra – nie do tknię ta bez po śred nio woj na -
mi po przed nie go stu le cia – tę sk ni
do lat 50., 60., czy 80. To współ cze sne
za fa scy no wa nie ru iną przy szło ści sta je
się spo so bem mó wie nia o te raź niej szo -
ści, o spra wach tak pod sta wo wych jak
po czu cie utra ty, no stal gia, me lan cho lia
czy wy ob co wa nie. Funk cjo nu je tak że ja -
ko ostrze że nie przed za gła dą wy nisz cza -
nej Zie mi. Po zna jąc ru iny wkra cza my
w to, co mo że być na szym przy szłym
śro do wi skiem.

Za in te re so wa nie ru ina mi ma jed nak
rów nież dru gie ob li cze, prze po jo ne du -
chem od kryw czo ści, za ba wy, przy go dy,
ale tak że pew nej gry kul tu ro wej, w któ -
rej czło wiek (s) po ty ka się z ta jem ni czo -
ścią świa ta. W tym przy pad ku jest to
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świat zbu do wa ny przez czło wie ka, jesz -
cze przed chwi lą funk cjo nal ny i uży tecz -
ny, peł ny ludz kiej obec no ści: to ru iny
obiek tów prze my sło wych, nie odwie -
dza ne par ki, nie po trzeb ne do my, po rzu -
co ne we so łe mia stecz ka, i to, co w mie -
ście ukry te – tu ne le i ka na ły, ka ta kum by,
czy po pro stu pu ste po ko je z ob dar tą ta -
pe tą, po psu te fo te le den ty stycz ne, rdze -
wie ją ce, po zba wio ne kół sa mo cho dy.
Ru iną sta je się to, co do słow nie
przed chwi lą tęt ni ło ży ciem, to, co jesz -
cze do ty ka nas bez po śred nio, ale jest już
czę ścio wo przy sło nię te In no ścią. Ta
„in fil tra cja” miejsc po rzu co nych jest
tym waż niej sza, że pro ce sy upad ku
i znisz cze nia do ty ka ją dzi siaj ca łych
miast, dziel nic, któ re sta ją się te ry to rium
od trą co nym, za po mnia nym, a przede
wszyst kim ob cym spo łecz no ści, któ ra je
stwo rzy ła. 

Istot ną mo ty wa cją jest więc rów nież
utra ta zróż ni co wa nia prze strze ni miej -
skiej we współ cze snych aglo me ra cjach,
czy roz le głych sys te mach miej skich,
na zy wa nych me ga lo po lia mi, o któ rych
już w ro ku 1961 mó wił Je an Got t man.
Ide al nym przy kła dem są gę sto za lud nio -
ne re gio ny USA łą czą ce Bo ston, No wy
Jork i Wa szyng ton, czy też ob szar łą czą -
cy To kio z Jo ko ha mą. Pod po rząd ko wa -
nie ce lom funk cjo nal no ści i eko no mii
po wo du je z re gu ły za nie dby wa nie war -
to ści wspól no to wych; miesz kań cy ży ją
i pra cu ją w śro do wi sku okre śla nym ter -
mi nem „lo -fi” (ja ko ne ga tyw ny od po -
wied nik „hi -fi”), na ra że ni na po czu cie
wy ob co wa nia, bra ku za do mo wie nia
i zna cze nio wą ja ło wość prze strze ni zur -
ba ni zo wa nej. Ja mes Kun stler, ame ry kań -
ski pu bli cy sta, pi sał o brzy do cie, cha -
otycz no ści i, w kon se kwen cji, spo łecz nej
i du cho wej de gra da cji tych „nie -miejsc”,
w któ rych czło wiek tra ci po czu cie sen -
su. Dzia ła nia eks plo ra cji miej skiej, co
czę sto pod kre śla ją je go zwo len ni cy,
wpi su ją się w pró by od wra ca nia tej sy -
tu acji – „re wi ta li za cji” zna czeń ob sza -
rów i obiek tów, któ re dla prze cięt ne go
miesz kań ca są utra co ne, two rząc bia łe
pla my na ma pie.

W pro jek ty po now ne go od kry wa nia
tych miejsc an ga żu ją się szcze gól nie
lu dzie mło dzi, dla któ rych czas po wsta -
nia obiek tów pod da nych ba da niu jest rów -
nie od le gły jak woj na tro jań ska. Wno szą
oni tak że ty po wy dla kul tu ry współ cze -
snej spo sób apre cja cji ich war to ści es te -
tycz nych. Es te ty ka urbe xu pro wo ku je po -
wrót za po mnia nych już w dzi siej szym
spoj rze niu na sztu kę i na es te tycz ność ka -
te go rii dy stan su i bez in te re sow no ści,
o któ rych mó wił nam Kant. Jak pi sa łam
we wstę pie, mi mo bo gac twa sen su al ne -
go po ten cja łu współ cze snych ru in – do -
ty ku, naj róż niej szych za pa chów czy na -
wet sma ków (np. w za la nych wo dą
ka na łach, po któ rych po ru sza ją się od -
kryw cy) – osta tecz ną re al no ścią urbe xu
jest za pis. Dla od bior cy ist nie je je dy nie

ob raz, fo to gra fia, film, czy li kla sycz ne od -
dzia ły wa nie na zmy sły dy stan su – wzrok
i słuch, a dzie ło „bez in te re sow nie” oglą -
da ne jest w za ci szu stu denc kie go po ko -
ju, na ekra nie kom pu te ra.

Ta ob rób ka, po dob na do za bie gów
tech nicz nych, któ rym pod da wa ne są np.
zdję cia z dzie dzi ny mo dy, po zwa la nie
tyl ko na peł ną kon tro lę nad ma te ria łem.
Po zwa la rów nież ma new ro wać po ję -
ciem i wi dze niem pięk na. „Od kryw cy”
do strze ga ją nie zwy kłą war tość es te tycz -
ną w roz pa dzie miejsc opusz czo nych,
bu du ją swo je do ku men ta cje wy ko rzy -
stu jąc za ła ma nia świa tła, grę cie ni,
pod kre śla ją uro dę barw rze czy i miejsc
eg zy stu ją cych po za ży ciem spo łecz no -
ści, po zo sta wio nych so bie sa mym.
Nie któ re zdję cia uka zu ją jed nak wręcz
tur pi stycz ne skłon no ści au to rów.
To, co brzyd kie, nie chcia ne, brud ne
i znisz czo ne sta je się źró dłem fa scy na -
cji. Es te tycz ne za sa dy przy jem no ści
i od ra zy zo sta ją tu prze miesz czo ne, a ra -
czej – prze mie sza ne. Au to rzy zdjęć do -
ty ka ją cze goś, co wpraw dzie przy wo -
łu je do świad cze nie wznio sło ści
od kry wa jąc przed na mi rą bek ta jem ni -
cy nie od le głej prze szło ści miej sca, ale
jest za ra zem nie do sko na łe. Jak na tu ra,
któ ra wła śnie po przez swą nie do sko na -
łość i nie trwa łość osią ga per fek cję.
Mia sto nie ustan nie upa da w pył, bu dząc
no stal gię i ból w sa mym środ ku kwit -
nie nia.

Do ku men ta cja tych do świad czeń
w za pi sach miej skiej eks plo ra cji sta je
się kre acją rze czy wi sto ści, w któ rej
twór cy po słu gu jąc się dość oczy wi stą
sym bo li ką, wpro wa dza ją jed no cze śnie
nar ra cję, bu du ją wła sną opo wieść. Od -
bior ca z ko lei słu cha „gło su” fo to gra -
fii, któ re przez swą uni wer sal ność sta -
ją się mu w ja kiś spo sób bli skie.
Przyj rzyj my się więc dwóm wy bra nym
zdję ciom z za so bów urbe xu. 

Na tu ra i ru ina – tam, gdzie dzie ło
czło wie ka spo ty ka się z na tu rą

Z
dję cie, któ re go au to rem jest To -
masz Bie nek, uka zu je cmen ta rzy sko

nie uży tecz ne go już ta bo ru ko le jo we go.
Dla ma szyn bę dą cych za wsze w cen -
trum ży cia czło wie ka – czas sta nął.
War to za sta no wić się, w któ rym mo -
men cie przed miot lub miej sce sta je się
ru iną. Czy to po ciąg, któ ry tyl ko przy -
sta nął na to rach pod czas swej ostat niej
po dró ży, cze ka jąc na po now ne za in te -
re so wa nie, czy zo stał on prze nie sio ny
w zu peł nie in ną cza so prze strzeń – na -
zna czo ny od rzu ce niem, me lan cho lią
i ze pchnię ty gdzieś w po zor nie nie istot -
ną już prze szłość? A jed nak wpa tru jąc
się w fo to gra fię nie czu je my te go dys -
kom for tu, któ ry cha rak te ry zu je emo cje
wy wo ła ne przez wi dok ru in po wo jen -
nych, opusz czo nych ka mie nic miej -
skich, al bo sta rych szpi ta li psy chia -
trycz nych. Nie ma tu stra chu, smut ku,
ża lu i osa mot nie nia. W pew nym sen -
sie na tu ra za ak cep to wa ła po rzu co ne po -
jaz dy i przy ję ła je ja ko część swo je go
kró le stwa. A z dru giej stro ny, to one
osta tecz nie na da ją toż sa mość te mu
miej scu. Ro bert Gins berg, au tor książ -
ki Es te ty ka ru in (2004) pi sze: „Ru ina
po tra fi po now nie okre ślić swo je oto cze -
nie i włą czyć je w swo ją wła sną eg zy -
sten cję. Ru ina na no wo kształ tu je
świat”. W tym przy pad ku ma my jed nak
do czy nie nia z ko eg zy sten cją, roz mo -
wą mię dzy na tu rą i tym, co ludz kie.

W sym bo li ce wa go nów – zna ków po -
dró ży, szyb ko ści, zmia ny, tech no lo gii
i po stę pu, za trzy ma nych po śród pę dów
mło dych drzew i ga łą zek ła god nie
wni ka ją cych w zie mię wraz z reszt ka -
mi to rów – brak prze mo cy czy też bun -
tu, brak wiel kiej idei woj ny mię dzy wo -
lą ludz ką a na tu rą, któ ra kre śli ła czę sto
ob ra zy miejsc i rze czy opusz czo nych,
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nar ra cje ru in. To, co po cho dzi od czło -
wie ka osia da w świe cie – nie sta je prze -
ciw ko świa tu. Ru iny zwy kle prze no szą
na szą myśl do swo ich po cząt ków, wiel -
kich za mie rzeń ludz kie go du cha, wo li,
któ ra pra gnie po skro mić na tu rę, ująć ją
w ra my na szych po trzeb. Na wet
two rząc dzie ła ar ty stycz ne, przede
wszyst kim ar chi tek to nicz ne, na rzu ca -
my ma te ria łom na sze wła sne pla ny.
Prze kształ ca my two rzy wo zgod nie
z na szą wo lą. 

Nie za leż nie od in ter pre ta cji pro ce su ar -
ty stycz ne go, rów no wa ga za bu rza się
w mo men cie, kie dy czło wiek opusz cza
bu dy nek, kie dy mi ja ją ko lej ne dni i la -
ta. Wte dy bu dzi się na tu ra i od te raz to
ona do mi nu je nad lo sem osa mot nio nej
bu dow li. Tak sa mo dzie je się w przy pad -
ku in nych obiek tów, czy też drob nych
przed mio tów – zmur sza łej rę ka wi cy
po zo sta wio nej gdzieś w fa brycz nym
bło cie, czy wsią ka ją cej w darń so fy ze
zdję cia Ji ma La ri me ra. „Roz pad uka zu -
je się ja ko ze msta na tu ry za gwałt, ja kie -
go do pu ścił się na niej duch, for mu jąc
ją we dle swych wy obra żeń” – pi sze
Georg Sim me l1.

Obiekt bę dzie te raz dzie lił wspól ny los
z kra jo bra zem wo kół nie go. Bę dzie na -
ra żo ny na desz cze, wi chu ry, śnie gi, su -
sze, a przede wszyst kim na prze mi jal -
ność, na dzia ła nie cza su, aż – po ro śnię ty
tra wą i oto czo ny mło dy mi drzew ka mi,
za miesz ka ły przez pta ki i zwie rzę -
ta – prze obra zi się w ru inę, utra ci swo -

ją pier wot ną funk cję i toż sa mość. Tak
wi dzia ne ru iny – miej sce ko li zji, zde rze -
nia wo li ludz kiej i po rząd ku na tu ry – są
sym bo lem na szej skoń czo no ści, uobec -
nie niem na pię cia mię dzy wo lą ludz ką
a na tu rą.

Jed nak moż na też uznać, że po cią gi
z za miesz czo ne go tu zdję cia wska zu ją
in ną dro gę, in ną opo wieść. Ru da rdza
wa go nów ko eg zy stu je z zie le nią traw
i bie lą nie ba, świa tło sło necz ne roz bły -
sku je na tym, co ludz kie i co na tu ral ne,
w po god nej jed no ści od cho dze nia i no -
we go ży cia. Pa trzy my na punkt prze cię -
cia prze szło ści i przy szło ści i swo -
bod nie mo że my wkro czyć w „te raz”.

Mia sto ‐wid mo, czy li ru iny i pa mięć 

Z
dję cie wy ko na ne przez fa nów eks plo -
ra cji miej skiej przed sta wia opu sto sza -

łe mia sto Pstrą że, któ re swój okres
świet no ści prze ży wa ło w la tach 1945-
1992, bę dąc wła sno ścią Ar mii Ra dziec -
kiej. Je go te ren był pil nie strze żo ny
przez pło ty, dru ty kol cza ste, a na wet psy.
Miej sce to, na zy wa ne czę sto „ma łym
Związ kiem Ra dziec kim” tęt ni ło ży -
ciem i cho ciaż by ło nie do stęp ne dla Po -
la ków, ży ło tu taj ty sią ce żoł nie rzy z ro -
dzi na mi, funk cjo no wa ły szko ły, skle py,
pla ce za baw. Gdy w 1994 ro ku Pstrą że
zo sta ło prze ję te przez pol ską ad mi ni stra -
cję, za czę ło po pa dać w za po mnie nie,
a co za tym idzie – w ru inę. Nie gdyś co -

dzien nie użyt ko wa ne uli ce i do my sta -
ły się je dy nie cie ka wost ką dla fa nów
urbe xu, a na stęp nie prze zna czo no je
do wy bu rze nia. 

Pstrą że jest świa dec twem pew ne go
pa ra dok su pa mię ci kul tu ro wej. Z jed -
nej stro ny, trud no by ło by po wie dzieć,
że przy po mi na nam dzi siaj o obec no -
ści Ar mii Ra dziec kiej w Pol sce,
gdyż – nie obec ne w na szej świa do mo -
ści – nie nie sie już ze so bą żad ne go
zna cze nia, zo sta ło wy ma za ne z map
i z za so bów pa mię ci, sta ło się tzw.
„mia stem wid mem”, któ re prze ra ża
pust ką nie tyl ko fi zycz ną, ale tak że se -
man tycz ną. Z dru giej stro ny, prze nie -
sio ne w sfe rę przed sta wień, sta je się
zna kiem ob co ści, sym bo lem te go, co
in ne i nie po ko ją ce, po nie waż po zor nie
zna jo me for my ar chi tek to nicz ne okre -
su so cja li zmu, po rzu co ne i po zba wio -
ne imie nia, na gle uświa da mia ją nam
praw dę hi sto rycz ną, o któ rej prze cież
młod sze po ko le nie nie tyl ko nie pa mię -
ta, ale też nie wy ra ża chę ci, by ją po -
znać. Na ma cal ność tej praw dy do cie -
ra do od bior cy przede wszyst kim
po przez do ku men ta cję fo to gra ficz ną:
na ścia nach bu dyn ków znaj du ją się na -
pi sy wy ko na ne cy ry li cą, w zruj no wa -
nych po miesz cze niach le żą reszt ki ro -
syj skich ksią żek i ga zet, ro syj skie
pu deł ka po za pał kach. 

Fak ty hi sto rycz ne nie wąt pli wie wpły -
nę ły na to, że miej sce spo tka ło się z bra -
kiem za in te re so wa nia władz i bru tal no -
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ścią oko licz nych miesz kań ców. Przez
ja kiś czas, oka zjo nal nie, by ło ukry tym
po li go nem użyt ko wa nym przez woj sko,
o czym świad czą dziu ry po ku lach
w ścia nach bu dyn ków, ster ty gru zu
w przej ściach i klat kach scho do wych.
De wa sta cja bu dyn ków by ła tak że dzie -
łem zło mia rzy. Mi mo, iż nie jest to ru -
ina wo jen na, przy po mi na ta ką. Jest, po -
dob nie jak an tycz ne po gań skie ru iny
w okre sie śre dnio wie cza, świa dec twem
prze gra nej jej daw nych użyt kow ni -
ków.

Jest więc to sy tu acja róż na od ty po -
wej per cep cji ru in. Po wo dem ludz kiej
fa scy na cji ru ina mi mo że być kon kret -
ne wy da rze nie hi sto rycz ne, lecz nie wy -
klu czo ne, że szu ka my w nich cze goś
bar dziej oso bi ste go: uwol nie nia od te -
raź niej szo ści, ci szy po za cza sem, spo -
ko ju. „Obie cu ję so bie, ze znaj du ję tam
spo kój i bez pie czeń stwo, je stem swo -
bod niej szy, bar dziej sa mot ny, bar dziej
dla sie bie, bliż szy so bie. W tym schro -
nie niu pu styn nym, sa mot nym i roz le -
głym nie sły szę nic, ze rwa łem ze
wszyst ki mi tro ska mi ży cia” – tak opi -
su je swo je do zna nia w ob li czu ru in De -
nis Di de rot. 2 Schro nie nie, ja kie ofia ru -
ją ru iny jest jed nak po zor ne. Nad cho dzi
bo le sna świa do mość nie trwa ło ści, prze -
mi ja nia i utra ty. W przy pad ku mia sta -
-wid ma, ta ka jed nak re flek sja nie po ja -
wia się. Wręcz prze ciw nie – dal szy
roz pad jest w za sa dzie obo jęt ny je go
świad kom, za rów no miesz kań com re -

gio nu, jak i od bior com zdjęć do ku men -
tu ją cych je go stan. Hi sto ria i pa mięć kul -
tu ry de cy du ją tu taj o osta tecz nym lo sie
ru iny, ska zu jąc ją na nie byt.

Ru iny i wspól no ta

R
u iny współ cze sno ści wio dą swój ży -
wot w ukry ciu, na pe ry fe riach miej -

skie go zgieł ku, sta no wią swo iste ta bu
w cza sach kul tu no wo ści i mło do ści. Ich
nie obec ność jest więc ra czej kon se -
kwen cją lę ków przed prze mi ja niem,
za po mnie niem, śmier cią. Po win ni śmy
jed nak pa mię tać, że wspo mnia ne wcze -
śniej drzwi, do któ rych klu cze trzy ma od -
kryw ca świa ta za po mnia ne go, „otwie ra -
ją szcze li nę w ze bra nych przez nas
do świad cze niach i rzu ca ją no we świa -
tło na gra ni ce, któ re wszy scy zmu sze ni
by li śmy za ak cep to wać”, jak pi sze Je re -
my Gibbs au tor książ ki Be au ty in De cay:
Urbex: The Art of Urban Explo ra tion
(Pięk no w roz pa dzie. Urbex – sztu ka eks -
plo ra cji miej skie j3. W każ dej epo ce,
wy ni kiem do świad cze nia ru in, prze -
chadz ki mię dzy po kry ty mi mchem ka -
mie nia mi, wśród po tłu czo nych po są gów
i roz pa da ją cych się ścian, jest osta tecz -
nie po głę bio na re flek sja, w któ rej ru iny
i los ludz ki oka zu ją się po wią za ne wie -
lo ma nić mi. 

Ru iny za wsze po zo sta ją źró dła mi
pa mię ci. Wra ca my do nich, by na no wo
po czuć się czę ścią więk szej ca ło ści – są

jak dro go wska zy wy zna cza ją ce dal sze
dro gi wspól no ty. Ro bert Gins berg pi sał:
„Ru iny zy sku ją sta tus sym bo lu, je śli da -
na spo łecz ność wi dzi w struk tu rze
znisz czo nej war tość kul tu ro wą”. 4 Ru -
iny ja ko sym bol z ko lei są świa dec twem
toż sa mo ści spo łecz nej. Po dob nym świa -
dec twem są współ cze sne miej sca po rzu -
co ne, któ re w pra cach eks plo ra cji miej -
skiej wra ca ją w obieg kul tu ry. I na wet,
je śli ich ob ra zy nie za wsze opo wia da -
ją nam hi sto rie, to „są my śle niem,
w pew nym sen sie my ślą, wy ła nia ją
kon cep cje i idee”. 5 Być mo że są szan -
są na lep sze roz po zna nie pa ra dok sów
na szej cy wi li za cji. 

■

______________

1 Georg Sim mel, Most i drzwi, przeł. M.
Łu ka sie wicz, Ofi cy na Na uko wa, War sza -
wa 2006, s. 169.

2 De nis Di de rot, Sa lon 1767, tłum. H.
Ostrow ska -Grab ska, War sza wa 1974, s. 96.

3 Je re my Gibbs, Be au ty in De cay: Urbex:
The Art of Urban Explo ra tion. 

4Ro bert Gins berg, The Aesthe tics of Ru ins,
Ro do pi, Am ster dam, No wy Jork, 2004,
s. 107.

5 Mie ke Bal, Wę dru ją ce po ję cia…s. 14-5.
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T aj na kwa te ra Frit za Brach ta, na zi -
stow skie go gau le ite ra Gór ne go Ślą -

ska w la tach 1941–1945, mie ści ła się
w Pa new ni kach, wów czas są sia du ją cej
z Ka to wi ca mi sa mo dziel nej gmi ny.
Niem cy ulo ko wa li ją na te re nie no we -
go do mu pro win cjal ne go Zgro ma dze nia
Sióstr Słu żeb ni czek NMP Nie po ka la nie
Po czę tej (po tocz nie zwa ne go klasz to rem
sióstr), któ ry nie do cze kał się ukoń cze -
nia przed wy bu chem II woj ny świa to wej,
a w 1941 ro ku zo stał skon fi sko wa ny

przez wła dze nie miec kie. W okre sie
oku pa cji lo ka li za cja tej kwa te ry sta no -
wi ła ta jem ni cę, choć Niem cy nie zdo ła li
utrzy mać jej wo bec oko licz nej lud no ści.
Wy ka za li się tu zresz tą pew ną nie fra so -
bli wo ścią, po tocz nie okre śla jąc bu dy nek
klasz to ru ja ko „Gau haus”, czyli iden tycz -
nie jak Ślą ski Urząd Wo je wódz ki, w tym
cza sie sie dzi bę na czel nych władz na zi -
stow skich na Gór nym Ślą sku. A jed nak
od ro ku 1945, kie dy po za koń cze niu oku -
pa cji kwa te ra Brach ta wraz ze sta no wią -

cym jej ser ce pod ziem nym schro nem do -
wo dze nia sta ła się na krót ki czas do stęp -
na dla po stron nych, aż do ro ku 2016, gdy
wraz z hi sto ry kiem Mi ro sła wem Węc -
kim usta li li śmy jej po ło że nie (po czym
opi sa li śmy jej dzie je oraz na sze po szu -
ki wa nia na ła mach „Dzien ni ka Za chod -
nie go”), hi sto ria „gór no ślą skie go Wil cze -
go Szań ca” (jak co kol wiek chwy tli wie
ochrzci li śmy na sze od kry cie) po zo sta wa -
ła prak tycz nie nie zna na. Prze trwa ła
oczy wi ście w lo kal nej zbio ro wej pa mię -
ci, ale ta z ja kie goś dziw ne go po wo du
przez ca łe dzie się cio le cia po zo sta wa ła
po za po lem wi dze nia za wo do wych hi -
sto ry ków oraz in nych ba da czy prze -
szło ści. Sy tu acji nie zmie ni ło nie ste ty na -
wet uka za nie się w 2010 r. Za ry su
dzie jów Li go ty i Pa new nik od za ra nia
do cza sów współ cze snych pod re dak cją
Grze go rza Płon ki. Cen ne, lecz o nie ste -
ty sto sun ko wo nie wiel kim na kła dzie
opra co wa nie, w któ rym zna lazł się m.in.
sta no wią cy po ten cjal ną re we la cję opis
miesz czą ce go się pod klasz to rem sióstr
du że go schro nu prze ciw lot ni cze go dla
ka to wic kie go kie row nic twa NSDAP,
kom plet nie uszło wte dy uwa gi hi sto ry -
ków zaj mu ją cych się Gór nym Ślą skiem
w okre sie II woj ny świa to wej. Je śli
cho dzi o po wszech niej do stęp ne pu bli -
ka cje, to po za la ko nicz ną wzmian ką
o ist nie niu cen trum do wo dze nia gau le -
ite ra w książ ce Al fre da Ko niecz ne go
Śląsk a woj na po wietrz na lat 1940-
1944 (1998), do pie ro Mi ro sław Węc ki
po świę cił te mu obiek to wi nie co miej sca
w bio gra fii Brach ta swe go au tor stwa
(2014). Węc ki od na lazł dwa cen ne źró -
dła, przy bli ża ją ce po ło że nie kwa te ry
gau le ite ra.

Pierw szym z nich był ar ty kuł w nie -
miec kiej ga ze cie „Obe rschle si sche
Ze itung” z 27 sierp nia 1944, opi su ją cy
dzia ła nie cen tra li cy wil nej obro ny prze -
ciw lot ni czej Gór ne go Ślą ska, na cze le
któ rej stał Fritz Bracht ja ko ko mi sarz
obro ny Rze szy i zwierzch nik Spe cjal ne -
go Szta bu Obro ny Po wietrz nej Gór ne -
go Ślą ska. Ma te riał ten miał za pew ne
słu żyć pod bu do wa niu mo ra le lud no ści
Ślą ska. Wła śnie od 1944 r. za hu cza ły bo -
wiem nad nim mo to ry ame ry kań skich
„La ta ją cych For tec” i „Li be ra to rów”,
któ re ope ru jąc z lot nisk we Wło szech
roz po czę ły bom bar do wa nia roz lo ko -
wa nych tak że na Ślą sku za kła dów nie -
miec kie go prze my słu pa li wo we go.
Ar ty kuł, mi mo iż zi lu stro wa ny kil ko ma
fo to gra fia mi wy ko na ny mi w sa mym
wnę trzu cen tra li do wo dze nia Brach ta, nie
zdra dzał jej taj nej lo ka li za cji. Wra żych
agen tów czy też zwy czaj nych cie kaw -
skich re por ter zbył ogól ni ko wym „w po -
bli żu Ka to wic”. Dru gim źró dłem, na ja -
kie na tra fił Mi ro sław Węc ki, był sche mat
ide owy sie ci do wo dze nia NSDAP w pro -
win cji gór no ślą skiej, na któ rym oprócz
Gau le itung Kat to witz wy szcze gól nio no
tak że obiekt o na zwie Gau be fehls stand
Pa new nik. 

Ko lej ne, prze ło mo we źró dło, od na la -
złem już oso bi ście. Źró dło, czy też ści -
ślej – bez cen ne go, na ocz ne go świad ka.

Ku li sy po szu ki wań pod ziem ne go bun kra gau le ite ra Brach ta

Kry jów ka
„ka ta Gór ne go

Ślą ska”
od na le zio na!

Roz le gły schron, z któ re go szef na zi stow skiej ad mi ni stra cji Gór ne go Ślą ska, Fritz
Bracht, miał kie ro wać obro ną prze ciw lot ni czą w ra zie na lo tów, przez de ka dy po ‐
zo sta wał obiek tem osnu tym mgłą ta jem ni cy, a brak rze tel nych in for ma cji uczy ‐
nił prze ka zy o je go ist nie niu ro dza jem miej skiej le gen dy. Dzien ni kar skie śledz ‐
two To ma sza Bo rów ki pro wa dzi przez gąszcz plo tek i do mnie mań do re al nie
ist nie ją cych, lecz wciąż nie do stęp nych ko ry ta rzy hi tle row skie go kom plek su, ukry ‐
te go głę bo ko pod jed ną z ka to wic kich dziel nic. Od da je my głos ini cja to ro wi te ‐
go nie sa mo wi te go, eks plo ra cyj ne go przed się wzię cia.

TOMASZ BORÓWKA
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Tak wy glą dał w la tach 60. XX wie ku Dom Pro win cjal ny Sióstr Słu żeb ni czek NMP w Ka to wi -
cach – Pa new ni kach. Pod czas II woj ny świa to wej skry wał taj ną kwa te rę Frit za Brach ta, gau le ite ra
Gór ne go Ślą ska
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Bez cen ne go, gdyż na stą pi ło to nie omal
w ostat niej chwi li. Świa dek ten, Hen ryk
Ćmok ze Sta rej Li go ty, zmarł nie ste ty
w oko ło rok po na szym spo tka niu, pod -
czas któ re go udzie lił mi klu czo wej, jak
się oka za ło, re la cji: „Tam w Pa new ni -
kach, gdzie sio stry klasz tor ne, ka pli ca
i Szpi tal Ko le jo wy, był ta ki ma ga zyn, że
w 1945 ro ku Ru sy przez mie siąc wy wo -
zi li z nie go dzień i noc to war. I tam
w cza sie oku pa cji by ły aż trzy pię tra
w dół. Niem cy – to zna czy ten gau le iter,
co w Ka to wi cach był, ten Bracht – on
tam miał swo ją cen tra lę. Jak był Flie ge r-
a larm, to oni za wsze tu je cha li. Nie pa -
mię tam do kład nie, ile tych sa mo cho dów
by ło, ale pięć al bo sześć, czar nych i ze
szpa ra mi w re flek to rach, że mia ły te
świa teł ka ta kie wą skie. To ta ich ge ne -
ra li cja, ca ły ten sztab te go Brach ta, je -
chał do te go swo je go bun kra do wo dze -
nio we go. Jak jest te raz Szpi tal Ko le jo wy,
to oni tam mie li wej ście. I tam za wsze
wcho dzi li. Te raz ten bun kier już chy ba
zli kwi do wa li, po za le wa li”...

U
kie run ko wa ny wie dzą, ja ką po dzie -
lił się nie od ża ło wa ny Hen ryk Ćmok,

z nie po mier nie więk szą już ła two ścią
od szu ka łem ko lej nych na ocz nych
świad ków. Czę ste przy jaz dy wy so kich
ran gą funk cjo na riu szy NSDAP z (jak do -
mnie my wa no) gau le ite rem włącz nie
nie mo gły prze cież umknąć uwa dze
lud no ści sa mych Pa new nik. Nad jeż dża -
ją ce z Ka to wic ko lum ny par tyj nych li mu -
zyn bez więk sze go tru du, a w peł ni
słusz nie ko ja rzo no tam z ogła sza ny mi
jed no cze śnie alar ma mi prze ciw lot ni -
czy mi. W opi nii nie któ rych miesz kań -
ców, hi tle row scy do stoj ni cy wy sia da ją -
cy z sa mo cho dów, by po chwi li znik nąć
w bu dyn ku za re kwi ro wa ne go Ko ścio ło -
wi Ka to lic kie mu klasz to ru, mo gli mieć
coś wspól ne go z roz brzmie wa ją cy mi
z ra dia i ulicz nych gło śni ków ko mu ni -

ka ta mi cy wil nej obro ny prze ciw lot ni czej,
a roz po czy na ją cy mi się sło wa mi „Hier
ist der Be fehls stand des Gau le iters!”,
czy li „Tu sta no wi sko do wo dze nia gau -
le ite ra!”. Bar dziej roz po wszech nio ne
by ło jed nak przy pusz cze nie, że funk cjo -
na riu sze NSDAP przy jeż dża ją do Pa -
new nik, by szu kać tam schro nie nia
przed na lo ta mi. Sko ja rze nie to nie by -
ło nie do rzecz ne. Zlo ka li zo wa nie taj nej
kwa te ry dla gau le ite ra i je go per so ne lu
w le żą cych na ubo czu Pa new ni kach
mia ło umoż li wić spraw ne kie ro wa nie
pod le gły mi służ ba mi, to zaś ze zbom -
bar do wa ne go i ob ró co ne go w gru zy cen -
trum Ka to wic (ma jąc na uwa dze los
wie lu in nych miast Rze szy, trze ba by -
ło li czyć się z ta ką moż li wo ścią), w któ -
rym mie ścił się Ślą ski Urząd Wo je wódz -
ki, by ło by co naj mniej znacz nie
utrud nio ne. Za ra zem jed nak nie je den
z człon ków szta bu Brach ta ode tchnąć
mu siał z ulgą na myśl, że w ra zie
ewen tu al ne go na lo tu nie bę dzie mu siał
trząść się ze stra chu przed spa da ją cy mi
na Ka to wi ce bom ba mi.

N
a ocz nym świad kiem przy jaz dów
nie miec kich pro mi nen tów do klasz -

to ru był Ka zi mierz Lesz czyń ski, pod ów -
czas kil ku na sto let ni chło piec: „Jak bu -
cza ły sy re ny na Vo ral larm, ucie ka li śmy
z lek cji, by pa trzeć, jak się dy gni ta rze
zjeż dża ją. To by ło ca łe ślą skie sze fo stwo
z gau le ite rem na cze le. Wi dać by ło, że
to wy so cy stop niem urzęd ni cy z Ka to -
wic, z głów nych władz. Pew no ści nie
mam, ale gau le iter mógł być mię dzy ni -
mi” – wspo mi na. Za pa mię tał też wie le
in nych fak tów: „Bu dy nek był już pod da -
chem, miał wpra wio ne okna, ale drzwi
wej ścio we pro wi zo rycz ne, z de sek. Po -
cząt ko wo mo gli śmy tam jesz cze wcho -
dzić, ale po tem, ja koś od 1943, o ile so -
bie przy po mi nam, już nas straż ni cy nie
wpusz cza li. W 1944 był tam już chy ba

bun kier i to do nie go zjeż dża ło się to ca -
łe sze fo stwo. Gau le iter, po li cja... Z ty -
łu, w le sie, mie li wa ły ziem ne – bun kry
czy szań ce na sa mo cho dy. Znaj do wa ły
się tam, gdzie te raz no wy bu dy nek
Szpi ta la Ko le jo we go oraz ho tel dla pie -
lę gnia rek i szko ła pod sta wo wa”.

Te ren, na któ rym naj praw do po dob niej
trwa ły pra ce zwią za ne z bu do wą schro -
nu, oto czo no wy so kim ogro dze niem
z de sek prze sła nia ją cych wszyst ko, co
dzia ło się za nim. W każ dym ra zie teo -
re tycz nie. Cie kaw stwa ma łej Do na ty
Mro wiec oraz jej ró wie śni ków nie po -
wstrzy ma ło. „Wcho dzi li śmy na drze wa
z ty łu i za glą da li. By ło tam du żo woj ska,
uzbro je ni straż ni cy” – wspo mi na. Straż -
ni cy ci ra czej na le że li do Schutz po li zei,
for ma cji po li cyj nej umun du ro wa nej,
opo rzą dzo nej i uzbro jo nej po dob nie jak
woj sko.

Niem cy pod ję li też pra ce ma ją ce
na ce lu za pew nie nie kwa te rze gau le ite -
ra spraw nej ko mu ni ka cji z pod le gły mi
mu struk tu ra mi. To wła śnie na ślad tej
dzia łal no ści wpadł Al fred Ko niecz ny, od -
naj du jąc przed la ty w za so bach Ar chi -
wum Pań stwo we go w Ka to wi cach
wzmian kę o przy łą cze niu pa new nic -
kie go sta no wi ska do wo dze nia do sie ci
łącz no ści okrę gu ka to wic kie go. 

Z ko lei za miesz ka ły przy uli cy Pio tro -
wic kiej Edward Li pa za pa mię tał, jak jeź -
dzi ły nią do klasz to ru cię ża rów ki z be -
to nem. By ło ich wie le, a miesz kań cy
jed no znacz nie ko ja rzy li je z bu do wa niem
w do mu pro win cjal nym du że go pod -
ziem ne go schro nu.

Mo gło cho dzić o roz bu do wę ist nie ją -
ce go już wte dy schro nu prze ciw lot ni cze -
go pod jed nym ze skrzy deł bu dyn ku. Był
on prze wi dzia ny w pro jek cie klasz to ru.
Pod ko niec lat 30. XX wie ku tak że
w Pol sce zda wa no już so bie spra wę
z za gro żeń, ja kie przy niósł ze so bą roz -
wój lot nic twa woj sko we go. Woj na do mo -

Fragment oryginalnych planów architektonicznych panewnickiego klasztoru sióstr z zaznaczonym obszarem polskiego schronu przeciwlotniczego
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wa w Hisz pa nii do star czy ła wie lu tra gicz -
nych przy kła dów bom bar do wań miast,
także po ło żo nych na za ple czu fron tu. Pol -
ska Li ga Obro ny Po wietrz nej i Prze ciw -
ga zo wej sze ro ko pro pa go wa ła bu do wę
schro nów ma ją cych uchro nić lud ność cy -
wil ną przed skut ka mi ata ków po wietrz -
nych. Na ten ro dzaj za gro żeń nie po zo -
sta wał śle py tak że rząd, m.in. pu bli ku jąc
szcze gó ło we wy tycz ne, któ rych na le ża -
ło prze strze gać przy bu do wie i wy po sa -
ża niu schro nów. Obiek ty ta kie licz nie za -
czę ły po wsta wać pod no wo bu do wa ny mi
bu dyn ka mi, tak że i na Gór nym Ślą sku.
Je den z nich zna lazł się pod no wo bu do -
wa nym do mem pro win cjal nym Sióstr
Słu żeb ni czek NMP. Nie trud no do strzec
je go za rys na za cho wa nych w ar chi wum
pla nach ar chi tek to nicz nych. Przej mu jąc
nie ukoń czo ny klasz tor w Pa new ni kach,
Niem cy za sta li więc w nim umiej sco wio -
ny po ni żej po zio mu su te ren, ob szer ny,
choć naj pew niej po zba wio ny jesz cze
wy po sa że nia schron. Wi docz nie jed nak
je go wiel kość uzna no za nie wy star cza -
ją cą, wo bec cze go przy stą pio no al bo
do roz bu do wy te go obiek tu, al bo do bu -

do wy no we go, jesz cze więk sze go schro -
nu w je go są siedz twie. W każ dym ra zie
no wy bun kier mu siał być w ja kiś spo sób
po wią za ny z już ist nie ją cym. W po wo -
jen nej do ku men ta cji do ty czą cej spo ru
Sióstr Słu żeb ni czek NMP z usi łu ją cy mi
wy własz czyć Zgro ma dze nie i po zba -
wić sio stry bu dyn ku no we go klasz to ru
wła dza mi ko mu ni stycz ny mi, znaj du je się
wzmian ka, że ów cze sna sio stra eko -
nom ka udzie li ła mię dzy in ny mi jed no -
znacz nej in for ma cji, iż „w piw ni cach
urzą dzo ny był schron wraz z cen tral ną
sta cją obro ny prze ciw lot ni czej”. Trze ba
pod kre ślić, że ewi dent nie jest tu mo wa
o schro nie pod sa mym klasz to rem, nie
zaś gdzieś w je go po bli żu. Wra ca jąc jesz -
cze do pla nów te go bu dyn ku, nie za szko -
dzi też do dać, że rów nież w do ku men -
ta cji prze bu do wy czę ści klasz to ru
pod czas jej póź niej szej ada pta cji na szpi -
tal mo wa jest o ist nie ją cych tam schro -
nach.

W
to ku na szych dal szych ba dań
stwier dzi li śmy, że ist nie je ko lej -

na (chro no lo gicz nie pierw sza i naj bar -

dziej szcze gó ło wa) re la cja o schro nie do -
wo dze nia Brach ta. Jest to pa mięt nik
zmar łe go w 1981 r. Fran cisz ka Sro ki,
po woj nie p.o. na czel ni ka gmi ny Pa new -
ni ki, któ ry za wie ra sto sun ko wo do kład -
ny i naj bar dziej szcze gó ło wy ze zna nych
opi sów obiek tu:

„W schro nie tym w cza sie alar mu prze -
ciw lot ni cze go mia ły ukry wać się naj wyż -
sze wła dze jak: Gau le itungs Ka to wic Ge -
sta po i po li cyj ne oraz par tyj ne. Na ta kie
miej sce wy bór padł na bu dy nek Klasz -
to ru Sióstr w Pa new ni kach. Już na je -
sień 1943 r. w naj więk szej ta jem ni cy i po -
śpie chu za czę li hi tle row cy bu do wać
bun kier –schron i to w śred niej czę ści bu -
dyn ku. Po wy zwo le niu stwier dzo no, że
schron bu do wa ny zo stał w głę bo ko ści
7 me trów od za ło że nia fun da men tów bu -
dyn ku. – Po kry wa su fi to wa to pły ta be -
to no wa gru bo ści 1 metr. – Do schro nu
pro wa dzi ły scho dy be to no we oraz spe -
cjal ny właz szy bi ko wy, moż na się by ło
wy do stać na po wierzch nię.

W schro nie znaj do wa ło się kil ka sal,
w któ rych urzą dzo no cen tra lę te le fo nicz -
ną, ra dio wo-nadaw czo-od bior czą. Sa le,
w któ rych za in sta lo wa ne by ło sie dem
apa ra tów da le ko pi su, oraz sa la ma szy -
now nia, w któ rej za bu do wa ne by ły ma -
szy ny do fil tro wa nia wo dy i po wie trza,
ma szy na do ogrze wa nia i tur bi na do wy -
twa rza nia prą du oraz sa le miesz kal ne
i noc le go we na 200 osób”.

Czyż by wspo mnia nym w re la cji „wła -
zem szy bi ko wym” by ła głę bo ka stu -
dzien ka, któ rą w pierw szych la tach po -
wo jen nych wi dział na dzi siej szym
dzie dziń cu za klasz to rem kil ku let ni
wte dy Jan Wi ta szek? Moż na do pa try wać
się w niej wyj ścia ewa ku acyj ne go, w ja -
kie mu siał być za opa trzo ny schron.
Co wię cej po dob ną, kil ku me tro wej głę -
bo ko ści stu dzien kę o nie ja snym prze zna -
cze niu, kry je właz umiej sco wio ny
na traw ni ku dzie lą cym dom pro win cjal -
ny od uli cy Pa new nic kiej, u stóp po mni -
ka za ło ży cie la Zgro ma dze nia, bł. Ed -
mun da Bo ja now skie go.

S
io stry Słu żeb nicz ki NMP grzecz nie,
acz sta now czo od mó wi ły wpusz cze -

nia nas na te ren klasz to ru ce lem od szu -
ka nia tam śla dów schro nu. „Daw niej
wśród star szych sióstr mó wi ło się wpraw -
dzie o ja kimś bun krze, jed nak żad -
na z nich nie po tra fi ła wska zać kon kret -
ne go miej sca. Nic w na szym klasz to rze
nie wska zu je na to, by ist niał tu ja kiś
schron. Nie zna my żad nych za mu ro wa -
nych przejść, żad nych po dej rza nych
klap, za któ ry mi coś mo gło by się
kryć” – usły sza łem od sio stry Mał go rza -
ty Me gier, prze ło żo nej pro win cjal nej.
Miej sce opi sa ne na pla nach z lat 30. ja -
ko „schron” (po ło żo ne gdzie in dziej niż
schron pod Szpi ta lem Ko le jo wym) ma
być zwy kłym go spo dar czym schow -
kiem. We dług sio stry Sa mu eli Mar kie -
wicz w klasz to rze znaj do wał się bun -
kier – ty le, że cho dzi ło tu o zwy czaj ny
ma ga zyn wę gla opa ło we go, wpraw dzie
po łą czo ny z klasz tor ną ko tłow nią pod -
ziem nym ka na łem. Swo ją dro gą, stu diu -

Lo chy Gau le ite ra Brach ta

Fritz Bracht, ur. w 1899 ro ku, ja ko je den z naj bar dziej za ufa nych człon ków
NSDAP, w 1941 ro ku ob jął sta no wi sko gau le ite ra i nad pre zy den ta Gór ne go Ślą ‐
ska. Na wet jak na re alia III Rze szy był dość od ra ża ją cą po sta cią, i w peł ni za słu ‐
żył so bie na mia no zbrod nia rza wo jen ne go. W cza sach je go „pa no wa nia” na Gór ‐
nym Ślą sku ad mi ni stra cyj nie pod je go ju rys dyk cję pod le gał obóz kon cen tra cyj ny
w Oświę ci miu, ale przede wszyst kim Bracht ma na kon cie wy sie dle nia, przy mu ‐
so wą ger ma ni za cję i eg ze ku cje Ślą za ków, któ rzy opie ra li się hi tle row skim po ‐
rząd kom. Ja ko na zi stow ski „nu me ro uno” w ślą skiej hie rar chii mu siał mieć za ‐
pew nio ne kry jów ki na wy pa dek za ma chu lub ata ku lot ni cze go. Po za opi sa nym
w po wyż szym ar ty ku le bun krem w Pa new ni kach, Bracht miał do dys po zy cji so ‐
lid ny schron pod wil lą na Gi szow cu, w któ rej za miesz ki wał. Opo wie ści o roz licz ‐
nych pod ziem nych ko ry ta rzach, cią gną cych się z je go re zy den cji w róż nych kie ‐
run kach, z pew no ścią ma ją w so bie ziar no praw dy, jed nak je den z prze ka zów,
mó wią cych o ist nie niu tu ne lu, łą czą ce go schro ny pod wil lą Gie sche go z lot ni ‐
skiem Mu cho wiec, na le ży trak to wać ra czej ja ko le gen dę miej ską. Fak tem jed ‐
nak jest, iż jesz cze w la tach 90, w opusz czo nej i zruj no wa nej wil li Brach ta, moż ‐
na by ło obok war tow ni cze go bun kra zna leźć wej ścia do pod zie mi. Sa me mu zaś
Brach to wi schro ny i tu ne le pod Ka to wi ca mi na nie wie le się zda ły. We dług ofi ‐
cjal nej wer sji zda rzeń – ma jąc świa do mość cią żą cych na nim zbrod ni sam so ‐
bie wy mie rzył spra wie dli wość 9 ma ja 1945, na ob sza rze wciąż kon tro lo wa nych
przez nie miec kie od dzia ły Su de tów, ale oko licz no ści je go śmier ci i po grze bu nie
są do koń ca wy ja śnio ne.

Szyb wyjścia ewa ku acyj ne go z pod ziem ne go kom plek su bra ny był przez dłu gi czas za stu dzien kę?
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jąc z ko lei pla ny szpi ta la do strze gli śmy
za zna czo ny na nich pod ziem ny ka nał
pro wa dzą cy z re jo nu przed wo jen ne go
schro nu do ko tłow ni szpi tal nej. Naj niż -
szej z jej kon dy gna cji nie użyt ku je się
obec nie w ża den spo sób, po nie waż…
jest za to pio na. Jak do tej po ry nikt też nie
pró bo wał pe ne tro wać te go po zio mu
pod zie mi.

Mi mo wszyst ko, w oko licz no ścio -
wej pu bli ka cji wy da nej przez sa mo
Zgro ma dze nie Sióstr Słu żeb ni czek NMP
prze czy tać moż na czar no na bia łym:
„W bu dyn ku znaj do wał się tak że du ży
schron, z któ re go czę sto ko rzy sta li nie -
miec cy urzęd ni cy”. O „schro nie prze ciw -
lot ni czym prze zna czo nym dla dy gni ta -
rzy hi tle row skich” mo wa jest też
w in nym, ma ło zna nym, bo prze zna czo -
nym ra czej do użyt ku we wnętrz ne go
opra co wa niu za kon nym. War to do dać,
iż oso ba ma ją ca przed la ty do stęp do dol -
nej kon dy gna cji klasz to ru, wi dzia ła tam
po czą tek pod ziem ne go ko ry ta rza pro wa -
dzą ce go praw do po dob nie w kie run ku
uli cy Pa new nic kiej. Je go dal szy ciąg był
jed nak za sy pa ny. W Pa new ni kach moż -
na zresz tą ze tknąć się z opo wie ścia mi
o ta jem ni czych pod ziem nych przej -
ściach, ma ją cych ja ko by cią gnąć się aż
do klasz to ru fran cisz ka nów czy na wet
da lej, na pa new nic ką kal wa rię, gdzie
mia ło znaj do wać się do nich wej ście.
Jed nak pó ki co, z uwa gi na sto sun ko wo
wy so ki po ziom wód grun to wych w tej
oko li cy oraz in ne uwa run ko wa nia geo -
lo gicz ne (z są siedz twem rze ki Kłod ni -
cy na cze le) ostroż ność pod po wia da, by
trak to wać te opo wie ści ja ko miej skie le -
gen dy.

Wsze la ko ist nie je tu pew na in te re su -
ją ca po szla ka. W stycz niu 1945
w „Gau hau sie” kwa te ro wał nie miec ki
od dział sa pe rów, któ re go za da niem
by ło do ko ny wa nie pla no wych znisz -
czeń obiek tów, któ re nie po win ny do -
stać się nie usz ko dzo ne w rę ce wkra cza -
ją cej Ar mii Czer wo nej. Sa pe rzy ci 27
stycz nia 1945, gdy We hr macht wy co -
fy wał się z Pa new nik, wy sa dzi li w po -
wie trze m.in. na staw nię ko le jo wą
przy dwor cu w Li go cie oraz kil ka oko -
licz nych mo stów dro go wych. De to na -
cja ma te ria łów wy bu cho wych pod jed -
nym z nich, na uli cy Pio tro wic kiej,
wy wo łać mia ła szcze gól nie du żo ubocz -
nych znisz czeń. Od po dmu chu
ucierpiały nie tyl ko po bli skie do my
miesz kal ne. Od czu to wy jąt ko wo sil ny
wstrząs, któ ry m.in. po roz bi jał okna
w klasz to rze fran cisz ka nów, od da lo nym
od epi cen trum o do brych kil ka set me -
trów. Za trzę sło też i sa mym ko ścio łem,
po sia da ją cym prze cież bar dzo moc ne,
ma ją ce go za bez pie czyć przed skut ka -
mi tąp nięć gór ni czych fun da men ty.
Na su wa się za tem wąt pli wość, czy
przy czy ną tak gwał tow nych zja wisk
rze czy wi ście by ło wy sa dze nie mo stu
na Pio tro wic kiej. A mo że sa pe rzy do -
ko ny wa li przy oka zji rów nież znisz czeń
pod ziem nych, ma ją cych od ciąć do stęp
do bli żej nie zna nych pod zie mi w re jo -
nie ba zy li ki, klasz to ru fran cisz ka nów

i kal wa rii? To wła śnie su ge ro wał by ów
do mnie ma ny, za wa lo ny ko ry tarz
w klasz to rze Sióstr Słu żeb ni czek NMP.

P
o szla ki su geru ją ce ist nie nie w po bli żu
więk sze go pod ziem ne go bun kra od na -

leźć moż na  we wnę trzu przed wo jen ne go
pol skie go schro nu, któ re mie li śmy spo sob -
ność spe ne tro wać dzię ki życz li wo ści kie -
row nic twa Okrę go we go Szpi ta la Ko le jo -
we go w Ka to wi cach. Star sza część te go
szpi ta la mie ści się w wy dzier ża wio nym
skrzy dle do mu pro win cjal ne go. W pod -
zie miach, przez la ta wy ko rzy sty wa nych
przez szpi tal ną ap te kę do pro duk cji le ków,
za sta li śmy coś, co praw do po dob nie sta -
no wi re lik ty sys te mu wen ty la cyj ne go,
we dług opi nii osób zna ją cych się na rze -
czy sta now czo na zbyt wy daj ne go jak
na ga ba ry ty zna ne go schro nu. Co wię cej,
w jed nej ze ścian – przy czym jest to ze -
wnętrz na ścia na bu dyn ku – znaj du je się
ma syw na, me ta lo wa kla pa po dob -
na do tych, ja kie sto so wa no w schro nach
prze ciw lot ni czych. Pro wa dzi w głąb zie -
mi, w stro nę uli cy Pa new nic kiej. Jak do -
wie dzia łem się od pro fe so ra Dio ni ze go
Mo ski, zna ne go far ma ceu ty przez dłu gi
czas kie ru ją ce go ap te ką Szpi ta la Ko le jo -
we go, w cią gu wszyst kich tych lat ni ko -
go nie pod ku si ło, by spraw dzić, co znaj -
du je się z dru giej stro ny. Sio stra
Mał go rza ta Me gier, gdy po in for mo wa łem
ją o od kry ciu tej kla py, ka te go rycz nie
za bro ni ła po dej mo wa nia pró by jej otwar -
cia ani też ja kiej kol wiek in nej eks plo ra -
cji. War to tu przy po mnieć owe opo wie -
ści o pod ziem nych ko ry ta rzach
w klasz to rze – z uwa gi na to, że jest on
prak tycz nie od se pa ro wa ny od czę ści bu -
dyn ku zaj mo wa nej przez szpi tal, kla pa
w fun da men tach czę ści szpi tal nej mu si
kryć za so bą zgo ła in ne pod zie mia. Mo -
że być to za le d wie wyj ście ewa ku acyj ne,
pro wa dzą ce np. do owej stu dzien ki
przed klasz to rem, ale i przej ście do in nych,
nie zna nych par tii schro nu. 

J
a kie zna cze nie mo gła by mieć ich
ewen tu al na eks plo ra cja? Zwa żyw szy,
że cho dzi ło by o bun kier do wo dze nia sa -
me go na miest ni ka Hi tle ra na Gór ny
Śląsk – nie ba ga tel ne. „Moż li we, że

w dru giej po ło wie 1944 ro ku, w okre sie
na ra sta ją ce go za gro że nia na lo ta mi oraz
ofen sy wą Ar mii Czer wo nej, do punk tu
do wo dze nia w Pa new ni kach zo sta ła
prze nie sio na część naj waż niej szych akt
władz okrę gu gór no ślą skie go. Przy kła -
do wo mo gła się tam zna leźć pry wat -
na kan ce la ria gau le ite ra Brach ta” – oce -
nia Mi ro sław Węc ki. – „Los tych taj nych
do ku men tów do dziś po zo sta je nie zna -
ny. Nie wia do mo, czy je znisz czo no, czy
też wy wie zio no i ukry to. A mo że zo sta -
ły „za bez pie czo ne” w 1945 ro ku przez
NKWD i wy wie zio ne do Mo skwy”?
Mo że coś być na rze czy – o prze cho wy -
wa nych w „Gau hau sie” ar chi wa liach
mo wa jest rów nież w przy wo ły wa nym
już fol de rze wy da nym przez Sio stry
Słu żeb nicz ki NMP. Czy ta my w nim:
„W su te re nach pra we go skrzy dła urzą -
dzo no biu ra i zło żo no taj ne ak ta”. In te -
re su ją ce oczy wi ście by ło by po zna nie
źró dła za miesz czo nych tam in for ma cji.

Nie na le ża ło by jed nak z gó ry nad mier -
nie wy ostrzać so bie ape ty tu na od na le -
zie nie ar chi wum gau le ite ra. Do ku men -
ty, na wet je że li w 1945 r. po zo sta ły
na miej scu, mo gły daw no ulec znisz cze -
niu. Schron Brach ta, przez la ta po zba wio -
ny ade kwat ne go dre na żu, we dle wszel -
kie go praw do po do bień stwa uległ za la niu
wo da mi grun to wy mi. Ich po ziom znaj -
du je się nie wie le po ni żej po zio mu pod -
ło gi pol skie go przed wo jen ne go schro nu.
Klasz tor nym su te re nom gro zi ły pod to -
pie niem na wet in ten syw niej sze opa dy
desz czu. Z rur na brze gu po bli skiej
Kłod ni cy, mo gą cych sta no wić wy lot ja -
kie goś sys te mu od wad nia ją ce go – być
mo że wła śnie bun kra gau le ite ra – od lat
są czy się za bar wio na na po ma rań czo wo,
że la zi sta wo da. Być mo że spo ro jej
jesz cze mu si wy pły nąć, nim za gad ka
bun kra Frit za Brach ta do cze ka się peł ne -
go roz wią za nia. ■

Pan cer ne drzwi odnalezione w piw ni cach. Czy za nimi znajdują się po miesz cze nia le gen dar ne go
schro nu?
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To masz Bo rów ka, dzien ni karz i hi sto ryk,
re dak tor wy daw ca ser wi su in ter ne to we ‐
go Dzien ni ka Za chod nie go. Au tor licz nych
pu bli ka cji o te ma ty ce hi sto rycz nej, spe ‐
cja li zu ją cy się szcze gól nie w dzie jach Ślą ‐
ska, śre dnio wie cza i II woj ny świa to wej.
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Z
a gad ko we bun kry – naj czę ściej zwią -
za ne z III Rze szą lub wcze snym okre -

sem PRL, są sta łym ele men tem miej skich
le gend i po żyw ką dla sub kul tu ry po szu -
ki wa czy miej skich se kre tów. Re al ne i wy -
my ślo ne pod ziem ne schro ny Wro cła wia
ze sfe ry sen sa cyj nych po gło sek prze szły
już daw no do le gen dy miej skiej, sta jąc się
frag men tem lo kal ne go folk lo ru. Tym -
cza sem spo ro cał kiem re al nych obiek tów
te go ty pu jest w Ka to wi cach.

Ostat nia woj na po zo sta wi ła w sto li cy
Gór ne go Ślą ska wie le śla dów. Pod -
ziem ne obiek ty, choć w więk szo ści nie -
do stęp ne, znaj du ją się na te re nie ca łe go
mia sta. Jed nym z nich, nie wi docz nym
dla ludz kich oczy lecz wciąż ist nie ją cym,
jest roz le gły ze spół ko ry ta rzy roz cią ga -
ją cych się pod za byt ko wym drew nia nym
ko ściół kiem pw. św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła w Par ku Ko ściusz ki. Obiekt ten wy -
bu do wa li Niem cy na prze ło mie lat 1944
i 1945. Naj praw do po dob niej miał to być
schron do wo dze nia, nie wia do mo jed -
nak, czy wy bu do wa no go dla wojsk lą -
do wych z my ślą o obro nie Ka to wic
przed ar mią ra dziec ką, czy był to je den
z wie lu na Gór nym Ślą sku obiek tów

zwią za nych z obro ną prze ciw lot ni czą
prze my sło we go re gio nu.

Tu ne le od kry to przez przy pa dek.
Na po cząt ku 1992 ro ku prze pro wa dza -
no re mont i po sze rza no chod nik przy uli -
cy Ko ściusz ki. Pod czas na pra wy ka -
mien nych scho dów do par ku, oczom
zdu mio nych ro bot ni ków uka za ło się
wej ście do ta jem ni cze go lo chu. Pra ce zo -
sta ły wstrzy ma ne, a zna le zi sko wy wo -
ła ło sen sa cję. Utrzy mu ją ca się w mie ście
at mos fe ra ta jem ni cy pod sy ca na by ła
przez me dial ne do nie sie nia, z któ rych
wy ła nia ły się mniej lub bar dziej re al ne
sce na riu sze i hi po te zy o prze zna cze niu
pod zie mi. W tym sa mym cza sie w ar chi -
wum miej skim, wśród nie ska ta lo go wa -
nych ma te ria łów, zna le zio no ory gi nal -
ny plan wy bu do wa nych przez Niem ców
tu ne li. Roz mia ry kom plek su by ły rze czy -
wi ście przy tła cza ją ce. Gó ru ją ce nad Par -
kiem Ko ściusz ki wznie sie nie kry ło
w so bie dwu pię tro wy schron, wy po sa -
żo ny m.in. w trzy wyj ścia i wła sne uję -
cie wo dy. Wśród licz nych po gło sek
i plo tek na te mat prze zna cze nia schro -
nu po ja wi ła się też teo ria, iż miał to być
pod ziem ny szpi tal po lo wy. En tu zja ści tej

wer sji ja ko ar gu ment na po par cie swo -
jej te zy po da wa li fakt ist nie nia w tu ne -
lach ujęć wo dy, bez któ rej nie mógł funk -
cjo no wać ża den punkt me dycz ny.

Z bun krem pod Par kiem Ko ściusz ki
wią że się też ma ka brycz ny wą tek, gdyż
wkrót ce po od kry ciu obiek tu po ja wi ły się
re la cje miesz kań ców, we dle któ rych
za raz po wkro cze niu wojsk ra dziec kich
do Ka to wic, gdy po rzu co ny obiekt był
cał ko wi cie do stęp ny, pod ziem ne ko ry -
ta rze sta ły się miej scem kaź ni. Ro sja nie
mie li w tu ne lach roz strze li wać nie miec -
kich jeń ców, a zwło ki grze bać w pod zie -
miu. Sen sa cje te nie zna la zły jed no znacz -
ne go po twier dze nia, choć po ich
po ja wie niu się w obiek cie fak tycz nie
prze pro wa dzo no ba da nia tok sy ko lo -
gicz ne. Na ukow cy wy kry li obec ność
bak te rii i grzy bów cha rak te ry stycz nych
dla roz kła du ma te rii or ga nicz nej – a więc
tak że ludz kich zwłok, jed nak dal sze
ba da nia prze rwa no za nim do ko pa no się
do za wa lo nych, nie do stęp nych par tii
schro nu. Miej sce tzw. za wa łu w je go ko -
ry ta rzach, wska zy wa ło obec ne w tam tym
cza sie za pa dli sko, znaj du ją ce się po pół -
noc nej stro nie drew nia ne go ko ściół ka.
Obec nie głów ne wej ście do obiek tu
jest – po dob nie jak dwa za pa so we – cał -
ko wi cie za sy pa ne, a w miej scu tym
znaj du ją się scho dy do par ku.

Schro nów do wo dze nia by ło w Ka to -
wi cach wię cej. Wią za ło się to mię dzy in -
ny mi z fak tem, iż hi tle row cy tak że
uzna wa li wio dą cą ro lę mia sta w re gio -
nie. Tu mie ści ły się sie dzi by ślą skich
struk tur par tii na zi stow skiej, urzę dy
woj sko we zwią za ne ze ślą skim prze my -
słem, sie dzi by ślą skie go ge sta po i po li -
cji. Obec ność tych wszyst kich in sty tu -
cji, w mo men cie gdy woj na przy bra ła
nie ko rzyst ny dla Niem ców ob rót, prze -
ło ży ła się na po wsta nie licz nych pod -
ziem nych ukryć róż ne go ty pu. Wia do -
mo, iż pod ziem ne schro ny, wy po sa żo ne
w ga zosz czel ne drzwi pan cer ne po -
wsta ły m.in. pod bu dyn ka mi ka te dry,
obec nej sie dzi by ku rii i se mi na rium
(bu dyn ki te wła dze oku pa cyj ne za bra ły
ko ścio ło wi). W oba wie przed na lo ta mi
bu do wa no mniej lub bar dziej im po nu ją -
ce pod ziem ne schro ny, jed nak pod ziem -
ny gi gant, któ ry po wsta wał od 1943 ro -
ku w re jo nie obec ne go wę zła
mi ko łow skie go, miał być na praw dę
im po nu ją cy. Opi sał go w swo jej książ -
ce Ka to wi ce -blu es czy li Kat to wit zer -
-po lka Hen ryk Wa niek, zwią za ny z mia -
stem ar ty sta i pu bli cy sta, któ ry spę dził
dzie ciń stwo w po wo jen nych Ka to wi -
cach.

– W la tach po wo jen nych, ra zem z ko -
le ga mi, za glą da li śmy w róż ne za ka -
mar ki – wspo mi na Hen ryk Wa niek. – Pa -
mię tam schro ny prze ciw lot ni cze
przy pla cach Miar ki i An drze ja, by ły co
praw da do stęp ne w owym cza sie, ale ra -
czej nie za pusz cza li śmy się tam, gdyż już
w owym cza sie słu ży ły za nie for mal ne
sza le ty. Du żo póź niej, pod ko niec lat 90.,
w by łych so wiec kich ar chi wach wśród
do ku men tów zwią za nych z obo zem
w Au schwitz, na tkną łem się na do ku -

Ta jem ni cze

pod zie mia Ka to wic
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Od kry cie schro nu pod Par kiem Ko ściusz ki przez dłu gi czas by ło lo kal ną sen sa cją, co zna la zło od -
bi cie w do nie sie niach me dial nych. Na zdję ciu pu bli ka cje „Try bu ny Ślą skiej” au tor stwa Ga brie li Łęc -
kiej i Ja nu sza Kar kosz ki z lu te go 1992 ro ku (ar chi wum au to ra)

TOMASZ BIENEK
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men ty świad czą ce o ist nie niu nie wiel kiej,
ka to wic kiej fi lii te go obo zu. Zwią za -
na by ła z bu do wą roz le głe go schro nu
prze ciw lot ni cze go dla ka to wic kie go ge -
sta po i po li cji.

Pra ce przy pod zie miach mia ły wy ko -
ny wać trzy fir my bu dow la ne z Ka to wic,
wspar te nie wol ni czą pra cą więź niów
z Son der kom man do przy sła ne go
z Oświę ci mia. Pra ce roz po czę ły się je -
sie nią 1943 ro ku. Za cho wa ła się m.in.
ko re spon den cja, w któ rej nie ja ki SS -
-Unter sturmführer De ja co pi sze do nad -
zor cy bu dow la ne go, inż. An dre, na te mat
nie pra wi dło wo ści w pro jek cie.

– W do ku men tach ar chi wal nych
wzmian ko wa ne są ry sun ki pro jek tu,
któ re pew nie się nie za cho wa ły, więc tyl -
ko z opi su moż na so bie wy obra zić pro -
jek to wa ny schron – do da je Hen ryk Wa -
niek. – Miał się skła dać z czę ści so cjal nej
dla 1500 osób oraz pod ziem nych ga ra -
ży na 50 sa mo cho dów cię ża ro wych. 4 li -
sto pa da 1943 ro ku za mel do wa no o ukoń -
cze niu po sadz ki w dwóch pod ziem nych
han ga rach, a tak że o po ło że niu ka mie -
nia wę giel ne go pod dwa ko lej ne.

Wraz ze zbli ża niem się fron tu wschod -
nie go do Ka to wic pra ce ule ga ły spo wol -
nie niu, by w koń cu 1944 ro ku ustać zu -
peł nie. Pod ziem nych ko szar dla służb
bez pie czeń stwa III Rze szy ni gdy nie
ukoń czo no. Jak opi su je au tor Ka to wi ce -
-blu es czy li Kat to wit zer -po lka, miesz kań -
ców Ka to wic jesz cze dłu go po woj nie za -
sta na wiał ogrom ny plac po rzu co nej
bu do wy. Prze mia ny urba ni stycz ne Ka -
to wic po ja kimś cza sie spo wo do wa ły
wchło nię cie te go re lik tu przez tkan kę
miej ską a dziś ze wzglę du na zre ali zo -
wa ne w tym re jo nie in we sty cje dro go -
we (m.in. od ci nek au to stra dy A -4 i licz -
ne zjaz dy) oraz znacz ne zmia ny rzeź by
te re nu, trud no na wet wska zać miej sce,
gdzie trwa ła bu do wa hi tle row skie go
schro nu.

Prze my sło wy cha rak ter Gór ne go Ślą -
ska skut ko wał dal szą bu do wą pod ziem -
nej in fra struk tu ry w la tach „zim nej woj -
ny”. Wła dze PRL – po dob nie jak
nie miec cy oku pan ci – w oba wie
przed na lo ta mi, ło ży ły znacz ne su my
na nie sa mo wi te nie raz obiek ty. Zdol ny
prze trwać atak nu kle ar ny bun kier ist nie -
je pod Cen trum Kul tu ry im. Kry sty ny
Bo che nek przy pla cu Sej mu Ślą skie go,
ale w mie ście są in ne obiek ty, któ re
do dziś skry wa mrok ta jem ni cy i za po -
mnie nia. Zna na jest lo ka li za cja pod ziem -
ne go kom plek su przy ul. Pszczyń -
skiej 20, któ ry po wstał w la tach 60. ja ko
schron do wo dze nia. Miał po miesz cze nia
o po wierzch ni po nad 500 me trów kwa -
dra to wych. Po za głów ną cen tra lą by ły tu
nie tyl ko po miesz cze nia miesz kal ne,
ale i ma ga zy ny żyw no ści po zwa la ją ce
kil ku set oso bom prze trwa nie wie lu ty -
go dni bez ko niecz no ści wy cho dze nia
na ska żo ną i na pro mie nio wa ną po -
wierzch nię. Po dob nych schro nów jest
na te re nie Ka to wic wię cej, ale daw no już
utra ci ły one swo je wa lo ry – ze wzglę du
na szko dy gór ni cze ich ścia ny ule gły spę -
ka niu, przez co wnę trza prze sta ły być

her me tycz ne i sta ły się po dat ne na ska -
że nie. Czę sto in for ma cje o ta kich obiek -
tach wy cho dzą na świa tło dzien ne
przy pad kiem, zwy kle pod czas za awan -
so wa nych prac ziem nych. Tak by ło kil -
ka lat te mu, gdy pod czas prze bu do wy
cen trum Ka to wic wy bu rza no bu dyn ki
skle pów i pla có wek usłu go wych w oko -
li cach su per -jed nost ki przy Ron dzie.
Przez dłu gie la ta znaj do wa ła się tam re -
stau ra cja „U Mi cha li ka”, zna na miesz -
kań com re gio nu z ra cji or ga ni zo wa -
nych w niej im prez oko licz no ścio wych
jak stud niów ki, syl we stry i bar bór ki.
Znacz nie mniej osób wie dzia ło, iż pod -
ziem ne za ple cze lo ka lu już od chwi li bu -
do wy prze zna czo ne by ło ja ko pod ziem -
ny bun kier -szpi tal prze wi dzia ny
na wy pa dek III woj ny świa to wej. Spra -

wa ta zo sta ła ujaw nio na, gdy w 2013 ro -
ku, eki py wy bu rza ją ce pa wi lon, w piw -
ni cach któ re go mie ścił się kul to wy lo -
kal roz ryw ko wy, na tra fi ły na gle na nie
fi gu ru ją cy w żad nych pla nach zbior nik
wo dy, ma ją cy być re zer wu arem na po -
trze by szpi ta la. Pod ziem ny ba sen miał
wy mia ry 20 na 15 me trów, oraz głę bo -
kość aż 9 me trów (czy li trzech pię ter),
i w mo men cie od na le zie nia wciąż wy -
peł nio ny był wo dą. Od kry cie to spo wol -
ni ło ro bo ty, któ re wstrzy ma no aż do uzy -
ska nia wy ni ków eks per ty zy, któ ra
wy ka zać mia ła czy wo da w zbior ni ku nie
jest ska żo na. Do pie ro po wy pom po wa -
niu za war to ści zbior ni ka cięż ki sprzęt
mógł po wró cić na plac ro bót, a po słyn -
nej re stau ra cji jak i jej pod ziem nym se -
kre cie dziś nie ma już śla du. ■

Be to no wa ko pu ła chro nią ca klat kę scho do wą schro nu w ka to wic kim Za łę żu. Obiekt wy bu do wa no
pod ko niec woj ny dla po trzeb nie miec kiej ko lei

Na re lik ty „pod ziem nych Ka to wic” moż na na tknąć się na wet w sa mym cen trum mia sta. Na zdję ciu
szyb wyj ścia ewa ku acyj ne go schro nu wy bu do wa ne go w 1943 ro ku przy obec nej ul. Go ep pert -May er
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PIERW SZA NIE DZIE LA BEZ HAN DLU

To tak do brze,

że przy pa dła na dzień cie pły.

