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PU BLI CY STY KA

2 Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4  Ma ria Ko ru sie wicz O ES TE TY CE, ES TE TYCZ NO ŚCI I TRO CHĘ O PA RZE NIU KA WY
8 Pier re So bot ta WZWYŻ, WSZERZ, WZDŁUŻ I W GŁĄB

11  To masz Wa gner AN TY ESTE TYZM W AR CHI TEK TU RZE
16 An drzej Li nert „RE DU CIE…” NA JU BI LE USZ
18 Ma rian Grze gorz GER LICH KO LEK CJA MA LAR STWA IN TU ICYJ NE GO
22 An drzej Li nert BER NARD KRAW CZYK – AK TOR WSZECH STRON NY I DE LI KAT NY
24 Ka ta rzy na Nie spo rek NA GRO DY PRE ZY DEN TA MIA STA KA TO WI CE

W DZIE DZI NIE KUL TU RY
26 Hen ryk Szcze pań ski DOK TOR Z ORZE GO WA WI TOLD CZA PLA
29 Ma rek Skwa ra DE KON STRUK TY WIZM PO ŚLĄ SKU
36 Piotr Oczkow ski GLI WIC KIE SPO TKA NIA Z BA CHEM
38 Zdzi sław Do mir ski CHÓR „OGNI WO” NA STO PIĘĆ
40 Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW: PRO FE SOR KRZYSZ TOF KŁO SIŃ SKI
48  Ma rian Ki siel „NIECH CI CHE USTA ZA MKNĄ GŁO ŚNE USTA…”
52 Ju lia Mon tew ska ŚLĄ SKIE TA JEM NI CE: RE ZY DEN CJA MA RIAN NY ORAŃ SKIEJ
54 Ja nusz Kry szak PO ETA W STRE FIE ZA GRO ŻE NIA
57 Mi chał Cza plic ki MA ŁA OR GA NI ZA CJA – WIEL KIE WY DA RZE NIA
61 An drzej Jar czew ski ON DRA SZEK... FE MI NI STYCZ NIE
62 BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK TY GRY SA
74  Mo ni ka Po pow CZTE RY
75 Ka ta rzy na Nie spo rek ULI CE WOL NO ŚCI
76 HI STO RIE PACH NĄ CE BE TO NEM Da riusz Pie tru cha WSZYST KO WO KÓŁ NAS
77  Jan Ma lic ki BIA ŁE KRU KI BI BLIO TE KI ŚLA SKIEJ: PIERW SZA KSIĄŻ KA

TECH NICZ NA
80 Ka ta rzy na Nie spo rek OD SŁO NIĘ CIE RZEŹ BY UPA MIĘT NIA JĄ CEJ

TA DE USZA KI JON KĘ

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

50 Piotr Za czkow ski AU TO POR TRET Z KOM PA SEM
68 Ga brie la Pa lic ka BLEF
69 GA LE RIA: GA BRIE LA PA LIC KA

PO EZJA I PRO ZA

3 WIERSZ NA OTWAR CIE Ma te usz Wró bel BUL GOT GE NE RA TION
14 Ma te usz Wró bel WIER SZE
43 Ka ta rzy na Skręt #CIEM NA GRA
46 Fio dor Ro stop czyn NO TAT KI, KTÓ RE NA PI SA ŁEM W DZIE SIĘĆ MI NUT,

AL BO O SO BIE BEZ OZDÓB (prze ło żył Ma rian Ki siel)
58 Ma riusz So lec ki WIER SZE

FE LIE TO NY

35 ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek DZIEC KA, NIY REP TEJ CIE!
37 MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek WOJ CIECH KI LAR MIĘ DZY AWAN GAR DĄ

A HOL LY WO OD
39 ROK OLIM PIJ SKI Ry szard Ja sno rzew ski W ZA TO CE STA DIO NU
60 MIĘ DZY CI SZĄ A HA ŁA SEM Ma rian Grze gorz Ger lich PRZE WOD NICZ KA

PO OGRO DACH TRA DY CJI
73 JĘ ZYK W STRU NACH Piotr Grel la -Mo żej ko KOM PO ZY TOR TA JEM NI CZY

WI TOLD SZA LO NEK (1927-2001)

KSIĄŻ KI

64 Bar tosz Su wiń ski MA ŁE SPRA WY, WIĘK SZE SPRA WY
65 Ka ta rzy na Nie spo rek WIATR KO ŁY SZE LO TO SY
66 An drzej Juch nie wicz ŚWIA TY (NIE) PRZED STA WIO NE STA NI SŁA WA LE MA
67 Ewa Bar tos GRA WI DEO: HI PER BO LI ZA CJA MA RZE NIA
87 KSIĄŻ KI NA DE SŁA NE

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 

78 Be ata Ka nia CZY BI BLIO TE KA MO ŻE MIEĆ SWO JE GO DU CHA?

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

82 BY TOM, CZĘ STO CHO WA, KA TO WI CE, RYB NIK, SO SNO WIEC, ZA BRZE

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Ka ta rzy na Ła ta, Ewa Mi ku sek, An na Paw lusz kie wicz,
Ka the ri ne Sa len ti ne, Bo gna Skwa ra, Pau li na Woj cie chow ska.