Ktoś ma u gó ry po waż ną prze wa gę,

chy ba nie ja bo sta łem w ko lej ce po bzde ty,

bez sze lest ny nad miar wol ne go cza su

z gra ti sem nie wy star cza ją cej do ży cia wy pła ty.

Mó wią: par ki pę ka ją w szwach,

mó wią: usta wa chro ni przed wy zy skiem,

w tym sie bie przez sie bie sa me go.

I tyl ko nu’rko wie pod skle pem mó wią:

in ne go koń ca świa ta nie bę dzie.

WIERSZ CHU TLI WY

nie pój dzie my ni gdzie

po wiedz zna jo mym

że zno wu umar łaś

kie dyś ze tnę Ci wło sy

we tknę w fla ko ny

w do mu bę dzie zie lo no

świt po zna za pach

skó ry bla dej od słoń ca

dziew czy ny bez koń ca

jak ka wa obu dzisz

mnie przed wie czo rem

choć na noc nie pi jam

za łóż raj sto py

a wię cej to nic już

ro ze rwę cię tro chę

za po znam z ję zy kiem 

kształt two ich bio der

ob ry su ję do gra nic

płat ność zbli że nio wa

po zba wio na li mi tów

prze mil czę szcze gó ły

zjedz pod prysz ni cem

so czy stą po ma rańcz

zro zum co czu ję

MLECZ NO BIA ŁE SEN TY MEN TY

(po spo tka niu po etyc kim na Ślą sku, w Ga le rii Sztu ki In ny Śląsk)

dwa dzie ścia osiem lat pi sa nia de fi ni cji

po etyc ko zna czy sa mo lub nie o so bie

prze cież pa trzeć moż na je dy nie przez den ko

opróż nio nej wcze śniej bu tel ki

przez ka lej do skop okru chów chwil

roz trza ska nych przez dziu ry w pa mię ci

dwa dzie ścia osiem lat pu ka nia

od drzwi do drzwi od zło ta do sia na

jak ten co usta wiał się w ko lej ce

nie wie dząc do kład nie co jest na koń cu

ale sko ro sto ją to prze cież war to

a je śli nic nie by ło war to to co zro bić

dwa dzie ścia osiem lat po wro tów

otwie ra nia książ ki na przy pad ko wej stro nie

nie istot ne jak nie -wie le się tu zmie nia

wszyst kie po że gna nia przy po mi na ją pierw sze

ko niec dzie ciń stwa i wcze sne doj rze wa nie

mlecz no bia łe sen ty men ty spo koj nej kra iny
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UBER DRI VE

nie spo sób spać przy ukra iń skim ra pie

choć z zim na w dusz ny go rąc przy mu la

i War sza wę za oknem wi dzę w strzę pie

po ło wy pro roctw nie pa mię tam

po ło wę wo lał bym ra czej za po mnieć

di da ska lia za pi sa ne w po śpie chu: dnie je

dźwi gnia za pa da po mię dzy pią tą a szó stą

dra ma to pi sarz nie był do kład ny

dla te go cie nie wy cho dzą pierw sze wlo kąc

lu dzi w ślad za so bą

tak sa mo au ta: al bo fast for ward

al bo gę sie go fil mo we slo -mo

kor ki ro dzą się z bra ku po śpie chu

I ro sną kar mio ne bra kiem cza su

ktoś coś na pi sał o śmier ci Skri pa la

strach przed woj ną ra zem ze słoń cem

są czy się pro sto w zmru żo ne oczy

drzwi za my kam za my kam drzwi

ża lu zje spusz czo ne nad resz tą bi lo nu

nie prze li czo ne szan se na dzień do bry

świat się bu dzi tam gdzie mó wię do bra noc
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ków miesz kal nych, któ rych miesz kań cy
two rzy li osob ne mi kro -spo łecz no ści.
W środ ko wej są sia do wa ły ze so bą czte -
ry bu dyn ki dla pra cow ni ków „Ener go pro -
jek tu”, głów nie in ży nie rów. Jak na tam -
te cza sy miesz ka nia na tym mi ni -osie dlu
(Wi ta Stwo sza 23, 23ab i 25) by ły od da -
wa ne w wy so kim stan dar dzie – prze stron -
ne, z du żą ła zien ką i kuch nią, par kie ta mi,
du żą ko mór ką w piw ni cy i wspól nie
użyt ko wa nym stry chem. Był też tam
schron prze ciw lot ni czy z to a le tą (!) oraz
pral nia. Przed mo im do mem każ dy z lo -
ka to rów miał grząd kę w mi ni ogród ku,
na któ rej upra wiał, co tyl ko ze chciał. 

Tam był mój świat przez po nad dwa dzie -
ścia lat. Na po dwór ku (z nie od łącz nym
trze pa kiem) i w je go oko li cach spę dza łem
każ dą wol ną chwi lę w to wa rzy stwie ko -
le gów. Tuż za pło tem od dzie la ją cym po -
dwór ko od za ro śnię tych dzi kim ra bar ba -
rem te re nów moż na by ło bu do wać sza ła sy,
pa lić ogni ska na po bli skich nie użyt kach.
Du żą atrak cją był staw Grün feld, czy li za -
la ne wy ro bi sko daw nej ce giel ni bu dow ni -
cze go Ka to wic, Igna ce go Grünfel da, któ -
ra spa li ła się w 1934 ro ku. Czę sto
cho dzi li śmy się tam ką pać, „po ży cza jąc”
so bie po dro dze owo ce z po bli skich ogród -
ków dział ko wych. 

Za „mo imi” blo ka mi by ły jesz cze dwa
na po łu dnie od nas, ale ni gdy tam nie cho -
dzi li śmy, omi ja jąc je w swo ich wy pra wach.
Oka za ło się póź niej, że miesz ka li tam
chy ba pra cow ni cy or ga nów ści ga nia i bez -
pie czeń stwa, w tym nie sław nej pa mię ci
Szy mon Mo rel ko men dant obo zu wŚwię -
to chło wi cach. Jesz cze da lej na po łu dnie,
w stro nę Bry no wa, by ły tyl ko ogród ki dział -
ko we, kor ty te ni so we po wsta łe w ro -
ku 1927 i sta dion spor to wy z ro ku 1925.
Tam też by ła sław na Ha la Par ko wa (1953),
gdzie oglą da łem pierw sze fil my, (naj le piej
pa mię tam „Krzy ża ków”) i wy my ka łem się
na kon cer ty roc ko we, w tym słyn ne wy stę -
py „The Ani mals”, czy Pau la An ki i mój
pierw szy – „Nie bie sko - Czar nych” w 1968
ro ku. Na prze ciw Ha li trwał – jak i dzi -
siaj – Park Ko ściusz ki za ło żo ny w la -
tach 1888-1903 dzię ki da ro wiź nie ro dzi -
ny Thie le -Winc ler, ostat nich wła ści cie li
Ka to wic. Aw tym uro czym par ku – prze -
stron na ka wiar nia Zie lo ne Oczko z pysz -
ny mi lo da mi i de se ra mi iWie ża Spa do chro -
no wa, na któ rą czę sto wcho dzi li śmy.
To by ła po łu dnio wa gra ni ca mo je go świa ta. 

Gra ni ca pół noc na roz cią ga ła się wzdłuż
uli cy Ja giel loń skiej (lo dy u Ka ro la ka!)
i Pla cu Miar ki, przy któ rym w dłu gim i wą -
skim po miesz cze niu, praw do po dob nie
przy Ko ściusz ki 17, znaj do wa ła się dziw -
na i dla mnie prze ra ża ją ca Kli ni ka La lek,
łą czo na ze słyn nym ar ty stą Han sem Bel -
l me rem i je go fa scy na cja mi fi gu rą lal ki. 

Na wscho dzie gra ni cą był cmen tarz
przy uli cy Sien kie wi cza oraz ogród ki
dział ko we, a w nich na sze ulu bio ne ką -
pie li sko „Ryb ka”. Kie ru jąc się na za chód
z re gu ły do cho dzi łem do uli cy Mi ko łow -
skiej, po nie waż w miesz czą cym się
przy niej Pa ła cu Mło dzie ży po lek cjach
tre no wa łem pły wa nie.

Tak się zło ży ło, że bu dyn ki, w któ rych
się uczy łem by ły sta re (jak na Ka to wi ce)

Ż
y cie ludz kie wa run ku je je go cza so -
prze strzeń – prze strzeń cza su i czas

prze strze ni. W mia rę upły wu lat po czu -
cie cza su zmie nia się – w kra inie dzie -
ciń stwa la ta to epo ki, a po czu cie wiecz -
no ści ist nie nia wy da je się czymś
na tu ral nym. Prze strzeń na to miast to coś
sta łe go: uli ce, bu dyn ki, ich wnę trza wy -
da ją się nie zmien ne, da ją gwa ran cje
sta ło ści, two rzą ra my świa ta, w któ rym
ży je my. Dla te go też po wrót do tej prze -
strze ni jest dla czło wie ka waż ny, po zwa -
la pew ne sta ny, od czu cia, emo cje, przy -
wró cić z od mę tów cza su. W ta kim
ro zu mie niu umy ka ją cy nam czas po zo -
sta je za ko twi czo ny w do stęp nej nam
trwa ło ści śro do wi ska na sze go ży cia.
Wy da je się ko niecz ne od wie dzać kra inę
dzie ciń stwa, by le piej po znać sie bie,
skon fron to wać ten daw ny ob raz i emo -
cje, z tym, co się już wie o so bie. Z wie -
kiem, ta po trze ba sta je się więk sza i chy -
ba bar dziej na tu ral na – otwie ra cy klicz ny
ob raz świa ta, przy wra ca je go sens.

W dzie ciń stwie, mło do ści, nie za bar -
dzo zwra ca my uwa gę na ota cza ją cą nas
prze strzeń; uli ce, bu dyn ki, de ta le ar chi -
tek to nicz ne, są le d wie re je stro wa ne. Dla
mnie waż ne by ły re la cje z przy ja ciół mi,
miej sca za ba wy, spo tkań, szko ła i kla sa.
Nie do ko ny wa łem też oce ny ma te rial nej
rze czy wi sto ści, w któ rej ist nia łem, po pro -
stu z niej ko rzy sta łem. Nie mniej jed nak
czu łem się do brze i bez piecz nie w tym
swo im nie wiel kim świe cie ulic i do -
mów, któ ry rzad ko opusz cza łem. 

Te raz, po la tach, wi dzę, ja kie mia łem
szczę ście, że przy szło mi do ra stać
w przed wo jen nej ar chi tek tu rze po łu dnio -
wej czę ści śród mie ścia Ka to wic. Cen trum
mia sta, Ry nek i oko li ce od wie dza łem spo -
ra dycz nie, przy oka zji po dró ży (pa mię tam
do brze sta ry Dwo rzec PKP i dwo rzec au -
to bu so wy, za któ rym ma ja czy ła ist nie ją -
ca jesz cze, dość po nu ra, nie czyn na Hu ta
Mar ta) oraz za ku pów. Ten za pach „ko lo -
nial nych” to wa rów w De li ka te sach Lo isa
Bo ryń skie go przy Ryn ku, tam, gdzie te -
raz jest DH Skar bek! Pa rę kro ków da lej,
w skle pie „Raj Dziec ka” na ro gu 3-go Ma -
ja i Sta wo wej (w jed nej z naj star szych ka -
mie nic Ka to wic – 1861 r.), ku po wa łem
z ma mą upra gnio ne za baw ki.

Od uro dze nia miesz ka łem przy koń cu
uli cy Wi ta Stwo sza, któ ra w XIX wie ku
od dzie la ła chłop skie po la (od wscho du)
od tzw. Skot ni cy – te re nu pa stwisk. Uli -
ca ta na bra ła ele ganc kie go cha rak te ru do -
pie ro tuż przed 1914 r. Ja ko nie prze jezd -
na, nie utwar dzo na dro ga, od uli cy
Po wstań ców do cho dzi ła do uli cy Po lnej
(dziś prze dłu że nie ul. Sze li gie wi cza).
Da lej, na po łu dnie od te go te re nu był już
Bry nów (od ro ku 1924 część tzw. Wiel -
kich Ka to wic). W tej oko li cy znaj do wał
się rów nież ka mie nio łom, w któ rym
z ko le ga mi urzą dza li śmy „gór skie” wspi -
nacz ki, spo ro przy tym ry zy ku jąc mi mo
ase ku ra cji ja kąś sta rą li ną.

Po wy żej przed wo jen nej uli cy Brat -
ków w la tach pięć dzie sią tych zbu do wa -
no trzy gru py trzy pię tro wych bu dyn -

Prze strzeń

do ra sta nia
LECH KORUSIEWICZ
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i o cie ka wej ar chi tek tu rze. Przed szko le
mie ści ło się na uli cy Po wstań ców 23,
w tak zwa nej wil li Kor fan te go (zbu do -
wa na w 1908 we dług pro jek tu Pau la
Frant zio cha ja ko pa ła cyk „my śliw ski”
z pru skim mu rem). Pa mię tam ogród
i wnę trza, w któ rych do brze się czu łem.
Go ści li w niej przy wód cy II RP – Pa de -
rew ski, Woj cie chow ski, mi ni stro wie,
ge ne ra ło wie. Szko ła Pod sta wo wa nr 37,
do któ rej uczęsz cza łem, znaj do wa ła się
w mo der ni stycz nym bu dyn ku Ku rii Die -
ce zjal nej przy uli cy Wi ta Stwo sza 17 (po -
cząt ko wo mia ły się tam mie ścić Ka to lic -
kie Za kła dy Wy cho waw cze im. św.
Jac ka, bu do wa: 1929-45, obec nie jest to
Ślą skie Se mi na rium Du chow ne). Pa -
mię tam jesz cze dwa sta lo we schro ny
obok szko ły zbu do wa ne przez Niem ców
w cza sie oku pa cji. W 1968 r. szko ła zo -
sta ła prze nie sio na do no we go brzyd kie -
go, ty po we go bu dyn ku na ul. Lom py.
Cie ka we, że do pierw szej sie dzi by swo -
jej daw nej pod sta wów ki wró ci łem sie -
dem lat póź niej, ja ko stu dent Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą skie -
go; miał tam swą sie dzi bę do 1978 ro ku,
kie dy to prze niósł się do no we go gma -
chu przy ul. Ban ko wej.

Na prze ciw szko ły znaj do wał się mo -
nu men tal ny, neo re ne san so wy Pa łac Bi -
sku pi z ogrom nym ogro dem – sie dzi ba
ku rii po wsta ła w la tach 1927-1933,
w któ rej ja ko pierw szy za miesz kał bi skup
Sta ni sław Adam ski. Gmach za pro jek to -
wa li ar chi tek ci Zyg munt Gaw lik i Fran -
ci szek Mą czyń ski. Ci sa mi, któ rzy stwo -
rzy li są sia du ją cą z ku rią ar chi ka te drę
pod we zwa niem Chry stu sa Kró la. W je -
go skrzy dle dzia ła ła re jo no wa przy chod -
nia le kar ska, któ rej wnę trza wry ły mi się
w pa mięć, bo ko ja rzy ły mi się z nie mi -
ły mi wspo mnie nia mi cho rób, szcze pień
i ba dań le kar skich.

W tym cza sie koń czo no – w sty lu
eklek tycz nym – wy strój Ka te dry, któ rej
bu do wę pro wa dzo no od 1927 do 1955 ro -
ku. Przy le gła część uli cy Wi ta Stwo sza
to by ło skła do wi sko ogrom nych blo -
ków ka mien nych, któ re oczy wi ście bu -
dzi ły na sze za in te re so wa nie, ja ko po ten -
cjal ny te ren wspi nacz ki. W no wo od da nej
kryp cie tej świą ty ni mia ła miej sce mo ja
Pierw sza Ko mu nia Świę ta, a w brzyd kiej
przy bu dów ce Ka te dry uczo no mnie re li -
gii bez więk szych zresz tą suk ce sów.
Nie opo dal znaj do wa ły się też przed wo -
jen ne ba ra ki ro bot ni ków i sto lar nia na po -
trze by bu do wy tych ogrom nych bu dyn -
ków. Do lat osiem dzie sią tych w trud nych
wa run kach miesz ka li tam ja cyś lu dzie, ale
był to te ren dla nas za ka za ny. 

Idąc w gó rę uli cy Wi ta Stwo sza mi ja -
łem – od dzie lo ne od mo je go blo ku wspo -
mnia ny mi już fa scy nu ją cy mi nas nie użyt -
ka mi – ni skie za bu do wa nia, ogro dzo ne
sta ran nie, z za wsze za mknię ty mi furt ka -
mi. Pod ni mi by ły po noć woj sko we cen -
tra łącz no ści. W ro ku 1968 sta cjo no wa li
tam żoł nie rze Ar mii Czer wo nej, więc mu -
sia ło to być na praw dę waż ne miej sce dla
ów cze snych władz. 

Po ukoń cze niu pod sta wów ki do sta łem
się do II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.

Ma rii Ko nop nic kiej przy ul. Ki liń skie -
go/Gło wac kie go, wznie sio ne go w 1911
ro ku. Bu dy nek utrzy ma ny w sty lu kla -
sy cy zu ją cym miał już dłu gą hi sto rię.
Od ro ku 1922 mie ści ła się w nim Pu -
blicz na Szko ła Po wszech na, a po woj -
nie, od ro ku 1945, żeń ska pod sta wów -
ka i li ceum, w któ rym mo ja Ma ma
uczy ła wf -u. Bu dy nek był do brze za pro -
jek to wa ny na po trze by szko ły – wnę trza
prze stron ne, ja sne, ład na sa la gim na -
stycz na (w mo jej pod sta wów ce w ogó -
le jej nie by ło) sto łów ka i chęt nie przez
nas omi ja ny ga bi net den ty stycz ny.
Po mo jej ma tu rze zbu do wa no tam jesz -
cze ba sen, co by ło czymś nie zwy kłym,
jak na wa run ki PRL -u.

Moi przed szkol ni i szkol ni ko le dzy
oczy wi ście miesz ka li w mo jej oko li cy. I co
cie ka we, więk szość w za chwy ca ją cych
mo der ni stycz nych bu dyn kach, z cze go
oczy wi ście nie zda wa łem so bie spra wy,
od wie dza jąc ich, czy też prze mie rza jąc uli -
ce w co dzien nych wę drów kach. Każ de -
go dnia, idąc do szko ły mi ja łem pięk ne
sty lo we ka mie ni ce, do my przy uli cy
Brat ków, Nar cy zów, Astrów, Sze li gie wi -
cza, a da lej, prze kra cza jąc uli cę Ko -
ściusz ki, pięk ne wil le przy Po nia tow skie -
go, Za jącz ka i Ki liń skie go. Po po łu dnia mi,
wy bie ra jąc się do ki na „Rial to” (z ro -

ku 1911) sze dłem w dół uli cy Ko cha now -
skie go, gdzie w Ho te lu „Po lo nia” (1937),
mo der ni stycz nym bu dyn ku pro jek tu zna -
ne go ar chi tek ta Fi li pa Bren ne ra, czę sto ja -
da łem z Ma mą obia dy. Na prze ciw ki na
„Rial to” znaj do wał się jesz cze wy bu rzo -
ny póź niej dom han dlo wy z ro ku 1929, za -
pro jek to wa ny przez Ta de usza Ło bo sa
w sty lu awan gar do wej mo der ny (był tam
sklep, w któ rym ku po wa łem strza ły
do mo je go łu ku). 

Wra ca jąc z tre nin gów na ba se nie w so -
cre ali stycz nym Pa ła cu Mło dzie ży, sze dłem
ca ły czas w oto cze niu mo der ny (uli ce
PCK, Ry me ra, Jor da na, Cu rie -Skło dow -
skiej), neo re ne san su, któ ry re pre zen to wa -
ła wil la fir my Li gno za (1925), wil la Mi -
chej dy (1929) zbu do wa na we dług je go
pro jek tu na Po nia tow skie go oraz do my
przy uli cy Za jącz ka z lat 1925-26. Cza -
sa mi zba cza łem z dro gi prze cho dząc do
neo go ty ku – Ko ścio ła św. Pio tra i Paw ła
przy ul. Mi ko łow skiej (moi ro dzi ce bra li
tam ślub) i wresz cie do cie ra łem do ob sza -
rów ty po we go nie miec kie go eklek ty zmu
ar chi tek to nicz ne go, ce chu ją ce go więk -
szość ka mie nic na Ko ściusz ki. To w ta -
kim oto cze niu bie ga li śmy do na sze go ulu -
bio ne go skle pu na ro gu Ko ściusz ki
i Jor da na; u „Ku la we go” ku po wa li śmy
za gro sze pysz ne ła ko cie i oran ża dę.
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Miej sca, któ re dzi siaj za chwy ca ją mnie
naj bar dziej ma ją ce chę wspól ną – to
przed wo jen ne bu dyn ki w ty po wym dla
okre su 1932-39 sty lu ka to wic kiej mo der -
ny opar tej na za ło że niach Le Cor bu sie -
ra. Są ni mi: du że prze szklo ne po wierzch -
nie, zróż ni co wa ne ele wa cje, brak ozdób
i ko lo rów, za to świet ne ma te ria ły wy koń -
cze nio we – jed nym sło wem – funk cjo na -
lizm. Z re gu ły by ły tam miesz ka nia
o du żej po wierzch ni, czę sto z ogro da mi
zi mo wy mi, użyt ko we ta ra sy, par te ry
z pod cie nia mi, czę sto wy ko rzy sta ne ko -
mer cyj nie. Nie mu szę do da wać, że mo -
gli tam miesz kać przede wszyst kim lu dzie
za moż ni. Nie we wszyst kich tych pięk -
nych bu dyn kach by łem we wnę trzu, ale
jak wspo mi na łem, w kil ku da ne mi by -
ło by wać dość czę sto, chciał bym więc tro -
chę je do kład niej opi sać. 

Ja ko przed szko lak przy jaź ni łem się
z Mać kiem, któ ry za pra szał mnie do sie -
bie na wspól ną za ba wę do wil li przy uli -
cy Brat ków 4. A był to wy jąt ko wy
pod każ dym wzglę dem bu dy nek. Za pro -
jek to wał go słyn ny ka to wic ki ar chi tekt Ta -
de usz Mi chej da (1895-1955) le gio ni sta,
po wsta niec ślą ski, ab sol went Po li tech ni -

ki Lwow skiej. W 1925 ro ku za ło żył
Zwią zek Ar chi tek tów na Ślą sku, tu taj też
zre ali zo wał wie le swo ich pro jek tów: ko -
ścio łów, ra tu szy, szkół, wil li. Mię dzy in -
ny mi za pro jek to wał wil lę inż. Kry gow -
skie go przy uli cy Ko ściusz ki 65, wil lę
swo je go bra ta, dr. Mi chej dy przy uli cy Ki -
liń skie go 50, wła sną przy Po nia tow skie -
go 19, oraz dom inż. Jó ze fa Za ha czew -
skie go przy uli cy Kor fan te go 66, gdzie co
cie ka we, czę sto by wa łem wraz z przy ja -
ciół mi w miesz ka niu je go wnucz ki – mo -
jej li ce al nej ko le żan ki.

Wil la przy Brat ków 4 za pro jek to wa -
na zo sta ła w 1930 dla me ce na sa Ed mun -
da Ka zi mier cza ka, a o jej wy jąt ko wo ści
w ska li ogól no pol skiej sta no wi kon -
struk cja sta lo wo -szkie le to wa wy ko na na
w Hu cie Kró lew skiej w Cho rzo wie. By -
ło to pre kur sor skie roz wią za nie, bar dzo
kosz tow ne w wy ko na niu, dla te go nie
przy ję ło się w bu do wa niu ma łych obiek -
tów miesz kal nych. Urok tej wil li za uwa -
ży łem na wet wów czas, ja ko przed szko -
lak. Zro bi ła na mnie ta kie wra że nie, że
do dziś pa mię tam ją ży wo i wy ra zi ście.
Pa mię tam du że pro ste prze strze nie, par -
kiet lśnią cy po li tu rą, bia łe ścia ny i du żo,

du żo świa tła, nie licz ne, ale pięk ne me ble.
By ła z na mi tyl ko ja kaś opie kun ka, nie pa -
mię tam ro dzi ców ko le gi, ani na wet je go
na zwi ska, ale czu łem się tam jak w ja kiejś
baj ce, w ja kimś od święt nym, nie zwy kłym
na stro ju. Coś się tam wy da rzy ło, bo ni -
gdy po tem już tam nie by łem, a Ma ciek
i je go ro dzi ce po pro stu znik nę li. Ale ten
opu sto sza ły bu dy nek mi ja łem pra wie
co dzien nie przez ca łe mo je dzie ciń stwo.

War to jed nak do dać pa rę słów o wy glą -
dzie te go cie ka we go mo der ni stycz ne go
obiek tu. Na wią zy wał on do idei Le Cor -
bu sie ra – tzw. no wej ar chi tek tu ry. Po stu -
lo wa no ode rwa nie bu dyn ku od grun tu
za po mo cą słu pów, po zby cie się zbęd nych
ścian, pro sta, ale swo bod nie pro jek to wa -
na ele wa cja o du żych prze szkle niach
w for mie kur ty ny, czy też osło ny, dach
w for mie ta ra su. Je dy nym ele men tem wi -
zji Cor bu sie ra nie za sto so wa nym w wil li
Ka zi mier cza ka jest brak wol ne go par te -
ru (czę sto dla funk cji ko mer cyj nych),
choć je den na roż nik bu dyn ku zo stał ce -
lo wo pod cię ty. Tro chę też mo że ra zić róż -
no rod ność roz mia rów okien, ma ło funk -
cjo nal ny pół okrą gły bal ko nik od stro ny
uli cy i tro chę cięż kie pro por cje bu dyn ku
(ide al nym przy kła dem idei Cor bu sie ra jest
dom inż. Ja na Squ ede ra przy uli cy Dwor -
co wej 13, we dług pro jek tu Spół ki In ży -
nier sko -Bu dow la nej z 1932 ro ku). Dzi -
siaj, nie ste ty, mie ści się tam re stau ra cja
z okrop ny mi szyl da mi re kla mo wy mi.
Ale urok wnę trza zo stał za cho wa ny, mi -
mo tej no wej ko mer cyj nej funk cji.

Po dob ne wra że nie zro bi ło na mnie
miesz ka nie Zbysz ka, in ne go ko le gi,
do któ re go cho dzi łem na pry wat ne lek -
cje ję zy ka an giel skie go do daw ne go
ofi ce ra RAF, ty po we go gen tel ma na.
Zby szek miesz kał w ka mie ni cy przy ele -
ganc kiej uli cy Jó ze fa Ry me ra 5. To część
du że go luk su so we go do mu na roż ne go
pro jek tu Hen ry ka Schmidt ke (1910-
1967) ab sol wen ta Po li tech ni ki Gdań -
skiej – oj ca zna ne go ar ty sty nie ste ty już
nie ży ją ce go, Pio tra Szmit ke, z któ rym
zna łem się przez wie le lat. Pro jekt z 1937
to znów kla sycz na funk cjo nal na bu dow -
la ka to wic kiej Mo der ny. Zbu do wa ny
zo stał na zle ce nie Fa bry ki Hen ry ka
Franc ka ze Ska wi ny. Du że prze szklo ne
ele wa cje po dzie lo ne pa sma mi okien,
bal ko ny lek ko za okrą glo ne, na na roż ni -
ku ogro dy zi mo we, cał ko wi cie prze -
szklo ne. Bu dy nek pro sty o wy wa żo -
nych pro por cjach (po dob ne pro jek to wał
in ny słyn ny ar chi tekt Ka rol Schay er)
do dziś za chwy ca, a miesz ka nia w nim
ma ją wy so kie ce ny i rzad ko po ja wia ją się
na ryn ku. Za pa mię ta łem klat kę scho do -
wą wy ło żo ną czar nym i zie lo nym mar -
mu rem, mo zai kę na pod ło dze, lu stra,
pięk ną przed wo jen ną, drew nia ną win dę
(fir my So witch), mo sięż ne lam py, pięk -
ne drzwi miesz kań i sta lo we, sty lo we po -
rę cze. To był in ny świat na wet dla roz hu -
ka ne go na sto lat ka, ja kim wów czas
by łem. I to miesz ka nie! Oj ciec Zbysz ka
był dy gni ta rzem w Mi ni ster stwie Gór nic -
twa (przy ul. Po wstań ców), więc to pięk -
ne wnę trze wy po sa żo ne zo sta ło w sta re
me ble, ja kie czę sto wi du je się w fil mach
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z te go okre su. Kuch nia i ła zien ka za cho -
wa ła się nie zmie nio na od cza sów woj ny.
Tak sa mo okna i drzwi. Sa mo prze by wa -
nie w tym miesz ka niu o lek ko mrocz nej
at mos fe rze, to by ła przy jem ność i ra dość
i być mo że tak że dla te go tam chęt nie cho -
dzi łem, za wsze czę sto wa ny do brą her ba -
tą w por ce la no wej fi li żan ce i cia stecz ka -
mi ma my Zbysz ka.

W cza sach li ce al nych mia łem dwie bli -
skie ko le żan ki, któ re miesz ka ły w po dob -
nych bu dyn kach w tym sa mym sty lu. Tak
więc czę sto spo ty ka li śmy się w pięk nych,
ogrom nych miesz ka niach (100-200 m2)
na uli cy Pod cho rą żych i Wo je wódz kiej.
Przed ro kiem 1939 w te go ty pu lo ka lach,
z re gu ły wy naj mo wa nych, mo gli miesz -
kać bo ga ci przed się bior cy, dy rek to rzy, ad -
wo ka ci, le ka rze, po nie waż czyn sze czę -
sto się ga ły 1000 zł (dziś to ok 10000 zł).
Miesz ka nia te mia ły z re gu ły ty po wy roz -
kład: tzw. stre fę ogól ną (hol, przed po kój),
kuch nię, służ bów kę, spi żar nię, WC, sa -
lon, po kój sto ło wy, ogród zi mo wy oraz
część pry wat ną, czy li sy pial nie, ga bi net,
po kój dzie cię cy i ła zien kę. Ta kich re pre -
zen ta cyj nych ka mie nic z te go ty pu miesz -
ka nia mi by ło w Ka to wi cach o ok. 25%,
z te go więk szość, mniej wię cej 60%, mia -
ła do czte rech pię ter, a oko ło 40% mo gło
mieć do dzie wię ciu kon dy gna cji. 

Przy kła dem mo że być wła śnie wspo -
mnia na ka mie ni ca przy uli cy Pod cho rą -
żych 3, w któ rej nie by wa łem zbyt czę -
sto, ale pa mię tam jej su ro wy urok.
Zbu do wa na zo sta ła dla in we sto rów – mał -
żeń stwa Fe li xów – w la tach 1936-37 we -
dług pro jek tu Fi li pa Bren ne ra. Jej cha rak -
te ry stycz ną ce chą jest za okrą glo ny ry za lit
ogro dów zi mo wych (6 pię ter) na wią zu -
ją cy kształ tem do trans atlan ty ków. Ar chi -
tekt umie ścił swo je ini cja ły w drzwiach
wej ścio wych w for mie sta lo wych uchwy -
tów. Dzię ki te mu, że jest to ka mie ni ca na -
roż na, moż na by ło do brze wy eks po no wać
jej dość awan gar do wą for mę, choć moż -
na jej za rzu cić, że wła śnie ta eks po zy cja
ry za li tu zbyt do mi nu je i spra wia on wra -
że nie od dziel nej, sa mo ist nej czę ści do mu
(por.: W. Odo row ski Ar chi tek tu ra Ka to -
wic 1922-39, str. 278). 

War to tro chę uwa gi po świę cić idei
ogro dów zi mo wych w ka to wic kiej ar chi -
tek tu rze. By ły one ozna ką wy so kie go
stan dar du miesz kań i luk su su, i chy ba nie
mia ły od po wied ni ka w mia stach po za wo -
je wódz twem ślą skim. Mia ły re kom pen -
so wać brak od po wied niej ilo ści skwe rów
i par ków, ma ły kon takt z zie le nią w śród -
mie ściu mia sta (Odo row ski, str. 272).
Te mi nia tu ro we do mo we ogro dy mia ły
też mieć wa lo ry zdro wot ne i hi gie nicz -
ne, co by ło wów czas zna czą ce i mod ne
w tzw. sfe rach wyż szych. In te re su ją ce, że
obec nie jest rów nież mo da na te go ty pu
roz wią za nia; przy kła dem mo że być no -
we mi ni -osie dle „Re kre acyj na Do li na”
w Ka to wi cach przy uli cy Pu ła skie go.

Dom Pro fe so rów Ślą skich Tech nicz -
nych Za kła dów Na uko wych przy uli cy
Wo je wódz kiej 23 po wstał w la tach 1929-
31 we dług pro jek tu Eu sta che go Chmie -
lew skie go (1900-1977) ab sol wen ta Po -
li tech ni ki Lwow skiej, któ ry za pro jek to wał

rów nież I Li ceum im. Mi ko ła ja Re ja
w Biel sku -Bia łej (1927), do któ re go la -
ta póź niej uczęsz cza ła mo ja cór ka. Bu dy -
nek na ro gu Wo je wódz kiej i Ko by liń skie -
go jest jed nak wy jąt ko wy z wie lu
wzglę dów. Jest pierw szą pró bą bu dow -
nic twa wy so kie go z za sto so wa niem sta -
lo wej kon struk cji. Cha rak te ry zu ją go
świet ne pro por cje, swo bo da w ukształ to -
wa niu trój czę ścio wej asy me trycz nej bry -
ły oraz pro sto ta i lo gi ka struk tu ry prze -
strzen nej bu dyn ku. Ma syw ność dwóch
pię cio pię tro wych czę ści i środ ko wej
ośmio pię tro wej zmniej sza ją lśnią ce pa -
sma du żych pro sto kąt nych okien, lek kie
for my pięk nych, za okrą glo nych bal ko nów
oraz okna na roż ni ko we (Odo row ski,
str. 183.) Zgod nie z za ło że niem funk cjo -
na li zmu, w te go ty pu bu dyn kach na par -
te rze znaj du ją się lo ka le użyt ko we. Peł -
ne roz wi nię cie te go ty pu wy so ko ścio wej
ar chi tek tu ry zna la zło swój wy raz w słyn -
nym ka to wic kim dra pa czu chmur, czy li
Gma chu Urzę du Skar bo we go przy uli cy
Żwir ki i Wi gu ry 15, li czą cym sie dem na -
ście pię ter, naj wyż szym – obok War szaw -
skiej PAST -y – bu dyn ku II RP.

Spę dza łem mnó stwo cza su na obec nej
uli cy Wo je wódz kiej (wte dy uli cy 26-go
Stycz nia) od wie dza jąc ko le żan kę z li ce -
al nej kla sy w pięk nym, ogrom nym miesz -
ka niu, tak po dob nym do wcze śniej opi -
sy wa nych, ale rów nież z po wo du
po bli skie go ma łe go skle pi ku, w któ rym
moż na by ło ku pić (za pa skar skie ce ny, co
praw da) to wa ry spo żyw cze, przede
wszyst kim sło dy cze, że lo we „miś ki”
i in ne cu da, a tak że pa pie ro sy z tzw. Za -
cho du. Był to ta ki ma ły, nie for mal ny, pry -
wat ny PE WEX, w nie wy ja śnio ny spo sób
dzia ła ją cy w tam tych so cja li stycz nych
cza sach. Ale naj waż niej szym po wo dem
czę stych wi zyt na tej uli cy był fakt, że
miesz ka ła tam mo ja sym pa tia z li ceum,

a póź niej sza żo na, w do stoj nej ka mie ni -
cy sprzed 1914 ro ku, za pro jek to wa nej
w sty lu nie miec kie go eklek ty zmu.

Czy prze strzeń miej ska, w któ rej do ra -
sta łem mia ła na mnie wpływ wte dy
i póź niej w do ro słym ży ciu? Uwa żam, że
tak. Gdy by łem dziec kiem, lu bi łem prze -
by wać w tych ład nych ka mie ni cach
i pięk nych, du żych przed wo jen nych
miesz ka niach. Za chwy ca ły mnie ich
funk cjo nal ne, chłod ne wnę trza o wy so -
kich su fi tach, wiel kich oknach, bu dzą ce
po czu cie bez pie czeń stwa i spo ko ju,
w pew nym sen sie ist nie ją ce po za cza sem.
Lu bi łem cho dzić po uli cach no we go
Śród mie ścia bu do wa nych po 1922 ro ku,
mi jać za wsze wy my te okna z lek ką bie -
lą fi ra nek. La tem do bie ga ły z nich gło sy
czy je goś co dzien ne go ży cia, w któ rym
na chwi lę mo głem uczest ni czyć, zi -
mą – cie pło świa tła. Tę sk ni łem do te go
wra że nia przez wie le lat. Nie przy pad ko -
wo więc od nie daw na miesz kam w pięk -
nie za pro jek to wa nym bu dyn ku we dług
daw nych za sad Mo der ny w uro czym, zie -
lo nym Bry no wie. To jak po wrót do Ka -
to wic mo je go dzie ciń stwa, bli sko tram -
wa ju nr 16 (li nia po wsta ła w 1912 r.),
któ rym jeź dzi łem ca łą mło dość. Tuż
obok jest Park Ko ściusz ki, po któ rym po -
now nie prze cha dzam się, kie dy tyl ko mo -
gę. W ja kimś sen sie za to czy łem w swo -
im ży ciu ko ło i wró ci łem do oko lic,
w któ rych ży łem przed la ty. Da je mi to
po czu cie pew ne go speł nie nia. Wy bie gam
my ślą w przy szłość: w tym ro ku pra wie
w są siedz twie otwar ta bę dzie ele ganc ka
Ga le ria Han dlo wa „Li be ro”, a w przy -
szłym: Cen trum Prze siad ko we przy uli -
cy Rze pa ko wej i Ha la Spor to wa z ba se -
nem na prze ciw Par ku Ko ściusz ki. Uczy ni
to po łu dnie Ka to wic jesz cze bar dziej
przy ja znym miej scem do ży cia. 

■
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u bu dow lań ców bu rzą cych róż ne obiek-
ty, by de li kat nie de mon to wa li za byt ko we
frag men ty ele wa cji ce lem ich prze cho wa-
nia. Tym spo so bem uda ło się nam ura to-
wać kil ka pła sko rzeźb z wy bu rza nej ka-
mie ni cy przy ul. Dwor co wej. 

Ina czej po stą pi łem w przy pad ku ra to-
wa nia przed znisz cze niem ce ra mi ki z gli-
wic kie go okrą gla ka. Tu po mo gła me dial-
na ak cja in for ma cyj na lo kal ne go
ty go dni ka „No wi ny Gli wic kie” oraz spo-
sób tra dy cyj ny: wy dep ty wa nie ście żek
w urzę dach. „No wi ny Gli wic kie” po mo -
gły rów nież ura to wać du żych roz mia rów
herb Gli wic z bu rzo ne go sta re go sta dio-
nu XX -le cia PRL. W gło wie mi się nie
mie ści ło, by po zwo lić bul do że rom na po-
tłu cze nie w drob ny mak sym bo lu mo je-
go mia sta. Be to no wa pły ta her bu z udzia-
łem sprzę tu bu dow la ne go fir my
„od wy bu rzeń” zo sta ła de li kat nie zdję ta
i cze ka obec nie, aż urzęd ni cy miej scy so-
bie o niej przy po mną. 

Pro wa dzo ne nie daw no w Gli wi cach
pra ce wy bu rze nio we, zwią za ne z bu do-
wą DTŚ, po ka za ły ten pro blem w no wej
ska li. Ma so wo nisz czo ne by ły de ko ra cyj-
ne ele men ty ele wa cji: pła sko rzeź by
i prze pięk ne sztu ka te rie, wie ko we ka fel-
ki po sadz ko we, mi ster ne ku te ba lu stra dy
bal ko nów oraz pięk ne daw ne ogro dze-
nia – ka mien ne i ku te.

Mi ło śni cy pięk na two rzo ne go przez
daw nych mi strzów ze zgro zą pa trzy li
na ten pro ces. Dla cze go wła dzy nie za-
le ży na praw dzi wym pie lę gno wa niu
dzie dzic twa kul tu ro we go? Wszę dzie
waż niej szy jest te ren pod no we in we sty-
cje, ka sa, ka sa i jesz cze raz ka sa. Po za
tym, od po wie dzial ny za to urzęd nik
prze waż nie jest dy le tan tem w spra wach
sztu ki, hi sto rii czy ar chi tek tu ry. Nie zna
się na tym, nie jest ani pa sjo na tem ani me-
ce na sem sztu ki – więc dla cze go mia ło-
by go to ob cho dzić?

Ar chi tekt Miej ski

Z
cze go wy ni ka ta ka sy tu acja? Ja my ślę
że ten kło pot w ra to wa niu dzie dzic twa

to efekt bra ku w mia stach funk cji Ar chi-
tek ta Miej skie go. Dzia łal ność ta kie go
urzęd ni ka, wy po sa żo ne go w istot ne dla
spra wy kom pe ten cje, mo gła by usank cjo-
no wać ra to wa nie ele men tów za byt ko-
wych czy de ko ra cyj nych bu rzo nych
obiek tów. Na ra zie nie ist nie ją po dob no
prze pi sy praw ne, po zwa la ją ce sa mo rzą-
dom na utwo rze nie ta kie go sta no wi ska.
Zresz tą – nie bar dzo jest im to na rę kę,
bo to mo gło by blo ko wać pro ces sa mo-
wol nych ar chi tek to nicz nie in we sty cji
w mie ście, pro wa dzo nych w tej chwi li je-
dy nie wi zją urzęd ni ków a nie urba ni stów
z praw dzi we go zda rze nia. Ar chi tekt
Miej ski o so lid nych upraw nie niach (a nie
na czel nik Wy dzia łu Ar chi tek tu ry) jest nie-
zwy kle po trzeb ny każ de mu mia stu. Bez
tych upraw nień blo ku ją cych – wła dze, nie
znaj dą środ ków fi nan so wych na pro wa-
dze nie prac ra tow ni czych daw nej ar chi-
tek tu ry czy sztu ki, na prze cho wy wa nie
i do ku men to wa nie ze bra nych ele men tów

P
o wo jen ne la ta Gli wic to nie prze rwa-
ne pa smo nisz cze nia śla dów hi sto rii

mia sta. O ile w okre sie PRL -u li kwi do-
wa no przede wszyst kim śla dy je go nie-
miec ko ści, obec nie nisz czo ne jest co
po pad nie bez wy bo ru – łącz nie ze śla da-
mi sa me go PRL -u.

Kie dy w la tach sześć dzie sią tych na gli-
wic kiej sta rów ce bu rzo no frag men ty
śre dnio wiecz nych mu rów obron nych,
tłu ma czo no to dba ło ścią o bez pie czeń-
stwo prze chod niów oraz ru chu na uli cach.
Te raz li kwi da cji daw nej ar chi tek tu ry
mia sta nie to wa rzy szą żad ne tłu ma cze-
nia – bu rzy się i już. Co praw da no we in-
we sty cje wy ma ga ją nie kie dy li kwi do wa-
nia sta rych bu dyn ków i ca łych
frag men tów dziel nic, ale czy na praw dę
nie ma żad nej moż li wo ści za cho wa nia dla
po tom nych choć by drob nych de ta li ar chi-
tek to nicz nych z wy bu rza nych obiek-
tów? 

Ta ki mi pro ble ma mi zaj mu ją się w Gli-
wi cach wy łącz nie pa sjo na ci i hob by ści.
Po dob nie jest w in nych mia stach Ślą ska.
Wy star czy wspo mnieć o Za brzu i kon cep-
cji re no wa cji Klu czo wej Sztol ni Dzie-
dzicz nej daw nej ko pal ni Kró lo wa Lu iza;
o Tar now skich Gó rach, gdzie pa sjo na ci
do pro wa dzi li do ura to wa nia ko pal ni sre -
bra i wpi sa nia jej na li stę świa to we go
dzie dzic twa UNE SCO; o By to miu i sław-
nej ko lei wą sko to ro wej, pro wa dzo nej
wy łącz nie przez mi ło śni ków lo ko mo tyw
i pa ry. Skan sen ko le jo wy w Py sko wi-
cach – dziś po chła nia ny przez przy ro-
dę – to rów nież dzie ło pa sjo na tów, po dob-

nie jak Mu zeum Gwoź dzi w pod gli wic-
kich So śni co wi cach. A Mu zeum Cyn ku
w Szo pie ni cach, czy na wet ubie ra nie
w ślą skie stro je przez jed ne go dar czyń-
cę hob by stę se tek osób w pro ce sjach Bo-
że go Cia ła w Li pi nach oraz licz ne „Izby
łod Star ki”, pie lę gnu ją ce daw ną ślą ską
kul tu rę? Sa mo się to nie zro bi ło – po trzeb-
ni są wła śnie ci pa sjo na ci i mi ło śni cy hi -
sto rii. 

W Gli wi cach tym spo so bem prze-
trwa ły m.in. rzeź by dzie ci z daw nej fon-
tan ny au tor stwa Han n sa Bre iten ba cha
z lat przed wo jen nych, prze ka za ne do mu-
zeum. Le żą te raz te ka mien ne fi gu ry
w ogro dzie mu ze al nym. Szczę ścia ta kie-
go nie miał nie ste ty gli wic ki Lew Śpią-
cy. W la tach 1960. dzie ło The odo ra Ka-
li de go wrzu co no do szo py ma ga zy no wej
mia sta i ślad po lwie w tym mo men cie za-
gi nął. 

Ile jesz cze znisz czyć?

K
il ka na ście lat te mu za czą łem pro wa-
dzić swo ją pry wat ną woj nę o gli wic-

kie za byt ki. Wraz z in ny mi pa sjo na ta mi
uda ło się ura to wać nie jed no dzie ło daw-
nych mi strzów, do pro wa dzi li śmy bo-
wiem do wpi sa nia do re je stru za byt ków
wy po sa że nia ga bi ne tów dy rek tor skich
daw nej Hu ty 1 Ma ja, w tym zwłasz cza
ob ra zów i cen nych me bli. Te raz nikt nie
ma pra wa ich znisz czyć czy ukraść,
a ist nia ło ta kie wła śnie nie bez pie czeń-
stwo. In nym spo so bem jest „za ła twia nie”

Zni ka ją ce za byt ki
MARIAN JABŁOŃSKI
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za byt ko wych i póź niej sze pró by ich wy-
ko rzy sta nia w no wych aran ża cjach.

Gdy za bie gam o ura to wa nie cze goś
uni kal ne go, czę sto zda rza mi się sły szeć
py ta nie – a po co to pa nu, czy to ma ja-
kąś war tość, co da lej z tym zro bić i gdzie
wmon to wać? Ale to jest wła śnie ro la Ar-
chi tek ta Miej skie go, któ ry w spo sób fa-
cho wy po tra fił by wy ko rzy stać zgro ma-
dzo ne po zo sta ło ści dzie dzic twa daw nych
lat. Nie wie le zo sta ło już w Gli wi cach
z daw ne go mia sta, ca łe je go pięk no i kli-
mat kil ku set lat ist nie nia zo ba czyć moż-
na tyl ko na sta rych ry ci nach i fo to gra-
fiach.

Ra to wa nie Ka pli cy Gal lich

J
ed nym z cie kaw szych obiek tów mo ich
sa mo dziel nych ak cji ra tow ni czych jest

gli wic ka Ka pli ca Gal lich. Ba da nie tej ka-
pli cy po zwo li ło wzbo ga cić hi sto rio gra-
fię mia sta o no wą stro ni cę. Wła dze te go
te ma tu nie pod ję ły, więc ja to zro bi łem.
A by ło to tak.

Ro dzi na Gal lich to zna ny wło ski ród ar-
chi tek tów, za kon ni ków i kup ców. Po ja-
wi li się w Gli wi cach na po cząt-
ku XVIII wie ku i od ra zu za ję li się
bu do wą swo jej gli wic kiej za moż no ści.
Ber nar dus Gal li wraz z sy nem Bar tho lo-
meu sem by li syn dy ka mi klasz to ru fran-
cisz ka nów przy ko ście le św. Krzy ża
oraz fun da to ra mi je go prze bu do wy
w II po ło wie XVIII w. Kie dy oka za ło się
że cmen tarz klasz tor ny stał się za ma ły
dla po trzeb fran cisz ka nów, po sta no wio -
no utwo rzyć no wy cmen tarz pa ra fial ny
po dru giej stro nie uli cy Ko ziel skiej,
na ca łym te re nie od mu rów dzi siej sze go
Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go
po skraj skwe ru z ka pli cą. 

Tu taj na le ży się Czy tel ni kom ma ła
uwa ga hi sto rycz na – w okre sie gdy ro dzi-
na Gal lich bu do wa ła ka pli cę cmen tar ną,
opie kę nad pa ra fią i ko ścio łem św. Krzy-
ża spra wo wa li fran cisz ka nie. Na ich
miej sce spro wa dzo no do pie ro w ro -
ku 1921 Oj ców Re demp to ry stów. A sam
ko ściół mi mo for mal nej na zwy pa ra fii
pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go,
no si od se tek lat po tocz ną, skró co ną na-
zwę ko ścio ła pw. św. Krzy ża. Zresz tą na-
wet ma py nie miec kie sprzed po nad wie-
ku i te sprzed ostat niej woj ny świa to wej
mia nu ją ko ściół ja ko Kreutz Kir che
przy daw nej Klo sterstr. 

Na tych miast po otwar ciu cmen ta rza
w 1792 r. Bar tho lo meus bu du je tu kryp-
tę ro dzi ny Gal lich. Po czte rech la tach Bar-
tho lo meus umie ra i zo sta je po cho wa ny
w zbu do wa nej przez sie bie kryp cie.
Oko ło ro ku 1800 je go syn Fran ce sco Gal-
li wzno si na cmen ta rzu ka pli cę nad ro-
dzin ną kryp tą. W dru giej po ło wie
XIX wie ku cmen tarz zo sta je za mknię ty
dla po chów ków, sta re gro by sta ją się
moc no za nie dba ne, a kryp ta i ka pli ca Gal-
lich po wo li się roz pa da. 

W związ ku z tym je dy na ży ją ca wów-
czas oso ba zwią za na z ro dzi ną Gal lich,
czy li syn Joh na Ba il do na i jed no cze śnie
zięć Fran ce sca Gal li – Ar tur Ba il don po-

dej mu je de cy zję o wy bu rze niu sta rej
ka pli cy i zbu do wa niu no wej we dług
mod nych wów czas wzor ców neo go tyc-
kich. O ist nie niu sta rej i no wej ka pli cy
mo gą świad czyć jej ry sun ki na daw nych
ma pach. Ta pierw sza ry so wa na by ła
na pla nie ko ła, dru ga zaś na pla nie wie-
lo ką ta. Po za tym, ana li zu jąc do kład nie
zdję cia wnę trza ka pli cy od na la złem de-
ta le ar chi tek to nicz ne iden tycz ne z ty mi,
któ re są wbu do wa ne w ele wa cję wie ży ci -
śnień przy ul. Okrzei z ro ku 1894 czy li
wie le lat po wznie sie niu sta rej ka pli cy.

Po rów nu jąc wnę trze bu dyn ku daw nej
Szko ły Ma szy no wej i Hut ni czej, zbu do-
wa nej w ro ku 1906 (dzi siej sza Czer wo-
na Che mia Po li tech ni ki Ślą skiej), z wnę t-
rzem ka pli cy – od no si się wra że nie, że
pro jek to wał to ten sam ar chi tekt. Kie dy
w ro ku 1902 ma gi strat po sta na wia zbu-
do wać na te re nie za mknię te go cmen ta rza
Dom Star ców, czy li dzi siej szy Za kład
Opie kuń czo -Lecz ni czy, część gro bów
zo sta je eks hu mo wa na, a zna le zio ne
szcząt ki zmar łych zło żo no w kil ku trum-
nach i po wtór nie po cho wa no w kryp cie
pod no wą już ka pli cą. Mo że wte dy wła -
śnie po kry to po sadz kę ka pli cy jed no li tą
pły tą z la stry ko, bo ta ka wła śnie tu
do dziś ist nie je? 

Nie daw ny re mont po mógł od kryć ko-
lej ny do wód na ist nie nie tu dwóch ka plic
jed na po dru giej. Otóż w gru bych mu rach

no wej ce gla nej ka pli cy znaj du ją się po-
tęż ne pły ty ła ma ne go ka mie nia wa pien-
ne go, z któ re go praw do po dob nie zbu do-
wa na by ła pod wa li na pierw szej ka pli cy.
Wy ko rzy sta no je w no wej ka pli cy ja ko
swo isty „ma te riał z od zy sku”. Ten ka mień
wa pien ny, wmu ro wa ny w ścia ny no wej
ce gla nej ka pli cy, stał się po wo dem ich
zmur sze nia, po pę ka nia i sta łe go za wil go-
ce nia. Wrzu co ny bo wiem do wnę trza mu -
ru, szczel nie przy kry ty ce gła mi i za pra-
wą, z cza sem za wil got niał od dziu ra we go
da chu i zwięk sza jąc znacz nie ob ję tość ro-
ze rwał ścia ny jak gra nat. 

Kryp ta

To
naj cie kaw sza część ka pli cy. Bo
zu peł nie nie zna na. Wia do mo tyl-

ko że zło żo no tu Bar tho lo meu sa Gal li i je -
go żo nę. O in nych oso bach tam po cho-
wa nych do ku men ty mil czą. Od ze wnątrz,
w ścia nie bocz nej ka pli cy, po zo sta wio -
no dziw ny otwór wen ty la cyj ny. Praw do-
po dob nie wy ko na no go w tym sa mym
cza sie co la stry ko wą po sadz kę, czy li ok.
ro ku 1902. Wpu ści łem w ten ka nał apa-
rat fo to gra ficz ny na dłu gim sta ty wie
i wy ko na łem kil ka zdjęć. Nie wie le jed-
nak na nich wi dać oprócz po roz rzu ca nych
ce gieł, kil ku sta rych bu te lek i dziw ne go
wal co wa te go przed mio tu wiel ko ści wał-
ka do cia sta. Ścian ki bocz ne ka na łu są
w wie lu miej scach dziu ra we, co mo że
świad czyć o za mu ro wy wa niu tru mien
w od dziel nych prze gro dach. 

Ko niecz ne by ło wpusz cze nie do wnę t-
rza kryp ty so lid nych lamp, umoż li wia ją-
cych wy ko na nie zdjęć do brej ja ko ści.
Zmon to wa łem więc nie wiel ki ze staw
ha lo ge no wy o mo cy 1000 W i otrzy ma-
łem re we la cyj ne zdję cia. Po zwo li ły one
póź niej sze mu wy ko naw cy re no wa cji ka-
pli cy na okre śle nie miej sca daw ne go
wej ścia do kryp ty. Ar che olo dzy ze szli na-
stęp nie do jej wnę trza po od kry tych
prze ze mnie scho dach, by pro wa dzić
swo je ba da nia. Nic szcze gól ne go jed nak
nie zna le zio no, na wet śla dów po szcząt-
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kach po cho wa nych tu lu dzi. Ko lej ną ta-
jem ni cą by ło dziw ne, rów no mier ne uło-
że nie se tek ka wa łecz ków drew na na ca-
łej po wierzch ni zwy kłe go ziem ne go
kle pi ska kryp ty. Roz wią za nie wpa dło
mi do gło wy do pie ro po pew nym cza-
sie – otóż, z po wo du bra ku ry nien, wo -
da desz czo wa wle wa ła się do kryp ty, two-
rząc tu okre so wo pod ziem ny ba sen.
Drew nia ne trum ny i ich reszt ki pły wa ły
na po wierzch ni wo dy, a po jej wy schnię-
ciu – dno po kry ło się rów no mier nie pró-
ch nem tru mien. 

Ścia ny i wnę trze ka pli cy

K
a pli cę po sta wio no ja ko bu dow lę
ośmio bocz ną z czte re ma ścia na mi

no śny mi, w któ rych za mon to wa no drzwi
wej ścio we i 3 okna z po dzia łem go tyc-
kim. Po zo sta łe czte ry ścia ny to swo iste
wy peł nie nie prze strze ni po wsta łej ze
zbu do wa nia we wnątrz czte ro osio we go
po miesz cze nia z że bro wa ną pół ko li stą ko-
pu łą. Ta pu sta prze strzeń wy peł nio na jest
gru zem bu dow la nym zwią za nym za pra-
wą wa pien ną. Wo da le ją ca się na ścia ny
z dziu ra we go da chu do pro wa dzi ła je
do sta nu ka ta stro fy bu dow la nej, bo wiem
w spo rej czę ści aż po ło wa gru bo ści mu -
ru (od we wnątrz) sa mo czyn nie od pa dła. 

Dziw ną spra wą jest ślad po oszkle niu
okien. Nie ma tu bo wiem resz tek drew-
nia nych ram, tyl ko reszt ki szyb za ki to wa-
ne wprost do tyn ku oście ży okien. Moż-
li we że kie dyś za miast szyb wmon to wa ne
tu by ły pro ste wi tra że na wzór okien go-
tyc kich. Okna od ze wnątrz są za bez pie-
czo ne sta rą ni to wa ną kra tą. Kra tę wy ko-
na no z kwa dra to wych prę tów ja ko
cał kiem pro stą kon struk cję, nie za ciem-
nia ją cą pięk na go tyc kich okien. Ko pu ła
stro pu by ła wy ma lo wa na na nie bie-
sko – ślad tej far by wi dać na reszt kach
tyn ku. Z ozdob nej ro ze ty szczy tu ko pu-
ły, zwi sa do dziś mo sięż ny hak na ży ran-
dol świe co wy, a w bocz nych ścia nach
znaj du ją się dwa po dob ne ha ki na świecz-
ni ki bocz ne. Za cho wa ły się też so lid ne
drew nia ne drzwi z ozdob ny mi oku cia mi
za wia sów. Nad ni mi wy ko na no świe tlik
drzwio wy, za pew ne kie dyś wy peł nio ny
wi tra żem. 

Dach za koń czo ny był wie życz ką z ka-
pe lu szem wy ko na nym z bla chy cyn ko-
wej. Drew nia na kon struk cja więź by
zgni ła jed nak do szczęt nie, więc za cho wa-
ło się nie wie le ory gi nal nych da chó wek
i gą sio rów. Cie ka wost ką jest ko lor da chó-
wek – w me diach pod kre ślo no ich czerń,
a tym cza sem od kry łem że to zwy kłe czer-
wo ne da chów ki „kar piów ki” z gą sio ra-
mi, po ma lo wa ne nie dba le na czar no ja-
kimś daw nym spe cy fi kiem. W pa ru
miej scach sta ra far ba wy bla kła, uka zu jąc
czer wo ny ko lor klin kie ru.

Da chów ki są bar dzo ma łe, jak by
do dzie cin ne go dom ku, a nie do ka pli cy.
Śla du nie ma jed nak po ja kich kol wiek
ryn nach i to za pew ne by ło też po wo dem
za wil go ce nia ścian i fun da men tów kryp-
ty. Ko lej ną cie ka wost ką sta ły się so lid-
nej wiel ko ści gwoź dzie do łą cze nia be-

lek więź by da cho wej. W prze kro ju… trój-
kąt ne. Po mo cą w wy ja śnie niu spra wy sta-
ła się fa cho wa in ter pre ta cja, udzie lo na
przez wła ści cie la Mu zeum Gwoź dzi
z So śni co wic. Oka za ło się, że ta kie
gwoź dzie sto so wa no w cie siel stwie re jo-
nu Gli wic, za nim swo ją fa bry kę gwoź dzi
po sta wił tu Wil helm He gen sche idt. Te po-
tęż ne trój kąt ne bret na le od le wa ne by ły
z że li wa (praw do po dob nie od po wied nio
mo dy fi ko wa ne go) przez Eisen gies se rei
Gle iwitz, a więc sta rą Od lew nię Że la za,
zbu do wa ną w Gli wi cach w koń ców-
ce XVIII wie ku ze słyn nym wiel kim pie-
cem na koks Joh na Ba il do na. 

Osiem na ste wro ta 

K
o lej ną przy go dę – tym ra zem z naj-
więk szym obiek tem hy dro tech nicz-

nym na Ślą sku – za pew ni ła mi bu do wa-
na w Gli wi cach Dro go wa Tra sa
Śred ni co wa. Po pro wa dzo no ją śla dem
daw ne go Ka na łu Kłod nic kie go przez
jed ną z za ko pa nych i za po mnia nych
śluz wod nych. Prze by wa łem w re jo nie
wy ko pa lisk kil ka ty go dni, sta ra jąc się zro-
zu mieć daw nych mi strzów. Bo zro zu mie-
nie efek tów ich pra cy by ło prze pust ką
do od kry cia te go, co na praw dę dzia ło się
pod czas bu do wy i póź niej szej eks plo ata-
cji ślu zy. 

Nie któ re wy mia ry gli wic kiej ślu zy
(w me trach): dłu gość cał ko wi ta – 49,6;
sze ro kość ze wnętrz na – 6,80; sze ro kość
we wnętrz na czy li ko mo ra dla ba rek
– 4,25; gru bość mu rów – 1,25 w tym 0,45
to blo ki pia skow ca; dłu gość ko mo ry dla
ba rek mię dzy wro ta mi – 35,6; wy so kość
cał ko wi ta – 4,1; głę bo kość ślu zo wa-
nia – 1,92. 

Ca łość po sa do wio na by ła na be lach
drew nia nych 30×30 cm, do sko na le za-
cho wa nych od stro ny tzw. „wo dy wy so-
kiej” czy li od stro ny gli wic kiej pal miar-

ni. Blo ki mu rów pia skow ca na ko ro nie
ślu zy ma ją pod sta wo we wy mia ry
0,8×0,3×0,3 oraz 0,4×0,3×0,3 (wszyst ko
w me trach). Ina czej to wy glą da jed nak
przy wej ściu i wyj ściu ze ślu zy, gdzie blo-
ki ma ją dłu gość zmien ną, gdyż mon to wa-
ne by ły na łu ku o pro mie niu 3,4. Ma ją
więc dłu go ści: 1,1; 0,8 i 0,47. 

Blo ki pia skow ca ma ją na swo jej po-
wierzch ni czo ło wej wy ry te sy gna tu ry li-
te ro we D, J, K, M, P, S, T, W, Z oraz zna-
ki trój ką ta i rów no ra mien ne go krzy ża.
Trój kąt wy ry ty jest tak że na ele men tach
bar dzo skom pli ko wa nych, le żą cych
na ko ro nie ślu zy w ob rę bie wrót i sys te-
mu ich otwie ra nia. Na ra zie nie uda ło się
do kład nie okre ślić ka mie nio ło mu, z któ-
re go po cho dzi pia sko wiec ani za kła du ka-
mie niar skie go, w któ rym był ob ra bia ny.
Wstęp nie jed nak – nie po twier dzo ne śla-
dy hi sto rycz ne pro wa dzą aż na Dol ny
Śląsk w oko li ce Kar pa cza oraz w bliż sze
re jo ny, do daw nych ka mie nio ło mów
Mi ko ło wa.

Zna ki li te ro we słu ży ły do jed no znacz-
ne go po sa do wie nia blo ków kształ to-
wych wg ry sun ku, na któ rym za zna czo-
no w każ dej war stwie blo ki z okre ślo ną
li ter ką. Zna mien ne jest, iż blo ki z wy ry-
tym krzy żem sta no wi ły gór ną gra ni cę
mon ta żu warstw blo ków ob ro bio nych
na „gład ko”, znaj du ją cych się bez prze-
rwy pod wo dą od stro ny „wo dy wy so-
kiej”. Po wy żej tej li nii, blo ki są ob ro bio-
ne mniej sta ran nie bo i tak by ły
prze zna czo ne do bez po śred nie go kon tak-
tu z bur ta mi ba rek wpły wa ją cych do ślu-
zy. Głę bo kie po zio me ry sy, wy ry te bur-
ta mi, są do sko na le wi docz ne. 

In ne ma te ria ły sto so wa ne przy bu do-
wie ślu zy to przede wszyst kim ce gła klin-
kie ro wa w ogrom nej ilo ści, sta no wią ca
wy peł nie nie mu rów mię dzy pa sa mi blo-
ków z pia skow ca. Ce gła ma wy mia-
ry: 25×15×6,5 cm, czy li jest nie co szer-
sza od sto so wa nych obec nie. Trud no
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po ku sić się o wska za nie kon kret nej ce-
giel ni, któ ra do star czy ła te ce gły 200 lat
te mu; wy ma ga ło by to po waż niej szej
kwe ren dy w ar chi wach. 

Jak za my ka no ślu zę

Ś
lu zow nik miał swój „do mek” tuż
przy ślu zie od stro ny dzi siej szej ul. Du-

bo is. W tym ce gla nym bu dyn ku, z pod-
da szem na sia no dla ko ni, ist nia ła też staj-
nia, gdzie za wsze cze ka ła wy po czę ta pa ra
ko ni, go to wa do wy mia ny z ty mi, któ re
wra ca ły po pra cy ze spła wia cza mi ba rek.
Bar ki by ły bo wiem cią gnię te po cząt ko-
wo przez ko nie, do pie ro kie dy na sta ła
„era pa ry”, pra cę ko ni wy ko ny wa ły
szyb sze ho low ni ki pa ro we. 

Frag men ty wrót ślu zy le ża ły bez tro-
sko po rzu co ne na wy sy pi sku wy ko pa-
nej zie mi. A trze ba wie dzieć, że by ły to
je dy ne frag men ty wrót, któ re jesz cze
ist nia ły, bo wiem na żad nej z po zo sta-
łych 17 śluz Ka na łu Kłod nic kie go nie
za cho wa ła się choć by de secz ka.
Te praw dzi we skar by po win ny jak naj-
szyb ciej tra fić do kon ser wa cji, bo prze-
cież 200-let nie mo kre drew no na po wie -
trzu mo men tal nie zmur sze je. Nie tra fi ły
jed nak i już ich nie ma.

Na tym wy sy pi sku czy śmiet ni ku zna-
la złem po tęż ny drew nia ny za wias o śred-
ni cy 30 cm z do sko na le wi docz nym
wklę słym czo pem i frag men ty 40-cen ty-
me tro wej gru bo ści bel, z któ rych wro ta
by ły zbu do wa ne. W ob rę bie mo co wa nia
wrót w kon struk cji ślu zy znaj do wa ły się
spe cjal ne kształ to we blo ki pia skow ca,
w któ rych ten za wias pra co wał. Na sa-
mym spo dzie gniaz da za wia su znaj do wa-
ło się że liw ne ło ży sko śli zgo we, na któ-
rym wro ta lek ko się ob ra ca ły. Za my ka no
więc ślu zę za po mo cą drew nia nych, po-
tęż nych, dwu skrzy dło wych wrót, uru cha-
mia nych przez „ślu zow ni ka”. 

A my mie li śmy ja ko je dy ni na ca łym
świe cie kom plet sys te mu otwie ra nia XIX -
-wiecz nej ślu zy. Mi mo jed nak mo je go
wo ła nia o ra tu nek dla za byt ku, nikt pal-
cem nie kiw nął. Co po my ślą na si po tom-
ko wie o na szym po ko le niu, czy ta jąc ten
tekst? To co my te raz o PRL -u, nisz czą-
cym nie gdyś, co tyl ko się da ło. 

Kie dy ślu zę za sy pa no

Z
a sy py wa no ją suk ce syw nie mniej wię-
cej od ro ku 1953. Rze czą dla mnie bar-

dzo dziw ną jest fakt, że ślu zę za sy pa no
czy stą zie mią, bez śmie ci. O ile bo-
wiem sam Ka nał Kłod nic ki przy za sy py-
wa niu trak to wa no jak śmiet nik prze my-
sło wy, to w zie mi wy do by tej z ko mo ry
ślu zy trud no zna leźć więk sze ilo ści od-
pa dów. Co praw da je den z gli wic kich po-
szu ki wa czy „skar bów” zna lazł na wet
w wy ko pach bu tel kę po pi wie zna ne go
gli wic kie go przed wo jen ne go bro wa ru,
a ja sam rów nież mam na kon cie wy do-
by cie ze ślu zy kil ku daw nych bu te lek
po pi wie i „czymś” nie zna nym oraz bu-
te lecz kę z od la nym na pi sem… „Spo łem”. 

Wszyst ko, co cie ka we go uda ło się
wy do być z wnę trza ślu zy, zo sta ło pa rę lat
te mu prze wie zio ne pod kon tro lą dy żur-
ne go ar che olo ga do ma ga zy nu, gdzie ele-
men ty bę dą cze kać, aż ktoś so bie o nich
przy po mni. Wąt pię jed nak, by kto kol wiek
od po wie dzial ny wie dział dziś, co się
sta ło ze zde po no wa ny mi ar te fak ta mi.
Pe cha mia ły nie tyl ko drew nia ne wro ta,
o któ rych wspo mnia łem wcze śniej. Ślad
po po zo sta łych za byt kach za gi nął.

Na ścia nie ślu zy wi siał że liw ny wo do-
wskaz z po dział ką. Po wi nien zo stać
zde mon to wa ny przez mu ze al ni ków, zro-
bi li to jed nak nie ar che olo dzy ale…
zło mia rze. Ich łu pem pa dła też że liw na
ta blicz ka po mia ro wa z po da ną wy so ko-
ścią wo dy w Ka na le Kłod nic kim nad po-

zio mem mo rza w ob sza rze por tu czy li
przed ślu zą. Na pęk nię tej ta blicz ce był
na pis PN = NN + 213,130. Wy raź nie wi-
dać na blo ku pia skow ca, że „de mon ta-
żu” do ko na no za po mo cą ło mu. Po dob-
na ta blicz ka wi si na przed ostat niej ślu zie
ka na łu w miej sco wo ści Kłod ni ca
przed Koź lem. Na niej po da na jest wy-
so kość 167,390. A to ozna cza, że bar ki
wy pły wa ją ce z Gli wic mu sia ły po ko-
nać 46 m róż ni cy po zio mów wo dy.
Po to wła śnie zbu do wa no na ka na le
aż 18 śluz. 

Ta jem ni ce ślu zy 

J
est ich spo ro. Po pierw sze – w ścia nach
bocz nych ko mo ry wy ku to po 8 nie prze-

lo to wych pro sto kąt nych otwo rów do kład-
nie metr od wierz chu ko ro ny. Dziw ne, że
tyl ko w ob rę bie sa mej ko mo ry ślu zo wej.
Żad na z po zo sta łych 17 śluz ka na łu nie
zo sta ła tak „ude ko ro wa na”. Mam swo ją
hi po te zę na ten te mat: ka nał za mknię to
dla ru chu w ro ku 1936 i pu sta ko mo ra ślu-
zo wa by ła wy ko rzy sta na ja ko schron
prze ciw lot ni czy w okre sie woj ny. Niem -
cy ma so wo bu do wa li wte dy we wszyst-
kich swo ich mia stach ta kie schro ny,
zwa ne obec nie szcze li na mi prze ciw lot-
ni czy mi. W Gli wi cach znaj du ją się ta kie
jesz cze do dziś w róż nych czę ściach mia -
sta. Dla cze go więc Niem cy nie mie li
wy ko rzy stać pu stej ogrom nej ko mo ry
na schron? 

Wy ku to otwo ry, wło żo no w nie po tęż-
ne bel ki 30×20 cm, przy kry to de sko wa-
niem i za sy pa no me tro wą war stwą zie mi.
Po ogło sze niu alar mu lot ni cze go i za-
mknię ciu wrót, ów cze śni pra cow ni cy
po bli skiej Fa bry ki Lin i Dru tu, za mie nio-
nej w nie miec ki za kład zbro je nio wy,
mo gli się czuć w mia rę bez piecz nie
w tej pod ziem nej kon struk cji. Py ta nie tyl-
ko, co się sta ło z „da chem” nad ślu zą?
Czy po szedł na opał po woj nie? A co
z zie mią na nim? Mo że za wa lo no ją
do wnę trza? Te raz wła śnie zo sta ła wy do-
by ta i dla te go by ła bez śmie ci. 

Ta jem ni ca dru ga, zwią za na z le żą cy mi
na zwa ło wi sku zie mi frag men ta mi wrót.
Po tęż na bel ka za wia so wa o śred ni-
cy 30 cm by ła zła ma na w po ło wie jak za-
pał ka. Strzę py drew na w miej scu zła ma-
nia są bar dzo sta re, nie jest to więc
współ cze sna ro bo ta ko par ki. Co mo gło
roz wa lić w drza zgi wro ta o gru bo-
ści 30 cm? Chy ba tyl ko wy buch bom by
w 1945 ro ku. A mo że ude rze nie bar ką
wpro wa dza ną nie ostroż nie do ślu zy?

Ta jem ni ca trze cia – na ko ro nie, w po-
bli żu za wia su wrót od stro ny „wo dy ni-
skiej” zna la złem dziw ne dwa 10-cen ty-
me tro we okrą głe otwo ry wy wier co ne
w blo ku pia skow ca. Je den był pu sty, za-
sy pa ny zie mią a dru gi mie ścił coś w ro-
dza ju ce ra micz nej kap su ły, któ rej za krę-
ca na, nie na ru szo na po kry wa by ła
do stęp na od gó ry. Co mo gło być pod po-
kry wą? Nie otwo rzy łem kap su ły jed nak. 

Ubie gły mnie ko par ki bu rzą ce ślu zę.

■
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J
a kie by ło mi nio ne stu le cie z per spek -
ty wy zwy kłe go czło wie ka i ota cza ją -

cych nas przed mio tów? Jak za pi sa ło się
w na szej zbio ro wej świa do mo ści? Wresz -
cie co łą czy ple bi scy to we go bi jo ka, pół -
mi sek z Ho te lu Lom nitz w By to -
miu – przed mio ty z cza sów u pro gu
wol no ści, kwiet nik z ho te lu Haus Ob-
e rschle sien i zwy czaj ną kart kę pa pie ru,
bę dą cą spi sem rze czy, a jed no cze śnie opo -
wie ścią o re pa trian tach w cza sach (nie)
oczy wi stych II woj ny świa to wej, raj sto -
py, bę dą ce jak speł nie nie ame ry kań skie -
go snu o luk su sie, słyn ną pral kę „Fra nię”
ze świa tów PRLu, re tro pla sti ko we klip -
sy z nie po kor nych lat 80., graf fi ti Po ma -
rań czo wej Al ter na ty wy i no tes me ta nia -
rza z by tom skiej ko pal ni „Cen trum”?

Od po wie dzi na te py ta nia po szu ku je my
w Mu zeum Gór no ślą skim w By to miu,
gdzie od 16 ma ja moż na oglą dać nie zwy -
kłą wy sta wę „100 x 100. Na sze stu le cie”.
Jej sym bo licz nym punk tem wyj ścia uczy -
ni li śmy rok 1918 – ja ko ten wy jąt ko wy
w hi sto rii Pol ski od zy sku ją cej nie pod le -

głość, brze mien ny w skut ki, je śli cho dzi
o lo sy Ślą ska. Ta wy jąt ko wa pre zen ta cja
to 100 sta ran nie, choć su biek tyw nie, wy -
bra nych przed mio tów po cho dzą cych wy -
łącz nie ze zbio rów Mu zeum Gór no ślą skie -
go (Dzia łów: Hi sto rii, Sztu ki i Et no gra fii).
Każ dy z tych eks po na tów otrzy mał swo -
ją (re kon stru owa ną, zna ną lub zba da ną
przez nas) hi sto rię. W ten spo sób wiel ka
hi sto ria (koń ca Wiel kiej Woj ny, mię dzy -
woj nia, II woj ny świa to wej, okre su
po 1945 r. i po 1989 r.) zo sta ła uka za na
przez pry zmat jed nost ko wych lo sów, hi -
sto rii obiek tów, cza sa mi ich wła ści cie li,
któ rzy wte dy ży li. „100 x100” to tak że wy -
sta wa, któ ra uświa da mia, jak wie lo wąt ko -
wa i elek try zu ją ca by ła hi sto ria Gór ne go
Ślą ska w tym stu le ciu. Na szym stu le ciu.
Pre zen tu je dro gę, któ rą Pol ska, Gór ny
Śląsk i w oczy wi sty spo sób Eu ro pa prze -
szły od 1918 ro ku.

Eks po zy cja „100 x 100. Na sze stu le cie”
po ka zu je, ja kie by ło mi nio ne stu le cie
z per spek ty wy zwy kłe go czło wie ka i przez
pry zmat ota cza ją cych nas przed mio tów.

Hi sto rie tych 100 naj waż niej szych przed -
mio tów i sto ją cych za ni mi ludz kich
wspo mnień moż na po znać nie tyl ko
na wy sta wie, ale rów nież wra cać do nich
w za ci szu do mo wym. Do sko na łym kom -
pen dium o tych mi nio nych 100 la tach i jed -
no cze śnie uzu peł nie niem wy sta wy jest
rów nież wy sma ko wa ne edy tor sko i za pro -
jek to wa ne z dba ło ścią o de tal wy daw nic -
two za wie ra ją ce wszyst kie 100 hi sto rii,
zwią za nych z eks po no wa ny mi przed -
mio ta mi. Cze ka w skle pach mu ze al nych
(pl. Ja na III So bie skie go 2 i ul. W. Kor fan -
te go 34) oraz on li ne w ce nie 45 zł.

Ja ko za chę tę po le ca my nie któ re z tek -
stów, któ re uka za ły się w „Ga ze cie
Wy bor czej” i są do stęp ne na stro nie in -
ter ne to wej Mu zeum Gór no ślą skie go
www.mu zeum gor no sla skie.pl. Przy po -
mi na my, że każ dy mo że po móc two rzyć
tę se rię: tek sty, naj le piej opa trzo ne zdję -
cia mi/zdję ciem opi sy wa ne go przed mio -
tu, prze sy łać moż na na ad res: Ga ze ta
Wy bor cza, 40-094 Ka to wi ce, ul. J. Sło -
wac kie go 13, z do pi skiem „Sto na sto”
i li sty@ka to wi ce.ago ra.pl

Jak pa mię ta cie wiel kie wy da rze nia
mi nio nych lat? Czy są to ob ra zy, dźwię -
ki, za pa chy, a mo że ja kieś ro dzin ne
i oso bi ste hi sto rie? Za chę ca my – po dziel -
cie się tym z na mi, by spoj rzeć na mi nio -
ny czas z jesz cze in nej per spek ty wy. Po -
szu kaj cie w pa mię ci i w pa miąt kach
po przod kach. Po każ cie, co ko ja rzy Wam
się ze stu le ciem nie pod le gło ści.

Wy sta wa „100 x 100. Na sze stu le cie”
bę dzie czyn na do 9 wrze śnia. Po my sło -
daw cą pro jek tu jest Le szek Jo dliń ski,
a ku ra to rem wio dą cym dr Jo an na Lu sek.
W przy go to wa niach wy sta wy brał udział
ze spół ku ra tor ski w skła dzie: Agniesz ka
Bart ków, Mał go rza ta Kłych, Le szek Jo -
dliń ski, dr Jo an na Lu sek. ■

Wystawa pod patronatem „Śląska”

Wy sta wa „100 x 100. Nasze stulecie” bu dzi spo re za in te re so wa nie
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Sto przedmiotów

i ludzkich historii

minionego stulecia
oprac. AGNIESZKA WOSZCZYŃSKA
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Eks po na ty pre zen to wa ne w mu ze ach czę sto sta ją się od le głe – szy ba dzie lą ca je od zwie dza ją cych spra wia, że nie po ‐
tra fi my so bie wy obra zić, że da ny przed miot był kie dyś uży wa ny, że był ele men tem dnia współ cze snych mu lu dzi.
Wła śnie dla te go chce my, aby przy go to wa na przez nas wy sta wa by ła cał ko wi cie in na: przed mio ty, któ re bę dą eks po ‐
no wa ne w Mu zeum i zy ska ją sta tus za byt ku, są w isto cie pa miąt ka mi – wspo mnie niem i przy po mnie niem prze szło ‐
ści zwy czaj nych lu dzi, ta kich jak my czy Wy.
Wy sta wa „100 x 100. Nasze stulecie” opi su je 100 mi nio nych lat przez pry zmat stu przed mio tów. Przed mio tów waż nych
i ma ją cych swo ich bo ha te rów. Stąd na sze ty tu ło we 100 x 100. Na szym ce lem jest opi sa nie mi nio ne go stu le cia z per spek ‐
ty wy zwy kłe go czło wie ka i ota cza ją cych go przed mio tów, któ re za pi sa ły się w na szej zbio ro wej świa do mo ści.

No tat nik kie szon ko wy z wpro wa dzo ną od ręcz nie da tą dzien ną
i go dzi ną za wie sze nia bro ni

Kwiet nik z ho te lu Haus Obe rschle sien
(Gli wi ce, la ta 20. XX wie ku)

Zwie dza ją cym, któ rych dzie ciń stwo przy pa dło na la ta 80., ten eks po nat – rzut nik slaj dów,
przy po mniał tam te cza sy

Ta kie bu tel ki mle ka by ły do star cza ne
pod drzwi miesz kań w cza sach PRL

sl07s26-27m  18-07-23  12:57  Strona 2



28

BARTŁOMIEJ BRODA

Bartłomiej Broda – absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zafascynowany dziejami kryptografii
oraz metod „tajnego” przekazywania informacji. Pasjonat fotografii i górskich wypraw, podczas których znajduje czasem
natchnienie i wówczas, poza odciskami, przywozi kilka strof wierszy.

PORANEK

Blady świt

Rozdarł zasłonę nocy,

Burząc mój spokój,

Pierwsze promienie brzasku,

Prześliznęły się delikatnie

Po Twej skórze,

Nie na tyle mocno jednak,

By wyrwać Cię ze snu,

Twoje powieki w sennym tańcu,

Trzymają Cię po cichej stronie wszechświata,

Tak spokojnie oddychasz…

Patrzę na Twoją piękną Twarz,

I spijam każdy Twój oddech,

Sycąc się żarliwie tą chwilą, 

gdy mam Cię tylko dla siebie,

Otwierasz delikatnie oczy,

Jeszcze mnie nie widzisz,

A ja już tęsknię,

Bo dzień znów mi Ciebie zabierze,

Tak bardzo Cię kocham…

PUDEŁKO WSPOMNIEŃ

W pudełku po butach,

Mnie umieściłaś,

Jeszcze na półce,

Na widoku stoję, 

Na dnie szafy

Znajdę się za chwilę,

Potem na strychu,

Lub w piwnicy mnie porzucisz…

Tam już przepadnę,

Na śmietniku wspomnień Twych…

LUNARNY WYCINEK CZASU

Prosisz,

Daj mi miesiąc

Na myśli,

Prosisz,

Daj mi miesiąc

Na uczucie,

Prosisz,

Daj mi miesiąc

Na tęsknotę,

Dobrze,

Ofiaruję Ci

Trzydzieści nieprzespanych nocy,

Dobrze,

Ofiaruję Ci

Trzydzieści znienawidzonych poranków,

Dobrze,

Ofiaruję Ci

Trzydzieści samotnych dni,

Odpowiadam,

wbrew sobie, 

bo niczego nie mogę Ci odmówić…
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Między
nutami

Wszy scy chcie li ich usły szeć

G
ło śno re kla mo wa ny wy stęp kon -
tra te no ra Ja ku ba Jó ze fa Or liń skie -

go i pia ni sty Mi cha ła Bie la w ra mach
se zo nu In sty tu cji „Si le sia” zwa bił
bar dzo licz ną i kom pe tent ną pu -
blicz ność. Przy by li eks per ci od śpie -
wu i mło dzi adep ci tej sztu ki, zwa -
bie ni in for ma cją, iż bę dą się oto
pre zen to wać wy cho wan ko wie słyn -
nej Ju il lard Scho ol of Mu sic, bę dą -
cy u pro gu świa to wej ka rie ry (bi le -
ty na kon cert w lon dyń skiej Wig mo re
Hall wy prze da ne!). Jed nym się
po do ba ło, in nym mniej – w za leż no -
ści od in dy wi du al ne go sto sun ku
do „post mo der ni stycz nych” re wo lu -
cji w sztu ce wy ko naw czej. Po nie waż
pierw szą se rię utwo rów z bar dzo
ob szer ne go zresz tą pro gra mu: arie
Ha en dla i Pur cel la, ar ty ści wy ko na -
li we wła snym opra co wa niu, po le ga -
ją cym na pro wa dze niu iro nicz nej
gry z ory gi nal ną par ty tu rą i jej prze -
sła niem. Po zy cję do mi nu ją cą w po -
lu owej gry – by się za po ży czyć
u Pier re’a Bo ur dieu – za jął akom pa -
nia tor (par don, ka me ra li sta), sku -
tecz nie ry wa li zu jąc ze śpie wa kiem
o uwa gę słu cha czy. Użył do te go nie
tyl ko swych umie jęt no ści pia ni stycz -
nych, ale i ak tor skich (prze sad ne
ge sty, te atral ne mi ny). Swo ją par tię
prze ro bił na gro te sko wą, za stę pu jąc
tra dy cyj ny akom pa nia ment pa ro dią
Lisz tow skich ge stów mu zycz nych
z do dat kiem swin gu. Śpie wak się
do tej kon wen cji nie za sto so wał.
W dal szym cią gu kon cer tu po ro zu -
mie nie by ło lep sze. W pierw szej
czę ści sły sze li śmy jesz cze kil ka pie -
śni Schu ber ta, w tym słyn ne Mia sto
do słów He ine go – dość dziw nie
brzmią ce w wer sji na wy so ki
głos – oraz kil ka sen ty men tal nych
utwo rów fran cu skie go kom po zy to ra
i kry ty ka z prze ło mu XIX i XX wie -
ku Rey nal do Hah na. Prze rwa w pro -
gra mie znacz nie uła twi ła przej ście
od at mos fe ry pa ry skie go ka ba re tu
do swoj skich kli ma tów lu do wych, re -
pre zen to wa nych przez wy bór z Pie -
śni kur piow skich Szy ma now skie go.
W tem pie za pro po no wa nym przez ar -
ty stów tekst był nie zro zu mia ły, ale
mo że to i do brze, bo ze sta wie nie li -
ry ki He ine go z ma zu rzą cy mi „zu ra -
zia mi” wy da je się dość eks tra wa -
ganc kie. Po tem by ły jesz cze Czte ry
so ne ty mi ło sne Ta de usza Ba ir da, też
prze trans po no wa ne na wy so ki głos,
co nie za szko dzi ło wy mo wie te go
ład ne go, peł ne go pro sto ty utwo ru
sty li zo wa ne go na sta ro polsz czy znę
i krót ka pieśń Je sień Paw ła Łu ka -

MAG DA LE NA DZIA DEK

szew skie go, na pi sa na w uni wer sal -
nym sty lu „awan gar do wym”, włą czo -
na do pro gra mu na tej sa mej za sa dzie,
na ja kiej kon stru uje się pro gra my
do eg za mi nów w szko le mu zycz nej
(je den utwór mu si być „współ cze -
sny”). Naj lep sze przy szło na ko -
niec: bra wu ro we wy ko na nie ko lo ra -
tu ro wej arii Ha en dla Agi ta to da fie re
tem pe ste z ope ry Ry szard I. W tej mu -
zy ce Ja kub Or liń ski, nie bę dąc stre -
so wa ny przez pia ni stę, po ka zał na tu -
ral ne pięk no swe go gło su, świet ną
tech ni kę i mło dzień czą ra dość mu zy -
ko wa nia. Na proś bę mu zy ków zre zy -
gno wa no ze wstęp nej pre lek cji
do kon cer tu, a w ro li „za po wia da cza”
wy stą pił sam Or liń ski. O utwo rach
ni cze go śmy się nie do wie dzie li, na -
to miast ze sześć ra zy pa dło – ni czym
man tra – wy ra że nie „Ju il lard Scho -
ol”. Czyż by kom plek sy?

La chen mann i Woj cie chow ski

O
r kie stra Mu zy ki No wej roz piesz -
cza nas od lat per fek cyj ny mi wy -

ko na nia mi trud nych utwo rów, czy nią -
cy mi wy łom w nie chlub nej tra dy cji
gra nia mu zy ki no wej w try bie ro bo -
czym, na pod sta wie po spiesz ne go
i po wierz chow ne go od czy ta nia
par ty tu ry, nie mó wiąc już o dość
roz po wszech nio nym pro ce de rze pre -
zen to wa nia tek stu nu to we go „w przy -
bli że niu”. Na za koń cze nie se zo nu
Szy mon By wa lec i je go ze spół przy -
go to wa li su mien ną, a przy tym fra pu -
ją cą in ter pre ta cję Mo uve ment (vor der
Er star rung) Hel mu ta La chen man -

na – kom po zy cji na pi sa nej na po cząt -
ku lat 80. XX wie ku, jed nej z mi -
strzow skich re ali za cji idei „an ty mu -
zy ki” ma ją cej być – z in spi ra cji
Ad or nem – eg zy sten cjal nym krzy -
kiem. La chen mann pie czo ło wi cie
wy pre pa ro wu je mu zy kę z jej pod sta -
wo wych wa lo rów: dźwięcz no ści i ryt -
micz no ści, pro po nu jąc w za mian
na wpół „za mro żo ne”, aryt micz ne
szme ry, wes tchnie nia, po mru ki. Mu -
zy ka nie miec kie go kla sy ka, nie po -
zba wio na tra dy cyj nej lo gi ki w prze -
bie gu for mal nym, co od da la ją
od sta tu su „pej za żu aku stycz ne go”,
jest tak że wi do wi sko wa: mu zy cy
dziw nie ob cho dzą się ze swo imi in -
stru men ta mi, od gry wa jąc ta jem ni -
czy, wcią ga ją cy ry tu ał. 

Wy ko na nie kom po zy cji La chen -
man na, słusz nie odło żo ne na fi nał
kon cer tu i ca łe go se zo nu, po prze dzi -
ła pra pre mie ro wa pre zen ta cja kom po -
zy cji Uno on off na kon tra bas,
an sambl i war stwę elek tro nicz ną Sła -
wo mi ra Woj cie chow skie go – ab sol -
wen ta war szaw skie go Uni wer sy te tu
Mu zycz ne go. I to był ro dzaj an ty mu -
zy ki – w sen sie pró by prze zwy cię -
że nia jej na tu ral nych praw roz wi ja -
nia się w cza sie. Zgod nie z ty tu łem,
po szcze gól ne „ce gieł ki” dźwię ko we
po ja wia ły się i zni ka ły me cha nicz -
nie, jak by za na ci śnię ciem gu zi ka.
Sa me „ce gieł ki” od sta wa ły od za sa -
dy bu do wy mo ty wicz nej; każ da
z nich by ła od dziel nym po my słem,
ogar nia ją cym nie ma łą prze strzeń
dźwię ko wą i z za sa dy od sta ją cym
od po my słów po przed nich. Kom po -
zy tor ob ja wił, po dob nie jak wie lu je -
go ró wie śni ków po ciąg do ope ro wa -
nia nie ste re oty po wy mi brzmie nia mi.
So lo wą par tię kon tra ba so wą, któ ra
sta no wi ła spo iwo te go peł ne go kon -
tra stów utwo ru, cho ciaż nie na rzu ca -
ła się ja ko par tia nad rzęd na, zna ko -
mi cie wy ko nał so li sta OMN
i NO SPR Łu kasz Be błot, skła nia jąc
się do in ter pre ta cji kla sycz nej, w sen -
sie na sy ce nia gry eks pre sją. 

Oma wia ny kon cert wy padł w Dniu
Otwar tym NO SPR, więc od wie dzi -
ła go in na niż zwy kle, tłum na zresz -
tą pu blicz ność. Oba wia no się licz -
nych de zer cji, lecz – o dzi wo
– nie wta jem ni cze ni słu cha cze nie tyl -
ko wy trzy ma li do koń ca, lecz wy da -
wa li się być au ten tycz nie ocza ro wa -
ni. Nie ma ła w tym za słu ga
dy ry gen ta, któ ry w ra mach wstęp ne -
go po ka zu naj cie kaw szych efek tów
in stru men tal nych za su ge ro wał słu -
cha czom, cze go i jak ma ją słu chać. 

■
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W
ięk szość schro nów prze ciw lot ni czych,
któ re ostat nia woj na w wiel kiej licz -

bie po zo sta wi ła w mia stach na sze go re gio -
nu, od lat jest po rzu co na. Z bie giem cza -
su sta ły się dzi ki mi wy sy pi ska mi od pad ków
i za ro sły krza ka mi. In te re su ją cy wy ją tek
na tym tle sta no wi schron w Wo dzi sła wiu
Ślą skim, któ ry dzię ki sta ra niom gru py lo -
kal nych pa sjo na tów zo stał od re stau ro wa -
ny, a w je go po miesz cze niach znaj du je się
mu ze al na eks po zy cja.

Wo dzi sław ski schron znaj du je się w par -
ku miej skim nie opo dal Pa ła cu Die trich ste -
inów, czy li obec ne go bu dyn ku Mu zeum
Miej skie go. Przed woj ną w bu dyn ku tym
mia ły swo ją sie dzi bę wła dze miej skie
oraz po li cja. Fakt ten czy nił pa łac jed nym
z waż niej szych obiek tów pań stwo wych
w Wo dzi sła wiu, dla te go jesz cze
przed II woj ną świa to wą za pa dła de cy zja
o bu do wie schro nu prze ciw lot ni cze go
w naj bliż szym są siedz twie bu dyn ku, a Ra -
da Miej ska za bez pie czy ła na ten cel środ -
ki fi nan so we. Bu do wa mia ła się roz po cząć
la tem 1939 ro ku, i ist nie ją re la cje miesz -

kań ców, iż fak tycz nie przed sa mym wy -
bu chem woj ny w par ku pro wa dzo no ja kieś
pra ce ziem ne, trud no jed nak stwier dzić,
na ile by ły one za awan so wa ne w chwi li
wkro cze nia Niem ców. To wła śnie oni
kon ty nu owa li bu do wę, na da jąc schro no -
wi obec ny kształt. Jest to w ca ło ści pod -
ziem na bu dow la, a łącz na dłu gość jej
ko ry ta rzy wy no si sto me trów. Na po -
wierzch ni wi docz ne są tyl ko wej ścia ze
scho da mi do schro nu oraz czerp nie po wie -
trza. Schron wy po sa żo ny był w wyj ście
ewa ku acyj ne w po sta ci pio no we go szy bu
z klam ra mi. Ścia ny pod ziem nych po -
miesz czeń wy ko na ne są z ce gieł, na to miast
skle pio ny łu ko wa to strop od la ny jest
z be to nu. Głów ny ko ry tarz schro nu co kil -
ka na ście me trów za krę ca pod ką tem 90
stop ni. Jest to ty po we roz wią za nie dla bu -
dow li te go ty pu, któ re w mo men cie bez -
po śred nie go tra fie nia bom bą lot ni czą
chro ni ło przed eks plo zją lu dzi ukry tych
w seg men tach znaj du ją cych się za za krę -
tem. W schro nie sta ły drew nia ne ław ki,
by ły tu też sien ni ki, sprzęt obro ny prze -

ciw ga zo wej, w każ dym ko ry ta rzu stał
piec, by ły tak że pod sta wo we środ ki me -
dycz ne. Choć Wo dzi sław unik nął na lo tów
pod czas woj ny, schron przy dał się w mar -
cu 1945 ro ku pod czas kil ku ty go dnio we -
go ostrza łu ar ty le ryj skie go i bom bar do -
wań. Mia sto w wy ni ku tych dzia łań,
a tak że z po wo du za cię tych walk oraz bez -
sen sow ne go de wa sto wa nia oca la łych ka -
mie nic przez „wy zwo li cie li” le gło w gru -
zach w 80 pro cen tach. W pod zie miach
ukry wa li się przed ra dziec ki mi po ci ska -
mi dy gni ta rze urzę du ją cy w Pa ła cu, nie -
miec cy żoł nie rze i lud ność cy wil na.
Po woj nie obiekt prze ję ła obro na cy wil -
na i przez ca łe de ka dy stał za mknię ty
na klucz. Przez kil ka lat mie ścił się tu ma -
ga zyn zie mio pło dów Wo dzi sław skiej
Spół dziel ni Ogrod ni czej; w tym cza sie
skła do wa no tu wa rzy wa i owo ce, na -
stęp nie schro nem zaj mo wał się Za kład Go -
spo dar ki Miesz ka nio wej i Re mon to wej.
Ochro ni ło to obiekt przed de wa sta cją
i ro lą dzi kie go wy sy pi ska śmie ci. W 2009
ro ku bu dow lą za in te re so wa li się en tu zja -
ści hi sto rii re gio nu z Gru py Re kon struk -
cji Hi sto rycz nej „Po wsta niec Ślą ski”.

– Ogól nie rzecz bio rąc, schron był
tech nicz nie w do brym sta nie, co naj waż -
niej sze nie był za sy pa ny czy za śmie co -
ny – mó wi Ka zi mierz Pie cha czek, pre zes
GRH „Po wsta niec Ślą ski. – Istot nym
pro ble mem by ła jed nak wo da. Przez la ta
ze bra ło się jej spo ro w ko ry ta rzach, po -
miesz cze nia na le ża ło więc osu szyć. Uda -
ło się to z grub sza, ale wil goć jest wciąż
na szym wro giem nu mer je den. Dwa la ta

Schron

pe łen hi sto rii

TOMASZ BIENEK

Pod ziem ne ko ry ta rze mia ły kie dyś da wać schro nienie lu dziom, dziś chro -
nią cen ne pa miąt ki prze szło ści

Ta bry tyj ska kurt ka, czy li tzw. bat tle dress, na le ża ła do Ślą za ka, któ ry wal -
czył w dy wi zji pan cer nej gen. Sta ni sła wa Macz ka
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te mu mia sto prze ka za ło środ ki służ bom
ko mu nal nym aby za bez pie czyć strop
przed prze cie ka mi. Na od ko pa ny strop po -
ło żo no pa pę, na wio snę zdję to kil ku na sto
cen ty me tro wą war stwę zie mi i po ło żo no
fo lię aby cał kiem wy eli mi no wać prze cie -
ki, któ re na dal wy stę po wa ły zwłasz cza
po więk szych opa dach i roz to pach. Ca łe
szczę ście, że do schro nu do pro wa dzo ny
jest prąd, dzię ki te mu mo że my ko rzy stać
z elek trycz nych osu sza czy po wie trza.
Do ko na li śmy re mon tu po miesz czeń, i od -
ma lo wa li śmy ścia ny z wła snych środ ków
(nie po bie ra my opłat za wstęp ani lek cje
hi sto rii dla szkół). Schron za in te re so wał
nas, bo pa sjo nu je nas wszyst ko, co wią -
że się ze skom pli ko wa ną, nie raz tra gicz -
ną ale i nie sa mo wi tą hi sto rią na sze go mia -
sta i re gio nu. Sam schron też jest jej
po zo sta ło ścią i no si jej śla dy – w jed nym
miej scu spę ka nia na stro pie świad czą
o bar dzo bli skim tra fie niu po ci skiem ar -
ty le ryj skim.

Po uzy ska niu zgo dy władz miej skich
do pod ziem nych po miesz czeń przy ja cie -
le hi sto rii z Wo dzi sła wia za czę li wsta wiać
pierw sze ga blo ty i eks po na ty. Obec nie eks -
po zy cja li czy set ki przed mio tów. Po ka zu -
ją one lo sy Gór no ślą za ków pod czas I woj -
ny świa to wej i po wstań ślą skich, są tu taj
mi li tar ne i cy wil ne pa miąt ki z kam pa nii
wrze śnio wej i wszyst kich fron tów II woj -
ny świa to wej. Or ga ni za to rzy wy sta wy
gro ma dzą tak że przed mio ty po wo jen ne,
w tym re lik ty zwią za ne z gór nic twem i ślą -
skim prze my słem, a tak że przed mio ty
zwią za ne ze sta nem wo jen nym, np. wy -
po sa że nie ów cze snej mi li cji i woj ska.

– Ce lem, któ ry nam przy świe ca, jest po -
ka zy wa nie hi sto rii ta kiej, ja ką ona by ła
w rze czy wi sto ści, bez prze kła mań i prze -
bar wień – wy ja śnia ideę mu zeum w schro -
nie Ka zi mierz Pie cha czek. – Po ka zu je my
na kon kret nych przy kła dach za wi łe lo sy
Ślą ska i Ślą za ków, któ rych wo jen ne lo sy
rzu ca ły na naj od le glej sze lą dy i mo rza,
skąd po przez róż ne ar mie i fron ty wra ca li
do do mu. Wca le nie rzad kie by ły przy pad -
ki lu dzi, któ rzy wcie la ni si łą do nie miec -
kiej ar mii pod da wa li się alian tom i wstę -
po wa li do Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie, stąd np. na eks po zy cji ele -
men ty nie miec kie go wy po sa że nia są sia -
du ją z mun du rem we te ra na 1 Dy wi zji Pan -
cer nej gen. Macz ka. Przede wszyst kim
jed nak chce my po ka zać jak wiel kim złem
jest woj na sa ma w so bie, i po wta rza my, że
nie ma złych na ro dów, a złe są tyl ko sys -
te my i ustro je, któ re ni mi kie ru ją, wy ko -
rzy stu jąc mi łość lu dzi do swych oj czyzn.
Nie moż na mó wić, że każ dy Nie miec czy
Ro sja nin był zbrod nia rzem, na zi stą czy ko -
mu ni stą tak jak nie każ dy Po lak był bo ha -
te rem bez ska zy. Wie dzę tę ad re su je my
przede wszyst kim do mło dzie ży pod czas
wy cie czek szkol nych, ale i wszyst kich
osób, któ re chcąc do wie dzieć się cze goś
o hi sto rii na sze go mia sta, zde cy du ją się
na od wie dzi ny w na szej pla ców ce. 

W dro dze za ku pów oraz da ro wizn,
a tak że pa mią tek ro dzin nych człon ków sto -
wa rzy sze nia mu zeum w schro nie po zy ska -
ło wie le uni ka to wych eks po na tów. Wie -
le z nich wią że się ze służ bą sa ni tar ną
i szpi tal nic twem okre su woj ny. Do naj cie -

kaw szych na byt ków na le ży mun dur sa ni -
ta riusz ki z Wrze śnia 1939 ro ku. Jest też
stu ła, któ ra we dle prze ka zu na le ża ła
do miej sco we go księ dza, któ ry w mar -
cu 1945 ro ku, gdy prze cho dził tę dy front,
udzie lał ran nym i umie ra ją cym ostat nie -
go na masz cze nia. Są przed mio ty zwią za -
ne z wo dzi sław skim szpi ta lem cho rób
płuc, któ ry ja ko sa na to rium prze ciw gruź -
li cze po wstał w II po ło wie XIX wie ku,
i pod czas woj ny wy ko rzy sty wa ny był ja -
ko szpi tal woj sko wy. Szpi tal ten był
w koń co wym okre sie woj ny świad kiem
dra stycz nych wy da rzeń. Z miej sca te go
po cho dzą m.in. ele men ty fa jan so wej za -
sta wy sto ło wej. Wie le eks po na tów mó wi
o co dzien nym ży ciu żoł nie rzy jak i osób
cy wil nych w tam tych cza sach. W ga blo -
tach moż na obej rzeć in te re su ją ce przed -
mio ty użyt ku co dzien ne go, przy bo ry hi -
gie nicz ne i ko sme ty ki, faj ki, wy ro by
ty to nio we, przy bo ry kra wiec kie, ra dia

i apa ra ty fo to gra ficz ne, na rzę dzia i za byt -
ko we sprzę ty go spo dar stwa do mo we go.
Jest wie le zdjęć i do ku men tów, w wie lu
przy pad kach na le żą cych do zna nych
z imie nia i na zwi ska miesz kań ców re gio -
nu. Wy eks po no wa no wie le me da li, od znak
i na szy wek, map i ksią żek. Oczy wi ście
naj więk szą gru pę sta no wią ele men ty żoł -
nier skie go ekwi pun ku: ma nier ki, me naż -
ki, ma ski prze ciw ga zo we czy tor ni stry. 

Z wo dzi sław skim schro nem wią że się
też nie praw do po dob ne prze ka zy. Więk -
szość z nich to kla sycz ne lo kal ne le gen dy
miej skie, a ich ka rie rze sprzy jał fakt, iż
schron przez la ta po zo sta wał za mknię ty.
Cie ka wość, co znaj du je się w pod zie miach
za pan cer ny mi drzwia mi, roz bu dza ła wy -
obraź nię, co skut ko wa ło opo wie ścia mi,
we dle któ rych obiekt był znacz nie więk -
szy niż jest w rze czy wi sto ści. Po wta rza no
hi sto rie o ta jem ni czych i za sy pa nych
przej ściach cią gną cych się ze schro nu
w róż nych kie run kach. Jed na z naj po pu -
lar niej szych w Wo dzi sła wiu le gend opo -
wia da o ko ry ta rzu, któ ry rze ko mo miał łą -
czyć po miesz cze nia schro nu z tzw. Basz tą
Ry cer ską na Gro dzi sku.

Te opo wie ści są ty le barw ne, co nie -
praw do po dob ne – de men tu je krą żą ce hi -
sto rie Ka zi mierz Pie cha czek. – Po mi ja jąc
na wet dy stans po nad ki lo me tra mię dzy ty -
mi obiek ta mi, na le ży jesz cze uwzględ nić
róż ni cę po zio mów po mię dzy ni mi, bo le -
żą po dwóch prze ciw le głych stro nach
do li ny rze ki Le śni ca, a więc sztol nia ta -
ka mu sia łaby naj pierw zejść głę bo ko
w dół, by po dru giej stro nie rze ki iść znów
pod gó rę. Po mi jam już fun da men tal ne py -
ta nie, cze mu miał by słu żyć ta ki tu nel. Fak -
tem na to miast jest, iż w miej scu, w któ -
rym wy la no fun da men ty schro nu, mie ścił
się śre dnio wiecz ny za mek. Je go oca la łe
frag men ty, znaj du ją ce się pod zie mią
mię dzy schro nem a pa ła cem, ar che olo dzy
prze ba da li pod czas prac w 2009 ro ku,
a tak że pod czas od kry wa nia stro pu w ro -
ku ubie głym. Zna le zio no wów czas niezna -
ne do tych czas frag men ty fun da men tów
i mu rów zam ku. Zna le zi sko zba da li i udo -
ku men to wa li ar che olo dzy z wo dzi sław -
skie go mu zeum. ■

Część zbio rów pa mią tek z I woj ny świa to wej

Pre zes GRH „Po wsta niec Ślą ski” Ka zi mierz
Pie cha czek na tle eks po zy cji w od re stau ro wa nym
schro nie
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Opuszczona nastawnia bramowa należąca do pyskowickiego węzła

kolejowego
Jedna z lokomotyw parowych w pobliżu lokomotywowni

Na
gór no ślą skiej ma pie in du strial nych
ru in szcze gól ne miej sce zaj mu je lo -

ko mo ty wow nia w Py sko wi cach. Choć pa -
sjo na ci ko lej nic twa wią żą z jej kom plek sem
wiel kie na dzie je, za bu do wa nia oraz gro ma -
dzo ny tu ta bor spra wia ją wra że nie po rzu -
co nych i po zo sta wio nych wła sne mu lo so -
wi, jed nak wła śnie ten stan czy ni to miej sce
atrak cyj nym dla en tu zja stów miej skiej eks -
plo ra cji.

W dru giej po ło wie lat 90. wśród mi ło śni -
ków ko lej nic twa na ro dzi ła się idea stwo rze -
nia w Py sko wi cach skan se nu ko le jo wych
za byt ków. Wy bór lo ka li za cji nie był przy -
pad ko wy. Na po cząt ku XX wie ku Py sko -
wi ce by ły jed ną z naj waż niej szych sta cji
na Gór nym Ślą sku, a nie miec ka ko lej wią -
za ła z nią wiel kie pla ny – wę zeł ko le jo wy,
któ ry miał tu po wstać, był by jed nym z naj -
więk szych w Eu ro pie. Choć pla nów tych nie
zdą żo no zre ali zo wać, po wsta ły licz ne
obiek ty ko le jo wej in fra struk tu ry – wia duk -
ty, to ry po sto jo we, skła dy opa łu i żu ra wie,
na staw nie i warsz ta ty, ale przede wszyst kim
lo ko mo ty wow nia wraz z bu dyn ka mi to wa -
rzy szą cy mi. W związ ku z prze mia na mi go -
spo dar czy mi lat 90., upad kiem ślą skie go
prze my słu cięż kie go ale tak że re struk tu ry -
za cją PKP ca ły ze spół tych obiek tów prze -
stał być po trzeb ny, po dob nie zresz tą jak wie -
le lo ko mo ty wow ni oraz in nych obiek tów
ko le jo wej in fra struk tu ry, z któ ry mi na dal nie
bar dzo wia do mo co ro bić, cze go przy kła -
dem do dziś jest po dwój na lo ko mo ty wow -
nia wa chla rzo wa w Ka to wi cach.

Od po wie dzią na te zmia ny by ło po -
wsta nie To wa rzy stwa Ochro ny Za byt ków
Ko lej nic twa i Or ga ni za cji Skan se nów
w Py sko wi cach, któ re za wią za ło się
w szczyt nym ce lu i roz po czę ło gro ma dze -
nie ta bo ru – za rów no lo ko mo tyw jak i wa -
go nów, oraz in nych po jaz dów szy no -
wych – któ re nie po trzeb ne, po rzu co ne
i nie zdat ne do dal szej służ by na ko le jo wych
szla kach, do go ry wa ły przy sta cjach, nie -
czyn nych lo ko mo ty wow niach czy na te re -
nach li kwi do wa nych za kła dów pra cy.
Do py sko wic kie go skan se nu tra fi ło po -

nad 40 lo ko mo tyw i wie le uni ka to wych wa -
go nów, jed nak tyl ko nie wiel ka część z nich
prze szła od po wied nie re mon ty. Znacz na
część ta bo ru tra fi ła do Py sko wic już ja ko
wra ki, wy ma ga ją ce gi gan tycz nych na kła -
dów fi nan so wych. Ta bor ten wciąż cze ka
na lep sze cza sy, a to ro wi ska wo kół lo ko mo -
ty wow ni Py sko wi ce bar dziej niż mu zeum
przy po mi na ją sce ne rię fil mów z ga tun ku ki -
na po sta po ka lip tycz ne go.

Po kry te gru bą war stwą rdzy gi gan tycz -
ne ma szy ny po wo li za ra sta ją ro ślin no -
ścią, ko tły, ten dry i in ne pod ze spo ły pa ro -
wo zów, któ re nie by ły już na wet w sta nie
do wlec się tu o wła snych si łach, spo czy -
wa ją na plat for mach lub w in nych wa go -
nach ko le jo wych. Nie lep sze wra że nie
ro bi na zwie dza ją cych lo ko mo ty wow nia,
choć wi zy tę w tym miej scu trud no na wet
na zwać zwie dza niem. Więk szość da chu
nad po tęż ną ha lą już nie ist nie je, zaś ru iny
obiek tu za bez pie czo no przed zbyt nią cie -
ka wo ścią osób po stron nych. Na le ży jed nak
przy znać, iż wy dzie lo na i co waż ne ogro -
dzo na en kla wa znaj du ją ca się na te re nie lo -
ko mo ty wow ni przed sta wia lep sze wra że -
nie. Za pło tem z siat ki znaj du ją się wa go ny
i lo ko mo ty wy w naj lep szym sta nie za cho -
wa nia – czy li te, któ re mia ły szczę ście
i prze szły już re mont, lub ta kie, któ re nie
po trze bo wa ły zbyt skom pli ko wa nych na -
praw. W wi zu al nie do brym sta nie znaj du -
je się wie ża wod na. Je śli wie rzyć ta blicz -
kom na ogro dze niu, znaj du ją ce się w jej
są siedz twie bu dyn ki i eks po na ty chro nio -
ne są mo ni to rin giem.

Tu taj sto ją uni ka to we wa go ny, jak np.
przed wo jen ny oso bo wy ze spół EW90,
pro du ko wa ny dla ber liń skiej ko lei miej skiej
na prze ło mie lat 20. i 30. pod ozna cze niem
ET -165. Po II woj nie świa to wej pew na
część tych po cią gów ja ko zdo bycz wo jen -
na tra fi ła do Pol ski, zo sta ła prze bu do wa na
i by ła eks plo ato wa na do koń ca lat 50.
Obec nie na te re nie kra ju po twier dzo no
obec ność za le d wie kil ku tych jed no stek i to
znacz nie zde kom ple to wa nych lub znisz czo -
nych; oprócz eg zem pla rza znaj du ją ce go się

w Py sko wi cach, ko lej ny zlo ka li zo wa no
w Ko ście rzy nie, dwa czło ny sto ją po rzu co -
ne na bocz ni cy w Gdy ni. Na stęp ne wra ki
te go ty pu jed no stek od na le zio no w Sę dzi -
szo wie i na te re nie opusz czo nej wa go now -
ni w Cheł mie.

W zbio rach skan se nu znaj du ją się też ta -
kie wa go ny oso bo we, jak po pu lar ne w la -
tach 80. „pię tru sy”, pro du ko wa ne w NRD.
Ta bor ten już daw no zu peł nie znik nął
z pol skich to rów, a je den z za cho wa nych
czło nów tra fił do Py sko wic. To wa rzy stwa
do trzy mu je mu sto ją cy obok wa gon sy pial -
ny WARS -u, tak że pa mię ta ją cy cza sy
PRL. Wa gon ten opu ścił fa bry kę w 1979
ro ku. Cie ka wost ką wśród sto ją cych tu po -
jaz dów jest dźwig ko le jo wy, zresz tą spo -
ro tu tej szych wa go nów ma za so bą służ bę
w skła dach na praw czych – nie by ło żad ną
no wo ścią, że wy co fy wa ne z ro li wa go nów
pa sa żer skich po jaz dy prze ra bia no na wa -
go ny warsz ta to we.

Jed nak naj więk sze wra że nie w Py sko wi -
cach ro bią na od wie dza ją cych to miej sce pa -
ro wo zy. Sto jąc obok sta lo wych po two rów
na dal czuć moc i po tę gę, któ ra ce cho wa ła
te ma szy ny, gdy kró lo wa ły na że la znych
szla kach. Choć ogień w ich sta lo wych
trze wiach daw no wy gasł, wciąż bu dzą
zro zu mia ły re spekt. Na to ro wi skach wo kół
lo ko mo ty wow ni, moż na od na leźć za rów -
no ma łe lo ko mo ty wy, któ re słu ży ły do prze -
ta cza nia wa go nów na te re nie hut czy ko palń,
jak i naj sil niej sze ma szy ny, cią gną ce nie -
gdyś po cią gi pa sa żer skie i to wa ro we – łącz -
nie z tzw. Krieg slo ka mi, czy li bu do wa ny -
mi przez Niem ców w okre sie II woj ny
świa to wej pa ro wo za mi o wiel kiej mo cy
do ob słu gi po cią gów woj sko wych. W Py -
sko wi cach sto ją te go ty pu lo ko mo ty wy po -
cho dzą ce z 1943 oraz 1944 ro ku, jak i pa -
ro wóz z se rii lo ko mo tyw Ty -43, któ re
skła da ne by ły już po woj nie z czę ści po zo -
sta wio nych przez Niem ców w za kła dach
Ce giel skie go w Po zna niu. O wy trzy ma ło -
ści tych ma szyn świad czy fakt, że wie le
z nich po zo sta wa ło w ak tyw nym uży ciu
do lat 90. ■

Po sta po ka lip tycz na sta cja
w Py sko wi cachTOMASZ BIENEK
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T
y tuł dzi siej sze go od cin ka to za ra -
zem re al ny ad res: czę ścią Ryb ni ka

jest dziel ni ca Ocho jec, a jed ną z ulic
Ochoj ca są Prysz czy ny. Nad ety mo lo -
gią tych ostat nich za sta na wia ją się pra -
cow ni cy ryb nic kie go mu zeum, ale
war to się za jąć wszyst ki mi trze ma two -
ra mi na zew ni czy mi.

Naj prost szy in ter pre ta cyj nie jest
Ryb nik. No to wa ny w źró dłach
od XIII stu le cia: Rib nich 1223, Reb -
nic 1226, Rib nik XIV w., po cho dzi
od wy ra zu ryb nik, któ ry zna czył ty le,
co „staw, sa dzaw ka, gdzie ho du je się
ry by”. Czy ta my w tek stach sta ro pol -
skich: „Mu ry oko ło ryb ni ka” (Bi blia
kró lo wej Zo fii z r. 1455), „Ze wszyst -
ki mi osa da mi, pusz cza mi, bo ry, ryb -
ni ki, mły na mi” (List za staw ny
z I poł. XV w.), „Na dzia ła łem so bie
ryb ni ków, abych po kra piał las szcze -
piów” (Ec c le sia stes, księ gi Sa lo mo no -
we, Kra ków 1522).

Bar dziej skom pli ko wa ny mor fo lo -
gicz nie jest Ocho jec. Nie funk cjo no -
wał by on w ta kim osta tecz nym brzmie -
niu, gdy by naj pierw nie by ło
Ochodź ca, ten zaś ety mo lo gicz nie
ozna czał „ob szar zie mi, któ re mu za -
kre ślo no gra ni ce przez obej ście,
w chwi li kie dy ktoś obej mo wał da ro -
wi znę” (na zwy zna cze nio wo po krew -
ne to Ocho dza i Ochod no).

Do po sta ci Ocho dziec mo że my do -
łą czyć ta kie for my, jak Gro dziec (ety -
mo lo gicz nie „ma ły gród”) czy Ogro -
dziec (ety mo lo gicz nie „ma ły ogród).
Od mie nia no je wszyst kie na stę pu ją co:
Ochodź ca, Ochodź co wi, Ochodź cem,
w Ochodź cu – Grodź ca, Grodź co wi,
Grodź cem, w Grodź cu – Ogrodź ca,
Ogrodź co wi, Ogrodź cem, w Ogrodź -
cu. W pew nym mo men cie dzie jów
pol sz czy zny gru py spół gło sko we „ćc”,

„dźc” prze kształ co no w ła twiej sze ar -
ty ku la cyj nie po łą cze nie „jc”: zdradź -
ca np., któ ry zdra dził, zmie nił się
w zdraj cę, radź ca (miej ski), któ ry ra -
dził – w raj cę, a wi no wać ca – w wi -
no waj cę.

Nie trud no się te raz do my ślić, że
w przy pad kach za leż nych utwo rzo -
nych od pier wot nych nazw Ocho -
dziec, Gro dziec, Ogro dziec w miej scu
po łą cze nia spół gło sko we go „dźc” też
się mu sia ło po ja wić wtór ne „jc”:
Ochoj ca, Ochoj co wi, Ochoj cem,
w Ochoj cu – Groj ca, Groj co wi, Groj -
cem, w Groj cu – Ogroj ca, Ogroj co wi,
Ogroj cem, w Ogroj cu. Po nie waż
brzmień z „jc” by ło wię cej, prze szło
ono rów nież do mia now ni ka. To dla -
te go ma my w Po lce pier wot ne Grodź -
ce, ale i wtór ne Grój ce (naj młod sze
z nich od ra zu przy ję ły ta ką po -
stać) – tak jak pry mar ny Ogro dziec
wy par ty zo stał przez Ogro jec//Ogró -
jec („Ach, mój Je zu, jak Ty klę czysz,
w Ogrój cu ze kr wa wio ny” – frag ment
zna nej pie śni wiel ko post nej). Te mu sa -
me mu pro ce so wi uległ Ocho -
dziec – prze kształ co ny w dzi siej szy
Ocho jec.

A co po wie dzieć o na zwie Prysz czy -
ny? Cał ko wi cie za sad ne jest jej na tych -
mia sto we sko ja rze nie z prysz -
czem – „kro stą, wy pry skiem na skó rze,
bą blem”, po cho dzą cym od cza sow ni -
ka pry skać – pra sło wiań skie go pry ska ti
„try skać, pry skać, bry zgać, strzy kać
(cie czą)” – z pra in do eu ro pej skie go
preus „pry skać, try skać, par skać”.
Pryszcz – „wy prysk” – jest skut kiem
owe go pry ska nia, a że je go efek tem
jest wy pu kły, pę che rzy ko wa ty wy -
kwit skór ny, stał się on w prze szło ści
pod sta wą me ta fo rycz nych okre śleń
te re no wych wy pu kło ści, wznie sień,

cze go po twier dze niem są wła śnie
Prysz czy ny – na zwa na wią zu ją ca
do daw nych re aliów te re no wych. By
ten ety mo lo gicz ny wy wód wes przeć,
przy wo łam sta ro pol ski rze czow nik
prysz czel – zna czą cy ty le, co „bą bel,
pę cherz”: „Bę dą na lu dziach i na by -
dlę tach wrzo dy i prysz cze le na dę te”
(Bi blia Le opo li ty z r. 1561).

Prze cież i Kro sno to pry mar ne Krost -
no (Cro sten – za pis z r. 1202) – na zwa
utwo rzo na przy rost kiem „-no” od pod -
sta wy sło wo twór czej kro sta „wy prysk
na skó rze”, bę dą ca ter mi nem to po gra -
ficz nym o ety mo lo gicz nym zna cze niu
„pa gó rek, wzgó rze”.

Za sad ne jest rów nież sko ja rze nie na -
zwy ślą skie go Bar da – od sta ro pol skie -
go bar da „wzgó rza” (cze skie go
brda) – z bro daw ką „gu zo wa tą na ro -
ślą, wy pu kło ścią na skó rze”. Po ło że -
nie tej uro kli wej miej sco wo ści wręcz
pod po wia da ta ką aso cja cję!

Nie chcie li na to miast sko ja rzeń
z par chem „na ro ślą na skó rze” miesz -
kań cy pod le gnic kich, le żą cych nad Ka -
cza wą Pro cho wic, dla te go po ro -
ku 1945 Ko mi sja Na zew ni cza Urzę du
Ra dy Mi ni strów wpro wa dzi ła ta kie
wła śnie brzmie nie owej miej sco wo -
ści – ko ja rzą ce się z wy ra zem po spo -
li tym proch i na zwą oso bo wą Proch,
cho ciaż by ły to pry mar ne Par cho wi -
ce, dawn. Par cho wi cy (za pis z r. 1217:
Par cho uici) – „lu dzie, po tom ko wie
Par cha”, co po twier dza tak że sub sty -
tu cyj na nie miec ka na zwa Par chwitz.

Do na zwy oso bo wej Parch, do po -
wiedz my, na wią zu ją za rów no dol no -
ślą ski Par chów (tuż po woj nie Par cho -
cin) – też po ło żo ny bli sko Le gni cy,
Po lko wic, Cho cia no wa, a tak że po mor -
skie Par cho wo.

■

Ryb nik – Ocho jec
– Prysz czy ny

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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I

Ta de usz Ki jon ka swój naj ob szer niej szy wy bór wier szy
Czas, miej sca i sło wa (2013) po dzie lił na szes na ście blo -
ków te ma tycz nych. Waż ny mi, po wta rza ją cy mi się mo ty -
wa mi wy róż nio ny mi w zbio rze by ły mię dzy in ny mi:
miej sca, Bóg, po że gna nia, cia ło, mo rze, śnieg, dru ga
woj na świa to wa, Śląsk. W mo za ice te ma tów, me ta for, mo -
ty wów wy ko rzy sty wa nych przez po etę do two rze nia swo -
jej tkan ki wier szo wej, moż na się za gu bić. Przy cią ga uwa -
gę te mat Ślą ska ja ko miej sca uro dze nia i za miesz ka nia.
Kry sty na He ska -Kwa śnie wicz przy ta cza waż ne fak ty
z bio gra fii po ety, któ ry uro dził się „w ro ku 1936 w Ra dli -
nie ko ło Ryb ni ka ja ko syn Ró ży i An to nie go Ki jon ków,
w ro dzi nie od po ko leń zwią za nej z gór nic twem, po nie waż
w miej sco wej spo łecz no ści nie mal wszy scy pra co wa li w tu -
tej szej ko pal ni – Em mie (po woj nie Mar cel), względ nie
w kok sow ni. Dziad ko wie po ety z obu stron uro dze ni by li
w po ło wie XIX wie ku, w ich opo wie ściach utrwa lo ny zo -
stał daw ny kra jo braz ślą ski, jesz cze siel ski, nie uprze my -
sło wio ny, z buj ną przy ro dą; gwał tow na in du stria li za cja tych
oko lic za czę ła się do pie ro po 1945 ro ku”.

I choć „gwał tow na in du stria li za cja” oko lic, któ rej skut -
kiem by ło znisz cze nie zie lo ne go Ślą ska na rzecz czar ne -
go za czę ła się do pie ro oko ło 1945 ro ku, to już wcze śniej
oko li ce, w któ rych wzra stał po eta, na wie dzi ła in na pla ga.
Do tknę ła go bez po śred nio w 1944 ro ku, kie dy ge sta po
aresz to wa ło ro dzi ców ośmio let nie go chłop ca, po zo sta wia -
jąc go z ma lut kim bra tem w cią głej nie pew no ści o los. Hi -
sto ria wła sna, póź niej sza na gła śmierć młod sze go bra ta, ka -

ta stro fy w ko pal niach, prze mia ny po li tycz ne i spo łecz ne
na Ślą sku, pro ble my asy mi la cyj ne bę dą zaj mo wa ły Ta de -
usza Ki jon kę – pu bli cy stę i po etę – przez ca łe ży cie. 

Utwo rem, w któ rym jak w so czew ce sku pia ją się
wszyst kie naj waż niej sze dla po ety kwe stie jest po emat
Pod Akro po lem. Uka zał się on w 1979 ro ku i do dzi siaj sta -
no wi je den z naj cie kaw szych i god nych uwa gi tek stów Ki -
jon ki. 

II

Tym, co naj pierw ude rza w lek tu rze Pod Akro po lem jest
nad miar, hi per bo li za cja, wy mie sza nie po rząd ków mi to lo -
gicz nych, hi sto rycz nych i re li gij nych. Czy tel ni ko wi ła two
jest się w nich za gu bić, nie roz po znać kie run ku, w ja kim
po dą ża – snu ją cy swo ją opo wieść – po eta. Obec ność dwóch
prze strze ni, grec kiej, nio są cej z so bą śla dy mi nio nych epok,
a tak że przy wo dzą cej na myśl mi ty i ra dliń skiej, ro dzi mej,
przy wo łu ją cej gorz kie wspo mnie nia z dzie ciń stwa – za dzi -
wia i wpra wia w kon fu zję. 

Po emat ma jed nak swój po rzą dek. Alek san der Na wa rec -
ki w ar ty ku le Pod Akro po lem. O po ema tach Ta de usza Ki -
jon ki upa tru je go nie tyl ko w ro man tycz nych po wi no wac -
twach, „po dą ża niu śla da mi Ju liu sza Sło wac kie go”, lecz
przede wszyst kim pod po rząd ko wu je go te zie o głę bo ko
eg zy sten cjal nym pod ło żu po ema tu. In ter pre ta tor za uwa -
ża, że „»Nie ma po ema tu bez wy pad ku, nie ma po ema -
tu, któ ry nie otwie rał by się jak ra na, i sam nie był by ra -
nią cy«, sło wa Ja cqu esa Der ri dy zda ją się nie mal do słow nie
i wy czer pu ją co ob ja śniać na ro dzi ny przy wo ła nych tu utwo -

Za pi sać

prze strzeń
O po ema cie

Ta de usza Ki jon ki

Pod Akro po lem 

EWA BARTOS
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rów”. To ona spra wia, że po eta nad -od czu wa świat, hi per -
bo li zu je sen sy, „ra na” ją trzy i wpły wa na kształt po etyc -
kiej wy po wie dzi. 

Kry sty na Ro szak w Po ema cie wie lo po kła do wym słusz -
nie za uwa ża, że struk tu ra po ema tu Ki jon ki przy po mi na
„ko pal nię z la bi ryn tem pod ziem nych szy bów”, ko ry ta rzy,
na któ re skła da się „ryt micz ny tok wier sza i re gu lar ny, pre -
cy zyj ny po dział ca ło ści na trzy czę ści, z któ rych każ da
zawie ra sie dem pie śni – ale tak że, a mo że przede wszyst -
kim spe cy ficz ne go na war stwia nia się zna czeń utwo ru”.
Zda niem Ro szak, po eta kon stru ując po emat po słu gu je się
kil ko ma po wra ca ją cy mi w ko lej nych par tiach utwo ru mo -
ty wa mi. Są to: po dróż, obec ność Mojr oraz mo tyw grze -
chu. Pi sarz, żon glu jąc ty mi ele men ta mi, two rzy mi ster ną
kon struk cję. Struk tu rę za mknię tą i upo rząd ko wa ną, opie -
ra ją cą się na za adap to wa nych na po trze by au to ra mo ty -
wach za czerp nię tych z mi to lo gii grec kiej i tra dy cji chrze -
ści jań skiej. Bu du je opo wieść mi tycz ną, ma ją cą swo je
źró dło w ro dzi mo ści. 

Ma rian Ki siel w szki cu Zie mia, pa mięć, cia ło. Glos sa
do po ezji Ta de usza Ki jon ki pod po wie, „że ja ko »po eta
śmier ci« Ta de usz Ki jon ka two rzy w swo jej li ry ce prze strze -
nie mi to lo gicz ne. Wi dać to zwłasz cza w po ema cie
Pod Akro po lem, gdzie grec kie miej sca sta ją się ogni skiem
za pal nym, na ka zu ją cym się gnąć do wła snej prze szło ści,
od wła snych ko rze ni, swo je go ro do wo du. I, oczy wi ście,
nie za leż nie do stop nia uwia ry god nie nia te go po ema tu au -
ten tycz ny mi fak ta mi i zda rze nia mi – jest to epos mi to gra -
ficz ny, je den z nie wie lu we współ cze snej po ezji pol skiej
o tak skon den so wa nej tkan ce i ta kiej si le wy ra zu. Po emat
ten, naj lep szy z po ema tów Ki jon ki, za pew nił au to ro wi wy -
so kie miej sce w na szej li ry ce, nie za leż nie od te go, co au -
tor na pi sał wcze śniej i póź niej”. 

III

Związ ki ze Ślą skiem, ja ko miej scem naj waż niej szym,
pier wot nym, sta no wią ko ściec ca łe go utwo ru. Ogni skiem
za pal nym, naj pier wot niej szym skład ni kiem ca łej opo -
wie ści mi tycz nej w po ema cie Pod Akro po lem jest kon kret,
wy pre pa ro wa ny z ży cia frag ment bio gra fii, na któ re go pod -
ło żu po eta bu du je ko lej ne war stwy od nie sień. Ra dlin Dol -
ny, miej sce na ro dzin Ki jon ki jest naj waż niej szą prze strze -
nią w po ema cie:

W po ło wie la ta – w sa mym środ ku zi my,
bo dreszcz mnie prze szedł, a więc w ta kiej po rze,
gdy wę giel słoń ca i mar mur księ ży ca
w zę bach sta pia ją się, a ję zyk pa rzy;
w po ło wie zi my – w sa mym środ ku la ta
przy śnił mi się Akro pol. 

Wła śnie gdy cia łu wy ma wia łem zdra dę,
zmy słom – nie czu łość, a so bie – zwąt pie nie,
bo już nie mo głem do li czyć się blizn,
wy da ny sę pom –
jak po bo jo wi sko,
z któ re go pę dzi je den oca lo ny,
lecz osza la ły, co nic nie pa mię ta,
więc gna na oślep wprost w prze ciw ną stro nę, 
aż – gdzieś w po wie trzu – ury wa się ślad
i tyl ko na dnie sły chać wy cie mo rza:
nikt jesz cze do tąd nie wró cił z wy pra wy. 

Bo ha ter utwo ru po ru sza się w spo sób nie sko or dy no wa -
ny, znaj du jąc się w „sa mym środ ku zi my”, i jed no cze śnie
w „po ło wie la ta”. „Gna na oślep wprost w prze ciw ną stro -
nę”, gu bi ślad nie mo gąc po wró cić z wy pra wy. Za gu bie -

niu w prze strze ni to wa rzy szy utra ta pa mię ci. Ki jon ka zda -
je się mó wić, za Mar ti nem He ideg ge rem, że ten, kto nie
zna swo je go miej sca w świe cie, nie jest w sta nie się w nim
od na leźć. Zda niem nie miec kie go fi lo zo fa, byt okre śla sie -
bie wo bec by cia, wcho dzi w in te rak cję ze świa tem. Pod -
miot li rycz ny utwo ru nie tyl ko nie wie gdzie iść, w któ rą
stro nę się udać, ale wła śnie to je go go rącz ko wy spo sób
funk cjo no wa nia w prze strze ni by cia -w -świe cie spra wia, że
jest „osza la ły nic nie pa mię ta”. Nie ukon sty tu owa ny sto -
su nek czło wie ka do swo je go świa ta jest przy czy ną roz bi -
cia oso bo wo ści. 

Eg zy sten cja lizm Ki jon ki jest nie ro ze rwal nie zwią za ny
z dwo ma prze strze nia mi: miej scem ro zu mia nym ja ko prze -
strzeń re al na – dom, do któ re go bo ha ter pra gnie po wró cić
oraz miej scem du cho wym – do mem w zna cze niu sa kral -
nym. Do świad cze nie utra ty wia ry, zwąt pie nia w sens eg -
zy sten cji jest efek tem uświa do mie nia, iż każ dy z lu dzi jest
śmier tel ny. Co wię cej, nie jest ono udzia łem tyl ko bo ha -
te ra po ema tu, lecz do ty czy każ de go czło wie ka: „Nikt, nikt,
a jed nak każ dy bez pow rot nie / na znak nie zmien nie złud -
nej obiet ni cy / wy ru sza, uf ny, zgub nym tro pem wia ry, / że
raz śmier tel ny po wró ci z wy gna nia, / by ob jąć cia ło wy -
zwo lo ne z trwo gi” (Z twa rzą w dło niach). 

„Wy zwo le nie cia ła z trwo gi” jest nie moż li we. Czło wiek
po dą ża „zgub nym tro pem wia ry”, aby wy po wie dzieć
bluź nier stwo w mo men cie uświa do mie nia so bie wła snej
śmier tel no ści. „Bądź prze klę ty” – wo ła pod miot li rycz ny
Z twa rzą w dło niach i od ra zu do da je: „To mo ja wi na. Bo -
że, ktoś mnie strą cił / je stem śmier tel ny – nie ma oca le nia”.
Opusz cze nie ra ju (pierw sze go do mu czło wie ka) jest spo -
wo do wa ne grze chem. To on spra wia, że lu dzie od czu wa -
ją cią głą „bo jaźń i drże nie”. W roz dzia le Z twa rzą w dło -
niach po eta na pi sze: „Po szu ki wa cze wia ry a zwąt pie nia /
ukrzy żo wa ni mię dzy bie gu na mi / świa tła i no cy, kie dy błąd
wy ni ka / w koń cu z rów na nia wszyst kich nie wia do mych
/ bez wyj ścia – pła czą, a twarz w dło niach i – – / ja też bluź -
ni łem: nie ma roz grze sze nia”. 

Sło wa wier sza sta no wią pod kre śle nie me ta fi zycz nej
bez dom no ści pod mio tu li rycz ne go, brak moż li wo ści roz -
wią za nia ta jem ni cy śmier tel no ści spra wia, że czło wie k bluź -
ni, twier dząc, że nie ma roz grze sze nia i tym sa mym po wro -
tu do Bo ga. To pierw sze bluź nier stwo, pod kre ślo ne
w otwie ra ją cym zbiór li ry ku bę dzie po wta rzać się w ko -
lej nych czę ściach po ema tu. 

IV

W po etyc kiej wi zji Ta de usza Ki jon ki czło wiek po dą ża
ścież ką Je zu sa, dzie li z nim los. Pod kre śla to au tor, uży -
wa jąc sfor mu ło wa nia „ukrzy żo wa ni mię dzy bie gu na mi”.
Czło wiek prze by wa jąc na zie mi, na ra żo ny jest na cier pie -
nie i tę sk no tę do do mu bo że go. Nie jest on mu jed nak da -
ny, każ dy w swo jej eg zy sten cji ska za ny jest na śmierć i cier -
pie nie: „Jest ład mar mu ro wy / świa tła, sy me trii w każ dej
mia rze cza su / od uro dze nia, w jed nym rzu cie oczu / przej -
rzy sta ja sność li nii pro stej – stąd / po nie skoń czo ność, kie -
dy ślad w po wie trzu / zry wa się na gle jak od dech
po wszyst kim / w bły sku lu ster ka mroź nym (Z twa rzą w dło -
niach). Sy me tria zo sta je za cho wa na, nie za leż nie od cza -
su i miej sca ludz kiej eg zy sten cji li nia ży cia zry wa się na -
gle. Czło wiek, opusz cza jąc dom Bo ży, ska za ny jest
na prze by wa nie w prze strze ni ziem skiej, w któ rej wszyst -
ko raz za ra zem się po wta rza: „Patrz: łza, lecz ko smos, ob -
ro to wa sce na / echa i lu stra / – Po zna jesz? – Po zna ję! / Trzy
sio stry przę dą, nie uchron na nić / lnu od mie rzo na…
(Z twa rzą w dło niach). 

„Echa i lu stra” sym bo li zu ją po wta rzal ność dzie jów, nie -
moż ność wyj ścia czło wie ka po za swój ludz ki ho ry zont. Są
tak że zna kiem po zna nia nie do kład ne go. Ob raz wi dzia ny
w lu strze od bi ja się, znie kształ ca i za krzy wia, po dob nie dzie -
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je się z dźwię kiem, któ ry – od bi ja jąc się od prze szko -
dy – sły szal ny jest ja ko znie kształ co ny dźwięk. Po eta przy -
wo łu jąc w li ry ku echo i lu stro uru cha mia tak że in ny trop.
W mi to lo gii grec kiej zna na jest po stać nim fy Echo, któ ra
nie szczę śli wie za ko cha ła się w Nar cy zie. Po zba wio na wła -
sne go gło su nim fa, po wta rza jąc sło wa Nar cy za, wy zna ła
mu mi łość. Ten jed nak ją od rzu cił. Po mi mo te go Echo to -
wa rzy szy ła Nar cy zo wi w je go ostat nich chwi lach ży cia, kie -
dy ten nie szczę śli wie za ko chał się we wła snym od bi ciu i po -
peł nił sa mo bój stwo. 

Mi łość Echo i Nar cy za nie speł ni ła się. Choć mo gli być
ra zem szczę śli wi, ich pra gnie nia sku pi ły się na czym in -
nym. Ta ki sam los cze ka każ de go z lu dzi i nie za leż nie
od kształ tu pra gnie nia, ja kie bę dzie po wo do wa ło czło wie -
kiem, cze ka go śmierć. W li ry ku sym bo li zu ją je Moj ry, od -
mie rza ją ce ludz ki czas. Nie uchron nie ska zu ją lu dzi
na śmierć. Per spek ty wa me ta fi zycz na, uni wer sal na, ka żą -
ca upa try wać cier pie nia czło wie ka w za ist nie niu pierw sze -
go grze chu – zwąt pie nia – nie ro ze rwal nie spla ta się w po -
ema cie z tym, co jed nost ko we. Ki jon ka od snu cia re flek sji
me ta fi zycz nych, uogól nia ją cych prze cho dzi płyn nie do roz -
pa try wa nia jed nost ko we go lo su czło wie ka, przy bli ża się
do kon kret ne go miej sca ludz kiej eg zy sten cji: 

Tak, pa mię tam
dzień, gdy wy ra stał z krę gu ho ry zon tu 
dzwon nie ru cho my po ko pu łę nie ba,
a na dnie lnia nym sko szo ne go śnie gu
ze rwa ne ser ce nie pod le głe dzwo nu
le gło, pa mię tam. I ten sierp stycz nio wy
Wi sły jak łu na. Nie ma zmar twych wsta nia. 