Na okład ce: Ga brie la Pa lic ka „Kar ty”, ko laż cy fro wy, 2018.
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W
Księ dze Ro dza ju, opi sa ne jest
dzie ło stwo rze nia na sze go świa ‐

ta, gdy Bóg w szó stym dniu swo ich
prac za koń czył two rze nie uni wer sum,
zo ba czył, że „wszyst ko co uczy nił jest
bar dzo do bre”. A je śli wszyst ko by ło
do bre to pew nie i pięk ne, i praw dzi we. 

Skąd więc w na szym współ cze snym
ludz kim świe cie ty le iry tu ją cej nas
brzy do ty, krzy kli we go ki czu, es te ty ki
„na opak”, szpet nych re klam i tan det ‐
nych „eks pre sji” np. gra ficz nych, mu ‐
zycz nych, li te rac kich, wzo rów za cho ‐
wań, mód i in. 

Chcia ło by się po wie dzieć pa ra fra zu ‐
jąc in ne twier dze nie, że brzy do ta
i szpe to ta nie jest pier wot na, nie ist ‐
nie je obiek tyw nie, nie jest ową trans ‐
cen dent ną wła ści wo ścią by tu ja ki mi
są: do bro, praw da i pięk no; są je dy ‐
nie, za le d wie – doj mu ją cym bra kiem
owe go pier wot ne go pięk na. Prze ‐
kształ ca jąc ota cza ją cy nas świat
ma my szan sę wzbo ga cić go o te sub ‐
tel ne, czę sto kroć nie uchwyt ne, nie na ‐
ma cal ne war to ści, któ re póź niej na ‐
zwie my pięk nem. 

Nie ste ty ma my ja ko ga tu nek wręcz
nie ogra ni czo ne, ogrom ne moż li wo ‐
ści zde gra do wa nia da ne go nam ja ko
dar pier wot ne go pięk na, za stą pie nia
go ludz kim bru dem i tan de tą, ba na ‐
łem. Każ dy z nas kon tem plu jąc ota cza ‐
ją ce go pięk no, kie dy zo sta nie znie nac ‐
ka za ata ko wa ny na chal nym ha ła sem
zwa nym „mu zy ką” nie sio ną przez
współ cze sne elek tro nicz ne ko mu ni ka ‐
to ry, po czu je od ru cho wą nie chęć
do owej „ofer ty kul tu ro wej”. Gdy po ‐
dzi wia my wspa nia łe wi do ki i kra jo bra ‐
zy oka le czo ne przez nie fra so bli wie
„kre acyj ne go” ar chi tek ta i fi nan su ją ‐
ce go go in we sto ra, od czu wa my co
naj mniej żal za utra co nym pięk nem
i pier wot ny mi war to ścia mi.

Nasz jak że czę sty kon for mizm, po le ‐
ga ją cy na de kla ro wa niu sta łej go to wo ‐
ści do ak cep ta cji nie mal każ dej z form
wy ra zu ar ty stycz ne go i eks pre sji es te ‐
tycz nych mu si pro wa dzić do de gra da ‐
cji sztu ki ja ko zja wi ska „bez war to ści”,
do po wol nej śmier ci kry ty ki i edu ka cji
dla pięk na. By unik nąć wszel kich nie ‐
po ro zu mień, do dam – co oczy wi ‐
ste – że twór ca, ar ty sta ma bez względ ‐
ne pra wo do re ali za cji każ dej do stęp nej
mu for my eks pre sji ar ty stycz nej, nikt
z nas, na wet naj bar dziej kom pe tent ‐
ny eks pert „od pięk na” nie ma pra wa
żad ny mi środ ka mi: ani fi nan so wy mi,
or ga ni za cyj ny mi, ani per so nal ny mi
lub praw ny mi in ge ro wać bez po śred ‐
nio w pro ces twór czy. 

Lecz tak że ża den twór ca, ża den
„eks pert od pięk na” nie mo że wy ma ‐
gać od nas, by śmy ja ko od bior cy ko mu ‐
ni ka tów ar ty stycz nych, efek tów twór ‐
czych eks pre sji bez kry tycz nie i za wsze
ak cep to wa li wszyst kie, bez wy jąt ku
ofe ro wa ne nam pro jek ty i tek sty kul ‐
tu ry ja ko pięk ne, tyl ko dla te go, że
po wsta ły one z wo li ar ty sty, twór cy lub
no mi na cji owych „eks per tów od pięk ‐
na”, a my pro fa ni, za wsty dze ni nie zna ‐
jo mo ścią ma estrii mi strzów – po win ‐
ni śmy z po ko rą owe wer dyk ty
ak cep to wać. By wa ją prze cież – hi sto ‐
ria kul tu ry zna licz ne ta kie przy pad ‐
ki – ar ty ści osa mot nie ni, twór cy od rzu ‐
ce ni i co gor sza za po mnia ni. Hi sto ria
tak że od no to wa ła i ta kie hi sto rie, gdy
zmar gi na li zo wa ni lub wręcz od rzu ce ‐
ni twór cy od naj du ją ad mi ra to rów
pięk na ich dzieł po la tach lub w ko lej ‐
nych po ko le niach. 