Do mem ziem skim jest dla po ety Pol ska, kraj lat mło dzień -
czych i miej sce wła snej eg zy sten cji. To ona – Pol ska ogar -

nię ta woj ną, „ze rwa ne ser ce nie pod le głe dzwo nu”, sym -
bo li zu ją ce w wier szu la ta oku pa cji nie miec kiej pod czas dru -
giej woj ny świa to wej. „Sierp stycz nio wy / Wi sły jak łu -
na” jest na wią za niem do ope ra cji wi ślań sko -od rzań skiej,
prze pro wa dzo nej przez Ar mię Czer wo ną w stycz niu 1945
ro ku, w wy ni ku któ rej zo sta ły wy zwo lo ne z nie miec kiej
oku pa cji ko lej ne pol skie mia sta. Per spek ty wa ziem -
ska – kształt do mu ludz kie go – wpły wa na sto su nek pod -
mio tu li rycz ne go do do mu me ta fi zycz ne go. Po dróż li rycz -
na bo ha te ra po ema tu od by wa się w ce lu od kry cia ta jem ni cy,
do tar cia do wie dzy na te mat te go, czym i ja kie w świe cie
jest miej sce czło wie ka. „Ta jem ni ca miej sca jest rów no cze -
śnie ta jem ni cą ży cia i śmier ci. Śmierć le piej de fi niu je ży -
cie niż ono sie bie sa mo, al bo wiem je de fi niu je przez brak,
utra tę; al bo wiem uwy raź nia to, cze go nie obej mu je się świa -
do mo ścią w po wsze dnim ży ciu. Śmierć do my ka na sze prze -
czu cia, roz wią zu je wąt pli wo ści, stwa rza kon tekst dla ży -
cia” – pi sał Ma rian Ki siel o ro li miej sca w twór czo ści
Ta de usza Ki jon ki. 

V

Brak, znik nię cie, prze miesz cze nie spra wia ją, że czło wiek
tę sk ni za tym, cze go już nie ma. Nie ma lep sze go spo so -
bu na po ka za nie war to ści miej sca niż umiesz cze nie bo ha -
te ra po za nim. W mo men cie, w któ rym czło wiek prze kra -
cza gra ni ce swo je go świa ta, otwie ra się na roz po zna wa nie
i ba da nie je go kształ tów. Ki jon ka nie tyl ko prze kra cza gra -
ni ce kra jów, ale tak że gra ni ce kul tur. Oikos – w pla nie szer -
szym – jest dla nie go kul tu rą, w pla nie węż szym – Ślą skiem:

Gdzie by łem, skąd wra cam,
kto mnie po rzu cił w mar twą ot chłań zie mi
czy w bez ruch cia ła? Sły szę – czar ny plusk
wód lo do wa tych lub krwi, ogłu szo ny 
kro pla po kro pli – w głąb ser ca prze ni ka 
za pa dłych tęt nic, z cze lu ści ko pal ni
już opusz czo nej, za bi tej na za wsze
na wszyst kie gwoź dzie ci szy i za gła dy;
kro pla po kro pli w ru mo wi sku zie mi
sły szę – prze cie ka, pęcz nie je, na pie ra
dud ni, ło mo ce i grzmi w stud ni szy bu,
w nie prze nik nio nej klep sy drze bez kre su:
i mo ja kro pla żło bi tam swój ka mień
nie roz po zna na po dzień…

Prze strzeń chto nicz na w li rycz nym ob ra zo wa niu ma struk -
tu rę ko pal ni. Ko pal nia nie tyl ko jest miej scem, z któ re go
ko rzy sta czło wiek, sta je się czymś wię cej – jest cia łem czło -
wie ka. Pod miot li rycz ny nie tyl ko ko rzy sta z ko pal nia nych
skar bów, od da je się si łom w niej drze mią cym, lecz się z nią
sta pia. Ro dzi my ślą ski pej zaż wra sta w czło wie ka, sta je się
je go czę ścią. „Kro pla wo dy lub krew” żło bią ca ska łę, to
czło wiek, któ ry wo bec ota cza ją ce go go świa ta jest zni ko -
my i ma ły. Po eta jed nak chce zo stać za pa mię ta ny, wie, że
je go „kro pla żło bi tam swój ka mień / nie roz po zna na
po dzień…”. Pra gnie utrwa lić i za ak cen to wać w świe cie
swo ją obec ność: „a ja?... / Skąd wra cam i do kąd po dą żam
/ wciąż w jed nym miej scu, choć to nie po ję te, / lecz gdy po -
rów nać w głąb prze zro cza twa rzy, / jak na kła da ły się w cza -
sie po cza sie, / chwi la po chwi li – cóż, że bez do wo du; /
a już zwąt pi łem, czy by łem i je stem / ten sam po so bie aż
po punkt za ni ku” (Z dna szy bu).

Py ta nie o miej sce sta je się naj waż niej sze dla po zna nia
ludz kiej eg zy sten cji. Bez moż li wo ści od na le zie nia go, czło -
wiek do słow nie tra ci grunt pod no ga mi. Ki jon ka pra gnie
oca lić w tek ście sie bie, sca lić pod mio to wość roz bi tą pod -
czas woj ny, za pi sać prze strzeń, któ ra w po żo dze woj ny ule -
gła znisz cze niu. ■
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STANISŁAW KALUS

ODEJ ŚCIE PO ETY

Dla Fe lik sa Net za

Ży cie na sze jest peł ne zda rzeń
tych mi łych, któ rych cią gle nie do syć
i tych trud nych, nie po trzeb nych, smut nych,

któ re na pa da ją nas ze spo ło wo

po wo du ją, że to ży cie

dra ma tycz nie się zmie nia.

Ni by to tak już jest,

że trze ba odejść, aby zro bić miej sce in nym,

że mo że nas już ma ło kto chce spo tkać,
że co raz trud niej sze i peł ne cier pie nia

jest na sze prze mi ja nie.

Naj go rzej jest gdy umie ra ją, 
zda wa ło się ni ko mu nie po trzeb ni, po eci.

Pust ka po nich po zo sta ła
jest ma ło z po zo ru wi docz na a prze cież
co raz czar niej sza i głę bo ka jest wy rwa,

w któ rej z ich odej ściem sło wa za mie nia ją się w licz by,

uczu cia w pro cen ty po pu lar no ści.

Su mu ję więc tych, co ode szli. Wśród nich

wi dzę sta le mło de go, peł ne go ener gii i si ły 

Fe lik sa Net za, któ re go oso bo wość roz sa dza ła gra ni ce

ogar nia jąc nie tyl ko po ezję, pro zę i trans la to ry kę,
w któ rej po brzmie wał smu tek czar da sza

ale i dys cy pli na niem czy zny

któ re go sło wa by ły tak do sko na le istot ne, tra fia ją ce w sed no.

Pa mię tam ostat nie z nim spo tka nie

uśmiech nię te go, w cha rak te ry stycz nej na gło wie

tiu be tej ce, przy kry wa ją cej pust kę 
za bra nych przez cho ro bę gę stych, choć już si wych lo ków. 

Czy tam i chło nę zbu dzo ne przez nie go krzy kiem so wy

po grą żo ne do tąd w le tar gu wspo mnień
zda rze nia sprzed pół wie ku, cią gle ży we i pięk ne.

Nas one tak że ukształ to wa ły i za pro gra mo wa ły,

ale czy je sło wa stwo rzą i uro bią 
tych, co bę dą po nas?

ODEJ ŚCIE Z ŻY CIA

Ta de uszo wi Ki jon ce po świę cam

Nor mal ne jest ludz kie ży cie

od uro dze nia w kra inie tak uko cha nej,

z któ rej nie ma in ne go 

osta tecz ne go odej ścia jak śmierć,
któ ra ży wi, kształ tu je, ale i wią że
choć wy ry wa się z niej twa du sza,

na in ne kra je, na ca ły świat.

To tu taj mia ło swe miej sce 

ty le róż nych zda rzeń,
by ła mło dość gór na i chmur na,

doj rza łość cza sem spo koj na

lecz jak że czę sto wal czą ca,

po ślą sku pra co wi ta, twór cza,

roz war ta mię dzy bru tal ny mi po trze ba mi ży cia 

a nie prze mi ja ją cą ko niecz no ścią
za nu rza nia się w po ezję,
w pięk no sło wa, mu zy ki, sztu ki.

Jest tu tak że do świad cze nie 

cho ro by, cier pie nia, bó lu i znie chę ce nia,

wal ki o każ de prze ży cie, o każ dą stro fę
cią gle po wsta ją cych w kra inie so ne tów bry now skich

my ślach, wier szach naj pięk niej szych,

tek stach pro za tor skich, ob ra zach, dźwię kach.

Jest też tu taj chwi la koń ca, 

za nu rze nia się w in nej rze czy wi sto ści,

gdzie cze ka ją bli scy, krew ni i przy ja cie le,

gdzie wy pa tru ją cie bie two je psy

naj wier niej si to wa rzy sze two jej ludz kiej eg zy sten cji,

gdzie Sło wo, po czą tek wszyst kie go

ma dla cie bie sło wa naj pięk niej sze,

gdzie te raz cze kać bę dziesz na nas ty.
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MK: Pa nie Pro fe so rze, ad re sa ta mi
kon kur su Ma estro ogła sza ne go przez
Na ro do we Cen trum Na uki są do -
świad cze ni na ukow cy, któ rzy re ali zu -
ją pio nier skie, nie jed no krot nie in ter -
dy scy pli nar ne ba da nia na uko we.
W ra mach te go kon kur su środ ki fi nan -
so we otrzy mał rów nież pro jekt do ty -
czą cy ka te go rii mę sko ści w pol skiej li -
te ra tu rze i kul tu rze od XIX wie ku aż
do współ cze sno ści. W ja kim sen sie te -
mat ten wpi su je się w za kres no wa tor -
skich ba dań na tle pol skie go li te ra tu -
ro znaw stwa i kul tu ro znaw stwa?

AD: W świa to wym dys kur sie na -
uko wym, zwłasz cza je śli cho dzi o na -
uki hu ma ni stycz ne, te mat mę sko ści
funk cjo nu je mniej wię cej od prze ło mu
lat 60. i 70. XX wie ku, ale je go buj ny
roz wój przy nio sły do pie ro la ta 80.
Mam na my śli szcze gól nie kon tekst ba -
dań pro wa dzo nych w ame ry kań skich
i za chod nio eu ro pej skich ośrod kach na -
uko wych. Do ko na ły się wów czas waż -
ne prze mia ny spo łecz no -kul tu ro we,
któ re zna la zły od zwier cie dle nie tak że
w prze strze ni uni wer sy te tów. Te go ty -
pu ba dań prak tycz nie nie by ło w pol -

skim li te ra tu ro znaw stwie czy kul tu ro -
znaw stwie. Kie dy na prze ło mie 2012
i 2013 ro ku nasz ze spół za czy nał pra -
ce nad wnio skiem gran to wym, w na -
szym kra ju do stęp nych by ło nie wie le
tek stów li te ra tu ro znaw czych po świę co -
nych fe no me no wi mę sko ści. Już w trak -
cie re ali za cji na sze go przed się wzię cia
uka za ła się pio nier ska książ ka To ma sza
To ma si ka pt. Woj na – Mę skość – Li te -
ra tu ra [1]. Nie mal rów no le gle w ra mach
kon kur su NCN Pre lu dium 4 Agniesz -
ka Wró bel pro wa dzi ła pro jekt pt. „Pol -
ska pro za po wo jen na (1945-1989)

Z prof. zw. dr. hab. ADA MEM DZIAD KIEM roz ma wia dr MAŁ GO RZA TA KŁO SKO WICZ

Stu dia nad mę sko ścią

F
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ek

 cj
a
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 so

 w
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Ś

Na prze ło mie 2012 i 2013 ro ku gru pa sied mior ga na ukow ców re pre zen tu ją cych Wy dział Fi lo lo gicz ny Uni wer sy ‐
te tu Ślą skie go w Ka to wi cach pod ję ła sta ra nia o przy zna nie środ ków fi nan so wych na re ali za cję ba dań, któ rych te ‐
ma tem mia ła być ka te go ria mę sko ści w pol skiej li te ra tu rze i kul tu rze od XIX wie ku aż do współ cze sno ści. Pro jekt

ten zo stał wy róż nio ny w pre sti żo wym kon kur sie Na ro do we go Cen trum Na uki Ma estro 4 dla do świad czo nych na ‐
ukow ców pro wa dzą cych ba da nia wy kra cza ją ce po za do tych cza so wy stan wie dzy, waż ne dla roz wo ju na uki. Kie ‐
row ni kiem pro jek tu jest prof. zw. dr hab. Adam Dzia dek, któ ry opo wia da m.in. o pró bie grun tow ne go prze my śle ‐
nia hi sto rii ro dzi mej li te ra tu ry w kon tek ście róż nych ty pów pol skiej mę sko ści.
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w per spek ty wie ba dań nad mę sko -
ścią”, a w ra mach kon kur su NCN
Opus 5 Mo ni ka Szcze pa niak fi na li zo -
wa ła ba da nia do ty czą ce mę sko ści mi -
li tar nej w li te ra tu rze i kul tu rze pol skiej
w kon tek ście „Wiel kiej Woj ny”. Uważ -
nie śle dzi li śmy ko lej ne pu bli ka cje
i pro jek ty, któ re ko re spon do wa ły z pro -
ble ma ty ką na sze go przed się wzię cia,
mo dy fi ko wa li śmy rów nież plan ba -
dań, aby po ło żyć na cisk na in ne, rów -
nie waż ne aspek ty pol skich mę sko ści
od XIX wie ku do współ cze sno ści.

MK: Za kres cza so wy za pro po no wa -
ny w te ma cie gran tu jest nie zwy kle
sze ro ki. Ja kie by ło kry te rium wy bo ru
tek stów prze zna czo nych do ana li zy?

AD: Przede wszyst kim nie pro wa dzi -
li śmy tra dy cyj nie ro zu mia nych ba dań
hi sto rycz no li te rac kich czy te ma tycz -
nych. Nie stwo rzy li śmy rów nież sztyw -
nej li sty lek tur, któ ra po win na być pod -
da na te go ty pu ana li zom. Tek sty
o za sad ni czym dla pro jek tu zna cze niu
wy ła nia ły się pod czas dys ku sji na se -
mi na riach gran to wych, a więc już
w trak cie re ali zo wa nia pro jek tu, o któ -
rym roz ma wia my. Pol skie tek sty li te -
rac kie od XIX wie ku do współ cze sno -
ści po trak to wa li śmy za tem ja ko zbiór
da nych o mę sko ści. Szu ka li śmy w nich
pew nych pęk nięć od kry wa ją cych
przed na mi miej sca nie do okre ślo ne. Dr
hab. Fi lip Ma zur kie wicz, czło nek ze -
spo łu ba daw cze go, do ko nał na przy -
kład za ska ku ją cej ana li zy po wsta łe go
pod ko niec XVIII wie ku Ma zur ka
Dą brow skie go Jó ze fa Wy bic kie -
go – utwo ru, któ ry stał się póź niej na -
ro do wym hym nem. Pieśń na wią zu je
do roz gry wa ją cej się prze cież na ob cej
zie mi hi sto rii Pol skich Le gio nów – po -
zba wio nych oj czy ste go miej sca. Jest
za tem opo wie ścią o pol skiej mę sko ści,
któ ra zo sta ła w wy ni ku wy da rzeń hi -
sto rycz nych „prze miesz czo na”, a my,
ana li zu jąc tekst, mo że my opi sać kon -
se kwen cje owej dys lo ka cji. Zresz tą się -
ga li śmy w na szych ba da niach do in -
nych ka no nicz nych ty tu łów au tor stwa
Ada ma Mic kie wi cza, Ju liu sza Sło -
wac kie go, Wi tol da Gom bro wi cza, Je -
rze go An drze jew skie go i wie lu in -
nych. Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu
chcie li śmy pod jąć pró bę grun tow ne go
prze my śle nia hi sto rii li te ra tu ry pol skiej
w kon tek ście róż no rod nych ty pów
mę sko ści, ja kie kształ to wa ły się w na -
szej kul tu rze w cią gu dwóch ostat nich
stu le ci.

MK: Czy wy bór te ma tu ba dań i po -
łą czo ny z nim sze ro ki za kres tek stów
wią za ły się rów nież z ko niecz no ścią
uży cia róż no rod nych na rzę dzi ba daw -
czych?

AD: Ba da nia nad mę sko ścią są
z za sa dy in ter dy scy pli nar ne. Czer pie -
my z na rzę dzi sto so wa nych w kil ku
róż nych ob sza rach wie dzy. In te re su -
ją nas pra ce z za kre su kul tu ro znaw -
stwa, so cjo lo gii, psy cho lo gii czy
hi sto rii. Łą czy my pe rspek ty wę psy -
cho ana li tycz ną z na uko wą spu ści -
zną pro wa dzo nych na świe cie ba dań
z za kre su fe mi ni stycz nej kry ty ki li te -
rac kiej, gen der stu dies czy qu eer
the ory. Wy cho dzi li śmy też z za ło że -
nia, że po dej mo wa ne w ba da niach
ana li zy mu szą mieć cha rak ter an ty me -
ta fi zycz ny – stąd klu czo we dla nich
zna cze nie ma ją róż no rod ne de kon -
struk cje opie ra ją ce się na ana li zach
dys kur sów. Chciał bym przy wo łać
rów nież dwa szcze gól nie dla nas
waż ne na zwi ska – Mi che la Fo ucaul -
ta oraz Ro lan da Bar thes’a – któ rych
tek sty by ły jed nym z istot nych źró deł
in spi ra cji  two rze nia ram kon stru owa -
nej wspól nie me to do lo gii.

MK: Po roz ma wiaj my za tem o ka te -
go rii mę sko ści. Przy wo ła na przed
chwi lą tra dy cja ba dań z za kre su kry -
ty ki fe mi ni stycz nej sta wia ła w świe -
tle swo ich za in te re so wań ka te go rię
ko bie co ści. Czy dys kurs ma sku li ni -
stycz ny jest od po wie dzią na dys kurs
fe mi ni stycz ny?

AD: Przy glą dam się pro wa dzo nym
od wie lu lat na świe cie men’s stu dies
czy ma scu li ni ty stu dies, któ re ba da ją
ka te go rię mę sko ści w uję ciu so cjo lo -
gicz nym, psy cho lo gicz nym, et no lo -
gicz nym czy wresz cie w kon tek ście
gen der stu dies i od no szę wra że nie, że
ba da cze w pew nym mo men cie uświa -
do mi li so bie brak te go ty pu stu diów
w prze strze ni na uko wej. Hi sto ria roz -
wo ju ba dań nad mę sko ścią jed no -
znacz nie wska zu je, że roz wi ja ły się
one nie ja ko prze ciw wa ga zo rien to wa -
nych gen de ro wo ba dań fe mi ni stycz -
nych, ale ja ko ich cał ko wi te do peł nie -
nie. W tym sen sie ka te go ria mę sko ści
nie mo że być trak to wa na ja ko opo zy -
cja ka te go rii ko bie co ści – trze ba je po -
strze gać ja ko wza jem nie do peł nia ją -
ce się i rów no waż ne per spek ty wy
ba daw cze.

MK: Wspo mniał Pan Pro fe sor o re -
ali zo wa nych od lat na świe cie men’s
stu dies czy ma scu li ni ty stu dies. Czy
w kon tek ście ba dań nad pol ską mę sko -
ścią moż na ko rzy stać z wy pra co wa -
nych w ich ra mach na rzę dzi me to do -
lo gicz nych?

AD: Nie do koń ca, po nie waż są to
na rzę dzia wy pra co wa ne w od mien -
nych kul tu rach i nie da się ich w pro -
sty spo sób prze nieść na grunt pol ski.

Pro wa dząc ba da nia, na wią za li śmy
współ pra cę m.in. z pro fe sor Ra ewyn
Con nell, eme ry to wa ną so cjo loż ką
z Uni wer sy te tu w Syd ney, bę dą cą
jed ną z naj waż niej szych świa to wych
ba da czek zaj mu ją cych się te ma tem
mę sko ści. Jest ona rów nież au tor ką
teo rii, z któ rej wy ła nia się po ję cie „mę -
sko ści he ge mo nicz nej” sta no wią cej
w każ dej kul tu rze pe wien ro dzaj mo -
de lo we go wzor ca – pod sta wę do ko ny -
wa nia ocen. W swo im tek ście pt.
Mar gi nes sta je się cen trum, któ ry zo -
stał zresz tą opu bli ko wa ny w mo im tłu -
ma cze niu na ję zyk pol ski na ła mach
„Tek stów Dru gich” (w nu me rze 2.
z 2015 ro ku), umiesz cza ba da nia
nad mę sko ścią w per spek ty wie glo bal -
nej. Zda niem Con nell wszel kie na rzę -
dzia me to do lo gicz ne wy pra co wa ne
na tzw. Pół no cy, a za tem w Sta nach
Zjed no czo nych czy Eu ro pie Za chod -
niej i słu żą ce do opi su ka te go rii mę -
sko ści są wła ści wie bez u ży tecz ne,
gdy pró bu je my je sto so wać do opi su
sy tu acji państw Po łu dnia znaj du ją cych
się w Au stra lii, Afry ce czy Ame ry ce
Po łu dnio wej. Są to kra je ma ją ce prze -
szłość ko lo nial ną, co ozna cza fe no me -
nal ną róż ni cę do świad cze nia. Teo ria
Ra ewyn Con nell za in te re so wa ła nas ze
wzglę du na pol ską hi sto rię czy spe cy -
ficz ne wa run ki spo łecz no -go spo dar cze
na sze go kra ju. Re ali zu jąc za ło że nia
pro jek tu ba daw cze go, ana li zo wa li -
śmy tek sty kul tu ry po wsta ją ce w cza -
sach, gdy Pol ska tra ci ła i od zy ski wa -
ła nie pod le głość, gdy do świad cza li śmy
wo jen nej i po wo jen nej rze czy wi sto ści,
gdy wresz cie do zna wa li śmy skut ków
prze mian w związ ku z trans for ma cją
ustro jo wą w 1989 ro ku. Każ de z tych
wy da rzeń rzu to wa ło tak że na kon struk -
cje mę sko ści.

MK: Tej mę sko ści czy tych mę sko -
ści?

AD: Zde cy do wa nie tych mę sko ści.
Jed na z klu czo wych ksią żek Ra ewyn
Con nell no si ty tuł Ma scu li ni ties[2],
so cjo loż ka świa do mie po słu gu je się
licz bą mno gą. Pro wa dząc ba da nia
w per spek ty wie glo bal nej, jed no -
znacz nie wska zu je na wie le mę sko ści
roz pro szo nych po świe cie w róż nych
ukła dach spo łecz nych, po li tycz nych,
hi sto rycz nych czy eko no micz nych.
Ter min „ma scu li ni ties” od no si się
do ról spo łecz nych, za cho wań i zna -
czeń przy pi sy wa nych męż czy znom
w da nym spo łe czeń stwie i okre ślo nym
cza sie. Od wo łu jąc się do ba dań Con -
nell, na grun cie pol skim mo gli by śmy
otrzy mać np. po ję cie mę sko ści ślą skiej
po 1989 ro ku. Na Ślą sku roz po czy nał
się wów czas pro ces re struk tu ry za cji
gór nic twa i sze rzej – ca łe go prze my -

sl07s40-42m  18-07-19  13:19  Strona 2



42

słu. Są to dra ma tycz ne wy da rze nia do -
ty ka ją ce męż czyzn, któ rzy tra cą pod -
sta wy wła snej toż sa mo ści opar tej
m.in. na eto sie cięż kiej pra cy bę dą cej
czę sto je dy nym źró dłem utrzy ma nia
ro dzi ny. Po dob na hi sto ria do ty czy
rów nież in nych uprze my sło wio nych
re gio nów na sze go kra ju. Kon se kwen -
cje zmian są nie jed no krot nie tra gicz -
ne, roz pa da ją się ro dzi ny, męż czyź ni
po peł nia ją sa mo bój stwa… Na na -
szych oczach do ko nu je się prze mia na
jed nej z wie lu pol skich mę sko ści kon -
sty tu ują cej się w okre ślo nej spo łecz -
no -kul tu ro wej cza so prze strze ni. Nie da
się pro wa dzić te go ty pu ba dań je dy nie
w od nie sie niu do tek stów li te rac kich.
Uczy my się czy tać tak że to, co ze -
wnętrz ne. Ana li zu je my wy da rze nia
hi sto rycz ne oraz obec ną sy tu ację spo -
łecz no -po li tycz ną, w tym in dy wi du al -
ne hi sto rie i zbio ro we do świad cze nia
męż czyzn w Pol sce. Ucząc się tej ka -
te go rii, pró bu je my rów nież od czy tać
na no wo ana li zo wa ne przez nas tek sty.

MK: Pod ję cie ta kie go te ma tu ba daw -
cze go wy ma ga z jed nej stro ny spoj rze -
nia z dy stan su na hi sto rię wła sne go kra -
ju, z dru giej na to miast wy pra co wa nia
lub od kry cia w so bie szcze gól nej
wraż li wo ści, któ ra po zwo li do strzec
róż ne od cie nie mę sko ści i świe żo spoj -
rzeć na ota cza ją ce nas zja wi ska spo -
łecz ne…

AD: Wraż li wość ta bu dzi się w nas
przede wszyst kim pod wpły wem czy -
ta nych tek stów. Nie je ste śmy obo jęt ni
wo bec teo rii for mu ło wa nych przez Eve
Ko so fsky Sed gwick, Ju lię Kri ste vę,
Ju dith Bu tler czy Lu ce Iri ga ray. Tak że
hi sto rie i do świad cze nia in ne go czło wie -
ka po zo sta wia ją w nas ślad, nie mó wiąc
o po sze rza niu ho ry zon tów. W ten spo -
sób kształ tu je się po sta wa na ukow ca,
któ ry mu si spro stać no wym te ma tom ba -

daw czym, a do ta kich z pew no ścią na -
le żą ka te go rie mę sko ści. Przy jem nie by -
ło by po zo stać w ob rę bie wie dzy już
spraw dzo nej, bez piecz nej, oswo jo nej.
My jed nak od wa ży li śmy się wejść
w prze strzeń trud ną, nie zro zu mia łą,
a na wet nie bez piecz ną...

MK: …nie bez piecz ną z per spek ty wy
pol skiej prze strze ni spo łecz no -po li -
tycz nej czy na uko wej?

AD: Mę skość w opi nii obie go wej,
przy naj mniej w Pol sce, ja wi się cią gle
ja ko moc no wąt pli wy przed miot ba dań
na uko wych. Uka za ło się wpraw dzie
wie le po zy cji po dej mu ją cych ten te -
mat, o kil ku z nich wspo mnia łem
na po cząt ku roz mo wy, jed nak mu si my
pa mię tać o tym, że ba da nia te znaj du -
ją się we wstęp nej fa zie roz wo ju i nie
jest rze czą pew ną, czy roz wi ną się
w ta kim stop niu, jak świa to we men’s
stu dies i ma scu li ni ties. Ba da nia
nad mę sko ścią w Pol sce po dej mu je się
nie chęt nie i dzie je się tak, jak by tu taj
mę skość by ła czymś ab so lut nie oczy -
wi stym (w znacz nej mie rze de cy du je
o tym po li ty ka i re li gia). Co cie ka we,
w ostat nim cza sie po ja wi ło się wie le
prac for mu łu ją cych te zę o kry zy sie
współ cze snej mę sko ści.

MK: Czy rze czy wi ście mę skość jest
dziś w sta nie kry zy su?

AD: Kry zys za czął się wte dy, gdy
roz po czął się upa dek wiel kie go oświe -
ce nio we go wy na laz ku, ja kim by ła
wia ra w pe wien wy ide ali zo wa ny ob -
raz czło wie ka. My ślę, że z ty mi kry -
zy sa mi mę sko ści mie li śmy do czy nie -
nia od kąd za czę to o nich w ogó le
mó wić, pi sać i je de fi nio wać. Kry zys
mę sko ści to spra wa czy sto dys kur syw -
na – nie ma nic nad zwy czaj ne go
w znie wie ścia ło ści współ cze snych

męż czyzn, w tym, że uży wa ją ko sme -
ty ków, pie lę gnu ją i dba ją o swo je
cia ła, itd. Słusz nie za tem pod ty tuł
trze ciej czę ści Hi sto ire de la vi ri lité[3]

świet nej, zbio ro wej pra cy pod re dak -
cją Je an -Ja cqu es’a Co ur ti ne’a trak tu -
ją cej o mę sko ści XIX i XX wie ku opa -
trzo ny zo stał zna kiem za py ta nia: La
vi ri lité en cri se? („Mę skość w sta nie
kry zy su?”).

MK: Pa nie Pro fe so rze, na ko niec na -
szej roz mo wy chcia ła bym za py tać
o na ukow ców, któ rzy two rzą kie ro wa -
ny przez Pa na ze spół. Ba da nia nad mę -
sko ścia mi nie są pro wa dzo ne je dy nie
w mę skim gro nie…

AD: Nie da się w peł ni opi sać fe no -
me nu mę sko ści bez udzia łu ko biet. Ze -
spół two rzą na ukow cy zwią za ni z Wy -
dzia łem Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu
Ślą skie go: dr hab. Fi lip Ma zur kie wicz,
dr hab. Woj ciech Śmie ja, dr To masz
Ka li ściak, dr Da wid Ma tu szek oraz
prof. zw. dr hab. Krzysz tof Kło siń ski,
a tak że prof. dr hab. Kry sty na Kło siń -
ska – zna ko mi ta znaw czy ni fe mi ni -
stycz nej kry ty ki li te rac kiej. Bez gło -
su ko bie ce go ja kość dys kur su
z za kre su stu diów nad mę sko ścią by -
ła by naj zwy czaj niej w świe cie ni ja ka[4].

MK: Dzię ku ję za roz mo wę.
■

____________

[1] Nie co póź niej uka za ły się ta kie po zy -
cje książ ko we, jak Ład ni chłop cy i sza lo ne.
Mę skość i ko bie cość w póź nym pi sar stwie Jó -
ze fa Igna ce go Kra szew skie go Ma te usza
Sku chy czy nie zwy kle cie ka wa mo no gra fia
Se ba stia na Ja giel skie go pt. Ma ska ra dy mę -
sko ści. Pra gnie nie ho mo spo łecz ne w pol skim
ki nie fa bu lar nym.

[2] R. Con nell, Ma scu li ni ties. Uni ver si ty
of Ca li for nia Press, Ber ke ley, Los An ge -
les 1995.

[3] Hi sto ire de la vi ri lité. La vi ri lité en cri -
se? J.-J. Co ur ti ne. Édi tions du Seu il, Pa -
ris 2011, t. 3.

[4] W ra mach pro jek tu po wsta je se ria prac
zbio ro wych pod wspól nym ty tu łem For my
mę sko ści za wie ra ją cych tak że ar ty ku ły in -
nych uczo nych zaj mu ją cych się oma wia ną
pro ble ma ty ką. Pra ce pu bli ko wa ne by ły rów -
nież na ła mach „Pa mięt ni ka Li te rac kie go”,
„Tek stów Dru gich” oraz „Ślą skich Stu diów
Po lo ni stycz nych”. Po nad to w se rii Stu dia
o mę sko ści In sty tu tu Ba dań Li te rac kich
PAN uka za ły się książ ki: Płeć pan to fla.
Od mień cze mę sko ści w pol skiej pro -
zie XIX i XX wie ku To ma sza Ka li ścia ka, Imio -
na oj ców. Moż li wość psy cho ana li zy w ba da -
niach li te rac kich Da wi da Ma tusz ka oraz
He ge mo nia i trau ma. Li te ra tu ra wo bec do -
mi nu ją cych fik cji mę sko ści, któ rej au to rem
jest Woj ciech Śmie ja. Po nad to Wy daw nic two
UŚ w ro ku 2015 wy da ło roz pra wę ha bi li ta -
cyj ną Woj cie cha Śmiei pt. Ho mo sek su al ność
i pol ska no wo cze sność. Szki ce o teo rii, hi sto -
rii i li te ra tu rze. 

Prof. zw. dr hab. Adam Dzia dek jest pro dzie ka nem Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go
ds. roz wo ju na uko we go, pra cow ni kiem Za kła du Po ety ki Hi sto rycz nej i Sztu ki In ‐
ter pre ta cji. Je go ba da nia na uko we kon cen tru ją się na teo rii li te ra tu ry, kom pa ‐
ra ty sty ce li te rac kiej, hi sto rii li te ra tu ry XX wie ku, a tak że prze kła dach tek stów na ‐
uko wych. Wy kła dał m.in. w In sty tu cie Na ro do wym Ję zy ków i Kul tur Orien tal nych
(IN AL CO) w Pa ry żu oraz na Uni wer sy te cie we Fry bur gu (Uni ver sité de Fri bo urg)
w Szwaj ca rii. W ra mach sty pen dium Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej prze pro wa ‐
dził ba da nia nad ar chi wum Alek san dra Wa ta w Be inec ke Li bra ry (Yale Uni ver si ‐
ty). Au tor kil ku mo no gra fii au tor skich (m.in. Pro jekt kry ty ki so ma tycz nej; Ob ra ‐
zy i wier sze. Z za gad nień in ter fe ren cji sztuk w pol skiej po ezji współ cze snej,
Na mar gi ne sach lek tu ry. Szki ce teo re tycz ne) oraz kil ku dzie się ciu ar ty ku łów pu ‐
bli ko wa nych w to mach zbio ro wych i pre sti żo wych pe rio dy kach, m.in. na ła mach
„Pa mięt ni ka Li te rac kie go”, „Tek stów Dru gich” i „Prze strze ni Teo rii”. Od 2007 ro ‐
ku jest człon kiem ko mi te tu re dak cyj ne go „Pa mięt ni ka Li te rac kie go”, a w la tach
2011‐2017 re dak to rem na czel nym „Ślą skich Stu diów Po lo ni stycz nych”.
Kie row nik kil ku in no wa cyj nych pro jek tów ba daw czych (m.in. No tat ni ki Alek san ‐
dra Wa ta – spi ral na nie li ne ar ność za pi su w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Roz wo ju Hu ma ni sty ki). 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
ak wia do mo, każ da za ba wa z in ny mi
ludź mi na po dwór ku świa ta ma swo -

je ogra ni cze nia, w pew nej chwi li tra ci
sens, wy czer pu je się ra zem z na mi. Nie
da się wspól nie ani bie gać przez prze -
szko dy, ani ska kać w dal – przez okno,
sze ro ko otwar te, na czwar tym pię trze.
Ukła da nie moż li wych słów o spo rcie
uświa da mia to ja koś ina czej. I ja koś ła -
god niej. Tę w su mie ba nal ną praw dę Ta -
de usz Ku biak – au tor wy da ne go w 1979
ro ku to mu Bież nie w słoń ce wio dą – za -
mknął w re to rycz nym py ta niu: „Zie mio
o! zie mio – świat mnie po ko nał? / po wa -
lił cia ło mo je na pię ści?”. 

Py ta nie jest jed nym z wie lu, w któ re
au tor ustro ił po emat Wie niec oliw ny.
W mo wie po etyc kiej o wień cach z ga łą -
zek oliw nych – na leż nych zwy cięz com
grec kich igrzysk olim pij skich – od naj -
dzie my pa ra dok sal ną za chę tę, aby laur
spor to wy, otrzy my wa ny po mi nię ciu
me ty, po jed nać z wień cem ża łob nym:
„Zwy cię stwo wszel kie / i umie jęt ność
i roz kosz wszel ka (...) / przy cho dzą ra -
zem z wiel kim cier pie niem / cia ła i du -
szy – świat nas okrut nie / do świad -
cza – chy ba je ste śmy god ni / tych trzech
ga łą zek zwią za nych wstąż ką”. 

Te go, rzecz ja sna, nie mo że my być
pew ni, bo god ność cza sem więd nie
z wień ca mi i wszel kie na pi sy na wstąż -
kach bled ną. Ale mi mo to wy pa da zgo -
dzić się z oczy wi stym py ta niem re to rycz -
nym: „Świat mnie po ko nał? – bie głem
do kre su / wy trzy ma ło ści do kre su no cy”.
Ta kie prze gry wa nie ze świa tem ocze ku -
je każ de go – nie za leż nie, czy ze wszyst -
kich sił bie ga za swo im, czy w sku pie -
niu du ma o wła snym lo sie przy biur ku,
czy też w mo krej od po tu po ście li roz my -
śla o umie ra niu. Ta kie prze gry wa nie
nie wie le ma wspól ne go z esen cją, czai się
w fi zycz nej, cie le snej eg zy sten cji. Ale
moż na je tro chę oma mić, tro chę oswo -
ić, wcią gnąć do gry – na kło nić do mi to -
lo gii. Prze cież zga dza jąc się na ży cie,
zga dza my się na umo wę, pod trzy mu je -
my w so bie wa ha nie, de kla ru je my – jak
pod miot wier sza Bie sia da olim pij -
ska – „Z uf no ścią i na dzie ją / sta je my
na star cie. / Ni ko go nie prze ra żą / wy ty -
czo ne me ty”. 

Tak na praw dę ła two prze ra zić się nie
tyl ko me ta mi, któ re ktoś nam wy ty czył,
ale i na wet ty mi, któ re wy zna cza my so -
bie sa mi. Czy kła mie my wy zna jąc, że
trze ba do ży cia uf no ści? Czy to okła mu -
je nas ży cie, mó wiąc, że na sze bież nie
do ja kiejś me ty pro wa dzą? Li rycz ny
po stu lat z przy wo ła nej Bie sia dy olim pij -
skiej – „Niech nas łą czą sta dio ny” – to,
przy znaj my, za chę ta do wspól no ty, z któ -
rej nie wie le wy ni ka. Jed no cze śnie jed nak
ry tu ał spor to wy, ry tu ał spra wie dli wej gry
o re zul tat, wy nik, wer dykt, pod su wa
klucz do zro zu mie nia cze goś, co do zo -
ba cze nia i prze ży cia nie tyl ko na sta dio -
nie. Co dzien nie sta je my do wal ki o ży -
cie lub cho ciaż o sło wa – chce my
wie rzyć, że w świe cie, że na rin gu je ste -
śmy jak bok ser, któ ry: „Nie zrzu ci rę ka -
wi cy do ostat niej run dy. / W niej ho nor
i w niej sła wa – / dwie gwiaz dy da le kie”.

Sport to naj pięk niej sze, wie lo znacz ne,
wie lo słow ne oszu stwo, zmie nia ją ce li te -
rę prze zna czeń i prze kra cza ją ce gra ni ce
wy obraź ni. Bo ha ter wier sza Ma ra ton jest
imien ny, au ten tycz ny. To Spi ry don Lo -
uis, grec ki lek ko atle ta, trium fa tor bie gu
ma ra toń skie go na pierw szych igrzy -
skach ery no wo żyt nej, w Ate nach,
w 1896 ro ku. Swym czy nem zy skał si -
łę ma ga, sza ma na, cu do twór cy: „Nie chaj
zo ba czą, któ rzy ośle pli, / nie chaj prze mó -
wią, któ rzy za mil kli”. Wkradł się do hi -
sto rii nie ty le spor tu, ile użyt ko wej re li -
gii: „otwórz cie ser ca / nio sę no wi nę”.
W in nej przy po wie ści, o tycz ka rzu – de -
dy ko wa nej Wła dy sła wo wi Ko za kie wi -
czo wi – skok po nad po przecz ką po -
zwa la na mo ment ist nieć „po mię dzy
zie mią a nie bem”, po zwa la być „prze rzu -
co nym” po mię dzy ni mi. Być mo że in -
nych ne go cja cji mię dzy zie mią a nie bem
ni gdy nie bę dzie, być mo że tyl ko dzię -
ki te mu tycz ka rzo wi, czło wie ko wi: „Już
je steś pta kiem – na czas tak krót ki”.
W wier szu 200 me trów – z de dy ka cją dla
Ire ny Sze wiń skiej – na sta dio nie wy peł -
nia się gest sa kral ny: „Przy klę ka my
do star tu, / jak do wiel kich mo dłów”. 

Przy pad ki spor tow ców pro wo ku ją
do czy nie nia kul tu ral nych przy pi sów,
do przy pi sy wa nia wy czy nom ko biet
i męż czyzn spraw czo ści do rów nu ją cej
kunsz to wi ar ty stów. W tań cu na lo dzie:
„Skrzy dła strze li ły u ra mion, / nad ta flą,
/ nad zwier cia dla ną. / Tak tyl ko ma lo wał
De gas”. Pod miot wier sza Po mnik nar cia -
rza zo ba czy nie lot w dół skocz ni, a mę -
kę rzeź bie nia: „Jak nie za kła mać / twa -
rzy na roz bie gu? / A po tem rzeź bę /
po sta wić na zie mi, / wśród spa da ją cych
/ gwiazd gór skie go śnie gu”. W in nych
wier szach atle ta rzu ca ją cy dys kiem po -
ja wia się na sta dio nie „Jak by z tchnie nia
My ro na”, a ska czą ca w dal dziew czy -
na z war ko czem bez wąt pie nia przy cho -
dzi „jak z sie lan ki” i do niej po wró ci. 

Jak wy ni ka ze sto sow ne go wpro wa -
dze nia, zbiór Bież nie w słoń ce wio dą au -
tor prze ka zał wy daw cy „na kil ka dni
przed śmier cią”. Moż na by za tem szu kać
tro pów ele gii, ale li rycz ne pi sa nie Ta de -

usza Ku bia ka o spo rcie jest wol ne
od oso bi stych pro wo ka cji. Do tkli wie
dra ma tycz ne w tym ze szy cie wier szy jest
od kry wa nie nie do stat ku me ta for, któ re
ma ją wy tłu ma czyć los czło wie ka po przez
uni wer sum spor tu. Ty tu ło wy Wie niec
oliw ny z naj waż niej sze go dla to mi ku po -
ema tu jest w isto cie splo tem gorz kich,
nie do koń czo nych sym bo li. Współ cze sny
sta dion olim pij ski to „wie ża Ba bel”.
Moż na usły szeć „hymn stu ję zycz ny”,
a ci, któ rzy za mie rza ją go wy znać, przy -
by wa ją z róż nych świa tów. Przy by wa ją,
„bie gną / po słań cy ze wsząd”. Ale nie
wia do mo, czy swo je lą dy opu ści li na -
praw dę. Pod nie bem sta dio nu, u stóp wie -
ży Ba bel, miesz czą się: „grzmią ce ka te -
dry”, „glo by cer kiew ne”, „pa go dy”,
„me cze ty”, „blo ki pi ra mid”. Do ko na się
ja kaś gra, spor tow cy coś ze chcą dla
sie bie wy gry wać lub prze gra ją z in ny mi.
Przy by wa ją ze wsząd lu dzie „o cia łach
jaw nych”, a więc bez bron ni. Wi dać „na -
pię cie mię śni / wi bra cję ner wów / – strun
nad wo da mi i oce ana mi / – ruch kół
o pię ciu zna czą cych bar wach / za gar nia -
ją cych / pięć kon ty nen tów”. Tak się za -
gar nia czy jeś, dłu go pie lę gno wa ne, da -
rem nie, na dzie je. Nie lu dzie bę dą
ry wa li zo wać jed ni z dru gi mi, a świat ze
so bą o coś lep sze go. 

Przyj mu je my to złu dze nie, cho ciaż
pod na szą wie żą Ba bel nie da się wskrze -
sić uto pii. Pod da je my się na dziei. Wie -
lo barw ni, od mien ni, po swo je mu sa -
mot ni, chro ni my się pod olim pij ską
„bia łą fla gą pię ciu kon ty nen tów”. Za po -
mi na my, że wszyst ko już daw no zmie -
sza ne, oka le czo ne, tyl ko tak wspól ne jak
po dob ne by wa ją bli zny, któ re każ dy
no si ina czej. Mo że wła śnie na chwi lę po -
da je my so bie rę ce przed wal ką na ni by,
a olim pij ski ogień – „czy sty, strze li sty
i ja sny”, roz pa lo ny w do brych, uczci -
wych za mia rach – przez krót ki czas
„świe ci świa tu”. Mo że „pło nie mło do ści
na chwa łę”, choć chwa ła to mi go tli wa
i zgi nie w ciem no ści. Wszy scy by li śmy
mło dzi i w ży ciu – i w ago nie – chwa -
leb ni. 

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Zawody pod
wieżą Babel
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1

Jan Pio tro wiak uro dzo ny w Kro bi ko -
ło Go sty nia wy cho wał się w cie niu Świę -
tej Gó ry (San ta mon ta na) zwień czo nej
ogrom ną ba zy li ką imi tu ją cą we nec kie cu -
do – ko ściół San ta Ma ria del la Sa lu te.
Wzra stał za tem we frag men cie We ne cji
prze nie sio nym do Wiel ko pol ski; ja ko
chło piec bie gał po Sank tu arium Ró ży Du -
chow nej, a w kryp cie księ ży fi li pi nów
pod glą dał ich za ku rzo ne ko ści i mu mie.
Tak kształ to wa ła się wy obraź nia przy szłe -
go au to ra Ciem ne go nur tu mo je go ży cia. 

2

Pra cę na Uni wer sy te cie Ślą skim roz -
po czął w ro ku 1974, ma jąc za so bą stu -
dia na kwit ną cej wte dy po lo ni sty ce
w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel -

skim. Z Lu bli na do So snow ca „przy -
wiózł” go Ire ne usz Opac ki, pro mo tor je -
go ma gi ste rium, a po tem tak że dok to ra -
tu. Pio tro wiak był pierw szym asy sten tem
Opac kie go i je go naj bliż szym współ pra -
cow ni kiem w la tach sie dem dzie sią -
tych XX wie ku, kie dy po wstał Za kład
Teo rii Li te ra tu ry, roz ra stał się Wy dział
Fi lo lo gicz ny, a so sno wiec ki od dział To -
wa rzy stwa Li te rac kie go im. Ada ma
Mic kie wi cza pod ste ra mi Opac kie go
oka zał się naj ak tyw niej szy w kra ju (se -
kre ta rzem był oczy wi ście Pio tro wiak).
Ale to „pier wo ródz two” naj le piej wi dać
w dy dak ty ce, gdzie uczeń w sa mo -
dziel ny spo sób ada pto wał me to dę wy -
pra co wa ną przez Mi strza. Je śli wy kła -
dy, se mi na ria i ćwi cze nia Opac kie go
kon cen tro wa ły na jed nym utwo rze, to
Pio tro wiak jed nym tek stem zaj mo wał się

upar cie dłu go, na wet przez ca ły se -
mestr. Mistrz in ter pre to wał in ten syw nie,
z eks pre sją bli ską eks plo zji, zaś Uczeń
ro bił to eks ten syw nie – krok po kro ku,
wni kli wie i cier pli wie. Obaj jed nak kul -
to wo od no si li się do po je dyn cze go utwo -
ru, szcze gól nie po etyc kie go, bo to mi kro -
ko smos, w któ rym mie ścił się ca ły świat.

Pio tro wiak od po cząt ku uczest ni czył
w pro jek cie ślą skich ba dań ska man -
dryc kich. W pierw szych dwóch ze szy -
tach se rii „Ska man der” opu bli ko wał
trzy tek sty (o Ba liń skim i Wie rzyń -
skim, po tem o Wit tli nie). Za mysł Opac -
kie go po le gał na sze ro kim otwar ciu
stu diów ska man dryc kich na no we kon -
tek sty – pro ble ma ty kę cy wi li za cyj ną
i so cjo lo gicz ną, na kul tu rę po pu lar ną,
z któ rą flir to wa li po eci Pięk nej Ple ja dy,
tak że na ro lę me diów, a wresz cie
na związ ki ję zy ka, po li ty ki, ide olo gii
i pro pa gan dy. Spe cy fi ka prze my sło we -
go Ślą ska i re wo lu cyj ne tra dy cje „Czer -
wo ne go Za głę bia” za chę ca ły do kry tycz -
nej re flek sji nad pi sa rza mi o orien ta cji
le wi co wej zwią za ny mi to wa rzy sko z krę -
giem „Wia do mo ści Li te rac kich” (np.
Wła dy sław Bro niew ski) oraz ich młod -
szy mi ko le ga mi z gru py „Kwa dry ga”.
Za da niem Pio tro wia ka by ło zba da nie jak
po ety kę ska man dryc ką (czer pią cą z tra -
dy cji ro man tycz nej) wy ko rzy sta li po eci
spo łecz ne go ra dy ka li zmu (m.in. Wi -
told Wan dur ski, Ma rian Czuch now ski).
Je go uwa ga sku pi ła się jed nak na eks cen -
trycz nej au tor ce jed ne go to mi ku – Elż -
bie cie Szem pliń skiej. Ja ko znaw ca po -
ezji Ha li ny Po świa tow skiej, cie kaw był
wraż li wo ści ko bie ty, któ ra zna la zła się
w krę gu twór ców „pro le ta riac kich”
i sek ciar skiej men tal no ści przed wo jen -
nych ko mu ni stów (dziś Szem pliń ską
ży wo in te re su je się kry ty ka fe mi ni -
stycz na). Po świę co na jej roz pra wa dok -
tor ska zo sta ła wy so ko oce nio na i skie -
ro wa na do dru ku, ale wła śnie wte dy
w nie le gal nym obie gu po ja wił się Mój
wiek Alek san dra Wa ta przy no szą cy nie -
do stęp ną wcze śniej wie dzę, tak że o pro -
wo ka cji NKWD we Lwo wie i aresz to -
wa niu Bro niew skie go, w któ re
za mie sza na by ła Szem pliń ska, wła śnie.
Dla Pio tro wiaka by ła to gorz ka no wi na,
nie chciał w po nu rym cza sie sta nu wo -
jen ne go fir mo wać mo no gra fii po świę co -
nej so wiec kiej agent ce. Kie dy wie lu
au to rów wal czy ło z cen zu rą o pu bli ka -
cję swo ich opi nii, wte dy on zdo był się
na od wa gę, aby wstrzy mać druk wła sne -
go tek stu… Dziw na i okrop na to sy tu -
acja, pew nie dla te go z wy da niem ko lej -
nej książ ki zwle kał aż dwa dzie ścia lat. 

3

La ta osiem dzie sią te by ły dla Pio tro -
wia ka trud ne, choć pra co wi te. Naj gor szy
okres 1981-1985 prze trwał na lek to ra cie
w bu da pesz tań skim Uni wer sy te cie, gdzie
z po wo dze niem po do łał licz nym obo -
wiąz kom tam tej szej Ka te dry Po lo ni sty -
ki i ży wej wte dy „wy mia nie” na uko wo -
-li te rac kiej, co uho no ro wa ne zo sta ło
na gro dą i od zna cze niem wę gier skie go
Mi ni ster stwa Kul tu ry. Po po wro cie
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do kra ju za cho wał or ga ni za cyj ną ak tyw -
ność, przez ca ły rok (1987/88) peł nił
funk cję za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu
Na uk o Li te ra tu rze Pol skiej, jed nak nie
mógł od na leźć się w Pol sce lat osiem -
dzie sią tych i po now nie wy je chał za gra -
ni cę, tym ra zem do USA, już pry wat nie,
w try bie bez płat ne go urlo pu. Wró cił
bo daj po dwóch la tach, kie dy zmie ni ła się
sy tu acja w kra ju. 

4

Był ak tyw ny ży cio wo, uczył ze zna -
ko mi tym po wo dze niem, ale są dzić wol -
no, że ja ko twór ca prze ży wał me lan cho -
lię. Do pie ro w ro ku 2003 uka za ła się
pierw sza książ ka Pio tro wia ka W świe -
tle i.. w mro ku. Wi dać w niej symp to my
prze bu dze nia, nie tyl ko z ra cji ty tu ło we -
go star cia ja sno ści z ciem no ścią, ale sym -
bo licz ną wy mo wę ma ją tak że trzy stu -
dia ko men tu ją ce de biu ty Ka zi mie rza
Wie rzyń skie go, Jó ze fa Wit tli na i Wła dy -
sła wa Se by ły. Tryp tyk pt. Uro dze ni
na prze ło mie wie ków po świę co ny zo stał
mo zol ne mu wy klu wa niu się „no we go”
po ety; eu fo rii na ro dzin, któ rym też to -
wa rzy szy ból – trud po wsta wa nia, kształ -
to wa nia i wy zwa la nia z ogra ni czeń
prze szło ści. Pio tro wiak od kry wa tu,
a ra czej w peł ni do ce nia Se by łę, i co zna -
mien ne, w po świę co nym mu ese ju Czar -
no na świat pa trzę? po ja wił się wy mow -
ny znak za py ta nia; od tąd w po etyc kim
mro ku au to ra Nok tur nów je go ba dacz zo -
ba czy pro myk świa tła… W prze cią gu
nie speł na czte rech lat uda mu się przy -
go to wać do dru ku po nad 300 stron tek -
stu na ten te mat i nie dłu go uka że się tom
„Ciem ny nur t me go ży cia...” O wy obraź -

ni po etyc kiej Wła dy sła wa Se by ły (2008).
Se by ła wresz cie do cze kał się mo no gra -
fii a Pio tro wiak ha bi li ta cji! 

5

Z po dzi wem oglą dam ich „po etyc kie
spo tka nia w ciem no ści”: fe no me no lo -
gicz ne roz świe tle nie mrocz nych wier szy
od de biu tanc kie go cy klu Mo dli twa,
po ko lej ne, bo daj naj wy bit niej sze to -
my – Pie śni Szczu ro ła pa i cykl Mły ny ze
zbio ru Kon cert ego tycz ny. Pio tro wia ko -
wa fa scy na cja zmy sło wo -sym bo licz -
no -eg zy sten cjal nym aspek tem ciem no -
ści idzie bar dzo da le ko, co ob ra zu ją już
ty tu ły roz dzia łów: Czar no na świat pa -
trzę, Li te rac ki fo to gram z no cą w tle, Po -
etyc kie ar ty ku la cje no cy, W za ciem nio -
nej ga le rii, Ciem ne post scrip tum, Sen na
eska pa da, Noc ne ot chła nie, W cie niu
mły nów. Do nok tur no we go kra jo bra zu
do dać jesz cze moż na ot chłan no -cier pięt -
ni czą to pi kę „dna ludz kiej udrę ki”, „ko -
ła udrę czeń”, „prze pa ści prze zna czeń”
i „pie kiel nej prze pa ści”. Ale to za le d wie
za po wie dzi her me neu tycz nej wy pra wy
w głąb Se by ło wej wy obraź ni, w któ rej
ba dacz spo tka tak że in nych me lan cho -
li ków – Søre na Kier ke ga ar da, Wal te ra
Ben ja mi na, Su san Son tag, Ju lię Kri ste -
vę, Mar ka Bień czy ka. Dzię ki mo no gra -
fii Pio tro wia ka je go ulu bie niec lo ku je się
w „mrocz nym” sze re gu obok in nych „fu -
ne bry stów” – Ja na Le cho nia, Sta ni sła -
wa Gro cho wia ka, Ra fa ła Wo jacz ka czy
Mar ci na Świe tlic kie go. Być mo że je ste -
śmy na pro gu roz po zna nia „ciem ne go
nur tu” no wo cze sno ści, ana lo gicz ne go
wo bec ro man tycz nej szko ły Mal czew -
skie go, Gosz czyń skie go i Kra siń skie go. 

6

Nie ma wąt pli wo ści, Jan Pio tro wiak jest
naj sub tel niej szym i naj bar dziej kom pe -
tent nym ba da czem po ezji Se by ły, ale
od ro ku 2011 pierw szeń stwo na le ży mu
się tak że w krę gu znaw ców li ry ki Po świa -
tow skiej. Do wo dzi te go pu bli ka cja to mu
Na mysł i emo cje. Stu dia i szki ce o do -
świad cze niu po etyc kim Ha li ny Po świa -
tow skiej (2011). Nie by ło to nie spo -
dzian ką ani dla przy ja ciół uczo ne go, ani
dla pil nych czy tel ni ków au tor ki Ody
rąk, wszak wła śnie jej po świę co ny był
Pio tro wia ko wy de biut w ro ku 1975,
a w ro ku 1979 uka za ło się stu dium Li ry -
ka punk tów wi dze nia (O li ry ce Ha li ny Po -
świa tow skiej) sy gno wa ne przez pa rę au -
to rów – Opac kie go i Pio tro wia ka. To
wy jąt ko wy du et, bo ani je den, ani dru gi
uczo ny nie na pi sał już ni gdy ar ty ku łu
„na czte ry rę ce”. Dzię ki ana li zie „do -
świad czeń gra nicz nych” po et ki z Czę sto -
cho wy jej po ezja tak nie sa mo wi cie na sy -
co na ero ty zmem ujaw ni ła rów nież
naj wyż szą po wa gę in te lek tu al ną. 

7

Więc zno wu ciem ność? Ow szem, ale
mi łość jest sil niej sza od mro ku. Po wrót
do Po świa tow skiej nie ozna cza prze cież
za po mnie nia o Se by le, tym bar dziej że
au tor je go mo no gra fii nie do mknął
drzwi, po zo sta wia jąc bez ko men ta rza je -
go ostat ni zbiór – Ob ra zy my śli. Czyż -
by uczy nił to ce lo wo? Eme ry tu ra nie
utrud nia ani ma rzy ciel stwa, ani my śle -
nia, wręcz prze ciw nie. Cze ka my za tem
na ko lej ny Se by ło wy tom Ja na Pio tro -
wia ka. ■
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To
był bar dzo waż ny se zon ar ty stycz ny
dla Ope ry Ślą skiej w By to miu,

a szcze gól nie dla dwóch osób: Łu ka sza Go -
ika, któ ry rok te mu ob jął sta no wi sko dy -
rek to ra na czel ne go tej in sty tu cji i Bas se ma
Aki ki – no we go dy rek to ra ar ty stycz ne go.
No wa ener gia, no we spoj rze nie, no we
twa rze, in ny re per tu ar. A wszyst ko to ja ko
pre lu dium do trud ne go se zo nu 2018/2019,
w któ rym wpraw dzie roz pocz nie się jak -
że waż ny dla Ope ry, od daw na ocze ki wa -
ny re mont sce ny i jej za ple cza, ale pod nie -
sio na wy so ko po przecz ka nie bę dzie mo gła
ob ni żyć lo tów. 
Łu kasz Go ik zra zu peł nią cy obo wiąz ki

dy rek to ra po odej ściu Ta de usza Se ra fi na
po bli sko 30 la tach dy rek to ro wa nia, zo stał
wrzu co ny na głę bo ką wo dę. Wkrót ce Ope -
rę osie ro cił Ta de usz Ki jon ka (30 czerw ca
br. mi nę ła pierw sza rocz ni ca je go śmier -
ci) – praw dzi wa hi sto ria tej in sty tu cji,
zna ją cy wszyst ko i wszyst kich, za wsze
chęt ny do po mo cy mło de mu dy rek to ro wi.
Ich wza jem ne re la cje, mi mo róż ni cy po ko -
le nio wej, za chwy ca ły. Ki jon ka wi dział
w no wym dy rek to rze szan se na roz wój
Ope ry, więc wspie rał go w mia rę sił,
w trud nym dla sie bie cza sie, ra dził, a Go -
ik chęt nie za się gał je go opi nii, bo po trze -
bo wał zwy czaj nych „oj cow skich” rad i za -
wie rzył do świad cze niu Mi strza. Był więc

Ta de usz Ki jon ka je go men to rem, do rad cą
i po wier ni kiem. Ale ten czas szyb ko się
skoń czył. Łu kasz Go ik udo wod nił, że
zna ko mi cie sa mo dziel nie ra dzi so bie z ope -
ro wą ma te rią (bę dąc z nią zwią za ny od wie -
lu już lat), ze spo ła mi, ad mi ni stra cją i ca łą
ma chi ną ar ty stycz no -tech nicz ną, ja ką jest
Ope ra Ślą ska. A czy ni to wszyst ko z wdzię -
kiem, uśmie chem i w uj mu ją cym sty lu.

No wy se zon ar ty stycz ny za owo co wał
wie lo ma in te re su ją cy mi pro po zy cja mi,
na zwi ska mi twór ców i pierw szą za dy rek -
cji Łu ka sza Go ika na gro dą – Zło tą Ma ską
i ty tu łem Przed sta wie nie Ro ku 2017 dla Ro -
mea i Ju lii. Przed sta wie nie zo sta ło rów nież
uho no ro wa ne za sce no gra fię i ro lę wo kal -
no-ak tor ską.

– Mo ty wem prze wod nim se zo nu po sta -
no wi li śmy uczy nić „Mi łość i woj nę”. Mi -
łość peł ną pa sji i tra ge dii, a woj na o wła -
dzę, kraj i uczu cia ja wi ła się ja ko bez li to sna
i bez kom pro mi so wa. Nie bez przy czy ny,
cho ciaż sce ne rie na szych spek ta kli są róż -
ne, to wy mo wa uczuć, któ re na mi rzą dzą
jest po nad cza so wa. I to chcie li śmy pod kre -
ślić – mó wił Łu kasz Go ik pod czas za koń -
cze nia se zo nu ar ty stycz ne go 2017/2018,
po pre mie rze mo zar tow skiej Rze ko mej
ogrod nicz ki („La fin ta giar di nie ra”). 

Tak że Bas sem Aki ki – no wy szef mu -
zycz ny by tom skiej sce ny, od pierw szych

spek ta kli zy skał uzna nie ze spo łów ar ty -
stycz nych i so li stów, a tak że me lo ma nów.
Ten wszech stron ny dy ry gent, mi mo mło -
de go wie ku, ma ją cy w do rob ku ar ty stycz -
nym mię dzy na ro do wą ka rie rę i róż no rod -
ny re per tu ar kon cer to wo -ope ro wy, jest
rów nież z wy kształ ce nia fi lo zo fem i dok -
to rem mu zy ko lo gii. Z po cho dze nia jest Li -
bań czy kiem, ab sol wen tem uni wer sy te tu
w Bej ru cie i aka de mii mu zycz nych w Kra -
ko wie i Wro cła wiu. 

Po za wspo mnia nym spek ta klem Ro meo
i Ju lia przy go to wa no pre mie rę Księż nicz -
ki czar da sza, któ ra w za pro po no wa nej
kon wen cji de ka denc kie go kli ma tu oka za -
ła się przed sta wie niem moc no kon tro wer -
syj nym, co za pew ne by ło naj trud niej sze
do za ak cep to wa nia przez wiel bi cie li te go
ga tun ku. 

W re per tu arze ope ry po ja wił się tak że
spek takl dla dzie ci pt. Ma ły Ko mi niar czyk.
Zrób my ope rę! oraz spek takl te atral no -mu -
zycz ny Cze ka jąc na Cho pi na.

Naj moc niej szy mi ak cen ta mi koń ca se zo -
nu by ły dwie pre mie ry: wi do wi sko ba le to -
we „Sze che re za da” Mi ko ła ja Rim skie go -
-Kor sa ko wa ze sta wio ne z „Me deą”
Sa mu ela Bar be ra oraz ope ry Rze ko ma
ogrod nicz ka Wol fgan ga Ama de usza Mo zar -
ta z mło dzień cze go okre su twór czo ści
kom po zy to ra.

Au to rem spek ta klu ba le to we go był Ro -
bert Bon da ra, któ ry opo wia da ną przez ty -
siąc le cia opo wieść o Sze he re za dzie prze -
niósł w cza sy współ cze sne, lo ku jąc
bo ha te rów w na szpi ko wa nym ka me ra mi
mo ni to rin gu biu row cu. Po zba wił wpraw -
dzie w ten spo sób wi do wi sko wschod nie -
go, orien tal ne go de co rum, ale no wo cze -
sność da ła twór cy spek ta klu no we
moż li wo ści, co wy ra ża ło się nie tyl ko za -
my słem sce no gra ficz nym, któ re go do mi -
nan tą by ły sze re gi mo ni to rów, przy po mo -
cy któ rych za zdro sny Sza chri jar mógł
śle dzić swą żo nę Zo be idę. Spek takl za -
chwy cił przede wszyst kim no wo cze sną for -
mą, cho re ogra fią ro dem z tań ca no wo cze -
sne go a nie kla sycz ne go ba le tu. Z te go
nie ła twe go za da nia, wy ma ga ją ce go od tan -
ce rzy spo rej kon dy cji fi zycz nej, ar ty ści wy -
wią za li się zna ko mi cie. Za ska ku ją ce ukła -
dy cho re ogra ficz ne, dy na micz ny ruch
sce nicz ny wśród asce tycz nej sce no gra fii
i w po łą cze niu z pro jek cja mi vi deo i in te -
re su ją cym oświe tle niem czy ni ły z Sze he -
re za dy spek takl na wskroś no wo cze sny,
na mia rę cza su, na pew no za ska ku ją cy, ale
sta wia ją cy Ope rę Ślą ską w sze re gu z eu ro -
pej ski mi zna ko mi ty mi te atra mi ba le to wy -
mi. Nie tak in te re su ją ca oka za ła się Me -
dea – cho ciaż za sto so wa no w niej po dob ne,
skrom ne środ ki wy ra zu, choć bar dziej na -
wią zu ją ce do epo ki, lecz mniej dy na micz -
na ak cja i nie za wsze czy tel ne roz wią za nia
uczy ni ły z niej spek takl mo no ton ny. Mo -
że od biór był by in ny, gdy by po ka za no te
dwie czę ści spek ta klu w od wrot nej ko lej -
no ści. Nie mniej jed nak, w su mie, ta pre mie -
ra by ła bar dzo waż na dla ze spo łu ba le to -
we go i so li stów, któ rzy do sta li szan sę
po ka za nia swo ich moż li wo ści wy kra cza -
ją cych po za gra ni ce kla sycz ne go tań ca. Tak
więc wiel kie bra wa dla twór ców te go wi -
do wi ska: re ży se ra i cho re ogra fa Ro ber ta
Bon da ra, au tor ki sce no gra fii i ko stiu mów
Mar ty ny Kan der, re ży se ra świa tła Ma cie -

Ope ra Ślą ska po no we mu

Dwie pre mie ry
na ko niec se zo nu

Rzekoma ogrodniczka („La fin ta giar di nie ra”)
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ja Igiel skie go, twór czy ni pro jek cji vi deo
Ewy Kra suc kiej, kie row ni ka ba le tu Grze -
go rza Paj dzi ka oraz wy ko naw ców, któ ry -
mi w Sze he re za dzie by li: Mi cha li na Droz -
dow ska, Ka rol Plusz cze wicz i Se ba stian
Si mic, na to miast w Me dei: po now nie Mi -
cha li na Droz dow ska i Se ba stian Si mic,
a po nad to Da niel Ale xan drov, Wio le ta
Hasz czyc, Ar tur Dmo chow ski oraz naj -
młod si tan ce rze: Igor Przy by ła i Ty mo te -
usz Wi niar ski. Kie row nic two mu zycz ne
spra wo wał Ma ciej To ma sie wicz.

Dru gim, po zy tyw nym za sko cze niem
koń ca se zo nu by ła pre mie ra Rze ko mej
ogrod nicz ki Mo zar ta – utwo ru na pi sa ne -
go przez nie speł na 19-let nie go kom po zy -
to ra, przy go to wa na ja ko ko pro duk cja
Ope ry Ślą skiej i Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach. Współ pra ca tych mu zycz -
nych in sty tu cji za po cząt ko wa na zo sta ła
przez Na po le ona Sies sa, któ ry w cza sie dy -
rek to ro wa nia Ope rą Ślą ską był jed no cze -
śnie dzie ka nem Wy dzia łu Wo kal no -Ak tor -
skie go ka to wic kiej aka de mii. Po wrót
do tej tra dy cji ozna cza, że mło dzi ar ty ści
bę dą mo gli spraw dzić się na pro fe sjo nal -
nej sce nie. To do dat ko we, nie zbęd ne w ich
pra cy do świad cze nie, a me lo ma ni po zna -
ją mło dych, do brze za po wia da ją cych się
śpie wa ków i bę dą mo gli śle dzić ich ka rie -
rę sce nicz ną.

Rze ko ma ogrod nicz ka to peł na wi go ru,
miej sca mi ru basz na, ko me dia kry mi nal na,
z ga tun ku kla sycz ne go qui pro quo, hi sto -
ria z za gma twa ną tre ścią, za ska ku ją cy mi
zwro ta mi ak cji, a przy tym wiel ce za baw -
na. Kto za bił, kto ma zo stać czy ją żo ną lub
mę żem – oto pro ble my tej po wsta łej
przed wie ka mi ope ry. Wszyst ko w jak naj -
lep szym ga tun ku – jak u Hitch coc ka:
strzel ba na ścia nie w pierw szym ak cie mu -
si wy pa lić w ostat nim, a że przy tym jest
spo ro śmie chu i za mie sza nia, to tyl ko le -
piej dla ca łe go spek ta klu.

Nie czę sto zda rza się, by po pod nie sie niu
kur ty ny roz le ga ły się okla ski na wi dok po -
ja wia ją cej się przed ocza mi wi dzów sce -
no gra fii (jak przed wie lo ma la ty, pod czas
pre mie ry Gio con dy czy Don Car lo sa).
Jej au to rem był bra zy lij ski ar ty sta Re na to
The obal do, któ ry zna ko mi cie roz wią zał
pro blem wiel kich prze strze ni w skrom nej
ku ba tu rze by tom skiej sce ny. Re we la cyj ne,
bar dzo funk cjo nal ne, a świet nie or ga ni zu -
ją ce prze strzeń roz wią za nia po zwo li ły
sku pić się na wie lo wąt ko wej ak cji, co
by ło nie la da sztu ką. 

Po wie rze nie in ne mu bra zy lij skie mu
twór cy – André Hel le ro wi -Lo pe so wi re ży -
se rii spek ta klu oka za ło się strza łem w dzie -
siąt kę. Ten mło dy twór ca z wiel ką ma estrią
upo rał się z nie ła twą ma te rią za wi łe go li -
bret ta, jak i bu do wą im po nu ją ce go dzie -
ła, peł ne go od nie sień do współ cze snej,
świa to wej, a tak że pol skiej po pkul tu ry de -
tek ty wi stycz nej (ko go tam nie by ło!),
z cy ta ta mi (tak że mu zycz ny mi, prze my co -
ny mi w mo zar tow skiej par ty tu rze) z fran -
cu skiej słyn nej Ró żo wej pan te ry włącz nie.
Był więc Sher lock Hol mes i Her ku les Po -
irot, in spek tor Clo uzot i Mr Chang, a na -
wet – dżen tel men w każ dym ca lu (choć à
re bo urs) – nasz ro dzi my ka pi tan Kloss! Re -
ży ser za rzu cił więc hi sto rycz ne ko tur ny
na rzecz eks po zy cji ak cji w do brze zna nym
en to ura ge’u kul tu ry po pu lar nej. Po zo sta -

je jed nak naj waż niej sze py ta nie: jak uda -
ło mu się wy do być z wy ko naw ców – jak
się oka za ło – wro dzo ne vis co mi ca! Re we -
la cyj nie w swo ich ro lach wy pa dli za rów -
no Ma te usz Zaj del ja ko Don An chi se
(Po de sta), Ewa Maj cher czyk (San dri -
na – rze ko ma ogrod nicz ka), To masz Tracz
(hra bia Bel fio re), Alek san dra Sto kło sa
ja ko Ar min da, w mę skiej ro li Ra mi -
ra – An na Bo ruc ka oraz ge nial na Ewe li -
na Szy bil ska ja ko Ser pet ta i Łu kasz Klim -
czak w par tii Ro ber ta (Nar do). A że to
dzie ło Mo zar ta, choć rzad ko dziś wy sta -
wia ne, więc do wy śpie wa nia by ły par tie
o naj wyż szej trud no ści, za tem wszy scy wy -
ko naw cy mu sie li wy ka zać się naj wyż szym
kunsz tem wo kal nym i pre cy zją co nie by -
ło ła twe, je śli zwa żyć, że przy szło im śpie -
wać czę sto w kar ko łom nych wręcz sy tu -
acjach (ta len ty ak tor skie rów nież zo sta ły
wy ko rzy sta ne w 100 pro cen tach). Do piesz -
czo ny w każ dym de ta lu spek takl za chwy -
cał i roz śmie szał do łez! Per fek cyj ni wo -
kal nie ar ty ści wy do by li z po wie rzo nych im
po sta ci wszyst kie wa lo ry ko micz ne, a nut -
ka współ cze sno ści (i chwi lo wo ko mik so -
wo ści) do da ła uro ku ca ło ści. Na wet przy -
pra wio ne... pie przem sek su scen ki nie

wpra wia ły wi dzów w za kło po ta nie, cho -
ciaż by ły so czy ste i wpro wa dzo ne z roz -
my słem. 

Ab so lut nie urze kła wi dow nię sce no -
gra fia – nie tyl ko gi gan tycz ne wnę trze bi -
blio te ki i sa lo ny moż nych, ale i „świe tli -
ko wa” czy ina czej – pa ra so lo wa – zmyśl na
sce na z dru gie go ak tu, roz gry wa ją ca się
w le śnej, za cza ro wa nej sce ne rii – ni czym
w szek spi row skim Śnie no cy let niej.

Jak za uwa żył André Hel ler -Lo pes bo ha -
te ro wie Rze ko mej ogrod nicz ki uwi kła ni zo -
sta li w sy tu acje, któ re i nam, współ cze -
snym mo gą się przy da rzyć. Stąd po mysł
na po mie sza nie kon wen cji, ale w jak naj -
lep szym sty lu, bo każ dy dro biazg był
czy tel ny i za sad ny, a i wy ko naw cy set nie
się ba wi li.

Wy my ślo ny „z przy tu pem” spek takl,
per fek cyj nie po pro wa dzo ny przez dy ry gen -
ta i kie row ni ka mu zycz ne go – Bas se ma
Aki ki z pew no ścią bę dzie moc ną po zy cją
re per tu aro wą Ope ry Ślą skiej. 

No wy se zon bę dzie za pew ne trud niej szy
dla by tom skich ze spo łów, ale – jak za po -
wia dał dy rek tor Łu kasz Go ik – nie mniej
atrak cyj ny. 

■

„Sze he re zada”

„Medea”
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C
en tral ny ob szar na sze go re gio nu,
ze wzglę du na prze my sło wy cha rak -

ter, la ta ostat niej woj ny na sy ci ły
nie by wa łą ilo ścią schro nów prze ciw lot -
ni czych róż ne go ty pu. Wśród żel be to -
no wych kon struk cji, ma ją cych dać
schro nie nie pod czas na lo tów na tu tej sze
hu ty i ko pal nie, szcze gól nie cie ka wą
gru pę sta no wią jed no oso bo we ukry -
cia, sta wia ne w bar dzo wie lu miej -
scach pod czas nie miec kiej oku pa cji. Po -
mi mo upły wu lat, ich be to no we sko ru py
na dal sta no wią nie od łącz ny ele ment
kra jo bra zu prze my sło we go Ślą ska.

W la tach 30., wraz z roz wo jem lot nic -
twa woj sko we go i wzro stem za gro że nia
na lo ta mi, w wie lu kra jach eu ro pej skich
po ja wi ła się idea two rze nia mi nia tu ro -
wych, wy ko ny wa nych se ryj nie w fa bry -
kach ukryć prze ciw lot ni czych. Schro ny
te mia ły za pew nić w ra zie na lo tu bez pie -
czeń stwo jed nej lub dwóm oso bom. Po -
cząt ko wo pro du ko wa no je ze sta li, naj -
czę ściej w za kła dach zaj mu ją cych się
pro duk cją ko tłów lub rur du żej śred ni cy.
Jed nak w Pol sce, Cze cho sło wa cji czy
w Wiel kiej Bry ta nii te mi nia tu ro we bun -
kry, po dob ne z wy glą du do pan cer nych
bu dek te le fo nicz nych nie zro bi ły zbyt du -
żej ka rie ry, a ich kon cep cja zo sta ła przez
krę gi woj sko we od rzu co na ja ko nie -
eko no micz na. Czyn ni ki od po wie dzial ne
za obro nę prze ciw lot ni czą za da wa ły re -
to rycz ne py ta nie; jak wiel kiej ilo ści lu -

dzi schro ny te po zwo lą na bez piecz ne
prze trwa nie na lo tu, i wo la ły prze zna czyć
pie nią dze na bu do wę du żych schro nów
prze ciw lot ni czych, któ rych roz ma ite ty -
py moż na tak że i dziś od na leźć na wet
w sa mym cen trum Ka to wic. Sta lo we,
jed no oso bo we ukry cia zna la zły się co
praw da w ko mer cyj nej ofer cie hut ni -
czych kon cer nów, i ofe ro wa ne by ły
w ryn ko wej sprze da ży w gęst nie ją cej wo -
jen nej at mos fe rze dru giej po ło wy lat 30.,
o czym świad czą re kla mo we ka ta lo gi
wy ro bów roz ma itych firm z bran ży sta -
lo wej, nie zro bi ły one jed nak spe cjal nej
ka rie ry w żad nym kra ju. Żad nym, z wy -
jąt kiem III Rze szy.

Od sa me go po cząt ku Niem cy zdra dza li
wręcz ob se syj ne za in te re so wa nie mi nia -
tu ro wy mi bun kra mi. To wła śnie owo cem
tej fa scy na cji jest sam ter min, któ rym po -
tocz nie okre śla się te bu dow le; Ein -
man n bun ker, czy li bun kier dla jed ne go
czło wie ka. Przed woj ną pro to ty po we
wzo ry tych ukryć opra co wa ły fir my, ta -
kie jak Man ne smann lub Do rt mund -
-Ho er der Hütten werk A.G. i nie któ re
z tych mo de li skie ro wa no do pro duk cji
se ryj nej. Dziś sta no wią one uni ka ty,
moż li we jed nak wciąż do od na le zie nia
w tej czę ści Gór ne go Ślą ska, na le żą cej
przed woj ną do Nie miec. In te re su ją ce eg -
zem pla rze znaj du ją się np. w Za brzu
w cią gu ul. Wol no ści. Po wy bu chu woj -
ny ze wzglę dów eko no micz nych wy co -

fa no z pro duk cji wer sje sta lo we, a za miast
nich wdro żo no mo de le wy ko ny wa ne
z be to nu, jed nak to wła śnie na la ta woj -
ny przy pa da roz kwit sza lo nej idei sta wia -
nia Ein man n bun krów tam, gdzie tyl ko
moż li we.

Prze my sło we te re ny Gór ne go Ślą ska,
sta no wią ce ze wzglę dów stra te gicz nych
je den z naj waż niej szych, kon tro lo wa nych
przez Niem ców ob sza rów, są wciąż ży -
wym po twier dze niem tych słów. Po mi -
mo iż wszę dzie tam, gdzie do szła hi tle -
row ska ar mia, do tar ła też idea tych
mi nia tu ro wych ukryć, to wła śnie Gór ny
Śląsk, ze wzglę du na mno gość wszel kie -
go ty pu za kła dów, pro du ku ją cych
na rzecz woj ska, stał się wręcz wy lę gar -
nią bun krów te go ty pu. Co cie ka we
w cza sie woj ny zmie ni ła się nie co kon -
cep cja ich za sto so wa nia. Nie mia ły już
być schro na mi dla przy pad ko wych lu dzi
(dla lud no ści cy wil nej bu do wa no zbio -
ro we schro ny róż nych ty pów lub prze bu -
do wy wa no w tym ce lu piw ni ce bu dyn -
ków), na to miast Ein man n bun kry słu żyć
mia ły war tow ni kom, po li cjan tom, ko le -
ja rzom czy sy gna li stom przy ko pal nia -
nych szy bach, sło wem wszyst kim funk -
cyj nym oso bom, wcią gnię tym si łą rze czy
w wo jen ną ma chi nę Nie miec. Ma łe
schro ny po ja wi ły się przy ko le jo wych
na staw niach i dwor cach, przy
bra mach hut i ko palń, przy mo stach
i wia duk tach ko le jo wych, i ge ne ral nie
przy wszyst kich bar dziej lub mniej stra -
te gicz nie waż nych obiek tach. Do funk -
cji mi nia tu ro wych ukryć do szła też ro la
ob ser wa cyj na – ta dru ga istot na zmia na
wy ni ka ła z fak tu, iż wraz z ewo lu cją tak -
ty ki w woj nie lot ni czej, w uży ciu po ja -
wi ły się bom by z za pal ni kiem cza so wym.
W myśl swo je go prze zna cze nia dzie siąt -
ko wa ły one per so nel nie miec kiej obro -
ny prze ciw lot ni czej – i lud ność cy wil ną
już po na lo cie. Gdy po od wo ła niu alar -
mu żoł nie rze i cy wi le wy cho dzi li ze
schro nów i pró bo wa li wśród sza le ją cych
po ża rów ra to wać to, co zo sta ło z ich
miast, ko lej na fa la bomb wy bu cha ła,
zbie ra jąc swo je żni wo na dłu go po od da -
le niu się alianc kich sa mo lo tów. Czło wiek,
scho wa ny w Ein man n bu krze, miał ob ser -
wo wać, gdzie pa da ją ta kie bom by, aby sa -
pe rzy mo gli (na wet po przez ce lo we
i kon tro lo wa ne ich wy sa dze nie) za że gnać
śmier tel ne nie bez pie czeń stwo ze stro ny
zrzu co nej z sa mo lo tu pu łap ki. Stąd też
wy ni ka ło co raz gęst sze roz sta wia nie ta -
kich ukryć w re jo nie za kła dów prze my -
sło wych, na ich te re nie lub w bliż szym
lub dal szym są siedz twie, oraz wzdłuż
szla ków ko mu ni ka cyj nych, zwłasz cza
ko lei. Do za dań oso by kry ją cej się pod -
czas na lo tu w nie wiel kim ukry ciu na le -
ża ło też in for mo wa nie na bie żą co dro gą
te le fo nicz ną szta bu obro ny prze ciw lot -
ni czej, umiesz czo ne go w któ rymś z so -
lid nych, pod ziem nych bun krów, a więc
„śle pe go” w chwi li na lo tu, o ska li znisz -
czeń. Umoż li wia ło to do wódz twu pod -
ję cie de cy zji w ja kie re jo ny w pierw szej
ko lej no ści wy słać eki py ra tun ko we
po od wo ła niu alar mu. W teo rii, ośrod ki
od po wie dzial ne za obro nę prze ciw lot ni -

War tow ni cze schro ny za le ga ją ce w oko li cach sta cji PKP Cho rzów Ba to ry

Kra ina ty sią ca
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czą mia ły już w trak cie trwa nia na lo tu
zbie rać mel dun ki na pły wa ją ce z se tek
Ein man n bun krów, i na ich pod sta wie
opra co wy wać plan i usta lać eta py ak cji
ra tun ko wej, bez ko niecz no ści tra ce nia
cza su na do ko ny wa nie sza cun ku strat
po na lo cie.

Do po zo sta łych za dań ob ser wa to ra
w be to no wym ukry ciu na le ża ło do -
strze ga nie miejsc upad ku ze strze lo nych
sa mo lo tów, za uwa ża nie na nie bie spa do -
chro nów lot ni ków ra tu ją cych się z ze
znisz czo nych ma szyn, a tak że po ten cjal -
ne go de san tu nie przy ja cie la.

Gdy alianc ka ofen sy wa po wietrz na
na Niem cy przy bra ła na in ten syw no ści,
a lo sy woj ny ob ró ci ły się na nie ko -
rzyść III Rze szy, Ein man n bunk ry już
do słow nie za czę ły po ja wiać się jak
grzy by po desz czu. Z bie giem lat woj -
ny po ja wia ły się też co raz now sze ty py
tych ukryć. Roz ma ite wer sje, z któ rych
spo ro moż na wciąż od na leźć na wet
na te re nie Ka to wic, pro du ko wa ły se ryj -
nie fir my: Hänsel&Müller Be ton werk,
Sie mens, Dy wi dag, We ster mann, Moll,
Hu me rohr, En gel&Le on hardt i in ne.
Cie ka wy jest fakt, iż po kształ cie Ein -
man n bun krów moż na czę sto po znać, dla
ja kich struk tur zo sta ły wy ko na ne. O ile
nie miec ka ko lej za ma wia ła typ ukryć
w po sta ci pro ste go wal ca, tak fa bry ki
z bran ży che micz nej czy pe tro che -
micz nej mia ły „swój” mo del – kształ -
tem przy po mi na ją cy jaj ko. Ja jo wa te
Ein man n bun kry moż na do dziś od na -
leźć w re jo nie fa bryk ben zy ny syn te -
tycz nej w Kę dzie rzy nie -Koź lu, Mo no -
wi cach pod Oświę ci miem czy
w oko li cach gli wic kie go Car bo che mu.

Mno gość od mian Ein man n bun krów
oraz kon cep cja ich uży cia sta no wi obec -
nie in spi ra cję dla osób za in te re so wa -
nych ar chi tek tu rą obron ną lub ogól nie po -
ję tą hi sto rią woj sko wo ści, a dla lu dzi
za an ga żo wa nych w tzw. „urban explo ra -
tion” wdzięcz ny obiekt do fo to gra fo wa -
nia, gdyż na Gór nym Ślą sku nie mal
pew ne jest, że zwie dza jąc ja ki kol wiek hi -
sto rycz ny obiekt prze my sło wy lub na le -
żą cy do in fra struk tu ry ko le jo wej, prę dzej
czy póź niej; a ra czej prę dzej, w za się gu
obiek ty wu apa ra tu znaj dzie się ja kiś Ein -
man n bun kier.

O ska li wy stę po wa nia tych obiek tów
świad czy in for ma cja z Atla su For ty fi ka -
cji Wo je wódz twa Ślą skie go. Au tor pu -
bli ka cji, Szy mon Hre ben da in for mu je, iż
choć ta sąż ni sta pra ca obej mu je róż ne -
go ty pu obiek ty no wo żyt nej ar chi tek tu -
ry obron nej, to ce lo wo po mi nię to w niej
wła śnie Ein man n bun kry – bo wiem na -
no sze nie lo ka li za cji i opis kil ku dzie się -
ciu ty się cy te go ty pu obiek tów, po sa do -
wio nych na Gór nym Ślą sku, jest
za da niem nie mal nie wy ko nal nym.

Na sy ce nie ty mi bu dow la mi te re nu
Gór ne go Ślą ska, przy wio dło w ten re gion
in ne go pa sjo na ta for ty fi ka cji. Nie miec -
ki fo to gra fik, Mi cha el Fo edro witz, za fa -
scy no wa ny mno go ścią od mian Ein man -
n bun kra, wy dał al bum fo to gra ficz ny
o ta kim wła śnie ty tu le. Au tor w swo jej
książ ce po da je rzad ki typ schro nów

Schron dla jed nej oso by po rzu co ny w re jo nie sta cji PKP w Wo dzi sła wiu Ślą skim

Uni ka to wy, sta lo wy Ein man n bun kier w Za brzu przy ul. Wol no ści, zwra ca uwa gę do dat ko wa osło na z ce gieł

na gra ni cy Ka to wic – Byt ko wa oraz
Cho rzo wa Sta re go. Zwra ca też uwa gę,
iż za rów no ze wzglę du na ist nie nie
w tym re jo nie dzi siej szych Za kła dów
Azo to wych, jak i Szy bu Pre zy dent, re -
jon ten był na sy co ny wiel ką ilo ścią
jed no oso bo wych bun krów.

Bar dzo nie ty po we jed no oso bo we
schro ny od na leź li z ko lei en tu zja ści hi -
sto rii z Fun da cji Ga le ria Tech ni ki Lu bar
z Ryb ni ka. Fun da cja jest w po sia da niu
m.in. kil ku sa mo cho dów z okre su woj -
ny. W sfe rze za in te re so wań pa sjo na tów
zna la zły się tak że jed no oso bo we schro -

ny, któ re two rzą ple ne ro wą ko lek cję
w Ryb ni ku. W pla nach na przy szłość
fun da cja ma stwo rze nie mu zeum, w któ -
rym wy eks po no wa ne bę dą pa miąt ki bę -
dą ce w po sia da niu jej człon ków.

– Pod kre ślam, że wszyst kie obiek ty
prze nie śli śmy na eks po zy cję za sto sow -
ną zgo dą służb kon ser wa tor skich oraz po -
przed nich dys po nen tów tych schro nów,
m.in. PKP – wy ja śnia Krzysz tof Mę żyk,
pre zes fir my Lu bar S.A. – W ten spo sób
uda ło się po zy skać obiek ty znaj du ją ce się
na te re nie in fra struk tu ry ko le jo wej i za -
kła dów prze my sło wych z oko li cy. Część
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schro nów prze nie śli śmy z ryb nic kiej
dziel ni cy Nie do bczy ce, in ne od na leź li śmy
w Tar now skich Gó rach. Dość rzad ki
schron po zy ska li śmy z te re nów Hu ty Si -
le sia w Ryb ni ku. Tak że z na sze go te re nu
po cho dzi war tow ni czy schron o na praw -
dę uni ka to wej kon struk cji – nie jest jed -
no li cie od la ny z be to nu, ale zbu do wa ny
z seg men tów przy po mi na ją cych kloc ki.
Z pew no ścią jed nak po cho dzi z cza sów
ostat niej woj ny, o czym świad czy za tar -
ta, ale moż li wa do od czy ta nia nie miec -
ka ta blicz ka zna mio no wa. 

Po mi mo wy sił ków wie lu uty tu ło wa -
nych i uzna nych mi ło śni ków for ty fi ka -
cji i ich za in te re so wa nia Ein man n bun -
kra mi, do dnia dzi siej sze go nie uda ło się
opra co wać peł ne go usys te ma ty zo wa -
nia ich ty pów. Wie le, tak że tych „ślą -
skich” Ein man n bun krów, fi gu ru je w pro -
fe sjo nal nej li te ra tu rze te ma tu ja ko „typ
nie zna ny”. Wy ni ka to za pew ne z fak tu,
że pod sam ko niec woj ny, za po trze bo -

wa nie na te bu dow le by ło tak wiel kie, iż
czę sto wy ko na nie nie wiel kich par tii
schro nów zle ca no lo kal nym fir mom
bu dow la nym, w ogól nym za ry sie okre -
śla jąc wy mo gi tech nicz ne ja kie speł niać
ma ją bun kry, zaś resz tę szcze gó łów zo -
sta wia jąc in wen cji wy ko naw ców. W ten
spo sób po wsta wa ły od mia ny je dy ne
w swo im ro dza ju. Przy kła dem te go ty -
pu „re gio nal ne go” wzo ru Ein man n bun -
kra jest kil ka eg zem pla rzy wy ko pa -
nych ze swo jej ory gi nal nej lo ka li za cji
i po rzu co nych w le sie w re jo nie Chełm -
ka przy dro dze do Ja worz na. Choć
z grub sza za le ga ją ce przy szo sie mo de -
le przy po mi na ją kon struk cję fir my We -
ster mann, tą aku rat „wa ria cję na te mat”
stwo rzył we dług nie po twier dzo nych in -
for ma cji lo kal ny za kład be to niar ski.

Na te re nach wo je wódz twa ślą skie go
wśród nie zli czo nych be to no wych re lik -
tów ostat niej woj ny, na obec ność war -
tow ni czych schro nów z cza sów oku pa -

cji na kła da ją się licz ne sta no wi ska bo -
jo we zwa ne Koch bun kra mi. Choć dla
oka po stron ne go ob ser wa to ra struk tu ry
te są nie mal iden tycz ne, to Koch bun kry
prze zna czo ny by ły do wal ki a po ja wi ły
się w te re nie w związ ku z roz pacz li wą
bu do wą li nii obron nych, któ re po wsta -
wa ły pod ko niec 1944 ro ku i uchro nić
mia ły waż ny ślą ski re gion przed ra dziec -
ką ofen sy wą. Od le wa ne w po lu, za po -
mo cą drew nia nych form, be to no we
sta no wi ska dla dwóch żoł nie rzy
od schro nów war tow ni czych od róż nić
moż na m.in. dzię ki spo rej wiel ko ści
strzel ni com, któ re umoż li wia ły pro wa -
dze nie ognia (w prze ci wień stwie do Ein -
man n bun krów, któ rych wą skie szcze li -
ny ob ser wa cyj ne słu ży ły je dy nie do
kon tro li te go, co dzie je się w oko li cy).
Po my sło daw cą ta nie go sta wia nia ma łych
bo jo wych sta no wisk był po dob no gau -
le iter Prus Wschod nich Erich Koch,
i stąd na zwa „bun kry Ko cha”. W na szym
re gio nie obiek ty te ma so wo wy stę pu ją
we wschod nich dziel ni cach Dą bro wy
Gór ni czej i So snow ca, i wcho dzi ły
w skład li nii obron nej B -2 (li nia B -1 bie -
gła da lej na Wschód, opie ra jąc się m.in.
o zam ki szla ku Or lich Gniazd, któ re
od oku pan ta otrzy ma ły na swo ich przed -
po lach swe go ro dza ju zmo der ni zo wa ne
szań ce). Od mien ne go ty pu Koch bun kry
bez tru du zna leźć moż na w my sło wic -
kiej dziel ni cy Słup na w re jo nie tzw. trój -
ką ta trzech ce sa rzy oraz w wie lu miej -
scach na Opolsz czyź nie. Te w więk szo ści
nie uży te w wal ce bun kry w la tach 50.
wy ko py wa ne by ły przez Woj sko Pol skie
i gro ma dzo ne w spe cjal nych punk tach
zbior czych, ce lem prze nie sie nia ich
i ufor ty fi ko wa nia miejsc waż nych dla
PRL -owskich władz. Jed nak że i tu prze -
ja wiał się nie do wład ko mu ni stycz nej or -
ga ni za cji – więk szość ta kich skła do wisk
po nie miec kich schro nów ni gdy nie zo -
sta ła roz ła do wa na, a obiek ty zgro ma dzo -
ne przez od dzia ły in ży nie ryj ne Woj ska
Pol skie go od na leźć moż na w oko li cach
Opo la i Ra ci bo rza. Po gru po wa ne w sze -
re gach dzie siąt ki Koch bun krów sto ją
w tych skła dach do dnia dzi siej sze go.

W sza lo nym i za ska ku ją cym mno go -
ścią od mian świe cie ślą skich Ein man -
n bun krów, choć są one na ma cal nym do -
wo dem tra gicz nej woj ny – jest też
ukry ta opty mi stycz na re flek sja. Po mi -
mo pie czo ło wi to ści, z ja ką roz sta wia -
no te schro ny gdzie tyl ko się da ło, ża -
den z nich nie mu siał ko niec koń ców
być wy ko rzy sta ny zgod nie z prze zna -
cze niem – ślą skie mia sta unik nę ły nio -
są cych za gła dę na lo tów dy wa no wych.
Cie ka wost kę sta no wi też fakt, że
po 1945 ro ku, w pa ra noi zim no wo jen -
nych przy go to wań do od par cia ata ku ze
stro ny „im pe ria li stów”, PRL -owska
obro na prze ciw lot ni cza, w du żej mie -
rze opie ra jąc się o po nie miec ką in fra -
struk tu rę, nie tyl ko pla no wa ła wy ko rzy -
sty wać Ein man n bun kry, ale prze nio sła
wie le z nich w bar dziej traf ne (jej zda -
niem) lo ka li za cje, da jąc im nie ja ko
„dru gie ży cie”. To już jed nak osob na hi -
sto ria. ■

Zgro ma dzo ne w la tach 50. a na stęp nie porzucone Koch bun kry przy sta cji PKP w Przy wo rach Opol skich

Schron ob ser wa cyj no -war tow ni czy przy za byt ko wym szy bie Lu iza w Za brzu
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P
ier wot ny re ne san so wy dwór w Sie dli -
mo wi cach wznie sio no w XVI wie ku

za spra wą ro dzi ny von Schin del. Obiekt
zo stał znisz czo ny w 1633 ro ku przez nad -
cią ga ją ce woj ska szwedz kie. Od bu do wa -
no go w sty lu ba ro ko wym. Praw dzi wy
roz kwit pa łac za wdzię cza He in ri cho wi
von Korn, któ ry w la tach 1873-1875 roz -
bu do wał obiekt na da jąc mu ce chy mod -
ne go wów czas neo re ne san su.

Re zy den cja, któ rą od po ło wy XVIII wie -
ku sta no wi ło czte ro skrzy dło we za ło że nie
ba ro ko we, w re zul ta cie prze bu do wy sta -
ła się dwu kon dy gna cyj nym pa ła cem,
któ ry zo stał na kry ty dwu spa do wym da -
chem z bo ga to zdo bio ny mi lu kar na mi. Ca -
łość za ło żenia by ła zbu do wa na na pla nie
li te ry L. Od stro ny pół noc nej do bu do wa -
no też czte ro kon dy gna cyj ną wie żę z ce -
bu lo wa tą ko pu łą. W nie wiel kiej od le gło -
ści po wsta ła ka pli ca i ma ła oran że ria.

Pięk nie zdo bio ne ele wa cje – bo ga te
w pi la stry, ob ra mia otwo rów okien -
nych, bo nio wa nia, ster czy ny, to tyl ko
nie któ re ozdob ne de ta le pa ła cu, wśród
któ rych nie za bra kło tak że gry fów
i masz ka ro nów. U wej ścia re zy den cji sta -
nę ły dwa ka mien ne lwy w po zy cji sto -
ją cej z gło wa mi zwró co ny mi ku so bie.
He in rich von Korn, dr fi lo zo fii, mi ło śnik
i znaw ca sztu ki, do brze znał sym bo li kę
zwie rzę cia, któ rym na ka zał przy ozdo bić
scho dy pro wa dzą ce do pa ła cu. Wy bór ten
nie był przy pad ko wy. Por tal wej ścio wy
ozdo bio no kar tu szem her bo wym ro dzi -
ny Korn oraz mot tem „can di de et cau -
te” (za cnie i prze zor nie).

Ostat nim przed wo jen nym wła ści cie -
lem pa ła cu w Sie dli mo wi cach był wnuk
He in ri cha, dr fi lo zo fii, uczest nik I woj -
ny świa to wej, ka pi tan w sta nie spo czyn -
ku Ri chard von Berg mann –Korn. Nie -
ste ty – tak pa ła cu, jak i je go nie
oszczę dzi ły la ta II woj ny świa to wej. Ary -
sto kra ta zo stał przy wró co ny do czyn nej
służ by woj sko wej i skie ro wa ny na front
wschod ni, tra fił do nie wo li ra dziec kiej
i zmarł w obo zie je niec kim. Po za koń -
cze niu dzia łań wo jen nych w pa ła cu za -
go ści li czer wo no ar mi ści, któ rzy dłu go
mie li tu swo ją kwa te rę. Przez ko lej nych
pięć lat ma ją tek w Sie dli mo wi cach był
za rzą dza ny przez woj ska so wiec kie,
nie wia do mo, dla cze go tak dłu go sta cjo -
no wa li w tej ma łej i nie ma ją cej żad ne -
go zna cze nia mi li tar ne go wio sce. Być
mo że od po wiedź na te wąt pli wo ści jest
ta ka, że Ro sja nie cze goś usil nie tu szu -
ka li, i choć trud no jed no znacz nie to po -
twier dzić, fak tem jest, że do dziś po mi -
mo upły wu lat ist nie ją w sie dli mo wic kim
pa ła cu miej sca i obiek ty owia ne ta jem -
ni cą.

Do naj cie kaw szych na le ży wie ża wy -
bu do wa na obok pa ła cu, któ ra mia ła
z nim pod ziem ne po łą cze nie. On sam
wznie sio ny jest na wznie sie niu w miej -
scu daw ne go dwo ru, po któ rym po zo sta -
ły po tęż ne przy po ry wy sta ją ce z na sy pu.
Z pew no ścią po sia dał swo je pod ziem ne
kon dy gna cje. Świad czą o tym za pa dli -
ska; być mo że to tyl ko za wa lo ne piw ni -
ce a być mo że bar dziej roz bu do wa ne
tu ne le, któ re na dal skry wa ją swo je se kre -

Śląskie
ta jem nice cz. 7

Pod strażą kamiennych lwów

ty. Pa ła co wa wie ża, sta no wią ca od -
dziel ny do bu do wa ny ele ment jest po łą -
czo na pod zie mia mi z pa ła cem. Jed nak
przej ście to nie jest wej ściem na wyż sze
kon dy gna cje wie ży, na któ re moż na by -
ło tyl ko i wy łącz nie do stać się nie ist nie -
ją cym już dziś łącz ni kiem. Na to miast
z po zio mu grun tu moż na wejść je dy nie
do nie wiel kie go po miesz cze nia w pod -
sta wie wie ży, któ re nie ma po łą cze nia
z wyż szy mi kon dy gna cja mi.

Pa łac w Sie dli mo wi cach po wo li za bie -
ra czas, po 1950 ro ku utwo rzo no tam
PGR, funk cjo nu ją cy do po cząt ku
lat 90. XX w. Nie ist nie je już żad ne z pa -
ła co wych po miesz czeń po za sa lą ba lo -
wą, któ ra z du żym za pa dli skiem w pod -
ło dze przy po mi na o daw nej świet no ści
bu dow li. W nie wy ja śnio nych oko licz no -
ściach znik nął też kar tusz her bo wy.
Dwa ka mien ne lwy, któ re strze gły nie -
prze rwa nie pa ła co wej bu dow li oraz jej
ta jem nic przez po nad sto lat zo sta ły prze -

nie sio ne do Bo ga ty ni. Ich war ta zo sta -
ła bru tal nie prze rwa na ok. 1974 ro ku. Pa -
ła co wa fon tan na, na któ rą spo glą da ły, nie
ist nie je, po zo sta ły trzy sta re ja wo ry
i wspo mnie nia o pięk nym pa ła cu. Sie -
dząc w ich cie niu spo glą dam na pięk nie
zdo bio ny por tal wej ścio wy, na któ rym
wid nie je da ta 1875; to nim wcho dzi li
miesz kań cy i ich go ście. Pa łac ni gdy nie
zo stał wpi sa ny do re je stru za byt ków,
uwzględ nio no ale ję li po wą przy dro dze
do Mro win, ale ję li po wo -dę bo wą pro wa -
dzą cą od mły na wod ne go do la su, na to -
miast sam pa łac ska za no na za gła dę.

■

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”.

Sie dli mo wi ce, re zy den cja me ce na sa sztu ki

Kim był czło wiek, któ re go na zwi skiem zo sta ła na zwa na jed na z waż niej szych
ar te rii ko mu ni ka cyj nych XIX wiecz ne go Wro cła wia? Otóż He in rich von Korn po ‐
cho dzą cy z ro dzi ny zna nych wro cław skich wy daw ców był wiel kim ary sto kra ‐
tą, człon kiem wie lu sto wa rzy szeń, ko lek cjo ne rem i me ce na sem sztu ki. Ja ko je ‐
den z ini cja to rów po wsta nia Mu zeum Sta ro żyt no ści Ślą skich hoj ny mi da ra mi
z wła snej ko lek cji wspo ma gał Ślą skie Mu zeum Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu.

Po cząt ki te go za cne go księ gar skie go ro du się ga ją 1729 ro ku, kie dy to Jo hann
Ja cob Korn, po wró ciw szy z prak tyk w Ko bur gu za czął dzia łać ja ko sa mo dziel ‐
ny księ garz w Ber li nie. Po nie speł na trzech la tach prze niósł się do Wro cła wia,
gdzie w 1732 ro ku za re je stro wał się ja ko oby wa tel te go mia sta i za ło żył fir mę
ku piec ko ‐księ gar ską z sie dzi bą w po bli żu wro cław skie go ryn ku. Jesz cze te go sa ‐
me go ro ku Korn wy sta wił na Tar gach Lip skich pierw szą wy da ną we Wro cła wiu
książ kę. Je go wy daw nic two „Korn” wy da wa ło mię dzy in ny mi „Schle si sche pri ‐
vi le gier te Sta ats ‐, Kriegs ‐, und Frie den ze itung”, póź niej prze kształ co ną
w „Schle si sche Ze itung”; naj star szą i naj dłu żej wy da wa ną ga ze tę wro cław ską.
Ko lej ni spad ko bier cy prze jąw szy fir mę kon ty nu owa li pro fil wy daw nic twa. Wy ‐
da wa li i dru ko wa li książ ki i pra sę po nie miec ku, m.in. „Schle si sche Ze itung”, ale
też wie le po zy cji w ję zy ku pol skim, jak pol skie słow ni ki i pol ską li te ra tu rę pięk ‐
ną (Ko cha now skie go, Trem bec kie go, Kar piń skie go i in nych), a tak że Bi blię w prze ‐
kła dzie księ dza Wuj ka, licz ne pod ręcz ni ki, książ ki dla mło dzie ży i ksią żecz ki do na ‐
bo żeń stwa.

He in rich Korn po więk szył do tych cza so wą fir mę o pa pier nię. Za za słu gi dla roz ‐
wo ju mia sta, otrzy mał w 1882 ro ku ty tuł szla chec ki, a je go na zwi skiem na zwa ‐
na zo sta ła jed na z wro cław skich ulic (dziś ul. Kro me ra). Po mi mo, że był wła ‐
ści cie lem ma jąt ku z pa ła cem w Paw ło wi cach, w 1867 ro ku na był od hra bie go
von Pückler pa łac w Sie dli mo wi cach. Tak oto roz po czę ła się zło ta era pięk ne ‐
go neo re ne san so we go pa ła cu, któ re go strze gły dwa ka mien ne lwy.

JULIA MONTEWSKA
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JAN PAWEŁ KRASNODĘBSKI

* * *

Przymierzasz szmatki przed lustrem,
gram ze sobą w szachy, właśnie
straciłem wieżę.  W fiolecie ci pięknie,
ale bardziej pasuje bordo, takie
jak szlafrok, w którym co rano
czule szeptałaś: Pobudka!
Czerwień z żółcią daje pomarańczę,
zapomnij o tych kolorach.
Tracę gońca.
Ta chabrowa chusta jest znakomita, 
ale do sandałków lepsza jest biel.
I zawsze w południe tak jest.
Odwiedzasz mnie, niekiedy dotykasz.
A potem krwawi lustro, pękają ściany.
I nawet szachownica staje się płomieniem.      

* * *

Dzisiaj masz urodziny,
odkurzyłem twój portret, ten jasny
koło regału, z którego nadal wystaje
Człowiek bez właściwości, bardzo delikatnie
odkurzyłem tą chińską miotełką, 
którą kupowaliśmy w Cepelii, pamiętasz.
W domu jest czysto, dziewczyna z parteru
co tydzień sprząta, raz w miesiącu myje
okna. Papierosów nadal nie palę,
to cię na pewno ucieszy.
Odpoczywaj spokojnie, przyniosłem
twoje ulubione królewskie strelicje
i światełko czerwone, które właśnie
zapalam.

* * *

Goście już wyszli, możemy posprzątać.
Janek przecierał podpuchnięte oczy
i bawił się sznurem, 
Romek podrzucał pistolet, 
po każdym kieliszku chwytał się za głowę, 
Ewa krzyczała, że jest bardzo śpiąca,
rozsypywała niebieskie tabletki, 
Andrzej i Małgosia mówili o Porsche
zmiażdżonym przez drzewo,
przyjechali do nas składanym rowerem.
Wreszcie jest cicho i drzwi są zamknięte.
Zdmuchniemy świece, otworzymy okna
i wyjedziemy do dalekich krajów,
nikt nas tam nie znajdzie
i nawet w Zaduszki nikt nas nie odwiedzi.

* * *

Spalę to wszystko, nigdy tu nie wrócę
Bez sensu                                                                        
Nowotwory, powodzie, huragany
Pożary
I tutaj też będzie pogorzelisko
Jeszcze tylko do ciebie zadzwonię
Może mi wytłumaczysz
Dlaczego świat się tak odwrócił
I gdzie są nasze papierosy
Golden  American
Stoję nieruchomo z pudełkiem zapałek
Stara i głupia
I słyszę
Abonent zmarł
Proszę zostawić wiadomość

* * *

Którejś nocy zobaczyłam krew
na twoich wargach, kochanych wargach,
które dawały mi tyle pieszczoty,
mówiłeś, że nic ci nie dolega
i przymierzałeś dawne marynarki, 
a krew przestała być tajemnicą, 
byłeś wściekły, że nie możesz
zdążyć do łazienki, plułeś na mnie 
i przeklinałeś, potem było spokojniej, 
cieszyłeś się, że jesteś szczupły, 
byłeś już bardzo chudy, Jasieńku, 
lekarz powiedział, że tylko opieka 
paliatywna, zmalałeś, przychodziła 
pielęgniarka, krzyczałeś na nią 
zawstydzony, już nie wstawałeś z łóżka,
płakałeś, mówiłam, że nadal bardzo cię 
kocham, prosiłeś, żebym to powtarzała 
i krztusząc się krwią, trzymałeś mnie za rękę 
i tak umarłeś, usłyszałam głos z nieba,
och, Johny, skończyła się twoja historia, 
och, Mary, skończyło się twoje cierpienie, 
będę nadal o ciebie dbała, urnę postawiłam 
na szafce 
z kosmetykami, 
pudruję policzki, maluję usta, 
życzę dużo zdrowia i szczęścia, 
najdroższy.
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* * *

Za oknem piękna bażancica wysiaduje młode, 
czwarta noc bezsenna, 
a przecież dobrze wiem, 
że to gałęzie tak się ułożyły i nie muszę jej
odwiedzać,
dokarmiać,
przykry jest ten świat.
W dzień nie rozumiem, 
gdzie jawa a gdzie majaczenie,
myśli się gonią, nie do poskładania.   
Trzeci tydzień nie wychodzę z mieszkania,
a najgorsze dopiero nastąpi.
Nie mogę pojąć jak można powiesić się na klamce
od drzwi, 
ale mógłbym spróbować,
albo chociaż umrzeć na serce, 
tak cicho. 
W głowie huczy moje imię wołane przez ojca, 
niech się ten potwór ode mnie odczepi. 
Nad ranem myślę, 
że mógłbym siekierą zabić żonę i dzieci, 
boję się, 
nigdy tego nie zrobię, 
nie mam żony,
nie mam dzieci,  
smutno mi,
bażancica mnie oszukała, 
świat mnie oszukał, 
sam siebie oszukałem,
paprocie uschły, 
przeklęte słońce, 
nie do zniesienia księżyc, 
kiedyś mogłem czytać,
mogłem się modlić, 
mogłem się dotykać, 
mogłem śnić, 
wszystko ponure i bez sensu, 
to się już nie zmieni.
Czwarty tydzień nie wychodzę z mieszkania.
Z regału wychyla się profesor Kępiński,
kto to widział w depresji pisać o depresji.

* * *

Siedzimy nadzy przy okrągłym stole, 
gramy w bakarata.
Oszukuję, 
dostajesz same dobre karty.
Wygrałaś już prawie wszystko.
Zwyciężyłaś  kobiety, 
do których beznadziejnie lgnąłem,
pokonałaś rozpaczliwy hazard
w poszukiwaniu domu,
i alkohol na waleczność, 
i proszki na istnienie.
Teraz plujesz i gardzisz mną.
I mówisz, że ostatnie rozdanie.
Oszukuję, 
dostajesz dziewiątkę i króla.
Wygrywasz. 
Wbijasz korkociąg w moje prawe oko. 
Wstajesz i odchodzisz.
Dym z papierosa ubiera twoją postać.

* * *

Muszę odpocząć.
Chowamy bliskich w ziemi
i patrzymy w niebo. 
Kruki odlatują.
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Bo
wszyst ko za czę ło się od śmier ci
oj ca.

Mó wię tak, ale sam wiem, że nie praw -
dę mó wię.

Bo oj ciec mó wił, że sy nu, ty mnie do -
pro wa dzisz do gro bu, do gro bu mnie do -
pro wa dzisz, po wta rzał. I to prze ze
mnie, prze ze mnie się po wie sił, w kuch -
ni na lam pie po wie sił, że bym pierw szy
go zna lazł po po wro cie, bo wie dział, że
te ostat nie je go gro sze za bra łem i na pi -
wo, na pi wo, wte dy jesz cze z chło pa ka -
mi, bo jak mia łem pie niąż ki, te pie niąż -
ki gów nia ne jed ne, to mia łem
to wa rzy stwo. Na wet się i ja kieś dziew -
czy ny zda rza ły, kie dy pie niąż ki mia łem.
Nie zbyt je lu bi łem, bo się mnie ba ły, ale
raz jed na, ta co spro wa dzi ła się nie daw -
no do ko mu nal nych, od cią gnę ła mnie
od ogni ska, bo pi li śmy wte dy przy ogni -
sku, to ona od ognia w ciem ność la su
pro wa dzi ła i tam do tknę ła mnie, nie
wiem, dla cze go mnie, mo że na złość
Gra ba rzo wi, bo po do bał się jej, a po -
szedł z in ną, więc ona do tknę ła mnie,
a że już jak pro wa dzi ła w tę le śną
ciem ność, prze czu wa ło mo je cia ło, mo -
je cia ło prze czu wa ło coś, to kie dy do -
tknę ła, twar dość się na gle zmie ni ła
w pla mę, w mięk kość, w sa mą mo krość,
że mu sia łem ją ude rzyć, wte dy pierw -
szy raz ude rzy łem, po ciem ku, po omac -
ku i tyl ko usły sza łem: za co, kur wa,
za co, że szczę ścia ci chcia łam dać tro -
chę? To za wo ła łem, że by so bie szła, że
od niej nie chcę. Nie chcę, tak za nią
krzy cza łem, a to nie by ła praw da, bo
od każ dej bym wziął, ale kie dy nie mo -
głem już wziąć, to co mia łem zro bić, nie
po mę sku się przy znać, że już za póź -
no, dla te go pięść sa ma wy sko czy ła
na oślep i po tem przy ogni sku jak by pa -
trzy ła na spuch nię tą war gę, do któ rej
tam ta od war gi przy kła da ła bu tel kę, zim -
ne pi wo wle wa ła w sie bie, bu tel kę
przy kła da ła do ust. Więc to nie praw da,
że się od śmier ci oj ca za czę ło, za wsze
by ło we mnie, tyl ko przy cza jo ne cze ka -
ło na wła ści wą chwi lę. I kie dy się wy -
do sta wać na uczy ło, kie dy po zwo li łem
się mu wy do sta wać, oj ciec nie wy -
trzy mał, kie dy wszyst kie ciot ki z na szej
stro ny to rów za czę ły ga dać mu, że ja to,
że ja tam to, że ja  tu, że  ja  tam, że w te -
dy  że  nic  do bre go i że  zrób  coś z  sy nem
bo  nic  do bre go  nic  do bre go. Nic.

Kto to wy trzy mał by?
Sam zo sta łem, bo ni by peł no tych

krew nia ków, sio stra dwie wsie da lej, dru -
ga dwie w dru gą stro nę, mat ka z nią, ale
mat ka go rzej niż ja i go rzej niż oj ciec,
go rzej niż ja, go rzej, go rzej. To co to jest,
że się nie szczę ścia i cho ro by tak się
do sie bie gar ną, tak przy cią ga ją, że się
po tem pa rzą i mno żą. I zno wu, zno wu,
i zno wu. Tak się tra fi łem ro dzi com,
mat ce oj cu tra fi łem się – ostat nie dziec -
ko, że nie wy trzy ma li już ze so bą, że wy -
go nił mat kę oj ciec i już nie by ło mat ki
oj ca, roz dzie li li się prze ze mnie, tu oj -

ciec, tam mat ka. I dłu go to nie trwa ło,
prze ze mnie oj ciec skoń czył ze so bą, a ja
go z lam py zdjąć nie mo głem, ciot kę,  wu -
ja wo ła łem.

Po tem nie pa mię tam.
Ale z wio sną ro bo tę zna la złem, to tu

się coś po mo gło, to tam, jak się ma si -
łę, to się na ży cie da za ro bić, za pra co -
wać, u ciot ki  wu ja ro bi łem, a po ro bo -
cie ciot ka ka za ła się w ich ła zien ce na wet
myć, to nie mu sia łem wo dy grzać u sie -
bie, obiad za wsze da ła cie pły, do brze go -
tu je ciot ka, kar to fle za wsze so sem po la -
ne, mię so mu si być, bo wuj lu bi, że by
mię so na obiad. Ro bi łem u ciot ki  wu ja,
ale Gra barz i resz ta się za czę li na śmie -
wać, że jak osioł ha ru ję, jak ośli sko, ośli -
sko. Ośli sko – wo ła li, ośli sko wiel kie
z cie bie, że się da jesz wy ko rzy sty wać
i się ciot ce  wu jo wi po sta wi łem, wszyst -
kie cho in ki spod pło tu ścią łem sie kier -
ką, bo nie chcie li mi dać na pi wo, dzie -
sięć cho inek, za jed ną zło tów kę jed no
drzew ko, sie kie ra w pniak wbi ta pod sto -
do łą by ła, chwy ci łem i – na pi wo ża łu -
je cie, a cho inek nie ża łu je cie – wo ła łem.
Wte dy ciot ka  wuj po li cję we zwa li,
na mnie bied ne go jed ne go po li cję wy -
dzwo ni li, ro dzo ne ciot ka  wuj, i wte dy
tra fi łem pierw szy raz do za kła du. I le -
ka rze, i far tu chy, i za strzy ki. Bo la ło.

O tym nie chcę.
Ale wresz cie wró ci łem do do mu,

za te na sze to ry wró ci łem – tak wszy scy
ga da li o tych do mach – za to ra mi, to by -
ła na sza gra ni ca, tam świat mój się
cho wał. Więc do do mu wró ci łem i że -
by nikt nie ga dał, że nie je stem go spo -
darz, że nie dbam, to piw ni cę wy sprzą -
ta łem, po wy no si łem wszyst ko, spa li łem
gra ty, wy rzu ci łem, że jak przy szedł wo -
dę spi sy wać, to się na dzi wić nie mógł,
nie mógł na dzi wić, że ta ki po rzą dek.
Wte dy ciot ki zza to rów za czę ły za glą -
dać do mnie, ki wać gło wa mi, co któ ra
przyj dzie, sta nie w pro gu i ki wa gło wą,
ki wa. I wy my śli ły ciot ki po tej po li cji
i cho in kach, że ja na gło wę je stem cho -
ry i że trze ba mi wy ro bić ren tę, bo z cze -
go bę dę żyć, jak pra co wać nie chcę, kto
mnie zresz tą do in nej niż tej naj gor szej
pra cy przyj mie, to trze ba ren tę. Ale
po tym szpi ta lu, gdzie mnie po li cja za -
wio zła, to ża den le karz nie chciał nic na -
pi sać, że na wła sne żą da nie wy sze -
dłem, że le cze nie nie do koń czo ne, że nie
nie  nie  nie  nie  nie  nie. Do pie ro ta ki je -
den wziął ciot kę na bok, i mnie wziął
na bok, beze mnie nie chciał ni by o mnie
ga dać. I mó wi: przy jedź cie do mnie
do szpi ta la, ale nie do te go, te go za mia -
stem, co mam raz w ty go dniu dy żur, tam
po ga da my, mo że się uda coś na pi sać, to
mo że i ren ta by by ła, po ga da my, po ba -
dać trze ba, bo bez ba dań nie ma pa pie -
rów żad nych. I jak wy cho dzi li śmy od te -
go dok to ra, to ciot ka za wró ci ła się, że
ni by jesz cze na si ku przed dro gą, bo
mnie sa mo cho dem przy wio zła, a ja po -
sze dłem na pa pie ro ska, no i po tem już
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oka za ło się, że ciot ka prze ciw -
ko mnie z le ka rzem się zmó wi -
ła, ta ka jed na, za klął bym, ale
o ro dzo nej nie mo gę. Bo z le -
ka rzem się zmó wi ła, że by wziąć
wszyst ko do szpi ta la, pi ża mę
ku pi ła, skar pet ki i ga cie na każ -
dy dzień, i trzy jesz cze in ne
ciot ki za bra ła, że by mnie w tym
szpi ta lu zo sta wić.

I tak po je cha li śmy w piąt kę.
Ciot ka Zoś ka za kie row ni cą,

ciot ka Ma ry sia z przo du, a ciot -
ka Ba sia i ciot ka Jó zia wzię ły
mnie z ty łu w śro dek. I tak je -
cha li śmy do szpi ta la, ni by to
na ba da nia i z le ka rzem na roz -
mo wę, na roz mo wę, tak, na roz -
mo wę. I za je cha li śmy, i we szli -
śmy, i w środ ku kla mek już nie
by ło, to na po cząt ku jesz cze się
nie do my śla łem, o co im cho -
dzi, na po cząt ku nie. Ale dok -
tor mó wi, że jak już je stem, to
trze ba zo stać ty dzień dwa na ba -
da nia, bo bez ba dań ren ty nie
bę dzie żad nej, i zo stać, i zo stać.
To ja mó wię, że gdy bym ja wie -
dział, że tu kla mek nie bę dzie, to nie tyl -
ko bym nie wsiadł do tak sów ki ciot czy -
nej, ale i zła pać się nie dał na si łę, ale jak
już je stem, to wyj ścia nie mam. I za raz
mnie na sa lę za pro wa dzi li, a tam sa mi
nie nor mal ni, w każ dej sa li, ko ry tarz
dłu gi, drzwi po obu stro nach, sa le,
w każ dej nie nor mal ni sie dzą. Je den
mo dli się, dru gi śpie wa, trze ci wy -
je. I za raz ja kaś dziew czy na do nas na sa -
lę we szła i buch – bluz kę ścią gnę ła,
a pod bluz ką tyl ko cyc ki biu sto no szem
le d wo przy kry te. Że to ni by wszyst kich
no wych tak wi ta i po cie sza, że by smut -
no nie by ło. No to po my śla łem, że mo -
że ja koś się uda tu prze trzy mać, a ciot -
ki jesz cze na ga da ły, że bę dą przy jeż dżać,
że od wie dzą, nie zo sta wią. I nie moż na
po wie dzieć, co i rusz któ raś się zja wia -
ła i za wsze coś do bre go przy wo zi ła, tyl -
ko że nie mo głem trzy mać u sie bie
w szaf ce, bo oka za ło się, że ci sza leń cy
to wszyst ko wy cią gną i wszyst ko zje dzą,
to sio stry na dy żur ce trzy ma ły. Wszyst -
ko co kto do stał z do mu, pod pi sy wa ły
i trzy ma ły u sie bie i po tro chu co dzien -
nie wy dzie la ły. Dy żur ka oszklo na, wejść
nie moż na, bo kla mek z na szej stro ny nie
ma, a pod dy żur ką za wsze przy naj -
mniej dzie siąt ka cho rych i że by sio stry
co da ły pro szą, a sio stry uda ją, że nie wi -
dzą i nie sły szą, pa pier ki prze kła da ją
i tyl ko raz  dwa dzien nie to do mo we wy -
da wa ły i po tro chu.

Uda ło się prze żyć.
Wró ci łem do do mu z pa pie ra mi,

do gmi ny po sze dłem, do urzę du trze ba
by ło, i oka za ło się, jak mnie za czę li li -
czyć, że ja po oj cu trzy hek ta ry mam
i po dwór ko za du że, że ren ty mnie wy -
cho dzi trzy dzie ści zło ty, bo na hek ta rach
ja za ra biam sześć set. Ja kie za ra biam,

prze cież le żą nie ru szo ne, mó wię, a ta
pin da tle nio na zza biur ka mó wi, to trze -
ba ru szyć, ta ki chłop du ży, mło dy i sil -
ny, a za dar mo pie nię dzy chce, tak ta pin -
da zza biur ka mó wi ła. I już ją chcia łem,
tę cip kę, zna czy mo ja pięść chcia ła, po -
trak to wać, ale ona chy ba coś do my śli -
ła się, za czę ła wo łać te in ne pin decz ki
ci pecz ki i stra szyć za czę ły, że jak się nie
uspo ko ję, to po li cja  po li cja  po li cja. To
co mnie ro bić by ło, z cze go żyć, zno wu
tro chę u ciot ki  wu ja po prze pro sze niu
i na sa dze niu no wych cho inek pra co wać
za czą łem, ale oni te raz go rzej przy ci ska li
i pil no wa li. Już sam w do mu nie zo sta -
wa łem, już ni cze go stam tąd wy nieść się
nie da ło, bo na klucz za mknię te, jak ja
na po dwór ku. To se my ślę, job wa szu
mać, Za nie wskich Pa weł wró cił z Bel -
gii i go spo dar kę po no we mu ro bi, to
u nie go co znaj dę, i do brze ja po my ślał,
bo u Za nie wskich ina czej zu peł nie.
U ciot ki  wu ja tyl ko wiecz nie, a czy ta -
blet ki wzię te, a gdzie idziesz, a do mu się
trzy maj, a jak pi wo to tyl ko bez al ko ho -
lo we, bo ta blet ki, al bo i oran ża da jak dla
dzi dziu sia, a u Za niew skich chło pów
róż nych przy ro bo cie peł no, to za wsze
da dzą za pa lić, a i wy pić by ło, a jak nie
by ło, to za ro bo tę pa rę zło ty się na le ży
i moż na ku pić co do wy pi cia. I raz
przy wód ce, co sam ją po sta wi łem, ni -
by po wy pła cie i na uro dzi ny mo je
wła śnie, wy mknę ło się, że ja ni gdy
dziew czy ny, ni gdy dziew czy ny, że tyl -
ko wi dzia łem w te le wi zji, no i Za nie -
wskie mi po wie dzie li, że przy wio zą
z Bel gii na rze czo ną, ale ja że jak to,
praw dzi wą przy wio zą, że ja ka to bę dzie
chcia ła je chać bez wi dze nia, bez po zna -
nia. A oni że bym był spo koj ny mó wią,
bo na rze czo na bę dzie jak praw dzi wa ba -

ba, ty le że dmu cha na, ale
wszyst ko, co z ba bą bę dzie
moż na z nią zro bić, a jesz cze
le piej, bo nie bę dzie py sko wać
i wy my ślać, i gde rać. I czy
chcę, czy nie chcę, mam ga -
dać, no to chcia łem. I przy -
wieź li mnie ją przed Bo żym
Na ro dze niem, w sa mą wi gi lię,
a że ciot ka  wuj za pro si li na wi -
gi lię, to za bra łem, bo chcia łem
na rze czo ną przed sta wić. Skąd
mia łem wie dzieć, że jak ciot -
ka zo ba czy, jak ją go łą wno szę,
bo po co ubie rać, jak nie mar -
z nie, to na wi dok tych wiel kich
cyc ze mdle je i aż do szpi ta la
w sa me świę ta tra fi?

No skąd?
Świa ta nie zmie nię, nie

zmie nię, sły szę to do oko ła,
ale dla cze go nie zmie nię? Je -
że li chcę, to mo gę, mo gę!
Dla te go po sta no wi łem, że
sko ro mam na rze czo ną, to
mu szę mieć na ży cie. Na ży -
cie mu szę mieć. I wte dy przy -
po mnia łem pin dy, pin decz ki

od pie nię dzy. Tak, trze ba do wój ta iść,
po wie dzieć, kto z nim pra cu je i zro bić
po rzą dek, bo pew nie nikt ni gdy mu nie
po wie dział praw dy w oczy, te mu ele gan -
ci ko wi w przy wą skim gar ni tur ku.
Wiem, wiem, że ni by ta kie te raz naj -
mod niej sze, przy cia sne ma ry nar ki i wą -
skie spodnie, ale nie wy glą da to po waż -
nie, ta kie la lu sio we. To my ślę, pój dę
i mu po wiem: zmień pin decz ki i gar ni -
tu ry. No to idę, a tam po dro dze jesz cze
jed na pin decz ka z ęą, sie dzi przy biu -
recz ku i pi to li bez toł ku. Pro szę pa na,
pan wójt za ję ty  srę ty, pro szę przyjść kie -
dy in dziej  śmin dziej – jak to kie dy in -
dziej, ja je stem klient, ja je stem pe tent,
ja je stem miesz ka niec, ja wy bie ra łem te -
go go gu sia w pa pie ro so wych majt kach
i te raz co – mam cze kać? O nie, więc nie
słu cham tej pin decz ki  ciu mecz ki, otwie -
ram drzwi ga bi ne tu, ta za mną w szpi -
lecz kach: nie wol no! nie wol no! Co, mi
nie wol no?! To ja wal czę o przy szłość,
ja! Wa aaaaaaal ka!! Wol no ooość!!!
Wcho dzę, a ten: co pan tu ro bi?! Pa ni
Go siu  sro siu, co to ma zna czyć?! Pro -
szę wyjść! Wyjść! No to ja mu po ka żę
wyj ście, ja mu po ka żę, do pa dam do te -
go go gu sia, ła pię go za kra wat kę, wy -
cią gam na ko ry tarz, pin decz ka le ci
za wój tem i: ojej, pa nie wój cie, ojej, czy
pa nu nic się nie sta ło? Sza le niec! Sza -
le niec! – wo ła. Dzwoń cie po po li cję,
dzwoń cie do do mu wa ria tów! – wo ła.
A ja wra cam i sia dam na fo te lu wój ta
i – ta aaaaaaaaaaaaa – czu ję to.

Mam wła dzę.
Po tem zja wia ją się ci wy dzwo nie ni

przez pin decz kę i wszyst ko się koń czy.
Tyl ko far tu chy i ból, mój lo sie, mój ludz -
ki  nie ludz ki lo sie.
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Ł
u kasz Gór nic ki w Dwo rza ni nie pol -
skim (1566) wie le miej sca po świę cił

był roz wa ża niom na te mat dwor no ści,
dwor skie go za cho wa nia się, umie jęt no -
ści by cia w to wa rzy stwie, a w tym
orien to wa nia się, wręcz ko ne ser stwa,
w do bie ra niu i kre acji żar tów, dow ci pów
czy roz śmie sza ją cych, choć nie co eli tar -
nych, aneg dot (nb. ana gram z Dan te go!).
Uwa żał, iż pol sz czy zna jest uboż sza
od ję zy ka wło skie go, w któ rym jak że ła -
two ukła dać ka lam bu ry: „mat to na -
to” – ‘po sadz ka z ce gły’, „mat to na -
to” – ‘głu piec od uro dze nia’; „se non ha
let to” – ‘sko ro nie czy tał’ lub ‘sko ro nie
ma łóż ka’ (Ł. Gór nic ki: Pi sma. T.I.
Oprac. R. Pol lak, War sza wa 1961, s. 55
i 223). Jan Ko cha now ski miał wów -
czas 36 lat i jesz cze pra wie dwie de ka -
dy trze ba by ło cze kać na pu bli ka cję je -
go ze bra nych z róż no ra kich rę ko pi sów
(te krą ży ły wśród dwor skich krę gów
i po mię dzy są sia da mi Czar no le skie go
Cza ro dzie ja) Fra szek (1584). Mi ko łaj
Rej na to miast był już zna ny ze swe go ru -
basz ne go i ry zy kow ne go w do bie wo jen
re li gij nych hu mo ru, bo ja ko część koń -
co wą ob szer ne go Źwie rzyń ca, w któ rym
roz ma itych sta nów lu dzi, zwie rząt i pta -
ków kształ ty, przy pad ki i oby cza je są wła -
snie wy pi sa ne (1562) za mie ścił Fi gli ki,

li czą ce, naj pierw 211, a po tem
(1574) 236 epi gra ma tów, czy li krót -
kich, 8-wer so wych sa ty rycz nych lub
li rycz nych wier szy ków, pod su mo wa -
nych po in tą. Stąd po mysł Gór nic kie go,
by Re ja uczy nić bo ha te rem jed nej z dzie -
ją cych się na dwo rze kró lew skim Zyg -
mun ta Au gu sta dow cip nych hi sto ry jek,
wy wo ła nych błęd ną in ter pre ta cją słów
i alu zją do zna nej wi docz nie w tym to -
wa rzy stwie nie wy bred nej nie miec kiej fa -
ce cji (prze tłu ma czo nej po tem na ła ci nę
przez Jo han ne sa Huls bu scha w an to lo -
gii Sy lva ser mo num […], Ba zy lea 1568,
z któ rej zresz tą ko rzy stał Rej, po więk -
sza jąc swój zbiór Fi gli ków). 

Oto do bra ne brac two wy bie ra się
na bie sia dę do cho rą że go sę do mir skie -
go, Mi ko ła ja Tar ła (tak wte dy od mie nia -
no to na zwi sko!). Dia log to czył się na -
stę pu ją co: „Pa nie, a wszak u Tar ła? – Ja ki
ta ki od po wia dał: U Tar ła; aż do pa na
Re ja przy szło, któ ry gdy go też spy ta no:
Pa nie, a wszak u Tar ła? – on za raz, by
z bi cza, ze dwu jed no uczy nił sło wo
i rzekł: Wie ją dia beł, jać -em jej tam
w ogon nie pa trzał” (Gór nic ki, op. cit.,
s. 222). Jest to dla au to ra ada pta cji
wło skie go Il Cor te gia no Bal ta za ra
Ca sti glio ne go (1528) „tref ność […]
naj sub tel niej sza” (Gór nic ki, ib.), gdyż

Blask FRASZEK

JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
zo stał tu po łą czo ny szcze ro pol ski ka lam -
bur („U Tar ła” – „utar ła”) ze wspo mnia -
ną aneg do tą o śre dnio wiecz nym su -
kien ni ku, któ ry po dej rze wa swo ją
nie chluj ną słu żą cą o kra dzież cen nej weł -
ny w ce lach hi gie nicz nych. Bez czel na
zło dziej ka od ci na się rze mieśl ni ko wi,
mó wiąc, że od ro ku nie pod cie ra tył ka!
Ten wy bu cha: „A nie chże dia beł za glą -
da ci w za dek! Ja zaś ra czej ci uwie rzę,
bo wi dzę, że je steś do sta tecz nie plu ga -
wa” (P. Stę pień: Rej Gór nic kie go. Fi lo -
lo gicz ne śledz two w spra wie ska to lo gicz -
nych „tref no ści”. „Pra ce Fi lo lo gicz ne.
Li te ra tu ro znaw stwo” 2017, nr 7, s. 50). 

Tak więc Rej słyn ny jest nie tyl ko
z pra wie po wszech nie zna ne go po wie -
dzon ka, „iż Po la cy nie gę si, iż swój
ję zyk ma ją” (Źwie rzy niec. Do te go, co
czy tał. Vi de: H. Mar kie wicz, A. Ro ma -
now ski: Skrzy dla te sło wa. War sza -
wa 1990, s. 555), w któ rym wy raz gę si
jest przy miot ni kiem, a nie – jak za pew -
ne są dzi więk szość lu dzi, cy tu ją cych tę
fra zę – rze czow ni kiem! Ko cha now ski pi -
sał dow cip nie, by udo wod nić Gór nic kie -
mu, że pol sz czy zna nie jest gor sza
od tak wy sła wia nej pod ów czas włosz -
czy zny. Nie kie dy au to ro wi Tre nów po -
ma ga ła hi sto ria, a w tym i hi sto ria ję zy -
ka: po emat unie śmier tel nia ją cy Or szul kę
(dziś: Ur szul kę) był „pi sa ny złza mi”:
„Jan Ko cha now ski, nie for tun ny ociec,
swo jej na mil szej dziew ce złza mi na pi -
sał”. Ozna cza to, że po eta za miast atra -
men tu użył łez, na śla du jąc w tym ge ście
sa me go Owi diu sza; „łza” w daw nych
cza sach to „słza” lub „złza” (vi de:
W. Wy dra, W. R. Rzep ka: Chre sto ma tia
sta ro pol ska. Tek sty do ro ku 1543. Wro -
cław 1984, s. 423 i 428). Do cza su no -
wo cze sne go wy da nia kry tycz ne go
Tre nów, co na stą pi ło w ro ku 1983, de -
dy ka cję utwo ru dru ko wa no błęd nie:
„z łza mi na pi sał” (vi de: J. Ko cha now ski:
Dzie ła pol skie. Oprac. J. Krzy ża now ski,
War sza wa 1960, s. 599), a to jest zu peł -
nie in na sy tu acja pi sar ska: zwy kli lu dzie
pi su ją swo je li sty „z łza mi” czy też „ze
łza mi”, a tyl ko Owi diusz bądź Ko cha -
now ski nie uży wa in kau stu, lecz wła -
snych łez do kre śle nia słów god nych po -
mni ków! 

O Frasz kach Ko cha now skie go po -
wsta ło mnó stwo stu diów, ese jów i szki -
ców. Moż na je pod su mo wać, mó -
wiąc – jak Bar tło miej Pa proc ki w 1578
ro ku – o au to rze Tre nów ja ko „oj cu ję -
zy ka pol skie go”, a ści ślej: oj cu li te rac -
kiej pol sz czy zny! Na wet sam Rej przy -
zna wał, iż w na ukach bie glej szy i wyż szy
od nie go jest Ko cha now ski. My zaś mo -
że my ła two prze ko nać się o prze pa ści (li -
te rac kiej!), ja ka dzie li ła obu XVI -wiecz -
nych pi sa rzy. Oto pod ję li po dob ny te mat
isto ty ko bie co ści, czy li te go, co Wło dzi -
mierz Ma ja kow ski spro wa dzał do „cie -
pła ko bie ce go”. W 8-wer so wym fi gli ku
Dziew ka, co czer wo ne no gi mia ła wi dzi -
my prze chod nia, wo ła ją ce go: „Tu ogień
w rzy ci sro gi” (M. Rej: Fi gli ki. Wstęp
J. Krzy ża now skie go. Oprac. M. Boksz -
cza nin. War sza wa 1970, s. 52). Pro po -
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zy cja „upie cze nia kieł ba ski” jest wy -
śmia na ty mi sło wy: „Mnieć, pa nie,
trud no, ale już tam w kuch ni / Naj dziesz
ogień go to wy, jed no moc no dmuch ni!”
(ib.). In ny tak sa mo ska to lo gicz ny wier -
szyk brzmi na stę pu ją co: „Uj rzał je den,
a dziew ka pie rze so bie chu s ty, / Uwią -
zła jej ko szu la w sil ny ogon tłu sty. /
Rzekł jej: – ‘Ła ko my tył masz, otoć zje
ko szu lę! / Ale chcesz li jej dać w łeb,
dam ja to bie ku lę.’ / Po wie da ła: – ‘Nic,
pa nie, utrzeć się to chcia ła, / Iżeś ją miał
ca ło wać, tak się na dzie wa ła.” / On plu -
nąw szy sko czył precz, śmie chu do syć
by ło, / Bo też na tę kwe sty ją tak się rzec
go dzi ło” (ib., s. 51). Ko cha now ski po -
dob ną te ma ty kę kon tak tów oral no -ge ni -
tal nych za mknął w li ry ku 6-wer so wym,
a przy tym o wie le ja śniej szym syn tak -
tycz nie i o wie le wy kwint niej szym lek -
sy kal nie (nie ma tu ani Re jo wej „rzy ci”,
ani „ogo na”): „Do bry pan ja kiś, ja dąc so -
bie w dro gę, / Uźrzał u dziew ki w po lu
bo są no gę. / ‘Nie chodź – po wia da – bez
bo tów, ma ra da’ / Bo ma cie rzy zna tak
zwie trze je ra da.’ / ‘Ła ska wy pa nie, nic
jej to nie wa dzi, / Chy ba, że by ście pi ja li
z niej ra dzi.” (J. Ko cha now ski: Dzie ła
pol skie…, s. 150). W do da nym do edy -
cji Krzy ża now skie go Słow ni ku wy ra zów
lek sem ma cie rzy zna otrzy mał na stę pu -
ją ce ob ja śnie nie: pu den dum mu lie bre;
ma jęt ność mat czy na, spa dek po mat ce
(ib., s. 929). Te „pu den da” ko bie ce
pięk nie tłu ma czy Słow nik En glish -Po -
lish Ka zi mie rza Bu la sa i Fran ci sa
J. Whit fiel da (New York – War sza -
wa 1967, s. 751) ja ko „czę ści srom ne”.
Au tor Fra szek na wet w skrom nym wier -
szu ucie ka się do ry mu ho mo ni micz ne -
go („ma ra da” – „zwie trze je ra da”, czy li
za do wo lo na, kon ten ta), a tak że do po lip -
to to nu („ra da” – „ra dzi”). Wi dać tu re -
to rycz ne ukształ to wa nie tek stu, choć
te mat by wa bła hy i dwu znacz ny. Dziew -
czy na udat nie wy śmie wa ama to ra zie lo -
nych ja błek czy wi no gron, a zło śli wy
Alek san der Brückner pi sał nie traf nie, iż
Ko cha now ski jest mi zo gi nem!

Z mło do ści stu denc kiej pa mię tam wy -
kła dy zna ko mi tej ję zy ko znaw czy mi,
prof. Ewy Ostrow skiej, na któ rych in ter -
pre to wa ła m.in. frasz kę Do gór i la sów,
za czy na ją cą się wer sem: „Wy so kie gó -
ry i odzia ne la sy!” (Ko cha now ski: Dzie -
ła pol skie…, s. 205). Otóż utrzy my wa -
ła, że to gó ry są odzia ne (jak de lią,
do dał by Że rom ski) la sa mi, a nie że
obok wy so kich gór ma my tu od dziel nie
la sy, któ re są zie lo ne, odzia ne li ść mi (vi -
de: E. Ostrow ska: „Odziać” i je go sy no -
ni my. „Ję zyk Pol ski” 1952, z. 1-2). Ja ko
au tor ka roz pra wy Ze stu diów nad hi sto -
rią wy ra zów: „ga dać”, „gad ka”, „ga -
da nie” („Ję zyk Pol ski” 1958, z. 4) czę -
sto wy py ty wa ła słu cha czy, co dla nas
zna czy słów ko „gad ka”. Ale czy wspo -
mi na ła o Gad ce Ko cha now skie go
(do cze go po wró cę) nie pa mię tam, choć
wiem, iż sta ra ła się nie uży wać ani wul -
ga ry zmów, do któ rych za li cza ła nie -
win ne – mo im zda niem – sło wo „smar -
kać”, ani po ru szać dwu znacz nej te ma ty ki. 