Nie unik nie my in te lek tu al nych spo ‐
rów oraz bez kr wa wych bo jów o isto ‐
tę pięk na, o sens je go kul ty wo wa nia,
o je go ochro nę, de ma sko wa nia tan de ‐
ty, ki czu, po zor ne go ar ty zmu twór czo ‐
ści we wszyst kich dys cy pli nach sztuk
pięk nych. Mu si my go rą co spie rać się
o pięk no, do ko ny wać wy bo rów, ak cep ‐
to wać lub de mon stro wać swój sprze ‐
ciw wo bec pro po no wa nej nam ofer ty
kul tu ro wej. To jest nie zby wal ne pra ‐
wo każ de go z nas, na wet wów czas gdy
ta po sta wa mo że nas i na szych naj bliż ‐
szych, na sze oto cze nie wpra wić w za ‐
kło po ta nie. Pięk no nie jest kom pro mi ‐
sem war to ści, jest war to ścią sa mą
w so bie, wy ma ga od wa gi i re zy gna cji

z wy god ne go kon for mi zmu, ak cep ta ‐
cja dla uzna ne go przez nas pięk na
jest wy ra zem na szej nie zby wal nej
wol no ści i… pra wa do po mył ki. Ale jest
też źró dłem od wiecz nej ewo lu cji pięk ‐
na zbli ża ją ce go się w ten spo sób
do swe go „bra ta i sio stry”: do bra
i praw dy.

W paź dzier ni ko wym nu me rze na sze ‐
go mie sięcz ni ka szu ka my m.in. od po ‐
wie dzi na py ta nie o współ cze sne kry ‐
te ria, kon tek sty i idee pięk na.

Paź dzier nik to czas przej ścia od ra do ‐
sne go la ta do me lan cho lij nej je sie ni.
Dla te go pew nie w tym mie sią cu usta ‐
no wio no m.in.: Mię dzy na ro do wy Dzień
Osób Star szych, Mię dzy na ro do wy
Dzień bez Prze mo cy, Dzień Mu zy ki,
Świa to wy Dzień Opie ki nad Zwie rzę ta ‐
mi, Świa to wy Dzień Pocz ty, Mię dzy na ‐
ro do wy Dzień Nie wi do mych, Dzień
Edu ka cji Na ro do wej, Mię dzy na ro do wy
Dzień Wal ki z Ubó stwem, Świa to wy
Dzień In for ma cji. W tym tak że mie sią ‐
cu w 1633 ro ku w Gdań sku na Dłu gim
Tar gu uru cho mio no Fon tan nę Nep ‐
tu na, w 1748 ro ku za war to po kój
w Akwi zgra nie na mo cy któ re go Au stria
utra ci ła Śląsk na rzecz Prus, w 1773 po ‐
wsta ła Ko mi sja Edu ka cji Na ro do wej,
w 1788 otwar to Sejm Wiel ki zwa ny
Czte ro let nim (trwał do 29 ma ja 1792
r.), w 1883 ro ku po raz pierw szy wy ru ‐
szył w ro man tycz ną po dróż z Pa ry ża
do Kon stan ty no po la sław ny Orient
Express, 7.10.1918 Ra da Re gen cyj na
Kró le stwa Pol skie go po wo łu jąc się
na trzy na sty punkt De kla ra cji pre zy den ‐
ta USA Wil so na pro kla mo wa ła nie ‐
pod le głość Pol ski, w 1938 Or son Wel ‐
les na dał w ra diu Woj nę świa tów
wy wo łu jąc pa ni kę wśród słu cha czy,
w 1958 ro ku po raz pierw szy w ko mik ‐
sie po ja wi ły się Smer fy, w 1968 ro ku
zmarł łem kow ski ma larz pry mi ty wi sta
Ni ki for Kry nic ki.

Dla nas Po la ków waż ny jest przy pa ‐
da ją cy w dn. 16.10 Dzień Pa pie ża św.
Ja na Paw ła II w 40 rocz ni cę wy bo ru
kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły na pa pie ża.

War to za pew ne przy po mnieć,
że 27.10. mi nie 85 rocz ni ca uro dzin
An drze ja Cze czo ta (1933‐2012), gra ‐
fi ka, współ pra cow ni ka Wy daw nic twa
Śląsk w Ka to wi cach.