Sam wpa dłem na trop wy ja śnia ją cy
fra zę „noc dwo ista” z ero ty ku Do Mag -
da le ny (Ko cha now ski, Dzie ła pol skie,
s. 217). Za koń cze nie ma dry ga łu, czy li
pie śni mi ło snej, brzmi: „Mo wy nie
mam, pło mień po mnie ta jem ny cho dzi,
/ W uszu dźwięk, a noc dwo ista oczy za -
cho dzi”. Oczy wi ście, cho dzi tu o śród -
noc ną prze rwę w za sy pia niu, o czym pi -
sał już Ho mer (vi de: J. Pa szek: „Nadzy
w zbroi, w cza sie”. Zeug ma i syl lep sa
w po ezji Sta ni sła wa Ba rań cza ka.
W t. zb.: Na bo ku. T. 4: Pi sa rze teo re -
ty ka mi li te ra tu ry?... Red. na uko wa:
J. Olej ni czak i A. Sza wer na -Dyrsz ka.
Ka to wi ce 2016, s. 49). Mo że my się tyl -
ko do my ślać, że po eta po mię dzy pierw -
szym i dru gim snem ma rzy lub mo dli się
do pięk nej Mag da le ny. 

Gór nic ki twier dzi, że naj sub tel niej sze
żar ty łą czą w so bie „rze czy dwu wy kład -
ne”, czy li ma ją ce co naj mniej dwa róż -
ne sko ja rze nia (Gór nic ki: ib., s. 222).
Ko cha now ski sta ra się wy zy skać dwu -
znacz ne cza sow ni ki, ta kie jak „na wra -
cać” we frasz ce Na po sła pa pie skie go:
„Po śle pa pie ski rzym skie go na ro du, /
Uczysz nas dro gi, a sam chy biasz bro -
du. / Na wra caj le piej niż li twój wóź ni -
ca, / Strzeż nas tam za wieźć, gdzie
płacz i te sk ni ca” (Ko cha now ski: ib.,
s. 154, podkr. J. P.). Oczy wi ste jest, iż po -
seł pa pie ski mo że źle na wra cać, czy li
nie sku tecz nie ewan ge li zo wać Po la ków!
Pró bu je też po eta czar no le ski wy kry wać
w rzad kich rze czow ni kach ewen tu al ne
ka lam bu ry: „Z ser cam się ro śmiał
Ję drze ja słu cha jąc, / Kie dy do do mu
przy szedł na rze ka jąc: / ‘A kat jej pro si,
by się ku mnie mia ła, / Te raz się, mał -
pa, z pod chło pia wy rwa ła‘” (ib., s. 148,
podkr. J.P.). Mał pa, czy li nie rząd ni ca,
uwal nia się od związ ku z mło dzi kiem
(pod chło pie lub pod chło pię), al bo wy -
do sta je spod chło pa, któ re go wiek nie
jest dla Ję drze ja, oczy wi ście, tak istot -
ny! We frasz ce O go ściu nie ja sne, bo mo -

że na wet wul gar ne, okre śle nie amo rów
(„swadź bił”) zde rza się z po dob nym
i brzmie nio wo, i se man tycz nie okre śle -
niem „snać bił go spo dy nią” (ib., s. 182).
Dla po ety jed nak „swadź bić” jest bar -
dziej ak cep to wal ne, bo łą czy się ten cza -
sow nik wszak z we se lem i go da mi. 

Re kor dem wie lo znacz no ści oka za ło
się igrzy sko od czy ty wa nia ta jem nych
zna czeń wspo mnia nej już frasz ki pt.
Gad ka (ib., s. 234). Wier szyk opi su je ja -
ko weś „źwie rzę o jed nym oku”, „któ re
za wż dy stoi w kro ku”; „śle pym beł tem
w nie strze la ją”; „głos je go by pio ru no -
wy”, „a za lot nie pra wie zdro wy”. Krzy -
ża now ski w przy pi sach do Dzieł pol skich
(s. 845) twier dzi, że cho dzi tu o „lu fę
musz kie tu opie ra ne go na wi dłach lub ar -
ma ty osa dzo nej na la we cie”. Ma rian
Pan kow ski w ese ju Pol ska po ezja nie -
okrze sa na (pró ba okre śle nia zja wi ska)
(„Tek sty” 1978, nr 4, s. 45) po le mi zu je
z Krzy ża now skim, wi dząc w 6-wer so -
wym wier szy ku „por tret cia ła ho mo sek -
su ali sty”! Ja nusz Pelc, ja ko ko men ta tor
i edy tor Fra szek w se rii „Bi blio te ka Na -
ro do wa” (Wro cław 1991, s. 155), zga -
dza się z obu po przed ni ka mi, czy li do -
strze ga w tej „za gad ko wej gad ce” i ge ja,
i ar ma tę! Jo an na Du ska w ela bo ra cie
pod ba ro ko wym ty tu łem Ta jem ni cza
„Gad ka” z księ gi II „Fra szek” Ja na Ko -
cha now skie go. Roz wią za nie za gad ki
(w t. zb.: Wią za nie so bót ko we. Stu dia
o Ja nie Ko cha now skim. Red. E. La so -
ciń ska i W. Paw lak. War sza wa 2015,
s. 348-355) uj rza ła w owym „źwie rzu”
prze no śny ustęp i de skę z wy cię tym
otwo rem, opar tą na czte rech drew nia -
nych no gach! Ostat nio do za wo dów
o laur im pe ra to ra in ter pre ta cji przy stą -
pił lin gwi sta z Kra ko wa, Ma ciej Eder,
któ ry pod su mo wu je wy sił ki ry wa li i wy -
gła sza Sa lo mo no wy wy rok, iż w Gad -
ce zde rza się klucz ob sce nicz ny z klu -
czem ska to lo gicz nym, bo opi sy wa na
be stia to „ob raz ko bie cych ge ni ta liów,
być mo że nie cał kiem pre cy zyj nie od róż -
nio nych od czę ści po śled niej” (M. Eder:
Za gad ko we „źwie rzę o jed nym oku”,
czy li o frasz ce III 78 Ko cha now skie go.
„Pra ce Fi lo lo gicz ne. Li te ra tu ro znaw -
stwo” 2017, nr 7, s. 28). Do pó ki Eder nie
prze ko na in nych współ za wod ni ków
do swo ich tez, do pó ty me ta przed szyb -
ko bie ga cza mi w tej oso bli wej – per ma -
nent ne i spek ta ku lar ne me ta mor fo zy
pa łecz ki – szta fe cie bę dzie od le gła! Ale
sum ma sum ma rum jest to po ży tecz ne dla
nie wy gas(z)ania do cie kań ba daw czych
nad dzie łem Ja na z Czar no la su! 

Po tych wy wo dach i dy wa ga cjach chy -
ba ja sne się sta je, iż lek tu ra utwo rów
Ko cha now skie go nie jest „kasz ką man -
ną”, iż ję zyk pol ski jest jed no cze śnie bar -
dzo bo ga ty, ale i za wi kła ny w swo ich ko -
rze niach i roz ga łę zie niach, cze go
do wo dem nie chaj po zo sta ną opie wa ne
tu „złzy” w „no ce dwo iste”. A po nad to
po eta lu bił pić wi no i prze gry zać zna ną
na Ślą sku „szoł drą” (vi de: Do po etów
oraz Do Wę dy)!

■ 59
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P
a weł Mac kie wicz – wy traw ny
czy tel nik oraz ba dacz po ezji, pro -

zy i kry ty ki naj now szej – dał się po -
znać ja ko au tor mo no gra fii W kra ju
peł nym te ma tów. Ka zi mierz Wy ka ja -
ko kry tyk po ezji (2012) oraz dwóch
ksią żek kry tycz no li te rac kich: Pi sa ne
osob no. O po ezji pol skiej lat pierw -
szych (2010) i Ma łe i mniej sze. No tat -
ki o naj now szej po ezji i kry ty ce
(2013). Jest on tak że edy to rem. Wy -
dał cen ny i po trzeb ny zbiór fe lie to nów
Ka zi mie rza Wy ki z lat 1945-1948
(Tyl nym po mo stem. Fe lie to ny ze bra -
ne, 2014), po prze dzo ny in struk tyw -
nym wstę pem, ob ja śnia ją cym
hi sto rycz no li te rac ki kon tekst fe lie -
to ni stycz nej prak ty ki au to ra słyn nej
Szko ły kry ty ków, a tak że po dej mu ją -
cy re flek sję nad za ło że nia mi pro gra -
mo wy mi i wy ma ga nia mi sta wia ny mi
przez nie go kry tycz no li te rac kiej pro -
fe sji. Opu bli ko wał rów nież wy bór
wier szy Mar ci na Sen dec kie go (Pa -
miąt ka z ce lu loz, 2014), do mknię ty
syn te tycz nym po sło wiem, wy kła da -
ją cym re gu ły ist nie nia tej nie ła twej po -
ezji, sy tu owa nej przez au to ra wy bo -
ru bra wu ro wo, choć prze ko nu ją co,
po mię dzy Ró że wi czem a Rim bau -
dem, po ezji otwar tej na zda rze nia
słów, ta jem ni cze szy fry, nie uf ne za -
rów no wo bec moż li wo ści po ro zu -
mie nia, jak i kon tak tu z rze czy wi sto -
ścią po za ję zy ko wą. Wła śnie Sen dec ki
sta nie się dla Mac kie wi cza waż nym
zna kiem naj bliż szej tra dy cji. 

Twór czość po ety, jed ne go z naj cie -
kaw szych przed sta wi cie li po ko le nia

„Bru lio nu”, nie ła twa i bez kom pro mi -
so wa, to dla kry ty ka i ba da cza wy zwa -
nie wiel kiej wa gi. Przy na leż ność po -
ko le nio wa Mar ci na Sen dec kie go idzie
wszak w pa rze z je go cał ko wi tą i ra -
dy kal ną osob no ścią. Pa weł Mac kie -
wicz do sko na le zda je so bie spra wę
z trud no ści i po wa gi przed się wzię cia
opi su do tych cza so wej ca ło ści po -
etyc kie go do rob ku au to ra Far szu, co
wię cej, ma świa do mość, że pro jekt ca -
ło ści wpi sa ny w tę twór czość nie
ist nie je. Jed no cze śnie jest przy go to -
wa ny do pod ję cia te go wy zwa nia
jak ma ło kto, ja ko re cen zent, głę bo -
ko wsłu cha ny w nie zwy kle wy ma ga -
ją cą po ezję Sen dec kie go, tak że ja ko
re dak tor i au tor po sło wia do wy bo ru
je go wier szy. W „ma łych” tek stach
Mac kie wi cza po świę co nych po ecie
kieł ku ją po my sły roz po zna nia je go
ory gi nal nych po etyc kich szy frów,
bez na iw nej po ku sy ra dy kal ne go ob -
ja śnia nia ciem ne go świa ta wier szy. 

Se qu el. O po ezji Mar ci na Sen dec -
kie go to pierw sza mo no gra fia po -
świę co na tej in try gu ją cej twór czo ści,
bły sko tli wa i eru dy cyj na, bli ska świa -
dec twu po etyc kie go tek stu, uważ na
i peł na in wen cji w od kry wa niu praw -
dzi we go gąsz czu li te rac kich na wią zań,
po do bieństw i za leż no ści. Ty tu ło wy
ter min, za po ży czo ny ze słow ni ka fil -
mo we go, jest spo so bem kon cep tu al -
ne go uchwy ce nia fe no me nu me to dy
twór czej Sen dec kie go, po ety szcze gól -
ne go ty pu po wtó rze nia, któ re jest re -
pe ty cją i za ra zem prze two rze niem,
swo istym cią giem dal szym, a na sy ce -

KSIĄŻKI JOANNA KISIEL

Poetyka sequelu

nie po wta rzal no ścią i roz ma itość
prze two rzeń nie spro wa dza się w je -
go dzie le do li te rac kiej za ba wy, lecz
uj mu je – jak pi sze Mac kie wicz – „za -
rów no sto su nek po ety do rze mio sła,
jak i sa mo iden ty fi ka cję ar ty sty w ob -
rę bie wy bra ne go prze zeń za so bu li te -
rac kich na wią zań”. 

Kom po zy cję książ ki okre śla ją
kie run ki tro pie nia „se qu elo we go”
cha rak te ru twór czo ści Sen dec kie go
w czte rech ob sza rach: po pierw -
sze – „w pra cy po ety u pod staw ję zy -
ka”; po dru gie – wo kół po wro tów
do ko rze ni wła snej po ezji, a więc idei,
te ma tów, au to rów i wier szy, któ re
szcze gól nie moc no na je go twór -
czość wpły nę ły; po trze cie – w po wro -
tach do tra dy cji awan gard li te rac -
kich XX wie ku i po czwar te 
– w in ter tek stu al nych dia lo gach z tra -
dy cją, któ ra zy ska ła ran gę kla sycz nej
i ka no nicz nej. Za my ka ją cy książ kę
roz dział po dej mu je py ta nie o cha rak -
ter me ta fo ry ki Sen dec kie go z in ten cją
uchwy ce nia za sad me ta fo rycz nych
eks pe ry men tów po ety.

Roz dział Nie ze słów. (Trzej pa no -
wie S.) po dej mu je do głęb ną ana li zę
warsz ta tu ję zy ko we go au to ra Opi sów
przy ro dy, zo ba czo ne go w kon tek ście
twór czo ści po etów mu bli skich – Pio -
tra Som me ra i An drze ja So snow -
skie go. La ko nicz ność, for mal ny an ty -
tra dy cjo na lizm, epi ste mo lo gicz ne
ostrze wier sza, ko niecz ność „zwol nio -
nej lek tu ry”, eks plo ra cja ci szy, wy czu -
le nie na brzmie nio wą war stwę słów,
re la cja mię dzy sło wem a me lo dią,
swo ista ma te rial ność wier szy, ale
tak że spo sób na wią zań do ge no lo gicz -
nych wzor ców – wy zna cza ją prze -
strzeń owych po rów nań, na wią zań
i ko re spon den cji. Wszyst kie one bar -
dzo do brze słu żą wie lo stron nej cha -
rak te ry sty ce swo isto ści po etyc kie go
idio mu Sen dec kie go, od sła nia ją niu -
an se je go im ma nent nie za pi sa nej
w wier szu sa mo świa do mo ści twór -
czej, He ideg ge row ski pa tro nat ję zy -
ko wej prak ty ki, wa run ko wa nej przez
„skry tość mó wie nia” i je go tem po ral -
ny aspekt. Po ka zu ją tak że, w ja ki spo -
sób fa scy na cja po ety ję zy ko wym „tu
i te raz” uza sad nia i uru cha mia pro ce -
du rę po wtó rze nia w wier szu. Se qu el
w tym ro zu mie niu ja wi się ja ko „pró -
ba do strze że nia raz jesz cze, w spo sób
nie uprze dzo ny, te go, co już zo sta ło zo -
ba czo ne, od kry cia „skry te go trwa nia
mó wie nia” w po wie dzia nym; jest
pra cą u „ko rze ni ję zy ka” w na dziei
stwo rze nia je go no wej po sta ci,
przy czym dro ga do ce lu wie dzie
przez wiersz, a nie na od wrót”. Roz -
dział do cie ka ją cy źró deł po ezji Sen -
dec kie go („nie ze słów”?), w bły sko -
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tli wych ana li zach utwo rów, zwłasz cza
po rów naw czych, po ka zu je, czym jest
i cze mu słu ży po wtó rze nie, bę dą ce
kon se kwent nie prze twa rza niem, wa -
run ko wa nym cza sem i fa scy nu ją cy -
mi po etę kon kret ny mi oko licz no ścia -
mi mó wie nia.

Roz dział Wła dza na zy wa nia re al no -
ści. (Wo bec No wej Fa li) prze no si
czy tel ni ka mo no gra fii w sam śro dek
no wo fa lo wych spo rów o rze czy wi -
stość przed sta wio ną w wier szu, po zo -
sta jąc wszak że w krę gu za gad nień
zwią za nych z po znaw czą wła dzą po -
ezji. Lek tu ry Sta ni sła wa Ba rań cza ka,
Ry szar da Kry nic kie go, Ju lia na Korn -
hau se ra, for ma cyj ne dla Sen dec kie go,
po wra ca ją w fi ne zyj nych re mi ni scen -
cjach zwłasz cza w je go wcze snej
twór czo ści, pro wo ku ją cych py ta nia
o spo so by sto so wa nia iro nii i au to iro -
nii, pod szy ty szy der stwem ka ta stro -
fizm, iro nicz ną ele gij ność czy wresz -
cie pro duk tyw ność no wo fa lo wej
me ta fo ry ki. Obec ność w wier szach
me ta fo ry or ga ni zmu, eks plo ato wa nie
mo ty wu mię sa – świet nie wy do by te
w ana li zach – wska zu ją ty leż na ich
no wo fa lo wy ro do wód, co sens owe -
go prze two rze nia, któ re – jak prze ko -
nu ją co do wo dzi dr Mac kie -
wicz – okre śla pod sta wo wą za sa dę
po ezji au to ra Tra pu. Zna ko mi te ucho
in ter pre ta to ra wy chwy tu je w niej nie -
zwy kle sub tel ne re mi ni scen cje sty li -
stycz ne, wer sy fi ka cyj ne, ryt micz ne,
od sła nia przed czy tel ni kiem splot li -
te rac kich na wią zań, któ re po nad po -
eta mi No wej Fa li wio dą w roz ma ite
stro ny: Fran cisz ka Kar piń skie go, Mi -
ro na Bia ło szew skie go, Cze sła wa Mi -
ło sza. Se qu el ozna cza w tym wy pad -
ku „po wrót, wie lo ra zo wy i za wsze
kry tycz ny, cza sem nie po zba wio ny
iro nii, a na wet prze ko ry w sto sun ku
do na uczy cie li”. Co cie ka we, rze tel -
nie od by ta lek cja – jak roz po zna je
uważ nie czy ta ją cy Sen dec kie go Mac -
kie wicz – nie jed no krot nie wska zać
mo że ucznio wi dro gę po rzu ce nia mi -
strza, tak że w imię głę bo ko uwew -
nętrz nio ne go no wo fa lo we go im pe ra -
ty wu po znaw czej nie uf no ści.

Roz dział Czy re pe ty cja nu dzi? (Wo -
kół Ame ry ka nów) wska zu je na in ny
krąg tra dy cji, waż ny dla Sen dec kie -
go tak za spra wą mło dzień czych lek -
tur, jak i doj rza łych przed się wzięć
trans la tor skich, no wo jor ską szko łę
awan gar do wej po ezji. Au tor książ ki
po rzu ca jed nak trop eg zy sten cji ja ko
au to ry te tu li te ra tu ry, nie py ta o po ten -
cjał co dzien no ści, au ten ty zmu czy
pry wat no ści, lecz roz sze rza per spek -
ty wę ba dań, przy wo łu je kon tek sty fu -
tu ry stycz ne, eks pe ry men ty z krę gu
gru py OuLi Po. Kie ru nek tro pie nia śla -

dów na wią zań wy zna cza ją bo wiem
pod da ne ana li zie tek sty, w któ rych
ujaw nia się splot lek tu ro wych do -
świad czeń au to ra, do ma ga ją cych się
re pe ty cji. Mac kie wicz roz po zna je
w wier szach Sen dec kie go dys kret ne
re mi ni scen cje lek tur no wo jor czy ków
i ich jaw ne przy wo ła nia. Do strze ga ba -
thos, łą czą cy styl wy so ki z kar na wa -
ło wą ru basz no ścią, cha rak te ry stycz ny
dla wier szy Joh na Ash be ry’ego oraz
in spi ra cje eks pe ry men ta mi for mal -
ny mi Har ry’ego Ma thew sa. Se qu -
elem w tej per spek ty wie oka zu ją się
na wro ty i na wią za nia do prak tyk
awan gar do wych i neo awan gar do -
wych, mo gą ce bu dzić nie po kój o ry -
zy ko ko lek cjo no wa nia for mal nych
na rzę dzi. In ter pre ta cyj na do cie kli -
wość au to ra książ ki po ka zu je jed -
nak, że eks pe ry men ty Sen dec kie go
wy kra cza ją po za gra ni ce za ba wy
z for mą, za cho wu jąc kon takt z „mu -
zą rze czy wi sto ści”.

Roz dział Po ło wy ciem ne i ja sne.
(Wo kół Iwasz kie wi cza) po sze rza krąg
czy tel ni czych fa scy na cji Mar ci na
Sen dec kie go o Ja ro sła wa Iwasz kie wi -
cza, któ re go obec ność w wier szach
po ety nie gdy siej sze go „Bru lio nu”
w po sta ci pa ra fraz, prze ró bek i od wo -
łań wzma ga się wy raź nie w la -
tach 2009-2011 i do ty czy to mów: 22,
Pół oraz Farsz. Mac kie wicz za uwa -
ża też, że tej „doj rza łej” fa scy na cji to -
wa rzy szy roz po wszech nie nie się
w wier szach licz nych śla dów po na -
wia nych lek tur po etów ro man tycz -
nych, zwłasz cza Ada ma Mic kie wi cza
i Ju liu sza Sło wac kie go. W kon tek ście
li te ra tu ry ro man tycz nej ba dacz sy tu -
uje wła ści wą po ezji Sen dec kie go
wie lo wa rian to wą po wta rzal ność, prze -
kształ ce nia i prze rób ki wła snych
tek stów, bu dzą ce sko ja rze nia z nie go -
to wo ścią, frag men ta rycz no ścią wier -
szy – je den z wy mia rów se qu elu,
na wie lu po zio mach cha rak te ry zu ją ce -
go tę twór czość. Za ba wy nu me ro lo -
gicz ne (bli skie ro man ty kom), cy ze lo -
wa nie form ga tun ko wych so ne tu
i okto sty chu, pa ra fra zy wier szy daw -
nych mi strzów – z in ter pre ta cyj ną
ma estrią de szy fro wa ne przez dra Mac -
kie wi cza – uka zu ją, w ja ki spo sób po -
ezja Sen dec kie go two rzy swój nie po -
wta rzal ny ele gij ny idiom w dia lo gu
z wiel ką tra dy cją pol skiej li ry ki, świa -
do mą „upad ku w nie pew ność” kla sy -
cy zu ją cą po ezją Iwasz kie wi cza i doj -
rza łą li ry ką ro man tycz ną. Se qu el jest
tu cią giem dal szym, po wro tem i „prze -
ina cze niem”, któ re two rzy nie po wta -
rzal ną sy gna tu rę au to ra tej, uwi kła nej
w wie lo pię tro we po wtó rze nia, po ezji.

Roz dział za my ka ją cy książ kę, po -
świę co ny me ta fo rom Mar ci na Sen -

dec kie go, jest pró bą wska za nia rdzen -
nej za sa dy, któ ra two rzy nie zby wal -
ną pod sta wę je go po etyc kie go idio mu.
Au tor mo no gra fii na zy wa ją re duk cyj -
ną aso cja cyj no ścią, któ ra – jak ob ja -
śnia – po le ga na „ze sta wia niu (sko ja -
rze niu) co naj mniej dwóch róż nych,
ob cych so bie po rząd ków wy obra że -
nio wych (np. ma lar stwa i ero ty ki, są -
dow nic twa i me dy cy ny) oraz wtór -
nym zre du ko wa niu (spro wa dza niu)
ich do alo gicz nie i na ogół nie mi me -
tycz nie łą czo nych ekwi wa len tów
słow nych”. Tej pod po wie dzi in ter pre -
ta cyj nej na le ży dać wia rę, bo też au -
tor mo no gra fii spraw dził jej dzia ła nie
wie lo krot nie i z naj lep szym skut -
kiem. 

Nie wąt pli wą si łą książ ki Paw ła
Mac kie wi cza jest jej war stwa ana li -
tycz na, świet ne in ter pre ta cje wier szy,
bły sko tli we i cel ne, opar te na mi kro -
lo gicz nej umie jęt no ści pra cy z tek -
stem, rze tel nym warsz ta cie po lo ni -
stycz nym w za kre sie po ety ki,
wer sy fi ka cji i ge no lo gii, eru dy cji
lek tu ro wej, a tak że fan ta stycz nym
„uchu” do po ezji, czu łym na naj drob -
niej szą re mi ni scen cję. Au tor Se qu elu
to czy tel nik wy bor ny, kom pe tent ny
i prze ni kli wy, ob da rzo ny przy tym
pre cy zją i ele gan cją sty lu, któ ra czy -
ni je go książ kę zaj mu ją cą i atrak cyj -
ną. Pierw sza mo no gra fia po świę co na
po ezji Mar ci na Sen dec kie go, opar ta
na spój nym, ca ło ścio wym po my śle
ba da nia re mi ni scen cji, po wtó rzeń
i prze ina czeń, świet nie uj mu je spe cy -
fi kę twór czo ści au to ra Bła mu, do dat -
ko wo tak że sy tu uje ją na ma pie po -
etyc kich do ko nań po przed ni ków,
któ rej ob sza ry przy wo łu je z ogrom -
ną wie dzą i lek tu ro wym roz ma chem.
Bez wąt pie nia w oso bie Mac kie wi cza
ma my do czy nie nia z praw dzi wym
znaw cą po ezji. 

Pa weł Mac kie wicz: Se qu el. O po ezji
Mar ci na Sen dec kie go. Wy daw nic two
WBPi CAK, Po znań 2015, s. 178.
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O
b szer ne po etyc kie utwo ry za miesz czo -
ne w książ ce Woj cie cha Kas sa Uf ność.

Trzy po ema ty in spi ru ją do py tań o kon dy -
cję du cho wą współ cze sne go hu ma ni sty,
o źró dła, z ja kich bio rą się eg zy sten cjal -
ne nie po ko je i ostre spo łecz ne spo ry. Bo -
ga te tre ści wy ma ga ją for my bar dziej po -
jem nej niż na stro jo we li ry ki, stąd
pa no ra micz ne spoj rze nie ogar nia ją ce róż -
no rod ne ele men ty rze czy wi sto ści, da ją ce
więk szą szan sę uka za nia skom pli ko wa nia
współ cze sne go czło wie ka i świa ta. Ga lo -
pu ją ce tem po, w ja kim prze obra ża się na -
sza wie dza i po sze rza do świad cze nie,
wy ma ga zrów no wa że nia w ade kwat nym
wo bec do znań ję zy ku, w ja kim moż na by
opo wie dzieć ota cza ją ce nas zja wi ska.
Po eta Woj ciech Kass pod jął się te go za -
da nia w po ema tach: Ba!; Barszcz So snow -
skie go; Pled. 

Ję zyk po etyc ki od dłuż sze go cza su sy -
cił się me dial nym ko mu ni ka tem, cy to wał
po tocz ne gło sy za sły sza ne w ga ze to wych
i in ter ne to wych prze ka zach, w krót kich te -
le wi zyj nych re la cjach, w po spo li tych opi -
niach wy gła sza nych na bie żą co przez
po li ty ków i ce le bry tów, któ rych wy po wie -
dzi sta wa ły się upo wszech nio nym cy ta tem.
Mu sia ło na dejść na sy ce nie i prze si le -
nie – i oto po ezja bun tu je się sło wa mi po -
ety, ape lu je o mó wie nie pięk ne i god ne,
za ja kim tę sk ni „ja” z po ema tów Kas sa
i nie chce już sły szeć: „O trud nym do stra -
wie nia / ko cio kwi ku me diów, władz twie
/ lob by stów, kłam stwie zło to ustych /
rzecz ni ków, par tyj nia ków, / któ re roz ple -
nia się jak // barszcz So snow skie go”
(Barszcz So snow skie go, V). Na le ży nad -
mie nić, że barszcz So snow skie go to na -
zwa agre syw nej ro śli ny na sa dzo nej przez
ko mu ni stów w PRL -u ja ko rze ko ma pa -
sza dla zwie rząt, dar so wiec kie go są sia -
da, tym cza sem ra ni skó rę, nisz czy zdro -
wie rol ni ków i de gra du je po la upraw ne,

nie da jąc się wy ple nić – tak jak trud no za -
po mnieć i wy ple nić z pa mię ci rzu co ne po -
chop nie nie na wist ne sło wa. 

Me ta fo ra pra gnie zgłę biać ta jem ni ce
świa ta, być pie śnią, któ ra za chwy ca i po -
ma ga za du mać się nad prze mi ja niem. Po -
zwa la so bie na mo wę bez po śred nią, gdy
bro ni pięk na ję zy ka, ale też na wy mow ne
mil cze nie w obro nie pod sta wo wych war -
to ści, gdy cho dzi o bez in te re sow ny kon -
takt z dru gim czło wie kiem, o wspól ne
chro nie nie przy ro dy, na co nie ma miej sca
w po ro zu mie wa niu się in for ma cyj nym, ja -
kie zdo mi no wa ło współ cze sną ko mu ni ka -
cję wspól no ty (Barszcz So snow skie go,
XVI): „Ty le umie ra nia / przed na mi, lecz
z te go po wo du nie pro te stuj, / śmierć nie
jest rze czą naj gor szą, za tem / nie trza skaj
furt ką. // Nie zna jo my, / trze ba za siąść
do sto łu / pod drze wem ci szy, / po mil czeć”.

Po eta ostrze ga, że je śli nie zdo bę dzie my
się na wspól ne za sta no wie nie, czym tak na -
praw dę są „po kar my ży cia”, jak waż na jest
roz mo wa na ar gu men ty i co wno si po jed -
na nie, cze ka nas ka ta stro fa, zmar nie je my
osa mot nie ni, za pad nie my „w du cho wy
sen”, dla te go ro lę no wo cze sne go wiesz cza
wy zna cza ar ty ście sło wa, pra cow ni ko wi
wy obraź ni, któ ry wska zy wał by dro gę po -
szu ki wań war to ści, spo so bów po ro zu -
mie nia, rów no wa gi ma te rii i du cha.

W po cząt ko wym po ema cie Ba! au tor
szki cu je po stać po ety tar ga ne go prze -
ciw no ścia mi, czer piąc z barw nej bio gra -
fii Kon stan te go I. Gał czyń skie go, lecz cho -
dzi mu o każ de go po etę, tak że o sie bie,
o los eve ry ma na, czło wie ka nie szczę śli -
wie uza leż nio ne go, a za tem sła be go, ale
też o je go moc du cho wą, ja ka jest nie zbęd -
na, by mógł prze ciw sta wiać się na pie ra -
ją ce mu z ze wnątrz i z we wnątrz złu, że -
by ro man tycz nie po ję ty „stru mień
pięk no ści” zna lazł od po wied nie miej sce
na uj ście me ta fi zy ki świa ta w sło wie,

KSIĄŻKI TERESA TOMSIA

Mówić pięknie i godnie

aby – jak ujął to cel nie po eta Krzysz tof
Kucz kow ski w ty tu ło wym po ema cie Nar -
cis sus po eti cus (2015) – świat od na lazł „ję -
zyk, któ ry sam so bie/ wy bie ra usta, że by
przez nie mó wić”. Woj ciech Kass mó wi
nam naj wię cej o in tu icji, o zmy słach pro -
wa dzą cych pi szą ce go, wiel bi wraż li wość
i uf ność nie moż li wą do wy ci sze nia żad -
nym znie czu le niem. Gał czyń ski, jak i wie -
lu in nych przed nim i po nim, szu kał wła -
ści wej mia ry, lecz nie mógł jej zna leźć
w oko licz no ściach eg zy sten cjal nych i po -
li tycz nych, w ja kich przy szło mu żyć. Je -
dy nie wy obraź nia da wa ła mu po czu cie
wol no ści i peł ni. W sty lu żar to bli wym,
z au to iro nicz nym ge stem mi strza z le śni -
czów ki w Pra niu współ cze sny po eta py -
ta je go i swo im gło sem za ra zem o te sa -
me spra wy rów no wa gi du cha i cia ła:
„Wa ha deł ko, po wiedz prze cie / gdzie jest
mo je cen trum w świe cie // rzu casz od bie -
gu na do bie gu na (…) // rzek nij więc, po -
wiedz prze cie / kto nor my usta la w świe -
cie (Ba!, 12); „Ra tuj bra cisz ku / i gdzie
bądź za nieś / za klę tą w gli nia ną oka ry nę
/ me lo dię mo jej skar gi / drwi nę” (Ba!, 15).

Naj bar dziej po ru sza ją stro fy mó wią ce
o prze obra ża niu się nar ra to ra, któ ry ja ko
świa dek zda rzeń obec nych i prze szłych re -
agu je, prze mie nia jąc się na na szych oczach,
uświa da mia jąc so bie, jak wie le jesz cze jest
przed nim nie od kry tych ta jem nic ludz kiej
na tu ry. W trze cim po ema cie Pled czy ta my
o ge ście współ od czu wa nia po ety Fe lik sa
Net za z Ja ro sła wem M. Rym kie wi czem
pod czas lek tu ry je go wier sza – chłód wie -
czor ne go ogro du w Mi la nów ku są sia du je
z ob ra zem sta re go Mal larmé prze czu wa ją -
ce go śmierć. Pled ja ko sym bo licz ny dar
ochro ny przed osta tecz nym chło dem zo sta -
je wy sła ny przez wdo wę po Net zu i oży -
wia po stać po ety, któ ry chciał po móc mi -
strzo wi fu ne ral nych okto sty chów, gdy
śmierć wła śnie sta wa ła się je go udzia łem.
Pacz ka z ple dem, któ rym po eta okry je się
o za cho dzie słoń ca na gan ku mi la now skie -
go do mu, jest ak tem wspól no ty ar ty stów
sło wa już zza świa tów, me ta fo rycz nym po -
łą cze niem za my słu i do ko na nia. W tej
sce nie sły szy my jesz cze czyjś głos – to
świa dek, po sła niec pacz ki i li stu, au tor Uf -
no ści, któ ry do zna je sta nu oczysz cze nia
w świe tle tro skli wo ści i ła god no ści ich słów,
oca la w so bie wraż li wość i do bro – zbu do -
wa ny przy kła dem przy ja znej życz li wo ści
swo ich świet nych po przed ni ków: „Chciał -
bym przy tu lić się i przy śnić ta jem ny znak
/ tej ko re spon den cji bę dą cej od wiecz nym
ob rzę dem / naj star szej ludz kiej ro dzi ny, któ -
rą sta no wią po eci: / ło wią ob ra zy, da ro wu -
ją ję zyk i prze ka zu ją ple dy”.

Im po nu ją ca w książ ce Woj cie cha Kas -
sa jest mu zycz ność wier sza, róż no rod ność
ryt micz na strof i prze mien ność na stro jów
pro wa dzą ca od fi lo zo ficz nej re flek sji po -
przez żart, gro te skę, ba ro wą przy śpiew kę,
by po wró cić ku re flek syj nym zda niom
o tym, że wiersz jest spo tka niem, że
otwie ra się jak bra ma, przez któ rą prze cho -
dzą sło wa lu dzi ku so bie, że ma od po wie -
dzial ne za da nie, aby nas łą czyć, wspie rać,
ła go dzić oby cza je, pięk nie i god nie opo -
wia dać. Po eta za uwa ża, że styl ro dzi się
z roz po zna wa nia praw dy, że ja ko wir tu oz
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Woj ciech Kass: Uf ność. Trzy po ema ty. Wy ‐
daw nic two Iskry, War sza wa 2018, s. 60 

An drzej Sta siuk: Kro ni ki be skidz kie i świa ‐
to we. Wy daw nic two Czar ne, Wo ło ‐
wiec 2018, s. 336.

W
Kro ni kach be skidz kich i świa to -
wych An drzej Sta siuk za mie ścił po -

nad sie dem dzie siąt fe lie to nów, któ re
uka za ły się w „Ty go dni ku Po wszech -
nym” w la tach 2013-2018. Za py ta ny
przez Da nu tę Wo dec ką kil ka lat te mu
o to, co jest waż ne w ży ciu, od po wie -
dział: „Szcze gó ły. De ta le. Pro sto ta. Ta
uczuć, kra jo bra zu, czyn no ści. Spo kój”.
W tek stach ze bra nych w książ ce pi sarz
to prze my śle nie wy ja śnia i da lej roz wi -
ja. Wcie la jąc się w ro lę ob ser wa to ra rze -
czy wi sto ści, po dró żu je da lej ani że li
w Osioł kiem. Nie zmien nie po ru sza się
jed nak na Wschód (wy jąt kiem jest je dy -
nie Man hat tan). Jesz cze uważ niej przy -
glą da się spo łe czeń stwu i miej scom. Pa -
trzy na nie z no stal gią. 

Na dal afir mu je pro ste ży cie na wsi,
za po mnia ne mia stecz ka, pust ko wia.
Nie mal że mło do pol ski za chwyt na tu rą
sta no wi dla nie go na miast kę wol no ści.
W fe lie to nie Mój kraj pod kre śla: „Nie
je stem pięk no du chem”. Sku pia się
na oso bach, wy da rze niach i miej scach
nie ide al nych. Gar dzi kon sump cjo ni -
zmem i po ka zu je czy tel ni ko wi po wol -
ne wy nisz cza nie świa ta. Uwa ża, że
kie dyś by ło le piej. War to być za tem
tam, gdzie jest jak kie dyś. Sta siuk,
wie dząc że ta ki mo ment w hi sto rii, owo
„kie dyś” trud no uchwy cić, po zo sta -
wia wska zów ki. W fe lie to nie Ka zach -
stan. Wa ka cje na pi sał: „Prze cież w tym
wszyst kim cho dzi ło o ideę, […] o to,
by śmy od zy ska li pier wot ną nie win -
ność”.

Ty tuł zbio ru mo że zmy lić czy tel ni ka.
Pro wa dzi go do prze ko na nia, że Sta siuk
pre zen tu je tyl ko swo je po dróż ni cze
prze ży cia. Tym cza sem w książ ce moż -
na od na leźć tak że uszczy pli we uwa gi
na te mat kon dy cji spo łe czeń stwa (naj -
czę ściej pol skie go), po li ty ki (rów nież

świa to wej) i zmie nia ją cych się obec nie
prio ry te tów kul tu ral nych, któ re nie -
kie dy sta no wią ba rie rę w ko mu ni ka cji
mię dzy ludz kiej. Te kwe stie po ja wia ją
się o wie le czę ściej niż w po przed nich
książ kach Sta siu ka. 

Au tor pod cho dzi z nie uf no ścią
do wszel kich no wo ści, zja wisk uzna -
nych za in no wa cyj ne. Szyb ko też nie
re agu je na wia do mo ści z kra ju i ze
świa ta. W Prze dłu ża jąc wy ja śnia:
„Dzi siaj mu si my się opę dzać […]
od te go wszyst kie go. […] Pry wat ne
my śle nie, wła sna wy obraź nia sta ją się
luk su sem jak czy sta wo da i nie ska żo -
ne po wie trze”. Sta siuk do strze ga swo -
ją bier ność, ide ali zu je sta gna cję, lecz
od ra zu ją uspra wie dli wia. Rze czy wi -
ście, w książ ce nie wie le znaj dzie my je -
go opi nii na te mat zda rzeń z bli skiej
prze szło ści czy te raź niej szo ści. Pi sarz
się ga ra czej w od mę ty pa mię ci, wy cią -
ga z niej wspo mnie nia. Ze sta wia ze
współ cze sno ścią. Bę dąc w dro dze, po -
zna jąc no we i sta re, no stal gicz nie my -
śli o oj czyź nie. 

Nie moż na jed nak ła two i szyb ko
prze brnąć przez Kro ni ki. Sta siuk czę sto
uży wa iro nii, sto su je nie do po wie dze nia.
Ale też wy czu wa jąc nie wie dzę czy tel -
ni ka, pró bu je utrzy mać z nim kon takt,
kie ru je do nie go py ta nia. Te fe lie to ny
war to więc daw ko wać i czy tać nie
po ko lei. By wa, że au tor się w nich po -
wta rza, nie mniej jed nak je go ob ser wa -
cje są za wsze cie ka we. Mo gą nie prze -
ko ny wać, ale po ka zu ją czy tel ni ko wi
in ny punkt wi dze nia. 

KSIĄŻKI ALICJA WIDERA

Z dystansu

po etyc kie go sło wa prze czu wa, iż nie cho -
dzi o sty li za cję, o efekt od bior czy wy wo -
ła ny środ ka mi sty li stycz ny mi, lecz o uj rze -
nie we wnętrz ne go od bi cia „ja”, usły sze nie
ryt mu ser ca i po czu cie tchnie nia du cha,
a skut kiem te go bę dzie od na le zie nie wła -
sne go miej sca nie tyl ko w tra dy cji li te rac -
kiej, w mu zeum, rów nież od szu ka nie
na zie mi wśród in nych lu dzi swe go eg zy -
sten cjal ne go wspól no to we go do mo stwa. 

Ad rian Gleń, au tor po sło wia, po rów nu -
je po emat do rze ki ro ze dr ga nej fa la mi, roz -
świe tlo nej pro mie nia mi słoń ca – pod po -
wierzch nią bi je źró dło mo wy. Pi sze tak:
„Rze ka po ema tu to czy swo je wo dy, nie ba -
cząc na gra ni ce ga tun ków, ro dza jów, dys -
kur sów etc., a przede wszyst kim – sa mej
li te ra tu ry, po tra fi sku tecz nie włą czyć
w swój (o) bieg roz ma ite ty py ję zy ków,
sty lów, form, miar wier szo wych, cu dzych
gło sów, spo so bów my śle nia, jest wszak
rze ka syn te zą ludz kie go wi dze nia świa ta.
A ja ko ta ka fi gu ra in te lek tu al na i ar ty stycz -
na naj le piej prze zna czo na jest wła śnie
do te go, aby mie ścić w so bie ca ło kształt
na sze go do świad cze nia”. Im po nu ją ca po -
jem ność po ema tów za pew ne jest po wo -
dem, dla któ re go wie lu au to rów się ga po tę
for mę li rycz nej wy po wie dzi, dość przy po -
mnieć wy da nia po etyc kich ksią żek w 2017
ro ku: ory gi nal ny Po emat fi lo zo fu ją cy Edy
Ostrow skiej, gdzie „mie sza się / i roz dzie -
la / głę bo kość i sze ro kość / ist nie nia”; ty -
tu ło wy po emat Ma cie ja Woź nia ka Oby wa -
tel stwo po dwój ne go kra ju z gorz ką
re flek sją o doj rze wa niu w cza sie prze mian:
„za śpie wem Hej, so ko ły lub cy ta tem
z Psów / pła ci ło się oj czy sty abo na ment
w gę bie”; Ada ma Li za kow skie go Jak
zdo by to Dzi ki Za chód? z bi lan sem trau ma -
tycz nych do świad czeń emi gran ta. Opo wia -
da nie świa ta wy ma ga do ko py wa nia się
do źró deł, usza no wa nia tra dy cji, ale też
otwie ra nia się na no we gło sy i wi do ki, jak
czy ni to Do ro ta Szat ters w Szych cie, czu -
łej opo wie ści o ży ciu miesz kań ców Ślą -
ska, gdzie kon kret co dzien ne go zma ga nia
się gór ni ków z na tu rą zo sta je pod nie sio -
ny do ran gi sa crum. Ży wo na szki co wa na
po stać mat ki w pej za żu przed mieść Za -
brza, wśród do mo wej krzą ta ni ny, jest
szla chet nym por tre tem pa mię ci o tej, co
czy ni ła wszyst ko „jak no le ży”, by nie wy -
schło źró dło wspól no ty (Mia stecz ko).
W po ema cie Z Księ gi Przej ścia Ad ria na
Szy mań ska prze ko nu je nas, że „ruch jest
du szą świa ta”, że uważ ne pa trze nie i wczu -
wa nie się w isto tę rze czy – jak uj mu je to
au tor Uf no ści – ma głę bo ki sens i pro wa -
dzi w stro nę ła go dze nia ję zy ka, szu ka nia
wła ści wej mia ry słów. Woj ciech Kass
od na lazł swo je „cen trum świa ta” w Le śni -
czów ce Pra nie, skąd czer pie moc do waż -
nych py tań za da wa nych świa tu i so bie,
strze że swe go ser ca przed oschło ścią (jak
ra dzi Her bert) i przed wul gar no ścią (jak
na ka zu je Brod ski). W od na le zio nym miej -
scu py ta: Kim je stem? Za sta na wia się,
w ja kim ję zy ku opo wie dzieć świat, by by -
ły to stro fy po jed na nia, uf no ści i na dziei.
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W
sierp nio wym nu me rze „Ślą ska”
z 2017 ro ku, oma wia jąc eks pe ry -

men tal ny tom Jest tam kto? An drze ja Szu -
by, pi sa łam, że jest on za pew ne „de fi ni tyw -
nym za koń cze niem cy kli Strzę py
i Post scrip ta. W każ dym zbior ku, za po cząt -
ko wa nym 99 strzę pa mi, au tor umiesz czał
o 11 utwo rów mniej. Po eta wy dał osiem ta -
kich to mi ków. Moż na przy pusz czać, że Jest
tam kto? sta no wi po etyc kie za mknię cie te -
ma tu”. Re cen zję nie ty po we go, bo skła da -
ją ce go się z sa mych zna ków za py ta nia to -
mu, za koń czy łam wy ra że niem swo jej
cie ka wo ści, ja ką dal szą dro gą po dą ży
twór ca. Na pi sa łam: „Nie wia do mo, czy po -
eta nie bę dzie kon ty nu ował wy da wa nia
przez sie bie ko lej nych »strzę pów«, trud no
też stwier dzić, dla cze go zde cy do wał się
na wy da nie ta kie go to mu. Jed no jest pew -
ne: tom An drze ja Szu by sta wia py ta nia, wo -
bec któ rych trud no przejść obo jęt nie”.

Po eta – po nie speł na dwóch – po now nie
la tach opu bli ko wał po etyc ką książ kę. Je -
go naj now szy tom nie da je jed nak jed no -
znacz nych od po wie dzi na nur tu ją ce czy tel -
ni ka py ta nia. Nie wia do mo, czy bę dzie
kon ty nu ował pi sa nie „strzę pów”. Wia do -
mo jed nak, że 444 strzę py (1980–2017) to
zbiór, na któ ry skła da ją się utwo ry opu bli -
ko wa ne w cią gu trzy dzie stu sied miu lat.
Sta no wią one pra wie ca ły do tych cza so wy
do ro bek po etyc ki An drze ja Szu by. Tom jest
zbu do wa ny kon se kwent nie, au tor nie
umiesz cza w nim żad ne go no we go utwo -
ru, nie wy kre śla, ani nie zmie nia ko lej no -
ści po szcze gól nych li ry ków. Czy tel nik
zna ją cy twór czość ślą skie go po ety szyb ko
za uwa ży, że zbiór skła da się w ca ło ści
z wier szy opu bli ko wa nych w trzech to -
mach: Mil czysz. Strzę py z lat 1980–2014
(2016), 22 strzę py (2016), 11 strzę pów
(2017). 

444 strzę py są sum mą do tych cza so wej
twór czo ści po etyc kiej Szu by. Tym sa mym
jest to tom waż ny. Dla czy tel ni ka mo że sta -
no wić wy zwa nie do re flek sji nie tyl ko

nad kształ tem po etyc kie go sło wa, lecz
tak że nad po wo dem, dla któ re go au tor pro -
wa dzi tak kon se kwent ną po li ty kę pu bli ka -
cyj ną. Dla cze go od wy da nia 99 strzę pów
każ dy no wy tom po eta kon stru ował tak, aby
w ko lej nym zbio rze zna la zło się je de na ście
utwo rów mniej? Cze mu mia ła słu żyć pu -
bli ka cja Jest tam kto? – książ ki skła da ją -
cej się z sa mych zna ków za py ta nia. Czy
naj now szy tom jest de fi ni tyw nym za -
mknię ciem do tych cza so wej twór czo ści? Co
da lej uczy ni po eta? Au tor, pro wo ku jąc
czy tel ni ka do za da wa nia so bie ko lej nych
py tań, sta wia go w po dob nej po zy cji eg zy -
sten cjal nej, co pod miot wła snych wier szy,
któ ry czę sto wy ra ża swo ją wąt pli wość
wzglę dem wie dzy na te mat rzą dzą cych
świa tem za sad. 

Oto Post scrip tum CXLIII: „nic po -
za świa do mo ścią / że kie dyś / pierw szy
i ostat ni raz / nie świa do mie / mo że do tkną -
łeś lub do tkniesz / ta jem ni cy”. Czy tel nik
po ezji An drze ja Szu by do świad cza, chcia -
ło by się po wie dzieć, po dob ne go prze ży cia,
co pod miot li rycz ny te go li ry ku. Pew ność,
co do wła ści we go od czy ta nia sen su wier -
sza, zni ka. Wia do mo tyl ko, że za po śred -
nic twem sło wa pi sa ne go od bior ca – „nie -
świa do mie” – „do ty ka ta jem ni cy”. 

Kon takt z po ezją au to ra Mil czysz spra -
wia, że wy trwa ły czy tel nik tej po ezji za czy -
na po strze gać za war te w niej sen sy nie po -
przez pew ność, co do wła snych od czy tań
i przy pusz czeń, lecz po przez nie pew ność,
co do zna czeń w nich za war tych. Tak, jak
pod miot li rycz ny „strzę pów” od czu wa za -
nie po ko je nie, wy ni ka ją ce z nie pew no ści
w sto sun ku do ota cza ją ce go go świa ta, tak
od bior ca „strzę pów”, nie mo gąc od na -
leźć od po wie dzi na nur tu ją ce go py ta nia,
sy tu uje sie bie w po dob nej sy tu acji. Ten stan
nie pew no ści, zmie sza nia, a na wet zło ści
na nie moż ność do okre śle nia, czym tak na -
praw dę są „strzę py” (ja ko ga tu nek), jest do -
wo dem na ar ty stycz ny kunszt au to ra Dzie -
ci, fre zji, za ję cy. 

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Zejście w ciszę

Po ezja An drze ja Szu by nie po zwa la
czy tel ni ko wi na tkwie nie w sa mo za do wo -
le niu, wie rze w to, że czło wiek jest w sta -
nie zro zu mieć ota cza ją cy go świat. Dla te -
go swo je wier sze Szu ba na zy wa
„strzę pa mi”. Są to krót kie utwo ry, swo ją
for mą przy po mi na ją ce cza sem gno mę,
cza sem afo ryzm, a cza sem ha iku. Dzię ki
zwię złej for mie, wy ko rzy sta niu do mak si -
mum eko no mii ję zy ka, po eta otwie ra
przed czy tel ni kiem wie lość sen sów. 

444 strzę py są nie tyl ko do brą oka zją
do po zna nia do rob ku po etyc kie go An -
drze ja Szu by, czy tel nik za głę bia jąc się
w tom, po dą ża jąc ko lej no w swo jej lek tu -
rze od jed ne go do dru gie go „strzę pu” mo -
że prze śle dzić dro gę ar ty stycz ną po ety. Ma -
rian Ki siel, pi sząc o ewo lu cji twór czo ści
An drze ja Szu by, za uwa żył, że jest to po -
ezja „któ ra od spo łecz ne go kon kre tu ra dy -
kal nie ob ró ci ła się w stro nę me ta fi zy ki.
Czy li – od Kon tek stu do epi fa nii. Kon tekst
spo łecz ny za wsze jest oka zjo nal ny, za cie -
ra się w pa mię ci szyb ciej niż co kol wiek;
epi fa nia jest jed nost ko wa, nie pod da je się
żad nym uogól nie niom. W ja kimś szcze gól -
nym sen sie mo gli by śmy po wie dzieć, że
na tej dro dze – od czło wie ka spo łecz ne go
do pry wat ne go, od uświa do mio nej obec no -
ści w te atrze ży cia co dzien ne go do in tym -
nej eks plo ra cji wła snej du cho wo ści – roz -
po ście ra ją się po szu ki wa nia An drze ja
Szu by. Czy li: od gło su do mil cze nia”. 

444 strzę py to zbiór po zwa la ją cy czy tel -
ni ko wi – bez ko niecz no ści się ga nia do po -
szcze gól nych to mów – prze śle dzić dro gę,
ja ką prze szedł po eta od my śle nia za ko twi -
czo ne go w kon kre cie do struk tu ry wier sza
otwie ra ją cej się na epi fa nię. Po eta za da je
so bie i czy tel ni ko wi py ta nie o sens ludz -
kiej eg zy sten cji, pro wa dzi po etyc ką roz mo -
wę z Bo giem, sa mym so bą, a tak że z In -
nym. Od bior ca, któ ry się gnie po tom,
bę dzie mu siał – po dob nie jak pod miot
„strzę pów” – zmie rzyć się z py ta nia mi,
na któ re nie ma jed no znacz nej od po wie dzi.
Wraz z An drze jem Szu bą otwo rzyć się
na mil cze nie, któ re sta je się naj waż niej szym
do świad cze niem eg zy sten cjal nym. 

„Nie jest ci szą / tyl ko mil cze niem /
chce coś przez to po wie dzieć” – na pi sze po -
eta w Post scrip tum DCXCII, po zo sta wia -
jąc od bior cy de cy zję co do te go, ja kim sen -
sem wy peł ni on li ryk. Czy uzna go
za wy po wiedź od au tor ską, czy zin ter pre -
tu je „mil cze nie” ja ko znak Bo ga – za le żeć
to bę dzie wy łącz nie od wraż li wo ści czy tel -
ni czej. Jed no jest pew ne, Szu ba kon se -
kwent nie od lat pró bu jąc za pi sać w swo -
jej po ezji do świad cze nie epi fa nii, co raz
moc niej wy ko rzy stu je za war tą w ję zy ku
moc sen so twór czą. W koń czą cym zbiór
Post scrip tum DCXCVI za no to wał: „zejść
ze zno szo nych słów / w mil cze nie / po tem
w ci szę”. 

Czy tel nik, któ ry prze czy ta 444 strzę py
bę dzie miał szan sę uczest ni czyć w po wol -
nym do cho dze niu po ety do mil cze nia. To
mil cze nie otwo rzy go na cał kiem in ne po -
strze ga nie świa ta. 

An drzej Szu ba: 444 strzę py (1980 –2017).
Mi nia tu ra, Kra ków 2018, s. 167.
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C
ze ka jąc na bar ba rzyń ców to za rów no do -
peł nie nie, jak i kon ty nu acja Gier lo so -

wych, któ re przed ro kiem oma wia łem w tym
miej scu. To, że w nie wiel kim, rocz nym od -
stęp ie uka za ły się dwie bar dzo po dob ne
do sie bie książ ki Wło dzi mie rza Paź niew -
skie go, nie wy ni ka, jak za kła dam, ze wzmo -
że nia wy sił ków pi sar skich ka to wic kie go au -
to ra. Nasz ese ista dys po no wał po pro stu
pew nym za pa sem tek stów dru ko wa nych
pier wot nie w pra sie – w 2017 i 2018 ro ku
uło żył z nich dwa zgrab ne to my. 

Ko men tu jąc ak tu al ną pu bli ka cję, trud no
nie po wtó rzyć uwag sfor mu ło wa nych
przy oka zji ubie gło rocz nej pre mie ry. Z ko -
niecz no ści po wta rzam za tem, że pro za ese -
istycz na Paź niew skiego stoi pod zna kiem
cią gło ści, i to w dwu pod sta wo wych za kre -
sach, czy li for mal nym i pro ble mo wym. 

Au tor Gra ma ty ki roz pro sze nia od wie lu
lat prak ty ku je wy pra co wa ną przez sie bie for -
mu łę pi sar ską, dla któ rej nie znaj du ję do brej
na zwy. Chy ba trze ba ją wi dzieć ja ko lo ku -
ją cą się gdzieś na prze cię ciu fe lie to nu,
aneg do ty czy opo wiast ki (na ogół hi sto rycz -
nej) i „kla sycz ne go” ese ju. Związ ki z tym
ostat nim są ni by oczy wi ste, a jed nak nie
do koń ca uchwyt ne. Po wie dział bym, że in -
tu icyj nie czu je my, iż wła śnie o esej cho dzi. 

Paź niew ski wła ści wie nie wy kra cza po -
za dwie ni to pro ble mo we do mi nan ty, ni to
ese istycz ne dys po zy cje. Pierw szą z nich
moż na wy ra zić przy uży ciu me ta fo ry ło wów.
Paź niew ski za wzię cie „po lu je” na roz ma -
ite „smacz ki” i efek tow ne „hi sto ryj -
ki” – z ży cia ar ty stycz ne go, umy sło we go,
po li tycz ne go czy spo łecz ne go. Za zwy czaj
„po lo wa nie” od by wa się na te re nie hi sto rii,
acz nasz ese ista nie ogra ni cza się do „prze -
cze sy wa nia” dzie jów Eu ro py i Pol -
ski XX wie ku. Nie cho dzi, rzecz ja sna, o ka -
ta lo go wa nie nie zwy kłych zda rzeń, nie le d wie
sen sa cji; nie cho dzi o two rze nie zbio rów
skła da ją cych się z eks cen trycz nych fi gur czy
nie ba nal nych oso bo wo ści (ar ty stów, po li ty -
ków, osób pu blicz nych), idzie o po szu ki wa -

nie ja kie goś wzo ru czy pra wi dło wo ści,
a mo że ra czej symp to mu i sym bo lu. Ja kieś
wy pad ki oraz ja kieś po sta cie ma ją nam dać
to i owo do zro zu mie nia – wła śnie w po rząd -
ku symp to ma tycz nym lub/i sym bo licz nym. 

Aku rat ta prze strzeń ese istycz na, ten
nurt pi sar stwa Paź niew skie go nie odmien nie
mi się po do ba. Do ce niam eru dy cyj ny po pis
i blask; czy tam „tak zro bio ne” tek sty na sze -
go au to ra z po dzi wem i za zdro ścią. Ale obok
ujaw nio nych tu na sta wień ma my tak że
nurt – je śli wol no tak po wie dzieć – la men -
ta cyj ny. 

Wło dzi mierz Paź niew ski zbyt czę sto,
jak na mój gust, przy wdzie wa sza ty Ka san -
dry, nie kie dy stroi się w piór ka Ka to na, za -
wzię cie ubo le wa jąc nad upad kiem. Cze go?
Ro zu mu i tra dy cji, kul tu ry i sztu ki, fa so nu
i sma ku. Na po hy bel cza som mar nym,
czy li – jak ła two zgad nąć – naj now szym.
Naj chęt niej mó wi te dy o krót ko wzrocz no -
ści elit, ich po ra ża ją cej nie kom pe ten cji, któ -
re, ze spo lo ne ze so bą (śle po ta plus dy le tanc -
two), czy nią nas bez rad ny mi wo bec
za gro żeń po ja wia ją cych się na ho ry zon cie
ży cia spo łecz ne go. 

Nie lu bię tak spro fi lo wa nej ese isty ki
Paź niew skie go, po nie waż – chy ba nie tyl -
ko moim zda niem – owe la men ty uło żo ne
są z ła twych i nie spra wie dli wych uogól nień. 

Za pew niam, że rzecz wca le nie spro wa -
dza się na róż ni cy sta no wisk (tam gdzie ese -
ista wi dzi czerń, pi szą cy te sło wa biel bądź
sza rość). Mam na uwa dze wy łącz nie ja kość
i styl ar gu men ta cji – mó wiąc naj de li kat niej,
nie czu ję się prze ko na ny. Za nic też nie po -
tra fię za ak cep to wać ar gu men ta cji po sił ku -
ją cej się – co tu wie le ga dać – plot ka mi czy,
jak to się dziś mó wi, fa ke new sa mi.

Z tą ostat nią sy tu acją ma my do czy nie -
nia – by dać ja kiś przy kład – w tek ście ty -
tu ło wym, w któ rym ese ista post po nu je ber -
liń ski spek takl Krzysz to fa Min kow skie go
(twór ca ten rze ko mo „żar tu je i kpi z 96 ofiar”
ka ta stro fy lot ni czej pod Smo leń skiem).
Z jak że la pi dar ne go opi su przed sta wie nia

KSIĄŻKI DARIUSZ NOWACKI

Ciągłość linii

wy sta wio ne go w eks pe ry men tal nym, ni -
szo wym Ma xim Gor ki The ater by naj mniej
nie wy ni ka, że by ese ista wi dział spek takl
na wła sne oczy. Pew nie coś o nim sły szał,
bo rzecz Min kow skie go zo sta ła na gło śnio -
na przez pra wi co we me dia. W tym sa mym
tek ście Paź niew ski da je też ko lej ną plot kę,
wzię tą zresz tą z te go sa me go (za tru te go!) źró -
dła – o ma so wym mo le sto wa niu czy na wet
gwał tach, do ja kich mia ło rze ko mo dojść
na nie miec kich ko bie tach w Syl we stra 2015
ro ku (opraw ca mi mło dzi mu zuł ma nie, świe -
żo przy by li do Nie miec imi gran ci). 

Przy oka zji war to od no to wać to, w ja ki
spo sób ka to wic ki au tor za po ży cza się u Ka -
wa fi sa (Cze ka jąc na bar ba rzyń ców to oczy -
wi ście naj bar dziej zna ny wiersz te go po ety,
mo że w ogó le naj gło śniej szy, jaki po wstał
w ję zy ku no wo grec kim). Otóż po roz pra wie -
niu się z eu ro pej skim le wac twem, po oskar -
że niu my śli cie li z tzw. Szko ły Frank furc kiej,
któ rych Paź niew ski czy ni od po wie dzial ny -
mi za wszel ką de gren go la dę mo ral ną i umy -
sło wą, no tu je: „Dzi siaj sy tu acja na sze go
kon ty nen tu jest zu peł nie od mien na niż
w utwo rze Ka wa fi sa, bo bar ba rzyń cy za le -
wa ją Eu ro pę drzwia mi i okna mi”. Nie spo -
sób za tem do ciec, dla cze go – tak w na głów -
ku ese ju, jak i ca łej książ ki – wid nie je ty tuł
słyn ne go wier sza, wszak nikt nie cze ka
na bar ba rzyń ców. Oni – prze ko nu je ese -
ista – od daw na w Eu ro pie są i po noć do -
pusz cza ją się czy nów ha nieb nych. 

Przy ła pa łem się na tym, że czy tam ese -
isty kę Paź niew skie go wy biór czo. Owa wy -
biór czość po le ga na tym, że – z sza cun ku dla
au to ra – sta ram się nie kon cen tro wać
na tym, co w tej pro zie „la men ta cyj ne” i mo -
ra li za tor skie. Chcę wi dzieć wy łącz nie to, co
tu taj świet ne i bły sko tli we, a za iste jest się
czym de lek to wać. 

Ga wę dziar sko -eru dy cyj na swa da Paź -
niew skie go jest bez cen na. Weź my tekst
po ja wia ją cy się na otwar cie to mu za ty tu ło -
wa ny Mor der stwo w Mon te Car lo, w któ -
rym ese ista opo wia da o pew nym ta jem ni -
czym mor der stwie (ofia rą mał żon ka
mar szał ka Ry dza -Śmi głe go). Świet ne są też
tek sty, w któ rych Paź niew ski po szu ku je in -
nych niż „spra woz daw cze” form wy po wie -
dzi. Tu na przy kład, uję ta w 1. oso bie licz -
by po je dyn czej „spo wiedź” Mal col ma
Low ry’ego, au to ra nie za po mnia nej po wie -
ści pi jac kiej Pod wul ka nem. 

Uogól nia jąc, po wie dział bym, że naj cie -
kaw sze są te ga wę dy czy opo wiast ki, w któ -
rych – przy naj mniej teo re tycz nie – naj szyb -
ciej mo gło by dojść do prze kro cze nia cia snej
for mu ły non -fic tion. Aż chcia ło by się wes -
tchnąć: a gdy by to po cią gnąć… Uzu peł nić
zmy śle niem, obu do wać fik cją li te rac ką,
„pod krę cić”. Wło dzi mierz Paź niew ski jest
bar dzo spraw nym pi sa rzem, mógł by do ko -
nać ta kie go prze kro cze nia bez naj mniej sze -
go pro ble mu. Li czę po ci chu, że mo że kie -
dyś się sku si.

Wło dzi mierz Paź niew ski: Cze ka jąc na bar ‐
ba rzyń ców. Wy daw nic two Na uko we
„Śląsk”, Ka to wi ce 2018, s. 430.
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P
od ręcz ni ki do na ucza nia ję zy ka pol -
skie go ja ko ob ce go nie ob fi tu ją w przy -

kła dy pol skiej li te ra tu ry pięk nej – czy to po -
ezji, czy pro zy. Lek tor chcąc wpro wa dzić
na za ję ciach au ten tycz ny ma te riał li te rac ki
do czy ta nia eks ten syw ne go oraz in ten syw -
ne go (o któ rych w li te ra tu rze glot to dy dak -
tycz nej pi sa ła m.in. An na Se ret ny), mu si sa -
mo dziel nie wy szu ki wać tek sty od po wied nie
dla da ne go po zio mu ję zy ko we go, pro jek to -
wać do nich ćwi cze nia, szu kać róż no rod -
nych kon tek stów uła wia ją cych zro zu mie nie
tek stu, a tak że je go in ter pre ta cję. 

Moż na jed nak za py tać, ja ki jest cel wpro -
wa dza nia na za ję ciach glot to dy dak tycz -
nych tek stów li te rac kich, zwłasz cza po ezji?
Wszak mo wa wią za na stwa rza trud no ści in -
ter pre ta cyj ne ro dzi mym użyt kow ni kom ję -
zy ka pol skie go, zwłasz cza uczniom ostat -
nich klas szko ły pod sta wo wej oraz śred niej.
Bo że na Sza ła sta -Ro gow ska w swo jej naj -
now szej książ ce Li te ra tu ra bli ska i da le ka.
Szki ce z za kre su glot to dy dak ty ki prze ko nu -
je, że wpro wa dza nie na za ję ciach z ob co kra -
jow ca mi po ezji i pro zy, a tak że np. ma lar -
stwa pol skie go, sta no wi istot ny (ale nie
je dy ny) ele ment wie dzy o kul tu rze pol skiej,
któ rą przy oka zji kształ ce nia spraw no ści ję -
zy ko wej po wi nien na by wać stu dent. Za zna -
cza przy tym, że „za kres wie dzy hi sto rycz -
no li te rac kiej, jak i ob szar za gad nień z hi sto rii
sztu ki pol skiej, któ ry był by przy dat ny ob -
co kra jow co wi, czę sto by wa trud ny do usta -
le nia” (s. 16), i de cy zja o tym, co po ja wi się
na za ję ciach, za le ży od oce ny przez lek to -
ra moż li wo ści i po trzeb na ucza nej gru py.
Au tor ka za le ca przy tym, by nie trak to wać
tek stu li te rac kie go je dy nie ja ko ma te ria łu
do ćwi czeń ję zy ko wych, a za cho wać rów -
no wa gę mię dzy „opcją es te tycz ną a opcją
prag ma tycz ną” (s. 25).

Książ ka Li te ra tu ra bli ska i da le ka, któ -
rej ad re sa tem są przede wszyst kim glot to -
dy dak ty cy, po dzie lo na jest na trzy roz dzia -
ły. W pierw szym (Słow ne ob ra zy)
Sza ła sta -Ro gow ska pre zen tu je utwo ry po -
etyc kie i ich związ ki z ma lar stwem (pol -

skim i świa to wym), w dru gim (Bli skie
uczu cia z da le ka) znaj dzie my przy kła dy
wy ko rzy sta nia na za ję ciach tek stów po etów
emi gra cyj nych, któ re łą czy po ję cie no stal -
gii, w ostat nim na to miast (Trud no roz ma -
wiać) zna la zły się ar ty ku ły po świę co ne te -
ma tom sze ro ko po ję te go ta bu: ano rek sji,
za ka za nej mi ło ści, sta ro ści. Czy tel nik
znaj dzie tu taj za tem sześć szki ców, z któ -
rych każ dy skła da się z czę ści ana li tycz no -
-in ter pre ta cyj nej, pre zen tu ją cej da ny utwór
li te rac ki (a tak że dzie ła ma lar skie) oraz
prak tycz nej, za wie ra ją cej róż no rod ne ćwi -
cze nia ję zy ko we a tak że in ter pre ta cyj ne
do omó wio nych tek stów kul tu ry. Część
prak tycz na za wie ra jed nak ra czej in spi ra -
cje dla na uczy cie la niż tra dy cyj nie poj mo -
wa ne kon spek ty czy sce na riu sze lek cji, co
(ja ko na uczy ciel ka) uwa żam za du ży plus
tej po zy cji.

Do daj my, że szki ce skła da ją ce się na
Li te ra tu rę bli ską i da le ką by ły pu bli ko wa -
ne w róż nych wy daw nic twach zbio ro wych
w la tach 2007-2016, a na po trze by książ ki
zo sta ły przej rza ne i uak tu al nio ne. Au tor ka
za zna cza, że z fak tu, iż ar ty ku ły uka zy wa -
ły się ja ko au to no micz ne szki ce, mo gą
wy ni kać pew ne po wtó rze nia do ty czą ce
obu do wy teo re tycz nej, ale po zo sta wie nie ich
spra wia – zda niem au tor ki – że na uczy ciel
nie mu si się gać do ca łej książ ki lub czy tać
jej roz dział po roz dzia le, a ko rzy stać je dy -
nie z tych szki ców, któ re pre zen tu ją in te re -
su ją cą go te ma ty kę. Jest to z jed nej stro ny
do bre roz wią za nie, ale moż na by ło po my -
śleć o jesz cze in nym ukła dzie tre ści, o któ -
rym wię cej na pi szę w koń co wej czę ści re -
cen zji.

Ad re sa ta mi lek cji pro jek to wa nych przez
Sza ła stę -Ro gow ską są uczą cy się ję zy ka pol -
skie go na po zio mach od A2 do C2, choć
prze wa ża ją tu taj pro po zy cje dla stu den tów
śred nio za awan so wa nych i za awan so wa -
nych, tak że ze wska za niem kon kret nej spe -
cjal no ści (tu taj: trans la to lo gicz nej). W ten
spo sób po zy cja ta sta je się cen na nie tyl ko
dla uczą cych ję zy ka pol skie go ja ko ob ce -

KSIĄŻKI KAROLINA JĘDRYCH

Lekcje czytania

go, ale rów nież dla stu den tów spe cja li za cji
glot to dy dak tycz nej, któ rzy mo gą prze ko nać
się, że moż na i da się roz ma wiać o li te ra tu -
rze pol skiej z ob co kra jow ca mi i być mo że
wy pró bo wać nie któ re z pro po zy cji Sza ła sty -
-Ro gow skiej na swo ich prób nych lek cjach.
Po książ kę po win ni się gnąć tak że na uczy -
cie le ję zy ka pol skie go w pol skich szko łach
pod sta wo wych czy śred nich, w któ rych
co raz czę ściej spo ty ka my uczniów re emi -
gran tów i emi gran tów, zaś na uczy ciel nie -
ma ją cy przy go to wa nia glot to dy dak tycz ne -
go pró bu je in dy wi du ali zo wać pra cę z ni mi,
kie ru jąc się je dy nie swo im do świad cze niem
i wy czu ciem.

Wiel kim wa lo rem książ ki są wni kli we in -
ter pre ta cje pre zen to wa nej po ezji i pro zy oraz
roz le głość kon tek stów i pro po no wa nych me -
tod, któ re w pra cy nad każ dym tek stem pro -
po nu je au tor ka, spra wia jąc, że na uczy ciel
mo że pro jek to wać lek cję we dług po trzeb
swo ich stu den tów. Po ja wia ją się pro po zy -
cje wy ko rzy sta nia – oczy wi ście – dzieł ma -
lar skich, pio sen ki po etyc kiej i po pu lar nej,
no ta tek en cy klo pe dycz nych, pu bli ka cji po -
pu lar no nau ko wych, wier szy i frag men tów
pro zy (in nych niż pod da ne in ter pre ta cji), re -
klam pra so wych. Wśród me tod znaj dzie my
nie tyl ko róż ne go ty pu ćwi cze nia w ro zu mie -
niu tek stu, czy ta niu, mó wie niu i pi sa niu, ale
tak że dra mę, ma pę my śli, gry dy dak tycz ne.

Ja kie tek sty pro po nu je omó wić ze stu -
den ta mi na za ję ciach Sza ła sta -Ro gow -
ska? Są to Dwie mał py Wi sła wy Szym bor -
skiej, Is la Co zu mel i Sta rość kró lo wej
Sa by Gra ży ny Za mbrzyc kiej, Exit Mar ka
Ku si by, Ar gu ment i Bunt wier szem Bog da -
na Czay kow skie go, Sza fa Ol gi To kar czuk
oraz San dra K. Ma nu eli Gret kow skiej. Sa -
ma au tor ka książ ki przy zna je, że nie każ -
dy oma wia ny tekst jest ar cy dzie łem, ale
uwa ża je za „uży tecz ne i atrak cyj ne glot -
to dy dak tycz nie” (s. 9), co udo wad nia
w ko lej nych szki cach.

Pu bli ka cja, choć wni kli wa, do brze na pi -
sa na, po trzeb na i nie zwy kle prak tycz na, ma
jed nak pe wien mi nus. Jest nim, mo im
zda niem, układ tre ści. Moż na by ło za ry zy -
ko wać ze rwa nie z tra dy cyj nym, ty po wym
dla ar ty ku łów na uko wych ukła dem. Książ -
ka nie stra ci ła by na na uko wo ści, a zy ska -
ła na przej rzy sto ści, gdy by wy glą da ła jak
Prze wod nik po sztu ce ucze nia li te ra tu ry
Sta ni sła wa Bort now skie go. Zbyt dłu gie
(nie kie dy na wię cej niż pół stro ny!) przy -
pi sy moż na by ło umie ścić w ram kach – ja -
ko uzu peł nia ją ce tekst za sad ni czy cen ne
kon sta ta cje teo re tycz ne – lub na koń cu roz -
dzia łu czy na wet książ ki, kie dy przy pis
skła da się z li sty ksią żek, w któ rych in ni ba -
da cze oma wia ją da ny te mat. Po wta rza ją -
ce się w tek stach stwier dze nia teo re tycz -
ne śmia ło moż na by ło prze su nąć do wstę pu
i do nie go od sy łać w przy pi sach w ko lej -
nych szki cach. Jest to pro po zy cja do roz -
wa że nia dla osób przy go to wu ją cych ko lej -
ne pu bli ka cje z za kre su dy dak ty ki oraz
glot to dy dak ty ki. W mo jej opi nii ta ki in ny
układ tre ści uła twił by lek tu rę na uczy cie -
lom, po szu ku ją cym kon kret nych roz wią -
zań me to dycz nych.

Bo że na Sza ła sta ‐Ro gow ska: Li te ra tu ra
bli ska i da le ka. Szki ce z za kre su glot to ‐
dy dak ty ki. Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Ślą skie go, Ka to wi ce 2018, s. 156.
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A
u to bio gra fia Sau la Friedlände ra – cze -
skie go Ży da, miesz ka ją ce go cza so wo we

Fran cji, zwią za ne go z Izra elem i wy kła da -
ją ce go na Uni wer sy te cie Ka li for nij skim
w Los An ge les (współ pra cu ją ce go tak że
z Uni wer sy te tem He braj skim, Uni wer sy te -
tem Te la wiw skim i Gra du ate In sti tu te of In -
ter na tio nal Stu dies w Ge ne wie) oraz pia stu -
ją ce go od koń ca lat 80. XX wie ku
sta no wi sko kie row ni ka Ka te dry Ho lo kau -
stu na tam tej szym uni wer sy te cie – jest nie
tyl ko za pi sem dzia łań aka de mic kich kon cen -
tru ją cych się na udo sko na la niu me to do lo -
gii na ucza nia o Szoa i udo wad nia niu pry -
ma tu in ten cjo na li stycz nej pró by wy ja śnie nia
Za gła dy nad te zą o jej funk cjo na li stycz nym
cha rak te rze, ale tak że suk ce sów li te rac kich.
Ich uko ro no wa niem oka za ła się Na gro da Pu -
lit ze ra przy zna na Friedlände ro wi w 2008 ro -
ku za książ kę Czas eks ter mi na cji. Na zi stow -
skie Niem cy i Ży dzi 1939-1945.

Friedländer ja ko nie do szła ofia ra Za gła -
dy (je go ro dzi ce zo sta li de por to wa ni spod
szwaj car skiej gra ni cy w oko li cach Sa int -
-Gin golph do obo zu w Dran cy, a na stęp nie
do Au schwitz, a sy na ukry li w klasz to rze
w Mon tluçon) na le ży do gro na hi sto ry ków,
któ rych oso bi sta hi sto ria sta ła się mo ty wa -
cją do pod ję cia dzia łal no ści hi sto rio gra ficz -
nej (m.in. Isra ela Gut ma na i Rau la Hil ber -
ga). Śmierć ro dzi ców, przy mu so wy po byt
w klasz to rze oraz ra dy kal ne po glą dy wo bec
spo łe czeń stwa nie miec kie go, któ re we dług
ba da cza, wie dzia ło o trwa ją cej Za gła dzie
i przy zwo li ło na nią, przy pła cił utra tą zdro -
wia (zdia gno zo wa na klau stro fo bia i pro ble -
my z dwu nast ni cą na sku tek pę ka ją cych
wrzo dów) oraz ostra cy zmem ze stro ny
Ern sta Nol te go, Pe te ra Wap new skie go
i Wol fa Le pe nie sa. 

Przy czy ną ze rwa nia sto sun ków by ły
m.in. wy mia na zdań z Nol tem pod czas
uro czy stej ko la cji, w któ rej ad wer sarz
Friedlände ra pró bo wał (na pod sta wie książ -
ki Mit Au schwitz Wil hel ma Stägli cha) spro -
wo ko wać go znie kształ co ną fra zą Kur ta Tu -
chol skie go o za ga zo wa niu nie miec kiej

bur żu azji. Nol te po stu lo wał unie waż nie nie
pry ma tu pa mię ci o Za gła dzie na rzecz bol -
sze wi zmu, któ re go po skro mi cie lem ogło sił
Hi tle ra. Nie wy ar ty ku ło wa nym expres sis
ver bis ar gu men tem za eks ter mi na cją lud no -
ści ży dow skiej w ce lu ochro ny eu ro pej skiej
bur żu azji by ło na pę dza ne ste reo ty pem prze -
świad cze nie o Ży dach ja ko no si cie lach
i ini cja to rach bol sze wi zmu. Wap new ski
i Le pe nies po czu li się do tknię ci po prze czy -
ta niu wy wia du z Friedlände rem w „Die
Ze it”, w któ rym ba dacz za rzu cił ber liń skim
in te lek tu ali stom brak wraż li wo ści i hi sto -
rycz nej świa do mo ści. 

Do za ognie nia kon flik tu z Nol tem i ze -
rwa nia sto sun ków z po zo sta ły mi przy czy -
ni ła się tak że wąt pli wej ja ko ści re dak cja wy -
wia du i skró ty, któ re sta wia ły Friedlände ra
w złym świe tle oraz czy ni ły z nie go nie -
wdzięcz ne go na past ni ka, a nie (jak chciał te -
go ba dacz) ob ser wa to ra dy na micz nie zmie -
nia ją cej się pa mię ci o Za gła dzie. Źró dłem
spo ru i afron tu oka za ły się drob ne, lecz
su ge styw ne ge sty pod czas ko la cji u Le pe -
nie sów, któ re skło ni ły Friedlände ra do ujaw -
nie nia ich pod czas wy wia du pod su mo wu -
ją ce go je go po byt w Ber li nie: go spo darz
po dał ja ko ape ri tif bia łe wi no z rocz ni -
ka 1943, na to miast Wap new ski za czął cy -
to wać i nu cić me lo dię prze bo ju z lat sie dem -
dzie sią tych Theo, wir fahr’n nach Lodz
(Teo, je dzie my do Ło dzi), co w kon tek ście
prze szło ści Friedlände ra i miej sca, w któ -
rym od by wa ła się ko la cja (Gru ne wald)
oka za ło się nie uświa do mio nym przez
Niem ców faux pas.

Po sta wa Friedlände ra ja ko nie do szłej
ofia ry Za gła dy, rzecz ni ka pa mię ci o niej i ba -
da cza kul tu ry nie miec kiej, któ ra w la -
tach 70. wkro czy ła w okres re la ty wi zmu mo -
ral ne go (z cze go ba dacz zda je ra port
w pu bli ka cji Re flek sy na zi zmu. Esej o ki czu
i śmier ci) za spra wą emi sji mi ni se ria lu
Ho lo caust, przy zna nia w 1970 ro ku Na gro -
dy Gon co ur tów Mi che lo wi To ur nie ro wi
za po wieść Król Olch oraz dys try bu cji fil -
mu Noc ny por tier Li lia ny Ca va ni, oka zu je

KSIĄŻKI MICHAŁ JUCHNIEWICZ

(Bez)kres Za gła dy

się, w kon tek ście dzia łań ba da cza, ma ją cych
na ce lu obar cze nie wi ną za nie do sta tecz ne
prze ciw dzia ła nie i re ago wa nie na Za gła dę
nie miec kie go spo łe czeń stwa nie zdol ne go
do ża ło by (w tym pod ję cia pró by re wi zji
wła snej hi sto rii), a tak że woj ny sze ścio dnio -
wej, woj ny Jom Kip pur i woj ny w Za to ce
Per skiej, wy jąt ko wa z dwóch po wo dów.

Po pierw sze, Friedländer po stu lu je za prze -
sta nie wy ko rzy sty wa nia Za gła dy do umac -
nia nia po li ty ki na cjo na li stycz nej, opar tej
na fun da men cie mar ty ro lo gii z lat 40., któ -
ra za pew ni ła by pro kla mo wa ne mu w 1948
ro ku Pań stwu Izra el szcze gól ne miej sce.
Uwa ża tak że, że pa mięć o Szoa nie upo waż -
nia Izra el czy ków do dzia łań o cha rak te rze
izo la cyj nym wy mie rzo nych w Pa le styń -
czy ków oraz opo wia da się za po ko jo wym
roz wią za niem kon flik tu izra el sko -pa le styń -
skie go (po glą dy te przy spo rzy ły mu wie lu
wro gów i opo nen tów).

Po dru gie, pa mięć o Za gła dzie ja ko fak -
cie spo łecz no -hi sto rycz nym po win na kon -
so li do wać na ro dy i umac niać wię zi, któ re
po zwo li ły by, w ra zie po wtór nej ka ta stro fy,
na efek tyw ne re ago wa nie i prze ciw dzia ła -
nie, stąd de kla ra cja ba da cza: „By unik nąć
wszel kich nie po ro zu mień, przy każ dej moż -
li wej oka zji prze ko ny wa łem, że je dy ną
lek cją, ja ką moż na wy cią gnąć z Szoa, jest
ten oto im pe ra tyw: sprze ci wiać się nie spra -
wie dli wo ści, ni czym nie uza sad nio ne mu
prze śla do wa niu, od mo wie uzna nia czło wie -
czeń stwa i praw »in nych«” (s. 290). We dług
Friedlände ra Za gła da to pro blem, któ ry
nie po wi nien rzu to wać na współ cze sne
pro ble my i ich unie waż niać, co prze ja wia
się w kry ty ce ży dow skich for ma cji ter ro ry -
stycz nych i do strze że niu pro mie nio wa nia
prze mo cy z kra ju, któ re go oby wa te le do -
świad czy li jej zbyt wie le, by mo gła le gi ty -
mi zo wać no wy po rzą dek po li tycz ny.

Au to bio gra fia ba da cza po zwa la na ra cjo -
nal ne osą dze nie Izra ela i oce nie nie je go po -
li ty ki bez uru cha mia nia kon tek stu hi sto -
rycz ne go. Jest też pró bą roz li cze nia
z wła sną prze szło ścią i ro dzi ną. Naj waż -
niej szą stra te gią oka zu je się więc za sa da
szcze ro ści, któ ra nie zo sta je uchy lo na na -
wet, gdy Friedländer po ru sza kwe stie
zwią za ne z re wo lu cją sek su al ną i pod ję tą
wspól nie z Ma ry von ne de cy zją o abor cji.
Pry wat ne i pu blicz ne spla ta się w jed ną, fa -
scy nu ją cą opo wieść, bo ba dacz zda je so -
bie spra wę z ro li ja ką ode grał w pro ce sie
po pu la ry za cji wie dzy o Za gła dzie (za spra -
wą Cza su eks ter mi na cji…), a tak że z ob -
fi to ści do świad czeń, któ re spra wi ły, że po -
wo ła ny zo stał ja ko eks pert do ko mi sji
ba da ją cej re la cje łą czą ce Kon fe de ra cję
Szwaj car ską z III Rze szą (kwe stia za -
własz czo nych de wiz i zło ta) oraz wy ja śnia -
ją cej po wią za nia mię dzy ofi cy ną wy daw -
ni czą Ber tel smann a pro pa gan dą
na zi stow ską. Friedländer ak cen tu je jesz cze
jed ną ce chę, któ ra wpły nę ła na je go dzia -
łal ność: swo istą bez dom ność i po li glo tyzm,
któ re przy czy ni ły się do sta wie nia opo ru
po ku sie na cjo na li stycz nej apo lo gii Izra ela
oraz za wie ra nia so ju szów z bez bron ny mi
i pod po rząd ko wa ny mi.

Saul Friedländer: Do kąd pro wa dzi
pa mięć. Mo je ży cie, przeł. Mi chał Ro ma ‐
nek, Wy daw nic two Li te rac kie, Kra ‐
ków 2017, s. 368.

sl07s67m  18-07-19  11:55  Strona 1



68

M
i chał Ca ła, ab sol went Po li tech ni -
ki War szaw skiej, jest jed nym

z naj wy bit niej szych pol skich fo to -
gra fów. Po śród in nych je go za in te re -
so wań miej sce szcze gól ne zaj mu je
fo to gra fia pej za żu miej skie go zwią za -
na przede wszyst kim ze Ślą skiem. 

W la tach 1978–1992 po wstał pierw -
szy, nie zwy kle in te re su ją cy cykl czar -

no -bia łych fo to gra fii „Śląsk”, wie lo -
krot nie pre zen to wa ny w Pol sce, głów -
nie w ga le riach ZPAF oraz w kra kow -
skiej Ga le rii Zde rzak, a tak że
za gra ni cą (Fo to ga le rie Ob jek tief, En -
sche de, Ho lan dia, 2012). Au tor w po -
ru sza ją cy spo sób po ka zał spe cy ficz ną
uro dę osie dli ro bot ni czych, sta rych hut
i ko pal ni, po tęż ne pi ra mi dy hałd, co -

dzien ność miesz kań ców ślą skich miast
i mia ste czek. Fo to gra fie z te go cy klu
znaj du ją się dzi siaj w zbio rach Mu -
zeum Ślą skie go w Ka to wi cach, Bi blio -
te ki Ślą skiej w Ka to wi cach, Mu zeum
Gór no ślą skie go w By to miu, Mu zeum
Gór nic twa Wę glo we go w Za brzu,
a tak że – ma gi stra tu mia sta Du is burg
w Za głę biu Ruh ry. 

W la tach 2004-2006 Mi chał Ca ła
współ pra co wał z Ga le rią Zde rzak
w Kra ko wie. W efek cie tej współ pra -
cy po wstał ko lej ny czar no -bia ły al bum
pt. „Śląsk” za pre zen to wa ny w Ga le rii
w ro ku 2006 w ra mach fe sti wa lu Mie -
siąc Fo to gra fii w Kra ko wie. 

W ro ku 2007 Mi chał Ca ła po ka zał
swo ją wy sta wę „Śląsk” na II Fo to Fe -
sti val Man n he im Lu dwig sha fen He idel -
berg. Za jął też I miej sce na kon kur sie
Pil zner IPA 2007 w ka te go rii „In du -
strial”. W tym sa mym ro ku o au to rze
i o je go ślą skich zdję ciach na pi sał bry -
tyj ski ma ga zyn Fo to8, oraz Bri tish Jo -
ur nal of Pho to gra phy. Rok póź niej
zdję cia z cy klu „Śląsk” by ły pre zen to -
wa ne w Ga le rii Iko na w ra mach Fo to -
fe sti wa lu w Ło dzi, oraz wzię ły udział
w pro jek cie „Be hind Wall” pod czas fe -
sti wa lu No or der licht w Ho lan dii. W ro -
ku 2009 zdję cia z te go cy klu zo sta ły po -
ka za ne sze ro kiej pu blicz no ści we
Frank fur cie, pod czas wy da rze nia „009
Ni ght of the Mu seums, Fo to gra fie Fo -
rum Frank furt. Glo bal Views: 20 in ter -
na tio nal pho to gra phers, cho sen by Ce -
li na Luns ford”. W tym sa mym ro ku
od by ła się wy sta wa w Mu zeum Ślą skim
w Ka to wi cach pt. „Mi chał Ca ła, Edward
Po lo czek, ślą skie in spi ra cje kra jo bra zo -
we”, oraz w Sta rej Ga le rii ZPAF w War -
sza wie pt. „Mi chał Ca ła – 30 lat fo to -
gra fii na Ślą sku”.

Au tor jest lau re atem wie lu kon kur -
sów fo to gra ficz nych. Dwu krot nie
otrzy mał Grand Prix na Bien na le Kra -
jo bra zu Pol skie go w Kiel cach w 1979
i 1983 r. i wziął udział w wy sta wie pt.
„Pol ska fo to gra fia w XX wie ku” (War -
sza wa, Wil no). Je go naj now sze osią -
gnię cia to wy sta wa in dy wi du al na pt.
„Si le sia” w MMX Gal le ry w Lon dy -
nie w ro ku 2017, oraz w Blue Sky Gal -
le ry w Por t land w Sta nach Zjed no czo -
nych w ro ku 2018. W tym sa mym ro ku
au tor wziął tak że udział w pre sti żo -
wym fe sti wa lu Pho to Lon don. 

Dzi siaj jed nak chcie li by śmy wró cić
do Ślą ska, któ ry od kry wa przed na mi
Mi chał Ca ła, do za pi su pew ne go głę bo -
kie go i oso bi ste go do świad cze nia, któ -
re go dzię ki tym fo to gra fiom mo że my
do tknąć. „Ślą ski pej zaż jest pi smem, jest
ca ły po kry ty zna ka mi”, mó wi Au tor.
„Że by na uczyć się czy tać li te ry pej za -
żu, trze ba na uczyć się sie bie”. 

MARIA KORUSIEWICZ

Śląsk
w fotografii Michała Cały

A_house_by_a_zinc_smelter_1978

A_tenement_house_with_abutments_1978
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P
o ję cie „ma łej oj czy zny” za wsze
im pli ku je ist nie nie „du żej oj czy -

zny”. W pierw szym przy pad ku od no -
si my się za tem do prze strze ni ma łej,
czy li jak to okre ślał Bo le sław Lu bosz
„ser cu naj bliż szej oko li cy”, a więc tej
prze strze ni, gdzie uro dzi li śmy się,
gdzie jest nasz dom ro dzin ny, gdzie
wszyst ko wo kół jest swoj skie i ka te go -
rycz nie oswo jo ne. Dru gie po ję cie jest
na to miast ka te go rią jed no znacz nie ide -
olo gicz ną ko ja rzo ne z przy na leż no -
ścią na ro do wą. A dziś w świe cie glo ba -
li za cji, czę sto je ste śmy swo iście
„wy ko rze nie ni” z owej swoj skiej prze -
strze ni. Te raz o tych spra wach mo że my
już pi sać swo bod nie; choć nie wąt pli wie
na dal z emo cją. W na szych pol skich
wa run kach no wy dys kurs o „ma łych oj -
czy znach” i sze rzej re gio na li zmie roz -
po czę li śmy w do bie „kar na wa łu So li -
dar no ści”. By ła to spon ta nicz na re ak cja
wo bec so cja li stycz ne go mo no li tu kul -
tu ro we go; wo bec gło szo nej wów czas
jed no ści ide owo -mo ral nej i kul tu ro wej
na ro du pol skie go. Ta kon cep cja od rzu -
ca ła i ne go wa ła ko bie rzec zróż ni co wań
kul tu ro wych, któ rym Pol ska się szczy -
ci ła. Ale z ca łą pew no ścią in ten syw ny
dys kurs o „ma łych oj czy znach” po ja -
wił się w okre sie pol skiej trans for ma -
cji ustro jo wej. Wte dy dys kurs o re gio -
na li zmie był już do pusz czal ny,
uza sad nio ny i swo iście mod ny. Moż na
już by ło mó wić o „ma łych oj czy -
znach” Wiel ko pol ski, Ma ło pol ski, a na -
wet Gór ne go Ślą ska, tak że utra co nych
Ziem Wschod nich II Rze czy po spo li tej.
Owa dys ku sja by ła re ak cją na ów cze -
sne wy zwa nia, ale tak że od no si ła się
do prze szło ści. Nad ową dys pu tą cią -
ży ła za rów no po trze ba spo łecz no -po -
li tycz na, ale ujaw niła się w niej rów nież
swo ista tę sk no ta za czymś, co by ło trwa -
łe i sta bil ne. A fi gu ra „ma łej oj czy zny”
by ła zna czą cym i nie pod wa żal nym
kom po nen tem rze czy wi sto ści spo łecz -
nej, w tym rze czy wi sto ści pro win cjo nal -
nej, lo kal nej. Zro zu mia łe za tem, że
„ma łej oj czy źnie” nada wa no ce chy
szcze gól ne, uni wer sal ne, nie omal bo -
skie. Stąd czę sto przy wo ły wa no wy po -
wiedź Ale xi sa de To cque vil la – au to ra
nie za po mnia ne go dzie ła O de mo kra cji
w Ame ry ce – iż „czło wiek stwo rzył mo -
nar chię i usta na wia re pu bli ki, spo łecz -
ność gmin na zda je się po cho dzić wprost
od Bo ga”. Aza Lesz kiem Ko ła kow skim
do po wia da no, że „ma ła oj czy zna” to
po pro stu „śro dek świa ta”. Tra dy cyj nie
to prze strzeń, w któ rej ży ją no si cie le tej
sa mej kul tu ry, re li gii, te go sa me go ję -
zy ka, te go sa me go sys te mu war to ści,
tych sa mych ob rzę dów, zwy cza jów
i oby cza jów. To prze strzeń, któ rą dzie -
dzi czy my w spad ku po an te na tach,
i któ rą z ni mi współ two rzy my, i któ rą

da lej prze ka zu je my swo im na stęp com.
Na iw nych et no gra fów czę sto skła nia -
ło do uży wa nia ję zy ka pa te tycz ne go hu -
ma ni zmu. Zaś an tro po lo dzy wi dzą
„ma łą oj czy znę” ja ko prze strzeń oswo -
jo ną i bez piecz ną. Czy li ów mo de lo wy
„or bis in te rior” sta wia ją w prze ci wień -
stwie do prze strze ni nie oswo jo nej, ob -
cej czy li „or bis exte rior”. Owa dys ku -
sja o „ma łych oj czy znach” by ła
wów czas re ak cją na wol ne my śle nie
o re gio na li zmie. Lecz by ła też prze ja -
wem „uciecz ki w uto pię wspól no to wo -
ści”. Bo owe daw ne „ma łe oj czy zny”
by ły wy two rem swo ja ków. Ale nie
wszę dzie jed nak tak by ło, jak u nas
na Gór nym Ślą sku czy na Kre sach
Wschod nich. A dziś? Dziś ży je my
w świe cie, któ ry wy ma ga kom pro mi -
sów, to le ran cji i dia lo gu kul tu ro we go.
Na na szej zie mi ży ją prze cież przed sta -
wi cie le róż nych ma tecz ni ków kul tu ro -
wych. Bo obok Gór no ślą za ków są
rów nież przy by sze z in nych re gio nów
Pol ski, a więc przy kła do wo Ma ło pol -
ski, Ma zow sza, czy Za głę bia Dą brow -
skie go. Ży ją tu rów nież prze sie dleń cy
z by łych Kre sów Wschod nich. Tu każ -
de go dnia, od za koń cze nia II woj ny
świa to wej, trwa swo isty dia log kul tu -
ro wy. Do 1989 ro ku miał on róż ny prze -
bieg i po ja wia ły się na pię cia, któ re czę -
sto by ły in spi ro wa ne po li tycz nie. Za tem
dziś w owym świe cie glo ba li zmu i po -
no wo cze sno ści, a tak że swo iście lo kal -
nych uwa run ko wań ży je my w świe cie
skom pli ko wa nych re la cji, kon tek stów,
ma ni pu la cji. Dla te go tu i te raz ko niecz -
na jest bu do wa no we go wspól no to we -

go gór no ślą skie go ma tecz ni ka. Ty po -
we mu si być po sza no wa nie in no ści
i szu ka nie te go, co łą czy, a nie te go, co
dzie li. Mu si my dzia łać opie ra jąc się
na wza jem nym sza cun ku i my śle niu
w ka te go riach ra cjo nal nych, re gio nal -
nych, ale i w ka te go riach po nadre gio -
nal nych, czy li owej oj czy zny ide olo -
gicz nej; a wresz cie w ka te go riach
eu ro pej skich, uni wer sal nych. Z ca łą
pew no ścią war to w tym kon tek ście iść
tro pa mi wy zna czo ny mi przez teo re ty -
ków kul tu ry. Po win ni śmy bu do wać
no wą wi zję „ma łej oj czy zny” opar tą
na wspól nej ak tyw no ści kul tu ro wej,
na współ dzia ła niu zmie rza ją cym
do zin te gro wa ne go ist nie nia kul tur
al ter na tyw nych. Mu si to być pra ca
opar ta na wie lo ści no wych eto sów,
któ re nie ma ją już swo ich daw nych ba -
rier, ogra ni czeń, uprze dzeń i ste reo ty -
pów. I w tym kon tek ście na su wa się
myśl Ry szar da Ka pu ściń skie go, któ ry
jak wie lu in nych, wska zy wał na współ -
cze sną „bez dom ność” i „wy ko rze nie -
nie” lu dzi. Prze strze gał: „Za wy rwa nie
się ze swo jej kul tu ry pła ci się wy so ką
ce nę. Dla te go tak waż ne jest po sia da -
nie – jak mó wił – wła snej, wy raź nej
toż sa mo ści, po czu cie jej si ły (…) tyl -
ko wów czas czło wiek mo że śmia ło
kon fron to wać się z in ną kul tu rą.
W prze ciw nym wy pad ku bę dzie się
cho wać w swo jej kry jów ce bo jaź li wie
od gra dza jąc się od in nych”. War to za -
sta no wić się i czer pać z owej – ob szer -
niej tu przy to czo nej – wy po wie dzi
„ce sa rza re por ta żu”.

■

Ma ła
czy du ża
Oj czy zna 
MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Mię dzy ci szą a hałasem

sl07s73m  18-07-19  11:50  Strona 1



74

P
rzy je cha łem do mia stecz ka, w któ rym – we dług kil kor ga miesz kań ców – od ma -
ja prze by wa We nus z Mi lo. Pe wien zna jo my z Fa ce bo oka ra dził mi tam zaj rzeć

z su ge stią, że kroi się nie zła fu cha dla kon ser wa to ra – jak na pi sał – „sta tuj”. Nie by -
ło da le ko, więc zbyt nio nie zwle ka łem. Wpraw dzie aku rat zaj mo wa łem się gło wą an -
tycz ne go mę dr ca, ale chęt nie odło ży łem tę ro bo tę na póź niej, by ro zej rzeć się za no -
wym zle ce niem. Po za tym We nus to We nus – mo ja spe cjal ność. Do pie ro star tu ję
w fa chu, a już nie jed ną ko pię tej słyn nej rzeź by od no wi łem tak, że po mo ich za bie -
gach wy glą da le piej niż zna ny mi do sko na le ory gi nał, któ re mu – bądź my szcze -
rzy – też przy da ło by się gdzie nie gdzie coś wy po le ro wać; tu do dać, tam ująć a gdzie
in dziej zdjąć. 

Przy wi ta ła mnie grup ka za fra so wa nych męż czyzn, któ rzy – ku me mu zdzi wie -
niu – je den przez dru gie go pró bo wa li prze pra szać za kło pot, ja ki mi spra wio no nie -
wcze snym za pro sze niem.

– Bo ta We nus – mó wi li, ge sty ku lu jąc oby dwie ma rę ka mi – po dob no nie jest sta -
rą rzeź bą, lecz… mło dą ko bie tą. 

– Ża den kło pot – od po wie dzia łem nie szcze rze. Za miast za rob ku za po wia da ły się
ra czej nie prze wi dzia ne wy dat ki, a co naj mniej przy go dy.

Wto pi łem się w tłu mek, któ ry szyb ko o mnie za po mniał. Nie któ rzy, bar dziej za in -
te re so wa ni za da wa li so bie py ta nie, czy We nus po ja wi ła się na chwi lę, czy mo że po -
zo sta nie na za wsze. A je śli tak – to w ja kim ce lu i dla cze go wła śnie tu taj, a nie gdzieś
in dziej? Miesz kań cy nie by li ni cze go pew ni. Ktoś ją rze ko mo wi dział w do mu miej -
sco we go żan dar ma, in ny u ta pi ce ra, jesz cze in ny w kuch ni ma la rza po ko jo we go, a wy -
mie nia no na wet ka let ni ka i zdu na. Wie czo rem, kie dy mia stecz ko już spa ło, od wie dza li
ją po noć oso bli wi go ście, cał ko wi cie nie roz po zna wal ni, a na do da tek spo tka nia od -
by wa ły się w za mknię tych po miesz cze niach daw nej hu ty al bo fa bry ki czoł gów i to
tyl ko przy ka dzi deł kach i świe cach. W każ dym ra zie tak są dzo no po mi go tli wych cie -
niach i po do cie ra ją cym z pół noc nym wia trem za pa chu.

Py ta łem, czy ktoś zna mo je go zna jo me go z Fa ce bo oka, po ka zy wa łem je go zdję cie
na smart fo nie, ale nikt go nie ko ja rzył. Po wie dzia no mi za to, że przez pe wien czas
w mia stecz ku krę cił się słyn ny ak tor, zna ny z fil mu, szyn kow ni i te atru. Za uwa żo no
go, po chy lo ne go nad sta rą cem bro wa ną stud nią, gdy o pół no cy roz ma wiał z fa lu ją -
cym od bi ciem wi ze run ku We nus, na ma lo wa ne go na wła snej ko szu li i oświe tlo ne go
od do łu la tar ką. Nie wia do mo jed nak, czy ów ak tor coś tam wi dział, czy też do pie ro
przy go to wy wał się do ro li w fil mie, w któ rym głów ną po sta cią mia ła być wła śnie ona.
Po ja wi ła się w związ ku z tym po gło ska, że mia stecz ko sta nie się wkrót ce ple ne rem
fil mu o We nus lub o kimś in nym, rów nie ta jem ni czym. Wkrót ce jed nak ak tor prze -
stał się krę cić i znikł.

Nie spo dzie wa nie we zwa no mnie do pil ne go ukoń cze nia gło wy mę dr ca. Nie mia -
łem nic do ro bo ty w mia stecz ku, więc wy je cha łem bez ża lu. Wró ci łem tam jed nak
po mie sią cu, za in try go wa ny co raz bar dziej nie po ko ją cy mi wia do mo ścia mi. Cho dzi -
łem od do mu do do mu i roz py ty wa łem miesz kań ców, czy roz ma wia li z We nus,
a tak że czy pró bo wa li ją uwieść. Od po wie dzi zdu mie wa ły. Wszy scy wie dzie li, że
by ła. Nie któ rzy na wet przy się ga li na nie któ re świę to ści, że w dal szym cią gu tu prze -
by wa. 

Oka za ło się jed nak, że nikt jej nie wi dział na oczy wła sne, cho ciaż by ło tam kil -
ku nie zgor szych aman tów, za pra wio nych w uwo dze niu pięk nych i na iw nych dziew -
cząt, ale bez sil nych wo bec nie na iw nych. Oni rów nież wi dzie li Bez rę ką We nus tyl -
ko oczy ma cu dzy mi. Je den z nich – po cząt ku ją cy pi sarz – wy znał mi, że mógł się
z nią spo tkać, ale stchó rzył w oba wie przed klą twą, któ ra po noć za wi sła nad cie kaw -
ski mi. Mó wio no, że każ dy, kto od wa ży się pod glą dać ży wą We nus, na tych miast stra -
ci wła dzę w pra wej rę ce lub w le wej, je śli jest mań ku tem. Rę ka przy ro śnie mu
do przy ro dze nia i człek nic wię cej w ży ciu nie na pi sze al bo cał kiem znik nie. Pa ru
mło dzień ców pró bo wa ło iść w śla dy wspo mnia ne go ak to ra i – jak on – prze pa dło bez
wie ści. Jed ni twier dzi li, że mło dzień cy wy je cha li za pra cą, in ni, że do cem bro wa -
nej stud ni zaj rze li za głę bo ko, a stam tąd już nie ma po wro tu. Mój roz mów ca pra co -
wał wła śnie nad wiel ką po wie ścią, więc opa no wał cie ka wość i zre zy gno wał ze
spo tka nia, co w je go wie ku jest zna mie niem nie zwy kłej roz trop no ści lub ta kie goż
tchó rzo stwa, bo prze cież obej rzał stud nię i zo ba czył tam tyl ko mo ne ty, wrzu co ne
przez owych mło dzień ców, któ rzy w ten spo sób chcie li so bie za gwa ran to wać po wrót
w ro dzin ne stro ny.

Ko bie ty szep ta ły, że We nus jest pod stęp nym wy my słem człon ków Ko ła Fo to gra -
ficz ne go, któ rzy co ro ku przy jeż dża li z Pa ry ża, by wy ko ny wać zdję cia za sty głych
w te raź niej szo ści miesz kań ców ślą skich miast. Fran cu zi roz bi li na mio ty nie opo dal
cmen ta rza i czę sto po ja wia li się na Ryn ku, by znie nac ka fo to gra fo wać miej sco wych
no ta bli, urzęd ni ków ma gi strac kich, szew ców, ry ma rzy, ta pi ce rów, la stry ka rzy, zdu -
nów, a na wet je dy ne go w mie ście ko wa la. Wnio sko wa no, że – aby udu cho wić twa -
rze i nadać im nie po wta rzal ny cha rak ter – wpa dli na po mysł za aran żo wa nia wi zy ty
We nus z Mi lo. Mó wio no, że je den z fo to gra fów przy pad ko wo zro bił zdję cie żo ny, zda -
je się ta pe cia rza w ką pie li i okrzyk nął ją We nus z Mi lo, czy na wet Afro dy tą. Ale – jak
zwy kle – opo wia da no o jej rę kach po kręt nie i bez nie dy skręt nych kon krę tów.

By łem tym wszyst kim tak za in try go wa ny, że w pierw szych dniach nie do strze głem,
jak w mia stecz ku, krok po kro ku, na stę po wa ły zdu mie wa ją ce prze mia ny. Miej sco wi
rze mieśl ni cy na zło to, nie bie sko i czer wo no ma lo wa li da chy do mów, ar ka dy i kruż -
gan ki. Ko bie ty dba ły o strój i ma ki jaż, a na bal ko nach roz sta wia ły do ni ce z kwia ta -
mi. Dzie ci upięk sza ły przy do mo we ogród ki tak w cen trum, jak i na obrze żach mia -
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stecz ka. Oświe tlo no na ja sno do my użyt ku pry wat ne go, na ciem no – pu blicz ne go.
Mło dzi chłop cy na kła da li wzo rzy ste kra wa ty na bia łe ko szu le i po szu ki wa li srebr nych
spi nek, zaś dziew czę ta przy pi na ły do war ko czy ró żo we ko kar dy. Na wet ksiądz ze brał
nad we rę żo ne wie kiem si ły, od no wił fa sa dę ko ścio ła i pod dał re no wa cji za nie dba ne
od lat wi tra że, co – mu szę przy znać – wy ko na no wy so ce pro fe sjo nal nie. Fo to gra fo -
wie już za do mo wi li się pra wie na sta łe, bo co dzien nie przy by wa ło obiek tów god nych
ich mi gaw ki. Po ja wi ły się też pierw sze eki py te le wi zyj ne i chy ba fil mo we.

Prze cha dza jąc się obok obo zu pa ry żan, za py ta łem na po tka ne go dzia da cmen tar ne -
go, skąd w pro win cjo nal nym mia stecz ku ta ka zmia na. Bez zęb ny mi usta mi wy mam -
ro tał: 

– Pan nie wiesz? Tu prze by wa We nus z Mi lo! Po dob no praw do po dob nie na pew -
no z Mi lo. Mó wią, że jest u ma la rza po ko jo we go, al bo – tu się za my ślił – u ta pi ce ra
lub ka let ni ka. Lu dzie szep czą, że je den z nich pod stęp nie zwa bił ją do swo je go do -
mu i trzy ma w ukry ciu pod pre tek stem rze ko mo cięż kiej cho ro by za ni ku zdol no ści
do od dy cha nia czy cze goś ta kie go, choć nie wia do mo, czy cho ru je on, czy ona.

– Nie ma na to le kar stwa – cią gnął. – Ka let nik prze stał przyj mo wać zle ce nia, po -
ja wia się rzad ko, ni gdy nie wyj mu je pra wej rę ki z kie sze ni spodni, a zdun le wej.

Kie dy znie nac ka za py ta łem, ile w tym fan ta zji, a ile praw dy, za milkł i w koń cu wol -
no wy ce dził:

– Nie ta kie cu da wi dzia łem i nie o ta kich cu dach sły sza łem.
Na gle dziad za czął re cy to wać Apol li na ire’a:

Bę dę do Pa ni pi sał każ de go ran ka
Kie dy mąż Pa ni ka pi tan stat ku wró ci z od le głej ko lo nii
Gdy by jed nak sta tek uległ awa rii
To za nie cham ko re spon den cji...
Aż Pa ni mąż ją usu nie
I wy ru szy w dro gę po wrot ną do ma cie rzy ste go por tu

– Dla te go tu je stem – do koń czył – cho ciaż nie mo gę pa nu po wie dzieć oczy wi ście,
czy tak by ło rze czy wi ście, czy nie rze czy wi ście. Ale by ło na pew no. Praw do po dob -
nie na pew no!

Gdy się ściem ni ło, po sze dłem na Ry nek. Co krok na po ty ka łem miesz kań ców po -
ubie ra nych w wi zy to we gar ni tu ry i wie czo ro we kre acje. Mię dzy pocz tą a Do mem Pla -
sty ka spo tka łem hi sto rycz kę po nie kąd sztu ki, przy go to wu ją cą wer ni saż ar ty zmu nie -
oby czaj ne go, opar te go na zglisz czach pięk na oraz brzy do ty. Wzię ła mnie pod rę kę
i opro wa dza ła wśród ar kad ota cza ją cych Ry nek. Stam tąd wła śnie do strze głem kil ku
co bo gat szych oby wa te li mia stecz ka. Za re zer wo wa li sto li ki w na je le gant szej re stau -
ra cji i spo glą da li z nie kła ma nym za chwy tem na bocz ną sal kę, przed któ rą wy wie szo -
no ta blicz kę z na pi sem: „Tyl ko dla We nus z Mi lo i jej go ści”.

Usia dłem na chwi lę obok miejsc za re zer wo wa nych dla miej sco wej eli ty i onie mia -
łem ze zdu mie nia. Z pu stej sal ki, ozdo bio nej pa miąt ka mi i por tre ta mi miej sco wej pa -
le stry tu dzież no wo bo gac kiej so cje ty, do cho dzi ły od gło sy bie sia dy. Ta kie przy naj mniej
od nio słem wra że nie, a na wet by łem te go już pra wie pe wien. Za sło na od dzie la ją ca na -
szą sa lę od po ko ju przy jęć nie spo dzie wa nie za czę ła bo wiem fa lo wać i przy bie rać prze -
dziw ne kształ ty. Wi dać by ło, że ni cze go nie by ło, co by by ło za za sło ną, a sko ro za -
sło na ni cze go nie za sła nia ła, to rów nież nie by ła so bą, zwłasz cza że ni cze go – prócz
na szej grzesz nej cie ka wo ści – nie od sła nia ła, na śla du jąc w tym słyn ną za sło nę Par -
ra sjo sa lub, nie przy mie rza jąc, Apel le sa.

Na stęp ne go dnia, prze cha dza jąc się po Ryn ku, na fa sa dzie Do mu Przy ja ciół Mia -
stecz ka prze czy ta łem afisz in for mu ją cy, że w so bot nie po łu dnie od bę dzie się tam spo -
tka nie z pro fe so rem z Ka te dry Fo to gra fii Prze strzen nej. Te ma tem wy kła du by ła kwe -
stia, czy fo to gra fia jest dzie dzi ną sztu ki, czy też rze mio słem. Bez wa ha nia
sko rzy sta łem z za pro sze nia. Na wy kład uda łem się wspól nie z po zna ną wcze śniej hi -
sto rycz ką – praw do po dob nie – ja kiejś sztu ki. Za chę ci ła mnie opo wie ścią o wy kła dow -
cy, któ re go po mni ko wa gło wa w sam raz ma się nada wać do kon ser wa cji.

W spo tka niu uczest ni czy ła ca ła eli ta mia stecz ka, nie wię cej jed nak niż dwa na ście
osób, w tym zdun oraz in tro li ga tor. Miej sca sto ją ce zaj mo wa li ka me rzy ści, dzien ni -
ka rze, ja i chy ba ktoś jesz cze. Wśród do sta wek dla go ści do mi no wał fo to graf w wy -
tar tych je an so wych spodniach, któ ry przy je chał tu zde ze lo wa nym sa mo cho dem
wprost z Pa ry ża. I to wła śnie on na pra wo i le wo roz po wia dał, że w jed nym z bun -
krów prze by wa We nus z Mi lo. Praw do po dob nie na pew no z Mi lo.

Pro fe sor fak tycz nie wy glą dał jak mój za kon ser wo wa ny mę drzec, a na wet jak
cmen tar ny dziad. Przy naj mniej od gło wy w gó rę, bo w dół wszyst ko by ło przy kła -
dem wy ra fi no wa nej kla sy ki. Wpro wa dze nie do wy kła du wzbu dzi ło mo je nie kła ma -
ne za in te re so wa nie. Na plan pierw szy pro fe sor wy su nął te zę, że współ cze sne wy two -
ry sztu ki mo gą być dzie łem osób nie po sia da ją cych sto sow nej wie dzy, kom pe ten cji
i kwa li fi ka cji ar ty stycz nych. Prze ko ny wał dłu go i za wi le, że mo gą to być ama to rzy,
a w wie lu oko licz no ściach na wet oso by przy pad ko we. 

– I tu – wska zał pro fe sor – fo to graf ama tor jest w sta nie wy ko nać zdję cie wy bit -
ne, choć nie am bit ne, wy ko rzy stu jąc środ ki mon ta żu cy fro we go. De ko ra tor wnętrz,
ma jąc do dys po zy cji kom plet pli ków 3D, mo że wy dru ko wać za dzi wia ją ce rzeź by, zaś
ma larz po ko jo wy mo że za sto so wać wzór ścien ny w po sta ci frak ta li lub struk tur
o kon fi gu ra cji tu bu lar nej. Jed nak że wszyst kie te ar te fak ty do ak tów ani fak tów ar ty -
stycz nych w żad nym wy pad ku za li czo ne być nie mo gą, gdyż są one – jak to pod kre - Wenus z Milo
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ślił – bez żad nych wąt pli wo ści mniej lub bar dziej uda ny mi fal sy fi ka ta mi. Czyż nie
tak sa mo jest w li te ra tu rze? Wszyst ko już na pi sa no, no wych mo ty wów nie bę dzie!

I tu, jak by za wie dzio ny bra kiem spon ta nicz nej re ak cji sa li, z za dzior ną prze wrot -
no ścią wy krzyk nął gło sem dziw nie po dob nym do gło su cmen tar ne go dzia da: 

– Sztu ka ma zmie niać świat! Wzbu dzać emo cje, pro wa dzić do my śle nia i dzia ła -
nia. Wal czyć ze sprzecz no ścia mi. Do utra ty tchu: od po cząt ku do sub li ma cji de ter mi -
na cji i pie kła zwy cię skie go koń ca. Nie po wrót, lecz na wrót do głów ne go nur tu, a nie
do je go do pły wów i od pły wów. Zde cy do wa ne „nie” dla sen ty men tal nej prze chadz -
ki po za ka mar kach i pe ry fe riach sztu ki. Uka zać czło wie ka w róż nych za po mnia nych
toż sa mo ściach i wcie le niach: w rzeź bie, ma lar stwie, a przede wszyst kim – w me ta -
fi zycz nej po ezji. Od wo łać się nie do mi sty fi ka cji, ale do ar gu men tów i wzo rów sztu -
ki hel leń skiej. Z po nad cza so wą mi to lo gią wysp grec kich, gdzie ro dzi ły się ar cy dzie -
ła. To wła śnie one po win ny być dla po tom nych głów nym źró dłem warsz ta tu,
wzbo ga ca ne go przez roz sia nych po świe cie ar chi tek tów i ogrod ni ków, a nie znie wo -
lo nych kse ro ko pi stów, upo ko rzo nych przez zgra ję wszel kiej ma ści ju ro rów, sprze daj -
nych mar szan dów kunsz tu, de po zy ta riu szy za gu bio nych idei oraz kon ser wa to rów za -
byt ków przy, oczy wi ście, ca łym sza cun ku – skło nił się w mo ją stro nę – dla…
za byt ków.

W tym mo men cie dys kret nie po pra wił sztucz ną szczę kę i skie ro wał prze szy wa ją -
cy wzrok w stro nę sie dzą ce go w pierw szym rzę dzie miej sco we go ku sto sza pro gra -
mu mu ze al ne go:

– Po trzeb ne są pie nią dze. Im wię cej tym le piej, ale ani ja, ani ty ich nie ma my. To
oni je ma ją. Gang ste rzy oby cza ju i sztu ki, ofi ce ro wie służb spe cjal nych, na cią ga cze
z pra sy, ra dia i te le wi zji, a na wet bo go boj ni pro ku ra to rzy i sę dzio wie. To wła śnie oni,
wszy scy cu za men do ku py ra zem wzię ci za wzię cie two rzą me cha ni zmy de wa sta cji
i pro stra cji w kul tu rze tu dzież po nie kąd mo że na wet i w sztu ce. 

Po czym już w uspo ka ja ją cym to nie spo le gli we go men to ra, do po wie dział: 
– Sta ro żyt ni Gre cy sły nę li przede wszyst kim z uwiel bia nia cia ła mę skie go. Nie po -

mniej sza ło to jed nak w ża den spo sób ich uzna nia dla pięk na ak tu cia ła ko bie ce go. Kie -
dy Prak sy te les wy rzeź bił i od sło nił przed ko ne se ra mi sztu ki za chwy ca ją cy uro dą pra -
wej no gi, zresz tą le wej też, po sąg Afro dy ty, Hel le ni po rzu ci li bez skru pu łów mat ki,
żo ny, ko chan ki a na wet na dob ne dzie wi ce, za ko cha li się w rzeź bie, jak by by ła isto -
tą ży wą, i wy wieź li ją do Kni dos, pła cąc we dle żą da nia. Wiel kie przed się wzię cia ar -
ty stycz ne nie są tak pro ste, jak się to na ogół wy da je. Nie do wia ry, ale tak jest. To
jest cud, któ ry opi sał Dan te w pie kle czyść ca, a nie w pie kle nie ba. 

Po czym, wol no sy la bi zu jąc, za zna czył: 
– Nie mo gę o tym mó wić bez no stal gii i wzru sze nia... Ogród sztu ki grec kiej bę dzie

owo co wać tyl ko wów czas, kie dy wy gna my na za wsze za pi sa ny przez współ cze snych
Ju da szy kon den sat eks pan sji po gań skich za bo bo nów, ilu zji, złu dzeń i wy na tu rzeń, nie -
oby czaj nie wy sta wia nych w wi try nach ca łe go świa ta. Sztu ka wy ma ga nie jed nej, lecz
wie lu scen. Prze strzeń nie jest tym sa mym, co jej miej sce! Na wet wów czas, kie dy jest
pod upa dłym ogro dem, a nie ra jem. Nie każ da ja błoń jest drze wem ży cia i nie każ dy
ogród osto ją prze mi ja nia… A po tym wszyst kim na sze wy gna nie… Ta ko rze cze Tho -
mas Ste arns Eliot: And after this our exi le.

W tym mo men cie za milkł, jak by stra cił kon takt z uczest ni ka mi wy kła du. Wów czas
wstał fo to graf w wy tar tych spodniach i nie uprzej mie, z rę ką w kie sze ni, po pro sił pro -
fe so ra, aby ten zin ter pre to wał wia do mość o tym, że We nus z Mi lo po ja wi ła się
w mia stecz ku. Wy rwa ny z za du my pro fe sor bez wa ha nia za re pli ko wał, że to jest nie -
moż li we i po zba wio ne ja kie go kol wiek sen su, by praw dzi wa We nus za wra ca ła so bie
gło wę plot ka mi ga wie dzi i na do da tek wy bra ła dom ja kie goś tam ni ko mu nie zna ne -
go ka let ni ka (skąd on wie – prze mknę ło mi przez gło wę – że aku rat ka let ni ka?).

– To cał ko wi ty ab surd, a po czę ści pro fa na cja idei Sztu ki przez du że SZTu. Pro szę
nie wcią gać mnie, jak by nie by ło pro fe so ra sztu ki, w ta kie ab sur dy. Że gnam pań stwa
oględ nie, bo ta kich bred ni słu chać nie mo gę.

Pro fe sor wy szedł przez ukry te w ścia nie drzwi, co tyl ko spo tę go wa ło mo je wciąż
na war stwia ją ce się wąt pli wo ści i nie po ko je. Gwar na ra stał. Obec ni przez kwa drans
prze krzy ki wa li się pa ra dok sa mi, aż w koń cu zza ko lu mien ki w tyl nej czę ści sal ki wy -
su nę ła się po mni ko wa gło wa star ca, któ re go spo tka łem pod cmen ta rzem. Dziad roz -
ło żył rę ce w ge ście dez apro ba ty po nad gło wa mi ze bra nych i wol no, do bit nie wy mam -
ro tał: 

– Bo wy – tu wska zał wy raź nie na fo to gra fa przy by łe go z Fran cji – nie wie cie, czym
w rze czy wi sto ści jest sztu ka. Nie po tra fi cie od róż nić tej praw dzi wej od fał szy wej. Za -
my ka cie się w jed nej al bo dru giej. Cał ko wi cie po gu bie ni! Mio ta cie się po mu ze ach,
wer ni sa żach, wy sta wach, au kcjach, ga le riach, bun krach i dia bli wie dzą, gdzie jesz -
cze. Dla te go w koń cu sa mi sta je cie się obiek ta mi mu ze al ny mi, a mu zea sztu ki współ -
cze snej upodob nia cie do wiel kich skle pów z ar ty ku ła mi spo żyw czy mi dru giej świe -
żo ści i pół.

Sie dzą cy obok mnie star szy, si wy pan, przed sta wia ją cy się ja ko ar chi tekt z Ber li -
na, prze chy lił się w stro nę fo to gra fa z Fran cji i szep nął mu do ucha:

– Nie by ło by pro ble mu „We nus z ma łe go mia stecz ka”, gdy by każ de dzie ło sztu ki:
ob raz, rzeź ba, dom, pro jekt był wy po sa żo ny w ta blicz kę z imie niem i na zwi skiem
twór cy. Bo twór ca jest za wsze ten sam, a dzie ło mo że być wo żo ne po róż nych wy -
spach i mia stach.

Fo to graf po stu kał się wska zu ją cym pal cem po gło wie w ge ście dez apro ba ty i od -
po wie dział tak ci cho, że by wszy scy ze bra ni usły sze li:

Afrodyta z Knidos Praksytelesa
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– Nie, ciuć mo ku, nie ta blicz ki z na zwi ska mi twór ców, ale lu stra, lu stra, lu stra, aby
pier wo wzór nie dał się oszu kać, okraść, oma mić, wpro wa dzić w błąd. Jak ty chcesz
przy bi jać ta blicz kę do zdjęć? I jak ze zdję cia ją zdjąć? Po my śla łeś o tym?

Dia log mię dzy fo to gra fem z Pa ry ża a ar chi tek tem z Ber li na za kłó cił na gle cmen -
tar ny dziad. Wy biegł na śro dek sal ki, zdjął wy cho dzo ne do gra nic moż li wo ści, a na -
wet da le ko po za te gra ni ce, bu ty, wy szarp nął pra wie roz pa da ją ce się, choć nie by wa -
le czy ste skar pet ki i wy ma chu jąc ni mi nad gło wa mi ze bra nych wy krzyk nął... 

– Oto, oto, oto wa sza We nus z Mi lo – ta kiej wam trze ba, wła śnie ta kiej wam
trze ba. 

Po czym już spo koj nie do dał. 
– Za mo stem jest mar ket spo żyw czo -ar ty stycz ny. Obok dzia łów z wa rzy wa mi, po -

wi dła mi, ma ka ro na mi, pie ro ga mi, śle dzia mi w so sie po mi do ro wym i ro ślin nym jest
tak że dział dzieł, wy two rów sztu ki, tuż za dzia łem udzie la nia ni sko pro cen to wych kre -
dy tów bez po rę cze nia osób trze cich. W dzia le dzieł moż na bez pro ble mów na być wier -
ne ko pie We nus z Mi lo, wy ko na ne w Chi nach z róż nych ma te ria łów: do przed po ko -
ju, do ogro du, na biur ko, do okna, a na wet do fon tan ny. 

Tu z peł nym na masz cze niem i bły skiem w oczach zwró cił się do fo to gra fa
z Fran cji.

– Wła śnie dzi siaj moż na tam na być We nu ski bez pro wi zji wraz prze su nię tą aż o trzy
ty go dnie kar tą gwa ran cyj ną, jak na śle dzie, ka la fio ry, szpi nak, ogór ki, pa pry kę, my dło
luk su so we oraz po karm dla psów, po rzu co nych na pa stwę lo su przez wła ści cie li. 

– To rze kł szy, krzyk nął: – Pa ja ce! Pa ja ce! Ma ne ki ny! Sta tu je! Po trzeb na jest nam
sztu ka go rą ca, wprost z wnę trza wul ka nu. Au ten ty zmu ni gdy nie za stą pi kse ro ko -
pia XD i choć by nie wiem jak spre pa ro wa na kon wen cja czy też od gór nie ure gu lo wa -
na kul tu ra.

Z oso bli we go na stro ju wy pro wa dzi ła mnie hi sto rycz ka – jak twier dzi – sztu ki. Po -
trzą snę ła za ma szy ście mo im ra mie niem i ci cho wy po wie dzia ła: 

– Pa nie po dróż ny, pa nie po dróż ny, przed sta wie nie skoń czo ne. Po pro stu, do mia -
stecz ka dziw nym zbie giem oko licz no ści, ktoś nie zna ny przy wiózł nie wia do mo skąd
re pli kę rzeź by We nus z Mi lo. Aby zwró cić na sie bie uwa gę, roz po wszech nił wśród
miesz kań ców plot kę, że prze by wa wśród nich praw dzi wa, ży wa We nus. Kie dy zo rien -
to wał się, że wzbu dzi ła ona wśród miesz kań ców nad mier ne za in te re so wa nie, zwy czaj -
nie, nie ba cząc na kon se kwen cje, uwię ził ją w swo im do mu, nie do pusz cza jąc do ja -
kie go kol wiek zbli że nia. Wiedz pan, że ów miesz ka niec nie jest ar ty stą rzeź bia rzem,
lecz ka let ni kiem, nie po zba wio nym jed nak chłop skie go spry tu i zmy słu in te li gen cji
prak tycz nej, wy róż nia ją cej go spo śród miej sco wych sto la rzy, szew ców, ry ma rzy, ta -
pe cia rzy, zdu nów, a zwłasz cza pe dlów z Aka de mii Sztuk Pięk nych, któ rych tu zresz -
tą nie ma.

Póź nym po po łu dniem, roz e mo cjo no wa ny, po ło ży łem się na roz ło ży stym ło żu
w par te ro wym dom ku za przy jaź nio ne go ma la rza ta szy sty. Nie mo gąc za snąć z nad -
mia ru wra żeń, po sta no wi łem ca łe to za mie sza nie opi sać. Pi szę więc pil nie, pi szę, pó -
ki pa mię tam, a stron przy by wa… Ze gar na ra tu szu dzwo ni pół noc, gdy na gle w oknie
do strze gam le d wo wi docz ną syl wet kę dzia da, któ re go już wcze śniej spo tka łem
na cmen ta rzu, a póź niej na spo tka niu z pro fe so rem fo to gra fii te atral nej i fil mo -
wej 3D. Dziad, upew niw szy się, że je stem sam w po ko ju, wspi na się na pal cach
i mam ro cze: 

– Ubierz się pan, włóż bia łą ko szu lę ze srebr ny mi spin ka mi, wzo rzy sty kra wat i wi -
zy to we ka le so ny. Za pro wa dzę cię przez cem bro wa ną stud nię do taj ne go schro nu prze -
ciw lot ni cze go, za go spo da ro wa ne go przez miej sco we go ka let ni ka. Spo tkasz się z naj -
pięk niej szą spo śród naj pięk niej szych ko biet świa ta. Z sa mą We nus z Mi lo!

Sta rzec wspiął się jesz cze wy żej i przez zę by wy ce dził:
– Szczę śli wie się zda rzy ło, że ka let nik wy je chał za spra wa mi. Zdun też. Po śpiesz

się pan, bo to nie po wta rzal na oka zja, byś po znał praw dę, o któ rą tak usil nie za bie gasz.
To już ni gdy wię cej się nie po wtó rzy.

Z roz pę du za pi su ję to jak dyk ta fon, a dziad wciąż glę dzi:
– Au to ry te tem to dla niej pan nie je steś. Nie wiem co jej wpa dło do gło wy. Nie zga -

dza się z ni kim. Po raz pierw szy w hi sto rii z wła snej, nie przy mu szo nej wo li otwo rzy.
Miał być ktoś zu peł nie in ny. Miał być ry cerz na bia łym ko niu, ale ko wal za po mniał,
jak się ku je pod ko wy. Wy bra ła więc Cie bie... nie wiem, czy to zrzą dze nie lo su, czy
też sa mo tak się uło ży ło w spo sób nie zro zu mia ły dla ofi cje li, no ta bli tu dzież po ten -
cjal nych im po ten tów i in try gan tów. Ona nie chce się de kon spi ro wać. Dla te go wo li po -
zo stać w ukry ciu w miej scu, gdzie lu dzie nie mo gą się zwy czaj nie do stać, na wet je -
śli zna li kie dyś dro gę do jej za ro słe go dziś chasz cza mi schro nu. 

Zga dzam się bez wa ha nia, gdyż przy pusz czam, że bę dę miał do czy nie nia z ko lej -
ną za baw ną pro wo ka cją. Z pew no ścią ca łą tę ab sur dal ną sy tu ację wy wo łał dziad
cmen tar ny wspól nie z fo to gra fa mi przy by ły mi z Fran cji, któ rzy miesz kań ców mia -
stecz ka po sta no wi li uczy nić przed mio tem drwin i szy der cze go śmie chu. Nie mam wąt -
pli wo ści, że wła śnie tak by ło. Tak czy owak – za po wia da się kon ser wa cja nie złe go
za byt ku. Oczy wi ście wszyst ko to opi szę po po wro cie…

– Po po wro cie? – Dziad, któ ry tym cza sem wlazł przez okno, prze czy tał to zza mo -
ich ple ców. – Po po wro cie coś jesz cze na pi szesz? Dość am bit na… hi po te za.

– Bre dzisz star cze – od po wia dam – po zwól mi do koń czyć zda nie i idzie my.
– OK – burk nął – jak na wa lisz, to ju tro – tu wziął głęb szy od dech – prze czy ta my

dal szy ciąg. Po dob no praw do po dob nie na pew no… lub nie co ina czej.
■ Wenus z Willendorfu
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No
i sta ło się. Przy pa dek spra wił, iż mój czci god ny Ko le -
ga – Pro fe sor Je rzy Pa szek – wpi sał się w wiel ką i sza -

cow ną tra dy cję wa ka cyj ne go pi sa nia o Bo gu ro dzi cy. Uczy nił to
z wiel ką swa dą i zna jo mo ścią spra wy. Gra tu lu ję. Ale gdy ktoś
po dej mu je ten te mat, ktoś in ny za wsze mu do po wia da. I tak jest
od wie lu stu le ci. Naj trwal szy dia log mię dzy uczo ny mi obej mu -
je okres 77 lat. Od cza su, gdy zna ko mi ty Alek san der Brückner,
sla wi sta, od kryw ca i wy daw ca bar dzo wie lu tek stów sta ro pol -
skich, rzekł w 1901 ro ku: „za gad ka Bo gu ro dzi cy roz wią za na raz
na za wsze”, po re zy gna cję w 1978 ro ku Sta ni sła wa Urbań czy -
ka: „Nie ma na dziei, aby ja kieś no we de cy du ją ce ar gu men ty mógł
wnieść fi lo log -ję zy ko znaw ca”. Pro fe sor Urbań czyk pi sał te
sło wa po prze szło de ka dzie od cza su, gdy wy bit na kra kow ska
uczo na, za wsze w bia łej bluz ce z ża bo tem, prze strze ga ła:

„Bo gu ro dzi ca jest ar cy dzie łem. Jak każ de ar cy dzie ło zaj mu -
je ca ło ścią i szcze gó ła mi. Zdu mie wa i za chwy ca.

Bo gu ro dzi ca jest trud na. Moż na ją umieć na pa mięć, wspak
i w po przek, a mi mo to wciąż cze goś w niej nie do strze gać, co
po tem na gle oka że się zu peł nie pro ste. Jest trud na nie tyl ko ze
wzglę du na ar cha icz ną ma te rię wy ra zo wą. Ma tak że trud ną for -
mu łę re to rycz ną”.

Zde rze nie Brückne ro we go trium fa li zmu, ostrze że nia Ewy
Ostrow skiej i klę ski współ cze sne go fi lo lo ga jest pro wo ka cją in -
te lek tu al ną. Wy ba czy mi więc Ko le ga Pro fe sor, iż jak za daw -
nych lat stwo rzy my du et. Pro fe sor Pa szek wcze śniej pi sał o ję -
zy ku Bo gu ro dzi cy, ja na to miast (pro szę wy ba czyć mo ją od wa gę)
o im pon de ra bi liach, któ re po twier dza ją uni ka to wość, kunsz tow -
ność Bo gu ro dzi cy i ar cy mi strzo stwo jej au to ra. Sło wem: Bo gu -
ro dzi ca, la to i my. I jesz cze jed no: Bo gu ro dzi cy nie czy taj my Ko -
cha now skim. In ny świat, in na po ety ka.

Przyj rzyj my się zwrot ce pierw szej. Jej kon struk cja wer sy fi ka -
cyj na jest przej rzy sta, dwu dziel na, z sil nie ak cen to wa ny mi
śred niów ka mi, dzie lą cy mi wer sy na tzw. se mi ver si cu la (pół wer -
sy), a te z ko lei na cząst ki mniej sze o ukła dzie 5 + 3.

Po dział wer su na dwa sy me trycz ne pół wer sy (a więc w su mie
4 czę ści) zo stał jesz cze do dat ko wo po głę bio ny przez bo ga ty, bo
pół to ra zgło sko wy układ ry mów we wnętrz nych i ze wnętrz nych,
łą czą cych cząst ki dłuż sze i krót sze. I w nich tak że moż na się do -
pa trzyć ge stu au tor skie go, kon se kwen cji w po czy na niach twór -
czych:

Ta ki układ ry mów wpro wa dza istot ne zróż ni co wa nie mię dzy
oby dwo ma pół wer sa mi. W pierw szym z nich do mi nu ją ry my we -
wnętrz ne, w dru gim zaś – ry my ze wnętrz ne. Nie jest to jed nak
sztucz nie wpro wa dzo ne roz gra ni cze nie, ro dzaj za ba wy hi sto rycz -
no li te rac kiej. Bo wiem ukła dy ry mów mię dzy oby dwo ma pół wer -
sa mi są do dat ko wo wzmoc nio ne po przez od mien ne za sto so wa -
nie fi gur re to rycz nych. W pół wer sie pierw szym – wy stę pu je
oksy mo ron (prze ciw sta wie nie cech), w dru gim zaś – pe ry fra zy
(omó wie nia) po wią za ne z imie niem Ma rii. Uko ro no wa niem an -
ty te tycz ne go ukształ to wa nia pół wer sów jest za cho wa nie jed no -
ści se man tycz nej czło nów:

Z dru giej jed nak stro ny, obok owe go kon tra sto we go prze ciw -
sta wie nia oby dwu pół wer sów w sfe rze ryt mi ki oraz w do bo rze
fi gur re to rycz nych, w kon struk cji ca łej zwrot ki po ja wia ją się sy -
gna ły swo istej rów no le gło ści, uni fi ka cji za sa dza ją cej się na sto -
so wa niu dwu in nych fi gur: ana fo ry i epi fo ry.

Ta kie ukształ to wa nie tek stu po wo du je to, że uzy sku je my wra -
że nie sy me trycz no ści, jed no rod no ści kon struk cyj nej ca łej
zwrot ki I. Oczy wi ście tak bo ga te na sy ce nie „Bo gu ro dzi cy” wie -
lo ma fi gu ra mi re to rycz ny mi i po etyc kie go ob ra zo wa nia nie jest
czymś wy jąt ko wym w li te ra tu rze pol skie go śre dnio wie cza.

Po dob ne zja wi ska ku mu la cji wie lu fi gur re to rycz nych spo ty -
ka my w „Ka za niach świę to krzy skich”, cho ciaż by w otwie ra ją -
cym ka za nia na dzień św. Ka ta rzy ny wstę pie.

Po nie waż jed nak owa wer ty kal na ar chi tek to ni ka, a więc wie -
lo po zio mo we ukształ to wa nie zwrot ki, nie spo wo do wa ło żad ne -
go za kłó ce nia w sfe rze tre ści wy su nię to więc bez pod staw nie hi -
po te zę uzna ją cą „Bo gu ro dzi cę” za ro dzaj an ty fo ny ró żań co wej
śpie wa nej przez dwa chó ry:

Hi po te zę tę pod wa ża ana li za dru giej zwrot ki, któ ra – jak twier -
dzą ba da cze – nie po sia da tak do sko na le sy me trycz nej i har mo -
nij nie zbu do wa nej kon struk cji. Ta hi po te za – o czym już wspo -
mi na li śmy – nie zo sta ła pod wa żo na i obo wią zu je do chwi li obec nej.

By jed nak wyjść obron ną rę ką z tej dość nie zręcz nej sy tu acji
wy su nię to dwie in ne hi po te zy.

Twór cy pierw szej uwa ża ją, że au to ra mi „Bo gu ro dzi cy” by li
dwaj róż ni po eci, bli żej nam nie zna ni, z któ rych je den był po -
etą na tchnio nym, dru gi rze mieśl ni kiem, by się gnąć do pla toń skiej
kon cep cji po ety i po ezji , bądź też uzna no, iż owo „od stęp stwo”

Bo gu ro dzi ca, la to i my.

Do po wie dze nia JAN MALICKI

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej

I pół wers
Bo gu ro dzi ca / dzie wi ca
U Twe go Sy na / Go spo dzi na
Zysz czy nam

II pól wers
// Bo giem sla wie na / Ma ry ja, //
// Mat ko zwo le na / Ma ry ja! //
// Spu ści nam.

I  Bo guro dzi ca – dzie wi ca,
U Twe go Sy na – Go spo dzi na,
Zysz czy nam 

II  Bo giem sła wie na, Ma ry ja,
Mat ko zwo le na, Ma ry ja,
Spu ści nam!

I chór: Bo gu ro dzi ca – dzie wi ca,
I chór: U Twe go Sy na – Go spo dzi na,
I chór: Zysz czy nam

II chór: Bo giem sła wie na, Ma ry ja,
II chór: Mat ko zwo le na, Ma ry ja,
II chór: Spu ści nam 

Bo gu ro dzi ca______// Bo giem sła wie na, Ma ry ja,
____________________ //___________, Ma ry ja!

___ nam //____ nam.

I pół wers: Bo gu ro dzi ca – dzie wi ca
U Twe go Sy na – Go spo dzi na

II pół wers Bo giem sła wie na, Ma ry ja,
Mat ko zwo le na, Ma ry ja!

5a + 3a + 5b     + 3c

5d + 4d + 5b  + 3c

3e + 3e Ra zem: Ky rie ele ison
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(w cu dzy sło wie) od sche ma tu wer sy fi ka cyj ne go zwrot ki pierw -
szej wy ni ka – przy tocz my wy po wiedź Ewy Ostrow skiej – z „roz -
sa dze nia zbyt ści słej i na je żo nej ry go ra mi for my”.

Oczy wi ście ani jed no, ani dru gie tłu ma cze nie nie wy star cza
nam dla zro zu mie nia owe go w cu dzy sło wie „od stęp stwa”,
gdyż od stęp stwa ta kie go po pro stu... nie ma.

Przyj rzyj my się za tem struk tu rze wer sy fi ka cyj nej zwrot ki II:

I zno wu, jak w zwrot ce I, do strzec moż na te sa me za ło że nia
w kon struk cji wier sza: a więc de ter mi nu ją cą wszel kie po czy na -
nia twór cze – i to na wszyst kich po zio mach wy po wie dzi – za -
sa dę kon tra stu, do mi na cję dwój ko we go ukła du we wnę trz wer so -
we go (z wy jąt kiem dys ty chu ini cjal ne go), ana fo rycz ny układ
ini cjal ny, wresz cie po dział na dwu wier sze, któ re są do sie bie po -
dob ne. Ale czy iden tycz ne?

Pierw szy dys tych:

Twe go dzie la, Krzci cie la, bo ży cze,

Usłysz gło sy, na pełń my śli, czło wie cze.