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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MATEUSZ WRÓBEL

MA TE USZ WRÓ BEL – ur. 13 lu te go 1991 r. w Biel sku‐Bia łej; ab sol went Fi lo lo gii Pol skiej UŚ,
współ za ło ży ciel ka to wic kiej gru py po etyc kiej „Ho ry zont” (w skła dzie: M. Ko sa kow ski, M. Łu ko ‐
wicz, M. Wró bel), po eta, po wie ścio pi sarz, per ku si sta ze spo łu „Ho ry zon tal ni”; pu bli ko wał m.in.
w „Li te Ra cjach” i „Re flek to rze”; na swo im kon cie po sia da książ ki po etyc kie: Mrok (2006),
Eks hu ma cja (2011) oraz dwa to mi ki wy da ne wraz z gru pą po etyc ką „Ho ry zont” – Re erek cja
(2013) i Bul got (2017); w 2018 r. de biu to wał pro za tor sko po wie ścią Nie pró buj na kła dem
wy daw nic twa No vae Res.
Ofi cjal na stro na for ma cji: www.gpho ry zont.pl

BULGOT GENERATION

myślę o tobie Sylvio wieczorem gdy nic nie przychodzi do głowy

przechadzając się chorzowskim śródmieściem z atakiem migrenowym

i Łukowiczem Michałem jeszcze podówczas facetem zupełnie młodym

tląc papierosa o smaku hot doga na głodzie kokainowym

wtem cię ujrzałem jak w bramie stałaś przeszłością i moczem pachnącą

nie mogąc uwierzyć w twą twarz niegdyś młodą dziś czerwem i śmiercią kwitnącą

widzę cię Sylvio jak stoisz w tej bramie i nic potworne wyziera spod płaszcza

ty błądzisz po mieście jak niegdyś O’Hara po Jorku bezsennym zwłaszcza

nie mogąc tchu złapać na rauszu potwornym bezdennym z butelką u boku

oddając swe ciało męskim kurwom pijanym tokajem o zmroku

lecz ty coś jakby inna samotna w tym mieście jak Odys tułaczką zmęczona

i nikt na ciebie nie czeka nikt choćby szeptem nie woła

lecz w głowie twej płowej tlą się wspomnienia o życiu i jego upiorach

tlą się też w mojej i nic nie poradzę taka pisarzy uroda

widzę cię Sylvio zasypiasz tak błogo z płucami pełnymi gazu

a kromki razowe czekają na stole i śmierć z ceraty spłynęła od razu

z Jackiem Kerouacem, Williamem Burroughsem i innym Charlesem Bukowskim

odeszłaś tak cicho jak moje westchnienie za whisky z colą wraz z Kosakowskim

dokąd odeszła ta młodość niedroga gdzie ulotniły marzenia

mijam cię niemo ogłuszony rozmową bez większych wyrzutów sumienia

i mówię do ciebie choć słów tych nie słyszę bo boję się mówić to głośno

wiem Sylvio co czujesz gdy widzę twą postać żałośnie w bramie stojącą

idę przed siebie a w rękach kieszenie i nic nie mogę poradzić

że myślę o tobie Sylvio wieczorem gdy smutek wyziera mi z twarzy
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Es te ty ka, czy ra czej róż ne es te ty ki

S
pa ce ru jąc po Luw rze wśród bo gac -
twa dzieł sztu ki, chło nąc bar wy ob -

ra zów Rem brand ta czy Ru ben sa, za -
trzy mu jąc się przed ta jem ni cą Mo ny
Li sy, czy też wzru sza jąc się mi strzow -
skim wy ko na niem kon cer tu f -moll

Cho pi na, do zna je my prze żyć es te tycz -
nych. Te go je ste śmy pew ni. 

Ale jak za kwa li fi ko wać in ne prze ży -
cia? Cze go do świad cza my pa trząc
na współ cze sne dzie ła pla stycz ne, mu -
zycz ne, czy te atral ne, któ re oce nia my
ja ko brzyd kie, nie zro zu mia łe, nie atrak -
cyj ne, al bo wręcz nie do przy ję cia? Czy

cho ciaż by – oglą da jąc z za do wo le -
niem bez na dziej nie głu pi se rial w te le -
wi zji lub słu cha jąc ki czo wa tej, ale
wzru sza ją cej pio sen ki? Al bo – zmie nia -
jąc źró dło na szych do znań – cze go do -
świad cza my pi jąc wcze snym ran kiem
pach ną cą, moc ną ka wę z por ce la no wej
fi li żan ki, al bo wę dru jąc w ulew nym
desz czu błot ni stą dro gą? Czy też ja dąc
w upal ny dzień – w nie zbyt przy jem -
nych za pa chach – za tło czo nym au to bu -
sem? Czy są to rów nież prze ży cia es -
te tycz ne? 

Czy więc moż na (czy nie moż na) mó -
wić w tym kon tek ście o kwe stiach tak
nie ja snych, jak na przy kład es te ty ka ki -
czu, es te ty ka brzy do ty, an ty -es te ty ka,
ale tak że es te ty ka przy ro dy, po go dy, ży -
wio łów, czy po pro stu – es te ty ka co -
dzien ne go, zwy kłe go ży cia? 

Wszyst kie te okre śle nia, i wie le, wie -
le in nych, nie są oczy wi ście wy my ślo -
ne na po trze by te go tek stu, ale jak naj -
bar dziej pra wo moc nie funk cjo nu ją
w dzi siej szej my śli es te tycz nej, są te ma -
ta mi dys ku sji, ar ty ku łów, ksią -
żek – i przede wszyst kim – nie koń czą -
ce go się, burz li we go dia lo gu po mię dzy
kry ty ka mi, ar ty sta mi i od bior ca mi. Es -
te ty ka, kie dyś dum ny, sa mot ny rze czow -
nik, dzi siaj naj wy raź niej nie po tra fi
obyć się bez do dat ko we go przy miot ni -
ka lub do -okre śle nia. Sta ła się dzie dzi -
ną nie ustan nie ewo lu ują ce go na my słu
i to co naj mniej z dwóch po wo dów. 

Po pierw sze, tra dy cyj na es te ty ka ja -
ko fi lo zo fia sztu ki nie jest już od oko -
ło stu lat w sta nie spro stać sztu ce
współ cze snej, nie po tra fi tak że ob jąć
tych wszyst kich rze czy, zja wisk i spraw,
któ re chce my dzi siaj wi dzieć ja ko ob -
szar es te tycz no ści i do świad czeń o cha -
rak te rze es te tycz nym. Zo sta ła więc da -
le ko z ty łu za pę dzą cym ży ciem, gu biąc
po dro dze swo je sztyw ne za sa dy i wą -
skie kry te ria i w re zul ta cie – za czę to mó -
wić o koń cu es te ty ki. 

Po dru gie, dzi siaj co raz bar dziej do -
ce nia my, a przy naj mniej od czu wa my
in tu icyj nie, es te tycz ne war to ści wszyst -
kie go, co nas ota cza: ra dość i es te tycz -
ną przy jem ność, ja ką da je spa cer po nie -
za śmie co nym le sie, po zy tyw ną ener gię,
ja ką nie sie z so bą pięk nie po da na,
pach ną ca ka wa o po ran ku. Ko rzy sta
z tych es te tycz nych fa scy na cji ca ły
prze mysł re kla mo wy i set ki dzia łów
mar ke tin gu we wsze la kich fir mach.
Co wię cej, ma my prze cież tak że od czu -
cia ne ga tyw ne: wstręt na wi dok roz kła -
da ją cych się śmie ci na po bo czu dro gi,
nie smak po obej rze niu nie przy jem ne -
go fil mu lub ob ra zu, czy na wet mo ment
nie za do wo le nia po wej ściu do do mu,
któ re go efek tem jest im puls wy sprzą -
ta nia kuch ni. Wszyst kie te do świad cze -
nia ma ją cha rak ter lub mo ty wa cje es -
te tycz ne. Po pro stu, po sia da my zmy sły
i nie ustan nie oce nia my rze czy wi stość,
a więc do świad cza my rze czy w spo sób

O es te ty ce,

es te tycz no ści i tro chę

o pa rze niu ka wy
MARIA KORUSIEWICZ

Mona Lisa, Marcel Duchamp, 1919
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es te tycz ny. Za czę to więc dys ku to wać
o na ro dzi nach no wej es te ty ki. Gdzie
jed nak są (i czy w ogó le są) jej gra ni -
ce? Dys ku sja na dal trwa i jest da le ka
od za koń cze nia. Mo że więc war to
przy bli żyć odro bi nę jej hi sto rii.

Pa rę o po cząt kach

T
ra dy cyj nie, pod po ję ciem es te ty ki
ukry wa się dzie dzia na fi lo zo fii zaj -

mu ją ca się sze ro ko ro zu mia nym pro ce -
sem twór czym, sztu ką, jej od bior cą
i oczy wi ście – pięk nem. Co cie ka we,
nad ty mi spra wa mi roz my śla li już fi lo -
zo fo wie sta ro żyt nej Gre cji, przede
wszyst kim Pla ton i Ary sto te les, a po -
tem po ko le nia ich na stęp ców, ale sam
ter min po ja wił się do pie ro w wie -
ku XVIII. Je go au to rem był nie miec -
ki fi lo zof Ale xan der Go tlieb Baum gar -
ten (1714-1762), a po nim okre śle nie
to za czę ły użyt ko wać tak po tęż ne po -
sta cie za chod niej fi lo zo fii jak Im ma nu -
el Kant (1724-1804), czy Georg Wil -
helm Frie drich He gel (1770-1831). 