– po sia da bu do wę wer sy fi ka cyj ną zbli żo ną do zwrot ki I z tym,
że na stą pi ła jak gdy by re duk cja cząst ki w dru gim pół wer sie (4
+ 3 + 3). O ile pierw szy pół wers sta no wi po wtó rze nie kon struk -
cji ze zwrot ki po przed niej, łącz nie z bo ga ty mi, pół to ra zgło sko -
wy mi ry ma mi we wnętrz ny mi, to w dru gim, już zre du ko wa nym
pół wer sie, po ja wia się rym jed no zgło sko wy.

Dwa dal sze dys ty chy tak że zo sta ły po zba wio ne jed nej cząst ki.
Tym sa mym li kwi da cji uległ je den ca ły pół wers. Ale dys ty chy te
są rów nież we wnętrz nie skon tra sto wa ne mię dzy so bą. O ile za -
my ka ją ce II zwrot kę dwa wer sy, bę dą ce kon kre ty za cją próśb czło -
wie ka kie rowa nych do Mat ki Bo żej, są pod wzglę dem wer sy fi -
ka cyj nym do sko na le zbu do wa ne, o ty le dys tych po prze dza ją cy, jest
trak to wa ny przez ba da czy ja ko błąd w sztu ce po etyc kiej.

Po ja wia się tu nie co dzien ne i za ska ku ją ce w „Bo gu ro dzi cy”
zja wi sko: bra ku je ukła du rymów, łą czą ce go dwie pierw sze
cząst ki w pa rę ry mo wą, gdy na to miast w dru giej czą st ce wy stą -
pi bo ga ty rym pół to ra zgło sko wy. A więc błąd w sztu ce, czy śro -
dek eks pre sji od dzia ły wa nia na słu cha cza lub czy tel ni ka? Mo -
im zda niem bar dziej praw do po dob na jest dru ga moż li wość. Tym
bar dziej że w in nych za byt kach li te ra tu ry spo ty ka my się z po -
dob ny m zja wi skiem re duk cji ja ko środ kiem eks pre sji. I to za rów -
no w sfe rze teo re tycz nej, re to ryczna za sa da two rze nia np. fi gur
słow nych przez od cię cie jed ne go ze skład ni ków (per de trac -
tionem), jak i w sfe rze prak tycz nej, np. w „Ka za niach świę to -
krzy skich”, we frag men cie ka za nia na dzień św. Ka ta rzy ny:

Ale zja wi sko re duk cji wy stą pi tak że w płasz czyź nie zna cze -
nio wej, świa ta przed sta wio ne go. Szcze gól nie wy ra zi ście w „Ka -
za niu na dzień św. Ka ta rzy ny” kie dy to cha rak te ry zu jąc czte ry
ka te go rie grzesz ni ków, ano ni mo wy twór ca re zy gnu je z ko lej nych
frag men tów nie zwy kle kunsz tow ne go sche ma tu do wo dze nia,
zwłasz cza z tak tu waż nej per swa zji, ujaw nia ją cej się naj czę ściej
w ale go re zie.

Wra ca jąc jed nak do „Bo gu ro dzi cy”. Mo że my więc przy jąć, że
owe go bra ku ją ce go ukła du ry mów nie mu si my trak to wać ja ko „błę -

du w sztu ce”, lecz mo że być on swo istym środ kiem eks pre sji, któ -
ry w dwój ko wym ukła dzie we wnątrz wer so wym bę dzie rów no -
wa żo ny (za sa da kon tra stu) przez bo ga ty rym pół to ra zgło sko wy:
„no si my – pro si my”. Ak cent zo stał więc prze nie sio ny na dwie
cząst ki za my ka ją ce wers 3 i 4. Na do da tek w wer sie 4, w czę ści
ini cjal nej, po ja wia się ali te ra cja (A dać ra czy) opar ta na gło sce
„a”, uprzy wi le jo wa nej, gdy cho dzi o fre kwen cję. Ali te ra cja ta speł -
nia po dob ną ro lę „sy gna li za cyj ną”, co w kunsz tow nym okre sie
re to rycz nym otwie ra ją cym „Ka za nie 2. Na dzień św. Ka ta rzy ny”:

Z ko lei w na stęp nym wer sie dru giej zwrot ki „Bo gu ro dzi cy”
do strzec moż na swo istą imi ta cję za bie gu za sto so wa ne go wcze -
śniej (A na świe cie), jesz cze wy raź niej pod kre śla ją cą pa ra lel ny
cha rak ter oby dwu czło nów.

To ko lej na prze słan ka, któ ra po zwa la uchwy cić ni ci po wią zań
mię dzy zwrot ką pierw szą a dru gą, gdzie tak że do strze gal ne jest
wy raź ne skon tra sto wa nie oby dwu czę ści (po za ini cjal nym dys -
ty chem), acz kol wiek opar te na in nych za sa dach.

W czę ści pierw szej do mi nu je, nie kon se kwent nie co praw da,
układ ana fo rycz ny, tak ści śle prze strze ga ny w po przed niej zwrot -
ce. Owa ana fo rycz ność wy raź niej ujaw nia się po przez ze sta wie -
nie ca łe go sche ma tu wpi sa ne go w „Bo gu ro dzi cę”.

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 ele ison

4a + 3a + 3b

4c + 4c + 3b

4 (-) + 4d

4 (-) + 5d

4e + 4f

4e + 4f

Słysz mo dli twę, jąż no si my

A dać ra czy, je goż prosi my

4 (-) + 4d

4 (-) + 4d

Czso nam przez lo go nie moc ne go,
na łóż ku le żą ce go,

zna mio na?
Za wier ne niczs ji ne go,
kro mie czło wie ka grzesz ne go.
we złych skut cech prze śpie wa ją ce go,
jen że nie pa mię ta ją do bra wie ku jego.
le niw jeść ku wsia niu czy nić każ de go skut ka do bre go.

Ta sło wa
pi sze mą dry król Sa lo mon,

a są sło wa
sy na bo że go
tę to świę tą

dzie wi cę Ka ta rzy nę
w sła wę
kró la nie bie skie go

wa bią ce go.

I Bo gu ro dzi ca______// Bo giem sła wie na, Ma ry ja,
U Twe go_____________/ / ___________, Ma ry ja!
___ nam / / ___ nam

II Twe go______/ / _______// bo ży cze
Usłysz___ / / _________ // czło wie cze
Słysz______// _ no si my
A dać ra czy / / ___ pro si my
A na świe cie / / ___ po byt
Po ży wo cie / / ___ prze byt
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Ana li za wer sy fi ka cyj na „Bo gu ro dzi cy” wy raź nie uka zu je
do sko na łość, a za ra zem kunsz tow ność za byt ku, je go sy me trię
i ekwi wa len cję (rów no waż ność). Rów no cze śnie pod wa ża w mo -
im prze ko na niu – oby dwie przy to czo ne wcze śniej hi po te zy:
o dwóch au to rach i o nie jed no rod no ści oby dwóch zwro tek.

Ale spró buj my spoj rzeć na „Bo gu ro dzi cę” z in nej jesz cze stro -
ny. Od stro ny jej we wnętrz nej bu do wy. Otóż ta do sko na ła i kunsz -
tow na pod wzglę dem wer sy fi ka cyj nym pierw sza zwrot ka wy -
raź nie roz pa da się na dwa skład ni ki: dwu wer so wą apo stro fę:

Bo ga 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!

i pa rę roz kaź ni ków:

Zysz czy nam, spu ści nam.

Układ ten da się ująć w ta ki oto za pis:

Ta sa ma kon struk cja, acz w for mie nie co zmo dy fi ko wa nej, zo -
sta ła po wtó rzo na w zwrot ce II, choć na za sa dzie prze ci wień stwa:
krót ka apo stro fa, prze su nię ta na ko niec wer su i pa ra roz kaź ni -
ków, z któ rych dru gi uzu peł nio ny zo stał – w mo im od czu -
ciu – o przy daw kę do peł nia czo wą (E. Ostrow ska twier dzi, że o do -
peł nie nie):

W ko lej nych wer sach czę ści pierw szej, jak gdy by na za sa dzie
echa, cią gle po ja wia ją się roz kaź ni ki w kształ cie kla sycz nym,
a więc ta kim sa mym jak w zwrot ce 1 (choć – pa mię ta my – nie
łą czy ich układ ry mów). Zmie nia się na to miast dru ga część wer -
su. W miej scu dru gie go roz kaź ni ka wy stę pu ją 2 zda nia pod rzęd -

nie zło żo ne przy daw ko we („Słysz mo dli twę, jąż no si my”
i „A dać ra czy, je goż pro si my”), któ re prze cho dzą w dwa czło -
ny wy li cze nio we:

A na świe cie zboż ny po byt,

Po ży wo cie raj ski prze byt.

Za tem sche mat zwrot ki II wy glą da na stę pu ją co:

Tak więc ana li za kom po zy cyj no -skła dnio wa po zwa la uchwy -
cić in ny jesz cze tok po stę po wa nia au to ra, któ ry two rzy swo isty
„układ roz kwi ta ją cy”. Pa rę wskaź ni ków rów no wa żą cych apo stro -
fę roz bu do wu je po przez do da nie przy daw ki (czło wie cze): by do -
ko nać swo istej prze mia ny jed ne go z roz kaź ni ków w zda nia pod -
rzęd nie zło żo ne przy daw ko we (jąż no si my – któ rą no si my;
oczy wi ście my – lu dzie), (je goż pro si my – o co pro si my), aż
po wy li cze nie próśb czło wie ka. Wy li cze nie łą czą ce się z dwo -
ma roz kaź ni ka mi zwrot ki I i bę dą ce jed no cze śnie ich do peł nie -
niem. Tym sa mym owe spor ne dwie zwrot ki na le ży oczy wi ście
uznać za ca łość pod wzglę dem wer sy fi ka cyj nym, skła dnio wym,
jak i zna cze nio wym.

Zo stał więc speł nio ny pod sta wo wy wy móg es te ty ki śre dnio -
wie cza – po służ my się po dzia łem Alek san dra Gieysz to ra – ro -
mań skie go, wcze śniej sze go do koń ca XIII w., opie ra ją ce go się
na teo rii au gu stiań skiej, łą czą ce go roz ma ite prze cież płasz czy -
zny dzie ła w jed no rod ną ca łość. Tak oto cha rak te ry zo wał do sko -
na ły – w sen sie re to rycz nym – utwór li te rac ki je den z dwu na -
sto wiecz nych teo re ty ków li te ra tu ry. Pi sał on:

„Trzy są wa run ki, któ re każ dy utwór li te rac ki po wi nien wy peł niać: ele gan cja,

do bra kom pozy cja i do stoj ność. Ele gan cja czy ni utwór har mo nij nym, wła ści wym

i sto sow nym. Do bra kompo zy cja jest ze sta wie niem zdań rów no mier nie wy cy ze -

lo wa nych. Do stoj ność ozda bia układ i wy róż nia go pięk ną róż no rod no ścią”.

Na to miast Ma te usz z Vendôme do da:

„Trzy rze czy na da ją smak wier szo wi wy cy ze lo wa ne sło wa, swo iste za bar wie nie

sty lu i miód tre ści. Wiersz czer pie swo ją ele gan cję, bądź z pięk na we wnętrz nej tre -

ści, bądź z ze wnętrz nej ozdob no ści słów, bądź ze spo so bu opra co wa nia tre ści”.

Do daj my, że po glą dy Ja na z Vi no Sa lvo i Ma te usza z Ven dô -
me by ły do brze zna ne w Pol sce. A wła śnie ce chą śre dnio wie cza
ro mań skie go, by po now nie od wo łać się do pe riodyz a cji za pro -
po no wa nej przez Alek san dra Gieysz to ra, jest fa scy na cja kunsz -
tow no ścią for my, do sko na ło ścią ze wnętrz ną, wer sy fi ka cją,
zwłasz cza ryt mi ką – owym wy na laz kiem wie ków śred nich. Nie -
przy pad ko wo więc do mi nu ją cą me to dą pi sa nia by ła ars dic ta mi -
nis, od kry cie Al be ry ka z Mon te Cas si no, prze ję te przez li te ra -
tów bez ma ła ca łej Eu ro py. Na Za cho dzie od dzia ły wa nie tej
me to dy koń czy się w XII stu le ciu, w Pol sce po gło sy spo tkać moż -
na na wet w XIII w., zwłasz cza w na szej hi sto rio gra fii ła ciń skiej.
A prze cież róż ni ce mię dzy pro zą i wier szem by ły wów czas nie -
wiel kie, stąd np. trud no ści z wy od ręb nie niem par tii wier -
szowych i pro za icz nych w XII-wiecz nej „Kro ni ce pol skiej” Gal -
la Ano ni ma. Zresz tą o bli sko ści oby dwóch dzie dzin świad czą tak że
„Ka za nia świę to krzy skie”.

Z przy to czo nych de fi ni cji oby dwóch śre dnio wiecz nych teo -
re ty ków li te ra tu ry ja sno wy nika, iż nie zwy kle wiel ką ro lę przy -
wią zy wa li oni do te ma ty ki. Wra ca my więc do sfe ry znaczeń utwo -
ru. „Bo gu ro dzi ca” wy raź nie roz pa da się na trzy czę ści, któ re
wy zna cza struk tu ra wer sy fi ka cyj na zwrot ki I. Przy po mnij -
my – jest to apo stro fa skie ro wa na do Mat ki Bo żej, a przez
nią – twier dzi Ewa Ostrow ska – do Bo ga. Po cząt ko wy dwu wiersz
zwrot ki dru giej sta no wi proś ba lu dzi skie ro wa na do „bo ży ca” po -
przez Ja na Chrzci cie la, na to miast część trze cia ogra ni czo na zo -
sta ła w za sa dzie do kon kre ty za cji owych próśb. Moż na więc do -
pa trzyć się w „Bo gu ro dzi cy” swo istej gra da cji, któ rą do strze gał
już Cy prian Ka mil Nor wid w swo im in te re su ją cym szki cu za -
ty tu ło wa nym „Bo ga ro dzi ca”. Gra da cji, wy zna czo nej przez

A (I + II)
–––––––
R

1
+ R

2

Twe go dzie la, Krzci cie la, bo ży cze,
Usłysz gło sy, na pełń my śli c z ł o w i e c z e.

A
–––––
R + R 

przyd

A
–––––
R + R

przyd

R +     Cz
1

R +     Cz
2

człon wyliczeniowy

człon wyliczeniowy
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układ wer syfika cyj ny i skła dnio wy. Naj wy żej stał Bóg, bę dą cy
„po cząt kiem i koń cem dro gi czło wie ka” (sfe ra du cho wa), póź -
niej po śred ni cy mię dzy nie bem a zie mią, wresz cie lu dzie trak -
to wa ni ja ko zbio ro wość. Bo wiem – „Świat – jest ni by ce lo wym
pań stwem, wzno szą cym się aż do ce lów zmy sło wo -we ge ta tyw nych,
po przez du cho wo -spo łecz ne, aż do re li gij no -po za świa to wych”.
W su mie na le ża ło by zwró cić uwa gę na zna ko mi cie od da ną przez
ano ni mo we go au to ra uogól nio ną wi zję wer ty kal nie ukształ to wa -
ne go świa ta. Wi zję czę stą w pi śmien nic twie re li gij nym, cho ciaż -
by w „Ka za niach świę to krzy skich”, np. w za koń cze niu czę ści
wstęp nej, tzw. ma łym pier ście niu:

I mó wił Syn Bo ży: wstań!
od tądź, pra wi, sta dła grzesz ne go,

po śpiej sie w lep sze z do bre go,

poj dzi ta moć do kró le stwa nie bie skie go.

I mó wi: wstań!

– pier ście niu bę dą cym jed no cze śnie klam rą spa ja ją cą ca łe ka -
za nie. Ale za sa dę hie rar chi za cji świa ta przed sta wio ne go za sto -
su je tak że au tor w czte ro czę ścio wym roz wi nię ciu, gdy wy mie -
nia ka te go rie grzesz ni ków: sie dzą cych, le żą cych, śpią cych
i umar łych. Przy ich cha rak te ry sty ce za sto so wa na też zo sta ła przy -
po mnia na wcze śniej me to da re duk cji.

Tak więc ze wszyst kich hi po tez do ty czą cych cha rak te ru za byt -
ku naj bliż sza wy da je się te za Je rze go Wo ron cza ka, któ ry uznał
„Bo gu ro dzi cę” za słow ny ko men tarz do przed sta wień de isis, kom -
po zy cji „za po ży czo nej z Bi zan cjum”, zna nej mię dzy in ny mi z fre -
sku z ko le gia ty w Tu mie pod Łę czy cą, czy z trzy na sto wiecz ne -
go psał te rza trzeb nic kie go, gdzie tak że jest uka za ny układ
dzie lą cy prze strzeń na sfe rę sa crum (de isis) i pro fa num (świat lu -
dzi, ale lu dzi wy bra nych). Oczy wi ście obec nie trud no by ło by udo -
wod nić nam bez po śred nie ge ne tycz ne związ ki mię dzy dzie łem
pla stycz nym i li te rac kim, na to miast jest rze czą bar dziej praw do -
po dob ną, iż ma my tu do czy nie nia ze zja wi skiem ana lo gii, zbież -
no ści te ma tycz nej, wy ni ka ją cej z przej mo wa nia po wszech nie zna -
nych, obie go wych mo ty wów wy stę pu ją cych w oby dwóch
dzie dzi nach sztu ki, za rów no na Wscho dzie jak i na Za cho dzie Eu -
ro py. Wszak twór cy śre dnio wie cza wo le li tra dy cyj ne, ste reo ty -
po we uję cia niż twór czość ory gi nal ną. I to tak że sta no wi je den
z tych ele men tów, któ re za ma zu ją wy ra zi stość wszel kich po dzia -
łów pe rio dy za cyj nych, za rów no do ty czą cych ca łej for ma cji kul -
tu ro wej, jak i po szcze gól nych dzieł. Do ty ka my ko lej nej kwe stii,
któ rą na wy ko wo wręcz po dej mu je my wte dy, gdy czy ta my „Bo -
gu ro dzi cę”. Każ dy bo wiem, kto po dej mu je się ana li zy „Bo gu ro -
dzi cy”, mu si od po wie dzieć na py ta nie o jej ge ne zę, zwłasz cza
o czas jej po wsta nia. W mo im od czu ciu sta ło się to za pew ne
w XIII wie ku, ra czej w dru giej po ło wie, mo że na wet – co jest bar -
dziej praw do po dob ne – w koń cu stu le cia. Pa no wał wów czas wciąż
jesz cze w li te ra tu rze ła ciń skiej au gu stiań ski wzo rzec es te tycz ny,
na ka zu ją cy każ de mu po ten cjal ne mu twór cy dą że nie do do sko na -
ło ści (uży wam te go po ję cia w zna cze niu, ja kie nada ła mu re to -
ry ka), do sko na ło ści wer sy fi ka cyj nej, skła dnio wej i zna cze nio wej.
Ce lo we go wią za nia wszel kich płasz czyzn utwo ru.

Zja wi sko to spo ty ka my i w „Bo gu ro dzi cy”, i w „Ka za niach
świę to krzy skich” po wsta łych naj praw do po dob niej w XIII wie -
ku, a któ re to ka za nia znacz nie róż nią się kształ tem ar ty stycz -
nym od póź niej szych „Ka zań gnieź nień skich”. Zresz tą po dob -
ny prze dział ist nie je mię dzy „Bo gu ro dzi cą”, a po zo sta ły mi
pol ski mi utwo ra mi wier szo wa ny mi, póź niej szy mi niż tzw. tekst
kra kow ski I.

Wte dy też, to jest w II po ło wie XIII wie ku, wzra sta ro la ję zy -
ka pol skie go, ja ko czyn ni ka łą czą ce go roz bi te na dziel ni ce pań -
stwo pol skie, ogra ni cza ją ce go te dzie dzi ny kul tu ry, któ re do tych -
czas po słu gi wa ły się ła ci ną. Szcze gól nie w li tur gii do strzec moż na
po su nię cia wpro wa dza ją ce ję zyk pol ski do ob rzę dów. Przy po -
mnij my. Już w 1248 ro ku – pi sze Ste fan Vrtel-Wier czyń ski – le -
gat pa pie ski na sy no dzie wro cław skim za le cił księ żom, by w nie -
dzie lę i świę ta, po ewan ge lii, od ma wia li pu blicz nie i w ję zy ku
ro dzin nym („in vul ga ri”) Mo dli twę Pań ską i Skład Apo stol ski.
W 1285 ro ku ar cy bi skup gnieź nień ski Ja kub Świn ka na ka zy wał
du chow nym, by od ma wia li i ob ja śnia li po pol sku z lu dem Skład
Apo stol ski, Mo dli twę Pań ską, Po zdro wie nie aniel skie i Spo wiedź
po wszech ną, a w mia rę moż li wo ści wy kła da li po pol sku lek cje
ewan ge licz ne. On też wy ma gał od osób po dej mu ją cych pra cę na -
uczy ciel ską, w szko łach przy klasz tor nych i przy ka te dral nych zna -
jo mo ści ję zy ka pol skie go. On rów nież jest au to rem li stu skie ro -

wa ne go do fran cisz ka nów ślą skich, dą żą cych do ode rwa nia się
spod zwierzch no ści ar cy bi sku pa gnieź nień skie go, li stu roz po czy -
na ją ce go się od słów „Aby Polska by ła Pol ską, nie Sak so nią”.
Po czy na nia ar cy bi sku pa Ja ku ba Świn ki znacz nie więc wy bie ga -
ły po za zwy kłe czyn no ści re li gij ne i ob rzę do we. Mia ły cha rak -
ter wręcz po li tycz ny, cze go prze ja wem sta ły się kon se kwent ne
dą że nia zjed no cze nio we za koń czo ne ko ro na cją Prze my sła II i Wa -
cła wa Cze skie go. Wiel ką ro lę uni fi ku ją cą speł niał tu ję zyk pol -
ski. Tak więc w dą że niach zjed no cze nio wych uczest ni czył trze -
ci – obok Ma ło pol ski i Ślą ska – sil ny a za ra zem i pręż ny ośro dek,
ja kim by ła Wiel ko pol ska. Wiel ko pol ska po sia da ją ca wła sną sto -
li cę – Po znań, ale i sie dzi bę ar cy bi sku pią – Gnie zno, po sia da -
ją cą dzie ło uza sad nia ją ce ra cje zjed no cze nio we. By ła nią „Kro -
ni ka wiel ko pol ska”.

Ale też Wiel ko pol ska przy stę pu je do wal ki o zjed no cze nie z od -
no wio nym do pie ro co kul tem św. Woj cie cha, któ re go po stać łą -
czy się z „Bo gu ro dzi cą”.

Je że li więc „Bo gu ro dzi ca” po wsta ła w ośrod ku wiel ko pol skim,
w cza sach rzą dów ar cy bi sku pich Ja ku ba Świn ki, to jej ka rie ra
by ła po dob na do ka rie ry „Kro ni ki wiel ko pol skiej” – mo im zda -
niem – za byt ku po wsta łe go w XIII w. na dwo rze Prze my -
sła I lub II, któ ra z prze ka zu lo kal ne go sta je się w na stęp nym stu -
le ciu ofi cjal nym do ku men tem pań stwo wym (ja ko tzw. „Kro ni ka
wiel ka”), w XV wie ku – ja ko wy kład nia ide olo gii dwo ru kró -
lew skie go, a w XVI – jest już „kro ni ką kró lew ską” (jak pi sał Sta -
ni sław Lu bie niec ki).

Za ta ką moż li wo ścią in ter pre ta cyj ną naj star sze go prze ka zu z po -
gra ni cza Ma ło pol ski i Wiel ko pol ski prze ma wia ją też, wła śnie wiel -
ko pol skie – jak to wy ka zał Sta ni sław Urbań czyk – ce chy ję zy -
ko we, a tak że trzy na sto wiecz na me to dy ka (Hie ro nim Fe icht).

To przy pusz cze nie. Jak by ło jed nak w rze czy wi sto ści, te go już,
nie ste ty, nie wie my.

Pu en ta oso bi sta. Któ re goś pięk ne go, let nie go – a jak że – dnia,
wra ca jąc  z Olsz ty na, po sta no wi łem od wie dzić Grun wald.
Wszak przed bi twą w 1410 ro ku wła śnie tu roz brzmie wać mia -
ła na sza car men pa trium. 

Je stem. Roz le głe po le. Mu zeum. A w nim przy wej ściu obok
dzia ła z XVI wie ku (sic!) wi si tekst na sze go hym nu. Coś mnie
pod ku si ło, by spraw dzić, któ rą ze zna nych mi wer sji pie śni wy -
ko rzy sta no. Tekst kra kow ski I z 1407 ro ku, tekst kra kow -
ski II z 1408 ro ku czy np. nie zwy kle po pu lar ny prze kaz Pio tra
Skar gi, ale już z 1602 ro ku. Z na bo żeń stwem czy tam. Dru ga
zwrot ka, wers pierw szy: „Twe go dzia ła Krzci cie la, bo ży cze”
Dzia ła?! Stoi obok. Ma być dzie la. Dla. I sens wer su: „Dla Two -
je go Chrzci cie la (Ja na), Sy nu Bo ży”. Pod cho dzę do Pa ni opro -
wa dza ją cej i kon spi ra cyj nym szep tem mó wię: – Po win no być dzie -
la. Ci sza; wręcz „gro mo bi cie ci szy”. Od po wiedź: – I tak się Pan
na tym nie zna. Ja się nie znam?!

■
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

że przy cią gną miesz kań ców. Oczy wi ście
bu dżet bi blio te ki jest skrom ny, dla te go nie
bez zna cze nia po zo sta ją ze wnętrz ne źró -
dła do fi nan so wa nia, dzię ki któ rym mo -
że my te no we po my sły wdra żać. 

Je sie nią 2017 ro ku przy oka zji spo tka -
nia w bi blio te ce, pod czas któ re go wspo -
mi na li śmy zor ga ni zo wa ne kil ka lat wcze -
śniej warsz ta ty dla se nio rów „O fi nan sach
w bi blio te ce”, padł po mysł re ali za cji za -
jęć z za kre su eko no mii – tym ra zem dla
dzie ci z te re nu gmi ny Ra dzie cho wy -
-Wieprz. Idąc tym tro pem, wy szu ka li śmy
kon kurs gran to wy or ga ni zo wa ny przez
Fun da cję Ban ku Za chod nie go WBK w ra -
mach Pro gra mu Bank Am bit nej Mło -
dzie ży. Po zo sta wa ła jesz cze kwe stia na -
kre śle nia ram pro jek tu, wska za nia spo so bu
re ali za cji, zna le zie nia fa chow ców, któ rzy
w cie ka wy i przy stęp ny spo sób wpro wa -
dzą dzie ci w świat fi nan sów. Z du żym
zdzi wie niem – i nie ma łą ra do ścią – od kry -
li śmy Aka de mię Mło de go Eko no mi sty.
Jak gło si in for ma cja na ofi cjal nej stro nie
AME: „Aka de mia Mło de go Eko no mi sty
to pro gram edu ka cji eko no micz nej gim -
na zja li stów, pro wa dzo ny przez Fun da cję
Pro mo cji i Akre dy ta cji Kie run ków Eko -
no micz nych wraz z lo kal ny mi part ne ra -
mi” (www.gi mver si ty.pl). 

Oka za ło się, że naj bli żej nas pro jekt
jest re ali zo wa ny w Ka to wi cach
przy współ pra cy z Uni wer sy te tem Eko -
no micz nym. Po cząt ko wo plan był ta ki,
aby wy ko rzy stać dzia ła ją cych w ra -
mach AME wy kła dow ców i przy do fi -
nan so wa niu z BZ WBK za pro sić ich
do bi blio te ki. Nie ste ty, nie by li by śmy
w sta nie udźwi gnąć kosz tu ta kie go dzia -
ła nia. Osta tecz nie do szli śmy do wnio sku,
że sko ro wy kła dow cy nie mo gą do trzeć
do nas, to my do trze my z dzieć mi
do wy kła dow ców. Zło żo ny przez nas
do Fun da cji BZ WBK pro jekt „Ta jem -
ni ce eko no mii” za kła dał sfi nan so wa nie
trans por tu dla dzie ci i ich opie ku nów
na 6 spo tkań w Ka to wi cach, re ali zo wa -
nych w cią gu 3 mie się cy. 

Uda ło się, otrzy ma li śmy do fi nan so wa -
nie. Od mar ca do ma ja 2018 ro ku czter -
dzie ścio ro uczest ni ków w wie ku od 13
do 19 lat wzię ło udział w za ję ciach AME
oraz ELI TE (Eko no mia dla Li ceum
i Tech ni kum – au tor ski pro gram Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach).
Po cząt ko wo by li śmy nie co scep tycz ni.
Udział bi blio te ki w pro jek cie zo stał
ogra ni czo ny do ro li po śred ni ka i or ga -
ni za to ra trans por tu, bez wpły wu
na kształt sa mych za jęć. Nie mniej jed -
nak na sze oba wy oka za ły się nie po trzeb -
ne, a re ali za cja pro jek tu „Ta jem ni ce
eko no mii” by ła dla nas bar dzo cen nym
do świad cze niem. Sta ło się ja sne, że
cza sem, za miast za wszel ką ce nę pró bo -
wać za pew nić dzie ciom moż li wo ści
roz wo ju na miej scu, war to wy pchnąć je
w „wiel ki świat”, ko rzy sta jąc z pro jek -
tów re ali zo wa nych gdzie in dziej. 

Co się wy da rzy ło? Czter dzie ści osób
wzię ło udział w pre sti żo wych za ję ciach

J
a ko pra cow ni cy bi blio te ki pu blicz nej,
dzia ła ją cej na te re nie gmi ny za miesz -

ka nej przez po nad 13 ty się cy osób,
na każ dym kro ku za da je my so bie py ta -
nia o to, jak ta bi blio te ka po win na wy glą -
dać, czym po win na być? Cze go po trze -
bu ją miesz kań cy wio sek od da lo nych
od więk szych miast? Do stęp do do brej
książ ki, do źró deł wie dzy i in for ma cji,
wresz cie roz ryw ka i prze strzeń do dzia -
łań kre atyw nych to ele men ty, któ re wy -

da ją się naj istot niej sze w na szej dzia łal -
no ści. Na prze strze ni lat w Gmin nej Bi -
blio te ce Pu blicz nej Ra dzie cho wy -Wieprz
(bi blio te ka głów na i 4 fi lie zlo ka li zo wa -
ne na Ży wiec czyź nie) zre ali zo wa li śmy
wie le przed się wzięć, czę sto po strze ga -
nych ja ko ma ło „bi blio tecz ne”. Ścią ga -
li śmy w na sze po dwo je spe cja li stów
z róż nych dzie dzin, re ali zo wa li śmy spo -
tka nia i warsz ta ty. Wciąż po szu ku je my te -
ma tów, któ re oka żą się na ty le cie ka we,
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Uczestnicy Akademii Młodego Ekonomisty złożyli przyrzeczenie studenta i otrzymali indeksy
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z za kre su eko no mii, pro wa dzo nych przez
wy kła dow ców uni wer sy tec kich i wspie -
ra nych przez wo lon ta riu szy -stu den tów.
Od Ka to wic dzie li nas tyl ko – i aż
– 100 ki lo me trów. Wie le mo że my mó wić
o ko rzy ściach z In ter ne tu, glo ba li za cji,
więk szej do stęp no ści in for ma cji, to wa -
rów i usług. Praw da jest ta ka, że dla
miesz ka ją ce go w nie wiel kiej wio sce
dziec ka wy jazd do du że go mia sta to
wciąż war to ścio wa przy go da. Udział
w wy kła dach, a na stęp nie ćwi cze nia re -
ali zo wa ne w kil ku -, kil ku na sto oso bo -
wych gru pach wy ma ga ły du żej ela stycz -
no ści. Uczest ni cy mie li oka zję wy ka zać
się umie jęt no ścią ana li tycz ne go my śle -
nia, wy szu ki wa nia in for ma cji, kla row ne -
go przed sta wia nia swo ich po my słów. By -
ło tu miej sce za rów no na kre atyw ne bu rze
mó zgów, jak i na twar de ob li cze nia fi nan -
so we. Uczest ni cy AME otrzy ma li in dek -
sy, a na ko niec za jęć wpis za li cza ją cy se -
mestr. Waż na na miast ka te go, co bę dzie
ich cze kać, je śli wy bio rą się na stu dia. 

Pro jekt „Ta jem ni ce eko no mii” do -
biegł koń ca. Dzie ci py ta ją: „Co da lej?”.
Więk szość z nich nie mia ła by moż li wo -
ści do jeż dża nia do Ka to wic na wła sną rę -
kę, ba! nie do wie dzia ła by się o ist nie niu
AME czy ELI TE. Nasz pro jekt oka zał się
suk ce sem, oka zją do roz wo ju mło dych
lu dzi, któ rzy już nie ba wem bę dą mie li re -
al ny wpływ na kształt na szej rze czy wi -
sto ści. Naj praw do po dob niej spró bu je my
zno wu po zy skać środ ki, aby ko lej na
gru pa mło dzie ży mia ła moż li wość wzię -
cia udzia łu w ka to wic kiej od sło nie AME.
War to pa mię tać o ta kich źró dłach do fi -
nan so wa nia, jak Na ro do wy Bank Pol ski
czy wła śnie fun da cje ban ków ko mer cyj -
nych, któ re w ra mach spo łecz nej od po -
wie dzial no ści biz ne su do fi nan so wu ją
dzia ła nia edu ka cyj ne z za kre su eko no mii.
War to szu kać warsz ta tów pro wa dzo -
nych przez spe cja li stów. Bi blio te ka mo -
że być z po wo dze niem po śred ni kiem
w do stę pie do war to ścio wych przed się -
wzięć re ali zo wa nych przez in ne pod mio -
ty. Współ pra ca mię dzy in sty tu cjo nal na po -
tra fi przy nieść wy mier ne ko rzy ści każ dej
ze stron, przede wszyst kim uczest ni kom
re ali zo wa nych przez nas dzia łań. Prze -
cież to jest wła śnie na sza mi sja: sku tecz -
ne za spo ka ja nie po trzeb kul tu ral nych
i edu ka cyj nych lo kal nej spo łecz no ści. 

BE ATA LEŃ CZUK "BACH MIŃ SKA
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na

Ra dzie cho wy ‐Wieprz

Młodzież uczęszczała na wykłady i ćwiczenia 

Wizyty na Uniwersytecie Ekonomicznym były niezapomnianą przygodą 

W Internecie dostępna jest relacja filmowa z realizacji projektu „Tajemnice ekonomii”
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Elektroniczna muzyka i obrazy

GLI WI CE. Od 6 lip ca w ru inach Te atru Vic to ria w Gli wi -
cach za in au gu ro wa no dru gą edy cję Fe sti wa lu elek trO Nar ‐
ra cje. W czte ry lip co we piąt ki od godz. 20.00 ru iny Te atru
Vic to ria wy peł ni ła elek tro nicz na mu zy ka i nie zwy kłe ob -
ra zy. W każ dym z wie czo rów zre ali zo wa no dwie pro jek -
cje – spe cjal nie przy go to wa ną ani ma cję ko mik su oraz po -
kaz fil mu nie me go z mu zy ką na ży wo. Twór cy wi zu al ni
na warsz tat wzię li ko mik sy wy bra ne z an to lo gii Ni cze go so -
bie. Ko mik sy o mie ście Gli wi ce, wy da nej przez Mu zeum
w Gli wi cach. Oży wio nym opo wie ściom in spi ro wa nym hi -
sto rią mia sta to wa rzy szy ły nie me fil my z wy jąt ko wym
akom pa nia men tem w po sta ci mu zy ki elek tro nicz nej od twa -
rza nej przez lo kal nych DJów. Fe sti wal elek trO Nar ra cje to
po mysł Sto wa rzy sze nia Ini cja ty wa.

Śląski konkurs filmowy

KA TO WI CE. Ha sło prze wod nie IX edy cji kon kur su
Obiek tyw nie ślą skie to: ŚLĄSK CO DZIEN NY/NIE CO ‐
DZIEN NY. Jest to kon kurs na naj lep sze fo to re por ta że i fil -
my o Ślą sku, pre zen tu ją cy nie zwy kle ory gi nal ne i in te -
re su ją ce ob ra zy na sze go re gio nu. Pra ce moż na nad sy łać
od 2.07 do 15.09.2018. Naj lep sze pra ce te go rocz nej edy -
cji wy bio rą tak zna mie ni te oso bo wo ści świa ta kul tu ry
jak: Lech Ma jew ski, Adam Si ko ra, Ja cek Jo ost be rens
oraz An to ni Cy gan. Na lau re atów cze ka ją atrak cyj ne na -
gro dy, m.in. na gro dy rze czo we o war to ści 3000 zł, sta -
tyw fir my Man frot to, po by ty week en do we w le śni czów -
kach, vo uche ry na pro fe sjo nal ne wy dru ki,  pre zen ta cje
naj lep szych zdjęć w for mie wy sta wy. Ogło sze nie wy -
ni ków na stą pi pod czas uro czy ste go fi na łu, któ ry jed no -
cze śnie jest wer ni sa żem naj lep szych prac da nej edy cji.
Ga la fi na ło wa od bę dzie się w sie dzi bie Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach 19 paź dzier ni ka.

Jazz, rock, hip‐hop, elektro

KA TO WI CE. Fe sti wal Tau ron No wa Mu zy ka Ka to wi ‐
ce 2018 to wy jąt ko we wy da rze nie mu zycz ne w Pol sce, pre -
zen tu ją ce co ro ku naj cie kaw szych de biu tan tów i naj -
więk szych kla sy ków współ cze snej elek tro ni ki, ale tak że

ar ty stów jaz zo wych, roc ko wych i hi pho po wych. Wśród za -
pra sza nych go ści za wsze znaj du ją się rów nież przed sta wi -
cie le mu zy ki współ cze snej i awan gar dy. Prze strzeń fe sti -
wa lo wa zaj mu je no wo cze sny te ren Stre fy Kul tu ry
w ka to wic kiej dziel ni cy Bo gu ci ce, pół kro ku od Cen trum
i sław ne go Spodka. W Stre fie znaj du ją się też gma chy Na -
ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia, Mię dzy -
na ro do we go Cen trum Kon gre so we go, a pod nią zja wi sko -
we pod ziem ne prze strze nie Mu zeum Ślą skiego. Po łą cze nie
no wo cze snych brzmień z hi sto rycz nym dzie dzic twem
Gór ne go Ślą ska oka za ło się do sko na łą re cep tą na suk ces.
Naj lep szym do wo dem na praw dzi wość tych słów jest wciąż
ro sną ca pu blicz ność fe sti wa lu i spo ra licz ba na gród – w tym
ty tuł Naj lep sze go Ma łe go Fe sti wa lu w Eu ro pie, przy zna -
ny przez Eu ro pe an Fe sti val Awards w 2010, 2012 i 2014
ro ku. Hi sto ria No wej Mu zy ki roz po czę ła się w 2006 ro -
ku w Ka to wi cach, kie dy gru pa przy ja ciół zwią za nych z klu -
bem Hip no za zde cy do wa ła się zor ga ni zo wać wła sny fe sti -
wal. Pod czas pierw szej edy cji im pre zy, or ga ni zo wa nej
wów czas w nie czyn nym szy bie ko pal ni Wil son, wy stą pi li
DJ Krush, Sway zak i Cri stian Vo gel. Dwie na stęp ne edy -
cje od by ły się w Cie szy nie. Od 2009 ro ku fe sti wal po wró -
cił na sta łe do Ka to wic. Naj pierw by ły to te re ny nie czyn -
nej Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go „Ka to wi ce”,
a w la tach 2012–2013 Do li na Trzech Sta wów. Od 2014 ro -
ku prze strzeń fe sti wa lu to ka to wic ka Stre fa Kul tu ry, któ -
ra po wsta ła na zre wi ta li zo wa nych te re nach KWK „Ka to -
wi ce” w dziel ni cy Bo gu ci ce. W tym ro ku Fe sti wal trwał
od 28 czerw ca do 1 lip ca 2018 i za pre zen to wał bli sko 60
grup mu zycz nych i wy ko naw ców.

Artyści na ulicach

GLI WI CE. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Ar ty stów Uli cy
„Ulicz ni cy” to od dwu na stu lat naj więk sza im pre za ar ty stycz -
na w Gli wi cach, któ ra już na sta łe wpi sa ła się w bo ga ty wa -
chlarz pro po zy cji kul tu ral nych mia sta. W 2011 ro ku, w ra -
mach sta rań o Eu ro pej ską Sto li cę Kul tu ry dla Ka to wic, fe sti wal
od by wał się rów no le gle w dwóch mia stach – pro po nu jąc wi -
dzom Gli wic i Ka to wic po nad 50 zda rzeń ar ty stycz nych. W ro -
ku 2013 po wró cił do Ka to wic w ra mach Uro dzin Mia sta,
w for mie go ścin ne go week en du. Uzna ny za naj lep szy sa mo -
rzą do wy pro jekt kul tu ral ny i naj lep szy pro jekt sa mo rzą do -
wy 2011 ro ku. Po my sło daw ca i dy rek to r fe sti wa lu, Piotr Chli -
pal ski, otrzy mał Na gro dę Pre zy den ta Mia sta Gli wi ce
w Dzie dzi nie Kul tu ry oraz zo stał no mi no wa ny do ty tu łu Czło ‐
wie ka Zie mi Gli wic kiej. W tym ro ku go ścić bę dzie w Gli -
wi cach od 30 czerw ca do 29 lip ca pre zen tu jąc spek ta kle dla
dzie ci, warsz ta ty kre atyw ne, spek takl mu zycz no-pi ro tech nicz -
ny oraz show mu zycz ny.

Jarmark sztuki

KA TO WI CE ' NI KI SZO WIEC. 8 lip ca na ryn ku w Ni ki -
szow cu od był się Art Jar mark, czy li jar mark sztu ki or ga -
ni zo wa ny w ra mach Art Na if Fe sti wal, go ście mie li do dys -
po zy cji kier masz rę ko dzie ła, na któ rym moż na by ło zna leźć
i ku pić ręcz nie ro bio ne de ko ra cje, uni ka to we za baw ki, ale
też róż ne in ne przed mio ty, w tym pa miąt ki, czy ga dże ty.

W trak cie jar mar ku tra dy cyj nie odbył się też otwar ty ple -
ner ma lar ski By ły rów nież kon cer ty, ani ma cje. Przy po mnij -
my, że XI Art Na if Fe sti wal roz po czął się 8 czerw ca i po -
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trwa do 10 sierp nia. Tra dy cyj nie od by wa się w Ga le rii Szyb
Wil son w Ja no wie. Na fe sti wa lo wej wy sta wie oglą dać mo -
że my 1500 prac – wśród nich ma lar stwo, rzeź bę, ce ra mi -
kę – po nad 300 ar ty stów z aż 40 kra jów. Mo ty wem prze -
wod nim tej edy cji jest Au stra lia. 

Będzie święto książki

KA TO WI CE. Klub Rad nych Ślą skiej Par tii Re gio nal nej
wniósł pod ob ra dy Sej mi ku Wo je wódz twa Śląskie go pro -
jekt uchwa ły o usta no wie niu dnia 17 sierp nia ja ko
Ślą skie go Dnia Książ ki. W trak cie ob rad pro jekt zmo dy -
fi ko wa no i za pro po no wa no na zwę Dzień Książ ki w Wo -
je wódz twie Ślą skim. Oby dwa pro jek ty rad ni Sej mi ku od -
rzu ci li.

Miasto obywatelskie

KA TO WI CE. Ka to wi ce naj bar dziej oby wa tel skim mia ‐
stem w re gio nie i pią tym w Pol sce – wg ko lej nej edy cji
ran kin gu pol skich miast Eu ro po lis. Naj now szy ran king
„miast oby wa tel skich”, w któ rym uję to wszyst kie
66 miast na pra wach po wia tu, przy go to wa ny zo stał na zle -
ce nia Pol skiej Fun da cji im. Ro ber ta Schu ma na i Fun da cji
Kon ra da Ade nau era. 

– Otwar cie wła dzy na miesz kań ców – czy to dla za chę -
ty spo łecz no ści do współ dzia ła nia, czy w re ak cji na sa mo -
dziel ne ini cja ty wy miesz kań ców – są od po wie dzią na ro -
sną ce za po trze bo wa nie lu dzi do współ udzia łu w za rzą dza niu
i wspie ra tym sa mym ak tyw ne spo łe czeń stwo oby wa tel -
skie – na pi sa ła w ra por cie dr An ge li ka Kle in, Dy rek tor Fun -
da cji Kon ra da Ade nau era w Pol sce. 

Ran king zo stał utwo rzo ny w opar ciu o pięć róż nych
wskaź ni ków do ty czą cych: „bier nej i czyn nej ak tyw no ści
wy bor czej, udzia łu miesz kań ców w or ga ni za cjach pu -
blicz nych, za an ga żo wa nia w ży cie pu blicz ne, roz po -
wszech nia nie po staw oby wa tel skich oraz otwar cie miast
na oby wa te li”. Ka to wi ce za ję ły fi nal nie pierw sze miej sce
w woj. ślą skim i pią te w Pol sce (po So po cie, War sza wie,
Rze szo wie i Po zna niu).

Dzieje piwa i bimbru

KA TO WI CE/CHO RZÓW. Zor ga ni zo wa no im pre zę ple -
ne ro wą „Bro wa ry i bim brow nie” w Mu zeum „Gór no ślą -
skim Par ku Et no gra ficz nym” w Cho rzo wie, w cza sie któ -
rej jej uczest ni cy mo gli po znać hi sto rię pi wa, na uczyć się
jak sa me mu wa rzyć pi wo w do mu i do wie dzieć wszyst -
kie go o daw nym bim brow nic twie, przyj rzeć się po ka zo -
wi wa rze nia pi wa, wziąć udział w kon kur sie na naj lep sze
pi wo do mo we, po znać hi sto rię pi wo war stwa i po słu chać
o piw nych po dró żach, obej rzeć le śną bim brow nię i do wie -
dzieć się jak i gdzie w daw nych cza sach ro bio no bim ber.

Centrum innowacji w Katowicach

KA TO WI CE. Pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa za po wie -
dział bu do wę Ślą skie go Cen trum In no wa cji. Ma po wstać 85

Fot. ze zbio rów Miej skiej Ga le rii Sztu ki w Czę sto cho wie,
au tor: Ro bert Jo dłow ski

w Ha li Par ko wej przy ul. Ko ściusz ki. Cen trum bę dzie pre -
zen to wać za gad nie nia z za kre su ener ge ty ki, me dy cy ny, tech -
no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj nych oraz ar chi tek -
tu ry i urba ni sty ki. Bu do wa ma kosz to wać oko ło 200 mln
zł. Ślą skie Cen trum In no wa cji ma pre zen to wać dzie dzi ny
na uki i wie dzy, stra te gicz ne dla mia sta i re gio nu. Do dat -
ko wo eks po zy cja wzbo ga co na bę dzie o ar chi tek tu rę
i urba ni sty kę. We dług wstęp nej kon cep cji, cen trum ma
mieć 8 400 m kw. po wierzch ni. Bę dzie przy niej oko ło 270
miejsc po sto jo wych. Bu do wa ŚCI ma zo stać sfi nan so wa -
na z kre dy tu Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go, bu dże -
tu mia sta i ewen tu al nie z pie nię dzy unij nych. Utrzy ma nie
cen trum ma się opie rać w 40% na przy cho dach z dzia łal -
no ści, w 50% z do ta cji mia sta, a 10% ma ją do ło żyć part -
ne rzy biz ne so wi.

Śla da mi Mi cha li ka

CZĘ STO CHO WA. W Sa li Go be li no wej do 15 lip ca moż -
na oglą dać pra ce na de sła ne na 6. Ogól no pol ski Kon kurs
dla Mło dych Ar ty stów im. Ma ria na Mi cha li ka W rze czy sa -
mej. No we aspek ty mar twej na tu ry. Jest on or ga ni zo wa ny
od 2001 ro ku z ini cja ty wy Pio tra Gło wac kie go. W tym ro -
ku po raz pierw szy oprócz tra dy cyj ne go ma lar stwa oce nia -
no kom po zy cje prze strzen ne. Wer ni saż od był się 9 czerw -
ca, wte dy rów nież ju ry ogło si ło swój wer dykt.

Na wy sta wie moż na zo ba czyć pra ce 51 ar ty stów, wśród
nich rów nież mło dych twór ców z Czę sto cho wy i oko lic.
To prze gląd wraż li wo ści i pre fe ro wa nych tech nik. Są tu re -
flek sje na te mat mi kro sko pij nych form przy ro dy (nie zwy -
kle barw ne Mi kro Agniesz ki Brzo zow skiej), in sta la cje, tra -
dy cyj ne mar twe na tu ry, dys ku sje z mi strza mi (Mał go rza ta
Go rze lew ska -Na mio ta przy go to wa ła ta le rzy ki dla… Ce -
zan ne’a, de Zur barána, Ma le wi cza).

Pra ce oce ni ło ju ry w skła dzie: An drzej Saj (prze wod -
ni czą cy), Krzysz tof Sta ni sław ski, Piotr Gło wac ki, An na
Pa le czek -Szum las oraz Bar ba ra Szyc. Na gro dę Pre zy den -
ta Mia sta Czę sto cho wy otrzy mał Ma rek Ra chwa lik
za Faj ran ty (i kon se kwen cje). Na gro dę Sta ro sty Czę sto -
chow skie go i Wy róż nie nie Ho no ro we pi sma ar ty stycz ne -
go „For mat” – An na Wilk za Fe 2O3, Na gro dę Dy rek to -
ra Miej skiej Ga le rii Sztu ki – Mal wi na Karp za cykl
Ener gia. Wy róż nie nia ho no ro we wrę czo no tak że Mo ni -
ce Smy le za Mar twe na tu ry, Mag da le nie Le śniak za Wy -
pad ko wą ży cia oraz Mo ni ce My ciak za Ro dzi ciel kę i Ro -
dzi nę z cy klu In tym ne.
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Po świa tow ska w ryt mie trip ‐ho pu

CZĘ STO CHO WA. Z oka zji Dnia Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go, któ ry ob cho dzo no 26 ma ja, Mo ni ka Brod ka, Re -
na ta Prze myk, Na ta lia Si ko ra, Woj ciech Wa glew ski, Sku -
bas, Emo se Uhunm wan gho oraz ze spół Ja rzę bi na
wy stą pi li na pla cu Bie gań skie go w kon cer cie Puls, śpie -
wa jąc tek sty Ha li ny Po świa tow skiej. Sce no gra fią i re -
ży se rią za jął się du et Ge ne ral nie Sma ko wi cie, czy li Ma -
rze na Kop czyń ska -Urlich oraz Mi chał Gaw licz, któ rzy
rok te mu przy go to wa li do sko na ły kon cert Trzy dźwię -
ki Ko me dy. Cho re ogra fię opra co wa ła Bo że na Klim czak
z Ope ry Wro cław skiej. 

Tek sty czę sto cho wian ki opra co wał mu zycz nie Ja mes
Mor ton (sak so fo ni sta, czło nek ze spo łu Her ba li ser z Bri sto -
lu). Tak po wsta ły utwo ry w ryt mie trip -ho pu (to dub po -
łą czo ny z ra pem). Wraz z Mor to nem za gra li An ge lo Bru -
schi ni, Si John, Oli ver Par fitt, DJ Suv, Si mon Lea, To masz
Bu ra oraz Ever ton Tho mas. Trud no roz strzy gnąć, czy no -
we pro po zy cje zdo bę dą po pu lar ność. Na pew no cie szy, że
po ezja Po świa tow skiej wy ra ża na jest w róż nych ryt -
mach, co pod kre śla jej nie oczy wi stość, a obec ność męż -
czyzn w gro nie wy ko naw ców prze ko nu je, że nie jest to au -
tor ka tyl ko dla ko biet.

Przed głów nym kon cer tem wie czo ru za śpie wa li Pa weł
Ło wic ki Band, pro mu ją cy pły tę Tyl ko czas, oraz Iwo na Cho -
łuj. Wrę czo no też sta tu et ki Pro mo tor Czę sto cho wy. W Ro -
ku Praw Ko biet wy róż nio no: Ka ta rzy nę Wosz czy nę, Mał -
go rza tę Iżyń ską oraz Te re sę Sza jer.

Mię dzy im pre sjo ni zmem a mar twą na tu rą

CZĘ STO CHO WA. Od 27 kwiet nia do 7 czerw ca w Pa wi -
lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta szi ca pre zen to wa -
no wy sta wę Roz waż na i ro man tycz na zor ga ni zo wa ną
z oka zji 50-le cia pra cy ar ty stycz nej Ce cy lii Szer szeń. Ma -
lar ka uro dzi ła się 26 stycz nia 1944 ro ku. Po li ceum pla -
stycz nym w Czę sto cho wie, stu dio wa ła w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Po zna niu, a na stęp nie roz po czę ła pra cę ja ko
na uczy ciel wy cho wa nia pla stycz ne go. Jej pierw szy ple ner
i wy sta wa po ple ne ro wa mia ły miej sce w 1977 ro ku. Był
to po czą tek dro gi ar ty stycz nej.

Pra ce Ce cy lii Szer szeń uło żo no w trzy cy kle te ma tycz -
ne – za bu do wa, w tym bu dyn ki sa kral ne, ru iny zam ków
oraz cha łu py, przy ro da oraz mar twa na tu ra. Po wta rzal -
ność nie któ rych mo ty wów przy po mi na pró bo wa nie
i po szu ki wa nie wła ści wych form. Kil ka krot nie po ja wi -
ły się żu ra wie, bo cia ny, kwit ną ce łą ki, po dob ne uję cia
drzew. Ar tyst ka utrwa la też przy ro dę okieł zna ną przez
czło wie ka, frag men ty obejść go spo dar skich i po dwó rek,
np. Po dwór ko przy Mi row skiej, ro ślin ność ob ra sta ją cą bu -
dyn ki – Wi no rośl, Ró że na mu rze, oraz ogro dy, np. Dro -
ga w ogro dzie. Wśród mar twych na tur zna la zły się ty -
po we ukła dy, ko ja rzą ce się z przyj mo wa niem
go ści – czaj ni czek z fi li żan ką na sto le, owo ce, kwia ty,
al ko ho le. Du że wra że nie ro bi sa mot na fi li żan ka na bia -
łym ob ru sie wy peł nia ją cym nie mal ca ły ob raz.

Więk szość ob ra zów opra wio nych w zło ci ste sze ro kie ra -
my ma dość jed no rod ną wiel kość oraz kształt. Na ich tle
wy róż nia ją się nie co smu klej sze pra ce. Mniej prze strze ni
do za peł nie nia ozna cza ko niecz ność se lek cji oraz kon cen -
tru je wzrok od bior cy na wy bra nych ele men tach.

Jazz, jaz zem, o jaz zie

CZĘ STO CHO WA. Mię dzy 8–10 czerw ca od był się już
po raz 14 Hot Jazz Spring Fe sti val. Roz po czę ło się tra dy -
cyj ną Pa ra dą No wo or le ań ską, pro wa dzo ną przez Hie ro ni -
ma Schmerd ta. W tym ro ku Ho no ro we go Swin gu ją ce go
Kru ka otrzy mał Scott Ha mil ton (sak so fo ni sta te no ro wy).
Po za nim wy stą pi li m.in. Tcha Lim ber ger, Sier giej Wow -
ko trub Gyp sy Swing Qu ar tet, Fi ve O’Clock Or kie stra, Bo -
ney Fields, Abi Wal len ste in Spi rit of the Blu es, Pe ter Man -
te Go spel Pro ject, Woj tek Ka miń ski & His Swing Work shop,
ob cho dzą cy w tym ro ku 40-le cie pra cy ar ty stycz nej.
Po kon cer tach w fil har mo nii w Jazz Clu bie Fi ve O’Clock
wy stę po wa li Old Me tro po li tan Jazz Band oraz Mar ching
Band „Le li wa Jazz Band”, któ ry grał tak że w ale jach.

Do kon kur su Swin gu ją ce go Kru ka zgło si ło się 19 osób,
wśród nich Krzysz tof Sro kosz z My ka no wa (sak so fo ni sta
al to wy). Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na wy bra ła dzie więć osób,
a ju ry w skła dzie: Ta de usz Ehr hardt -Or gie lew ski, Teo fil Li -
siec ki, Woj ciech Ka miń ski, Ma rian Ci choń, Piotr Ło bos
oraz Le szek No wo tar ski, na gro dzi ło Ja go dę Woj cie chow -
ską, Ty mo na Trąb czyń skie go oraz Fi li pa Ko la siń skie go.
Przy zna ło rów nież sześć wy róż nień.

Smak Fryt ki

CZĘ STO CHO WA. W tym ro ku Fe sti wal Fryt ka OF FJazd
po raz dru gi od by wał się w par ku Li si niec. Ta ka lo ka li za cja
ofe ru je wię cej prze strze ni niż w Alei Fryt ko wej, moż li wość
zor ga ni zo wa nia do dat ko wych atrak cji oraz wy po czy nek dla
ca łych ro dzin. W pro gra mie fe sti wa lu (15 i 16 czerw ca) zna -
la zły się tyl ko kon cer ty, w tym ro ku zre zy gno wa no z atrak -
cji te atral nych, ale mu zycz ne gwiaz dy za spo ko iły ocze ki wa -
nia więk szo ści czę sto cho wian. Za gra li: Pi dża ma Por no, Lech
Ja ner ka, Pau li na Przy bysz, L. Stadt, Mo mo fo ko, Ka ta rzy na
No sow ska, Lao Che, Miu osh oraz Zbun to wa na Or kie stra Po -
dwór ko wa Hań ba! (zdo byw cy te go rocz ne go Pasz por tu Po -
li ty ki). Nie któ rzy go ście po ja wi li się na czę sto chow skim fe -
sti wa lu nie po raz pierw szy: Lao Che wy stą pi ło w 2011 ro ku
(na pierw szej Fryt ce), a Mo no fo ko dla la ta póź niej.

Po kon cer tach głów nych, za rów no w pią tek, jak i so bo -
tę zor ga ni zo wa no after par ty, pro wa dzo ne przez Bier na skie -
go al bo Bro da czy Li va Act. W dwa czerw co we po po łu dnia
i wie czo ry moż na by ło po słu chać do brej mu zy ki, po tań -
czyć, po sma ko wać je dze nia z mo bil nej ga stro no mii. A że
po go da do pi sa ła, był to na praw dę uda ny week end.

KRÓT KO:

CZĘ STO CHO WA

■ za gra li: Fil har mo nia Czę sto chow ska – Iza Po łoń ska,
Mar cin Wy ro stek; Mu zeum Gór nic twa Rud Że la za (In du -
stria da) – Re na ta Prze myk; plac Bie gań skie go – Qu ebo -
na fi de (tra sa Red Bull Mu sic Pre sent); Jazz Club Fi ve
O’Clock – Dan ny Bry ant;
■ wy sta wia li: Ga le ria Art -Fo to – Elż bie ta Cie ciu ra;
■ Mag da le na Pie korz zo sta ła dy rek to rem ar ty stycz nym

Te atru im. Ada ma Mic kie wi cza w Czę sto cho wie; za stą pi -
ła na tym sta no wi sku Pio tra Ma cha li cę;
■ w czerw cu Czę sto chow ski Te atr Tań ca przy go to wał

osiem na stą pre mie rę – Nie chcę wię cej;
■ spo tka nie z Ce za rym Ła zar kie wi czem w ra mach ak -

cji Ale je – tu się dzie je!
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To był cu dow ny

wie czór

Pre mie ra pły ty Grze go rza Maj zla13
lip ca bie żą ce go ro ku od był się kon -
cert pre mie ro wy pły ty dvd Grze go -

rza Maj zla. Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa -
na w wy jąt ko wym miej scu, ja kim jest Ca fe
Je ro zo li ma w Bę dzi nie. Na tę oka zję zo -
sta ła przy go to wa na sa la kon cer to wa, a ca -
ła Ca fe do słow nie „pę ka ła w szwach”
w dniu im pre zy. Tak do pi sa li licz ni fa ni
i przy ja cie le Grze go rza Maj zla z oka zji te -
go wy jąt ko we go wy da rze nia ar ty stycz ne -
go. Wśród przy by łych na wy da rze nie go -
ści zna leź li się też przed sta wi cie le władz
wo je wódz twa ślą skie go, władz mia sta
Bę dzi na oraz władz mia sta So snow ca. 

Roz po czął go spo darz Ca fe Adam Szy -
dłow ski. Na du żym ekra nie go ście zo ba -
czy li frag men ty naj now szej pły ty DVD.
Kon cert skła dał się z kil ku czę ści, wśród
któ rych mu zy cy za pre zen to wa li swo je
naj więk sze prze bo je, ta kie jak Kon cert,
Ba nał, Sen o ko bie cie, Sza non, czy TEO -
-MA (utwór in spi ro wa ny czte ro krot nym
Olim pij czy kiem Ma te uszem Li goc kim,
któ ry spe cjal nie na ten kon cert przy je chał
z Kra ko wa).

Za brzmia ły tak że, cał ko wi cie pre mie ro -
we kom po zy cje, ta kie, jak Za snąć, Trzy maj
się ja snej stro ny, czy fi na ło wy utwór
Skrzy dła. Zna ko mi ci gi ta rzy ści: Pa tryk
Fi li po wicz, Mi chał Nit oraz go ścin nie wy -
stę pu ją cy Woj tek Ha ra si mo wicz a tak że
Kin ga Roch i Mo ni ka Bug doł, stwo rzy li
wspa nia łą opra wę mu zycz ną dla wo ka li sty
Grze go rza Maj zla. Kom po zy cje cha rak te -
ry zo wa ły się zmien no ścią na stro ju, dy na -
mi ką oraz świet nym wy czu ciem fra zy. 
Ży wio ło wo re agu ją ca pu blicz ność ba wi -

ła się zna ko mi cie, po rwa na mu zy ką. Do peł -
nie niem kon cer tu był fan ta stycz ny dźwięk
zre ali zo wa ny przez „Ły nia” z Ośrod ka
Kul tu ry w Bę dzi nie. Cha ry zma tycz na ener -
gia Grze go rza Maj zla udzie li ła się wszyst -
kim na sa li. Ten nie sa mo wi cie mo ty wu ją -
cy kon cert wzbu dził po zy tyw ne emo cje,
któ re słu cha cze za pa mię ta ją na dłu go.

Tak, to był cu dow ny wie czór. A te raz kil -
ka słów o sa mej naj now szej pły cie DVD
Grze go rza Maj zla. Jest to za pis kon cer tu,
któ ry od był się 2 grud nia 2016 ro ku w tej
sa mej Ca fe Je ro zo li ma. Pły ta za wie ra 10
kom po zy cji. Utwo ry są kom pi la cją mu -
zycz nych do ko nań Grze go rza na prze -
strze ni ostat nich kil ku na stu lat. Mu zy ka ma
cha rak ter aku stycz nych po dró ży do róż nych
ga tun ków i sty lów. Klu czo wym prze sła -
niem jest tekst do ty ka ją cy róż nych aspek -
tów ży cia czło wie ka, na ce cho wa ny opty -
mi zmem i mo ty wa cją. Au to rem pra wie
wszyst kich tek stów jest Grze gorz Maj zel.

Moc ną stro ną pły ty jest wir tu ozer ska gra
gi ta rzy stów Pa try ka Fi li po wi cza i Mi cha -
ła Ni ta, bę dą ca zna ko mi tą opra wą mu zycz -
ną dla świet nie brzmią ce go wo ka li sty
Grze go rza Maj zla. Ca ło ści brzmie niu do -
da li: per ku si sta Bar tek Mer ta oraz wo ka -
list ki: Mo ni ka Bug doł i Kin ga Roch.

Pięk nie wy da na, z dba ło ścią o każ dy
szcze gół, pły ta DVD z ob ra zem i dźwię -
kiem, z pew no ścią jest grat ką dla ko ne se -
rów mu zycz nych. Ale mu zy cy ma ją na dzie -
ję, że każ dy mo że uszczk nąć ka wa łek
z te go mu zycz ne go tor tu w za ci szu swo je -
go do mu wie lo krot nie de lek to wać się tą
ucztą, do cze go ser decz nie za pra sza my.

JOLANTA HEPNER
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Grzegorz Majzel

Grzegorz Majzel (w środku) i gitarzyści: Patryk Filipowicz (po prawej) i Michał Nit (po lewej z gitarą)
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O
rient Express, naj słyn niej szy na świe -
cie po ciąg rdze wie je we wschod niej

Pol sce na bocz nym to rze, bę dąc wy -
zwa niem dla od kryw ców hi sto rycz nych
obiek tów. Skład utknął tam dzie sięć lat te -
mu. Eks pres ob słu gi wał tu ry stycz ne po -
łą cze nia na te re nie Ro sji, m.in. tra sę
Mo skwa – Wła dy wo stok, ale wła ści ciel
splaj to wał i po rzu cił wa go ny na te ry to -
rium Pol ski. 

Opusz czo ne bu dyn ki ko le jo we oraz po -
rzu co ny ta bor to jed ne z re lik tów, któ re naj -
bar dziej przy ku wa ją uwa gę miej skich
eks plo ra to rów. W Pol sce nie bra ku je
miejsc ob fi tu ją cych za rów no w ru iny sta -
cyj nych obiek tów, jak i bez pań skie wa go -
ny i lo ko mo ty wy, ale po ciąg, któ ry stoi
na pro win cjo nal nej sta cji w Ma ła sze wi -
czach nie da le ko Te re spo la jest wy jąt ko wy
na ich tle pod każ dym wzglę dem. To ory -
gi nal ny Orient Express, roz sła wio ny przez
film i li te ra tu rę, je dy na w swo im ro dza ju
świa to wej kla sy le gen da że la zne go szla ku.

Na obrze żach ko le jo we go ter mi na la
stoi złą czo nych ze so bą trzy na ście je go wa -
go nów. Ta blicz ki fa bryk z Fran cji, An glii,
Włoch i Bel gii no szą da ty pro duk cji
z prze ło mu lat 20. i 30., a eks klu zyw ne
wnę trza wa go nów są do wo dem, że
na bocz ni cy rze czy wi ście stoi po rzu co ny
le gen dar ny skład. Po cho dzi on z cza sów
uzna wa nych za zło tą erę Orient Expres su.
Nie ste ty la ta po sto ju bez na le ży te go nad -
zo ru pod go łym nie bem, wśród pól i la sów
zro bi ły swo je. Wa go ny za rów no w wy ni -
ku kra dzie ży, jak i wpły wu czyn ni ków at -
mos fe rycz nych są zna czą co zde kom ple to -
wa ne i znisz czo ne. Zło dzie je zło mu
i po spo li ci wan da le ogo ło ci li je z ele men -
tów wy po sa że nia. Wie le szyb roz bi to.
W prze dzia łach bra ku je mo sięż nych kla -
mek, uchwy tów czy kra nów przy umy wal -
kach. Roz kra dzio no tak że ele men ty oświe -
tle nia. Zde kom ple to wa no lub wręcz
znisz czo no in sta la cje wod ne, elek trycz ne
i układ ha mul co wy, co unie moż li wia do -
pusz cze nie wa go nów do ru chu. Kosz ty po -
ten cjal nej re no wa cji, któ rej kwe stia po wra -
ca cza sem w śro do wi skach mi ło śni ków

ko lej nic twa, sku tecz nie od da la ją ja ką kol -
wiek ini cja ty wę naprawy za byt ko wych wa -
go nów, ska zu jąc je na dal sze by to wa nie
w po lu, któ re skut ku je po stę pem ich de -
struk cji. Hi po te tycz ne na kła dy, ja kich wy -
ma ga łaby re no wa cja pod wyż sza znacz nie
fakt, iż nie są to wa go ny pol skiej pro duk -
cji, co utrud nia po zy ska nie czę ści za -
mien nych, nie pro du ko wa nych od de kad,
ale ko niecz nych dla przy wró ce nia wa go -
nów do sta nu jezd ne go.

Nie mniej szym pro ble mem jest skom pli -
ko wa ny stan wła sno ścio wy Orient Expres -
su z Ma ła sze wicz. Po dob no gdzieś ist nie -
je wła ści ciel, po wią za ny z fir mą – lub
fir ma mi, któ re or ga ni zo wa ły ko le jo we po -
dró że re tro po Ro sji, jed nak kwe stie wła -
sno ścio we są tak nie ja sne, iż trud no tak na -
praw dę jed no znacz nie wska zać, do ko go
na le ży uni ka to wy po ciąg. Ko lej wy na ję ła
na wet praw ni ków, któ rzy zaj mu ją się tą
kwe stią, ale skom pli ko wa na struk tu ra wła -
sno ścio wa nie jest tu je dy ną prze szko dą.
Z jed nej stro ny wa go ny sta no wią w koń -
cu czy jąś wła sność, ale z dru giej – wła ści -
ciel nie ma za mia ru się do nich przy zna wać,
gdyż zo stał by po cią gnię ty do uisz cze nia za -
le głych, gi gan tycz nych opłat wraz wie lo -

let ni mi od set ka mi, któ re ko lej na li cza
za tor po sto jo wy, na któ rym sto ją wa go ny.
Wy da tek ta ki na to miast, wo bec nie moż no -
ści lub nie chę ci do sfi nan so wa nia re no wa -
cji wa go nów, był by dla ta kiej oso by je dy -
nie wy rzu ce niem pie nię dzy w bło to. W ten
spo sób za my ka się ko ło za leż no ści do ty czą -
cych po cią gu.

Skład na dal cze ka na dal szy roz wój wy -
pad ków, tym cza sem nie by wa łym do -
świad cze niem jest przej ście przez za ku -
rzo ne wnę trza je go luk su so wych
wa go nów. Po mi mo de wa sta cji i uszko -
dzeń, na dal ro bią one nie sa mo wi te wra że -
nie. W wa go nach ba ro wych i sa lo no wych
wciąż sto ją obi te skó rą ka na py i fo te le.
Część ścian wy ło żo nych jest lu stra mi, stoi
tu na wet pia ni no. O daw nej ran dze po cią -
gu przy po mi na wa gon ką pie lo wy – za -
miast prze dzia łów by ły tu sa me ła zien ki
dla pa sa że rów; nie ste ty los dla tych wnętrz
był mniej ła ska wy i więk szość ar ma tu ry
jest znisz czo na. W skła dzie jest też wa gon
ba ga żo wy z lat 30. z cha rak te ry stycz ną
nad bu dów ką na da chu i po dob nie jak po -
zo sta łe, po ma lo wa ny gra na to wą far bą
z żół ty mi de ta la mi – czy li „fla go we”
bar wy Orient Expres su. ■

Był Express, zo stał Orient
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