Dla Kan ta es te ty ka by ła re flek sją
o pięk nie i tak zwa nych są dach sma ku.
Kan tow ska es te ty ka mó wi ła o kon kret -
nych ce chach do znań es te tycz nych
i w re zul ta cie –ce chach owych są dów,
wi dząc je przede wszyst kim ja ko bez in -
te re sow ne i zdy stan so wa ne, co naj le piej

się spraw dza ło pod czas oglą da nia dzieł
sztu ki w mu zeum. Tym sa mym wy zna -
czy ła szla ki my śli es te tycz nej na na stęp -
ne stu le cia. I rze czy wi ście, to kan tow skie
na sta wie nie z re gu ły przyj mu je my wcho -
dząc do sza cow nej ga le rii sztu ki, czy fil -
har mo nii i za po mi na jąc na chwi lę na szą
co dzien ną, sza rą rze czy wi stość. Ta ką wi -
zję te go, co „es te tycz ne” utrwa li ła nie -
co póź niej fi lo zo fia He gla. 

O si le jej od dzia ły wa nia świad czy
fakt, że dzi siaj jest to dla nas cał ko wi -
cie oczy wi sty spo sób my śle nia: es te ty -
ka po win na być zwią za na ści śle z wiel -
ką sztu ką. Ale za cza sów Kan ta i He gla
ozna cza ło to zmia nę my śle nia o es te -
ty ce. Jesz cze w wie ku XVIII oraz
przy naj mniej do po ło wy XIX źró dłem
nie zwy kle głę bo kich prze żyć es te tycz -
nych by ła po pro stu przy ro da. Współ -
cze sny obroń ca te go ty pu es te tycz no -
ści, ame ry kań ski es te tyk Ro nald
Hep burn, pi sze: „Otwórz cie ja ką kol -
wiek osiem na sto wiecz ną książ kę o es -
te ty ce, a bę dzie ona za wie ra ła wie lo -
stro ni co we omó wie nie te go, co pięk ne,
wznio słe i ma low ni cze w przy ro dzie.
Na to miast od nie sie nia do sztu ki mo gą
oka zać się wtór ne, mniej waż ne, z pew -
no ścią nie są te ma tem głów nym”. 

Jed nak że, mniej wię cej od po ło -
wy XIX  wie ku w Eu ro pie za in te re so -
wa nie na tu rą, któ ra nas ota cza – cho -
ciaż prze trwa ło w li te ra tu rze, zwłasz cza

w ro man ty zmie, w ma lar stwie, czy
też w ma low ni czo ści ogro dów – nie mal
wy ga sło w es te ty ce. Dla spad ko bier ców
He gla zna cze nie mia ło przede wszyst -
kim pięk no sztu ki; wszak sztu ka by ła
wy ni kiem dzia ła nia umy słu, któ ry bę -
dąc w sta nie po znać Praw dę, two rzył
pięk no praw dzi we, ob raz Isto ty Rze czy.
Obiek tem es te ty ki stał się nie mal wy -
łącz nie przed miot wy jąt ko wy, ar ty -
stycz ny, ar cy dzie ło sztu ki – pro dukt nie
na tu ry, ale du cha. I co waż niej sze,
„pro dukt” nie dla wszyst kich do stęp ny.

Sztu ka wy so ka i kul tu ra ma so wa

P
rzy czy ny te go sta nu rze czy by ły jed -
nak znacz nie bar dziej zło żo ne niż

sa ma myśl fi lo zo ficz na. Przede wszyst -
kim, du żą ro lę ode grał po stęp tech no -
lo gicz ny, w tym tech ni ki dru kar skie,
szyb ki roz wój prze my słu i po stę pu ją -
ca urba ni za cja. Ozna cza ło to rów nież
ogrom ne zmia ny spo łecz ne. W mia -
stach po ja wi ły się ma sy lud no ści na -
pły wa ją cej z te re nów rol ni czych, któ -
rej pra cę ofe ro wał głów nie prze mysł.
Uświę co ne tra dy cją bo gac two sztu ki
lu do wej nie od na la zło swo je go miej -
sca w tym trud nym śro do wi sku – prze -
trwa ło je dy nie w ochron nych okre sach
świą tecz nych. Po wsta łą lu kę za stą pi -
ła ro dzą ca się kul tu ra ma so wa, za pew -

Teresa Twardowska: Wesele na Rozbarku (reprodukcja z: Nasz Śląsk, Bytom Rozbark)
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nia ją ca roz ryw kę i zu peł nie nie przy -
sta ją ca do uzna nych kry te riów pięk -
na i es te tycz no ści. Naj bar dziej wy ra -
zi stym przy kła dem bę dzie tu ta ni,
ma so wo pro du ko wa ny kicz – ter min
od no szą cy się mię dzy in ny mi do nie -
miec kie go sło wa ver kit schen, pro du ko -
wać ta nio. 

Dzi siaj es te ty ka ki czu opi su je zja wi -
ska i przed mio ty, któ re zna my świet nie
z jar mar ków, skle pi ków z pa miąt ka mi,
z wnętrz na szych miesz kań. Bi be lo ty,
oleo dru ki, przed mio ty tak dzi wacz ne
jak za pal nicz ki z wi ze run kiem pa pie -
ża, czy pla sti ko we bu tel ki w kształ cie
Mat ki Bo skiej, kró lu ją na stra ga nach
przed sank tu aria mi re li gij ny mi. La -
lecz ki Bar bie, na klej ki Hel lo Kit ty,
pla sti ko we fi gur ki Sti ke ez i in ne cu da
wa bią na sze dzie ci, a my nie raz słu cha -
my zwy cię skie go (po dob no na wet
na ryn ku chiń skim) di sco po lo. 

Dzie je się tak, bo jak pi szą es te ty cy,
kicz jest przede wszyst kim nie zwy kle
spraw nym es te tycz nym sys te mem ma -
so wej ko mu ni ka cji. Na to miast daw -
na „wiel ka” sztu ka, zwa na co raz czę ściej
„wy so ką” od da la się od prze cięt ne go od -
bior cy, tra fia al bo w za ci sze mu zeum, al -
bo... ja ko luk su so wy to war, na au kcje.

Do tych prze mian ro zu mie nia za rów -
no es te ty ki jak i sztu ki na prze ło -
mie XIX i XX wie ku przy czy ni ły się
tak że du żo wcze śniej sze prze mia ny
so cjo lo gicz ne – przej ście od za chod nio -
eu ro pej skiej kul tu ry ary sto kra tycz nej,
szla chec kiej, do miesz czań skiej, de fi -
nio wa nej w du żej mie rze przez wpły -
wy re li gij nych nur tów re for ma cji. Teo -
re ty cy kul tu ry, ta cy jak Hans Georg
Ga da mer i Zyg munt Bau man, otwar cie
łą czą ten pro ces z upad kiem – w epo -
ce in du strial nej – wy kształ co ne go spo -
łe czeń stwa i je go kul tu ry es te tycz ne j1.

Eli tar na nie daw no sztu ka mia ła więc
stać się do stęp na dla warstw śred nich,
ale jed no cze śnie za cho wać swo ją, wy -
nie sio ną z po przed nich epok, ta jem ni -
cę; otwo rzyć przed za moż nym, miesz -
czań skim od bior cą moż li wość
qu asi -re li gij nej kon tem pla cji przed -
mio tów ar ty stycz nych w ga le rii, mu -
zeum, a naj le piej – we wła snej do mo -
wej ko lek cji. W tym kon tek ście dzie ło
sztu ki no bi li to wa ło swe go od bior cę,
któ ry naj chęt niej wi dział by się na po -
zy cji wła ści cie la i pod wyż sza ło je go
sta tus spo łecz ny, ale otwie ra ło rów nież
moż li wo ści ma ni pu la cji żąd nym owej
no bi li ta cji wi dzem. Te go ty pu na sta wie -
nie tak że dzi siaj z ła two ścią wcią ga od -
bior cę tzw. sztu ki wy so kiej, w prze -
strzeń ma ni pu la cji i kon tro li
zdo mi no wa ną przez au to ry tet kry ty ki
sztu ki i au to ry tet mu zeum ja ko in sty -
tu cji. To, co zo sta je za ak cep to wa ne
przez te in sty tu cje zy sku je wy so ką
war tość – i ar ty stycz ną i fi nan so -
wą – mi mo że kry te ria do bo ru nie mu -
szą być oczy wi ste dla od bior cy. 

Sztu ka pod da na nie ustan nym pro ce -
du rom kup na i sprze da ży, ko lek cjo no -
wa nia, ma ga zy no wa nia i wy sta wia nia
po zo sta je więc do dzi siaj tak że „to wa -
rem” (na co wska zy wał m.in. The odo -
re Ad or no). A w mię dzy cza sie, pod da -
na pre sji kon ku ren cji i kul tu
ory gi nal no ści po rzu ca ka te go rie es te -
ty ki tra dy cyj nej na rzecz po go ni za no -
wo ścią, a na wet skan da lem, czy ob ra -
zo bur czym ge stem, po ru sza jąc emo cje
i bu dząc kon tro wer sje. I, oczy wi ście,
wpły wa jąc na ro zu mie nie es te ty ki.

Re wo lu cja ar ty stycz na,
czy li skan dal w sztu ce 

W
szyst kim tym pro ce som to wa -
rzy szył burz li wy roz wój sztu ki, jej

szyb ko po sze rza ją ca się do me na i za -
kres funk cji – szcze gól nie w pierw szej
po ło wie XX wie ku. Eks pe ry men ty
twór cze wy ma ga ły zwięk szo nej sa -
mo świa do mo ści ar ty sty, au to re flek -
syj no ści, wy ostrzo ne go wzro ku. Sztu -
ka nie tyl ko do trzy my wa ła kro ku
mar szo wi czło wie ka w przy szłość, ale
co raz wy raź niej wy su wa ła się na po zy -
cję awan gar dy. Na stą pi ły istot ne prze -
su nię cia w ob rę bie wiel kiej trój cy,
Pięk na, Do bra i Praw dy, któ ra od cza -
sów sta ro żyt no ści grec kiej de fi nio wa -
ła ide ały ar ty stycz ne. Ko ja rzo ne z ła -
twym sen ty men ta li zmem Pięk no
i Do bro tra cą swo je po zy cje na rzecz ro -
sną ce go zna cze nia Praw dy. To wła śnie
wy ra ża nie i po szu ki wa nie Praw dy sta -
ło się naj wyż szym po wo ła niem sztu ki,
co jed no cze śnie po pro wa dzi ło sztu kę
w stro nę stop nio wej de -es te ty za cji,
po rzu ce nia sta rych za sad i pa ra dyg ma -
tów. Wszak rze czy, nie do sko na łe,
brzyd kie, bu dzą ce nie po kój, czy wręcz

od ra zę bliż sze są praw dy ludz kiej eg -
zy sten cji, jej bó lu i udrę ki – świat nie
jest miej scem ide al nym. Je śli ar ty sta
chce szu kać praw dy, mu si zmie rzyć się
z tym pro stym fak tem. 

Po wsta ją więc dzie ła zwa ne cza sem
tur pi stycz ny mi (łac. tur pis – brzyd ki),
dla któ rych tak zwa na „ne ga tyw -
na przy jem ność es te tycz na” jest środ -
kiem na za ak cen to wa nie istot nych dla
twór cy tre ści (jak to zresz tą zda rza ło się
tak że w sztu ce in nych epok). Po dob nie
funk cjo nu je prze kra cza nie gra nic, ła ma -
nie roz licz nych ta bu, skan dal. „Ar ty sta
jest po wo ła ny, by kwe stio no wać obo -
wią zu ją ce nor my”, jak twier dzi Grze -
gorz Ko wal ski oma wia jąc tak zwa ny
nurt sztu ki kry tycz nej. W tym nur cie
naj czę ściej wy mie nia ne pra ce to ze staw
kloc ków „Le go. Obóz kon cen tra cyj ny”
Zbi gnie wa Li be ry (1996), „Em ble ma -
ty” Grze go rza Kla ma na, czy li wy po ży -
czo ne z Aka de mii Me dycz nej ludz kie
or ga ny we wnętrz ne pre zen to wa ne
w ga le rii sztu ki, przy po mi na ją ce kim
i czym je ste śmy, czy też, już po za gra -
ni ca mi Pol ski sła wet na fo to gra fia An -
dre sa Ser ra no z 1987 ro ku za ty tu ło wa -
na „Piss Christ” i przed sta wia ją ca
nie wiel ki kru cy fiks za nu rzo ny w mo -
czu. Pra ce te go ty pu nie odmien nie bu -
dzą ogrom ne kon tro wer sje do ty czą ce
kwe stii cen zu ro wa nia sztu ki, jej za się -
gu i nie moż li wych do sfor mu ło wa nia
w spo sób za do wa la ją cy de fi ni cji. 

Nie mniej, per ma nent na re wol ta ar ty -
stycz na pro wa dzo na w imię praw dy,
otwo rzy ła przed sztu ką moż li wość sa -
mo dziel no ści i wol no ści. To, co dzi siaj
okre śla my mia nem sztu ki, jest trak to -
wa ne ja ko nie za leż na kre acja, rzad ko
cen zo ro wa na i ogra ni cza na de cy zja mi
do ko ny wa ny mi w in nych sfe rach ak -
tyw no ści ludz kiej, w re li gii, po li ty ce,
ide olo gii, czy też es te ty ce. Wol ność
sztu ki jest dzi siaj gwa ran to wa na prze -
pi sa mi praw ny mi (ta ki mi jak na przy -
kład ar ty kuł II -73 Kon sty tu cji dla Eu -
ro py). 

Jed nak to otwar cie gra nic sztu ki
z jed nej stro ny przy nio sło fan ta stycz -
ny roz wój naj róż niej szych jej form,
z dru giej – oka za ło się tak że dro gą peł -
ną pu ła pek i śle pych za uł ków. Spo glą -
da jąc na for mę prac ar ty stycz nych
i for my eks pe ry men tów twór czych
mo że my po wtó rzyć za cy to wa nym już
tu Zyg mun tem Bau ma nem, iż kre sem
tej „awan gar do wej epo pei” by ło zwę -
glo ne płót no, wy tar ty gum ką przez
Ro ber ta Rau schen ber ga ry su nek in ne -
go sław ne go ar ty sty, Wil le ma de Ko -
onin ga i cał ko wi ta ci sza na na gra niu
mu zy ka Joh na Ca ge’a2.

W swo ich zróż ni co wa nych prze ja -
wach, sztu ka na szych cza sów, teo re tycz -
nie nie za leż na i wol na, z re gu ły by wa
nie ty le od po wie dzią, co ra czej Obiet -
ni cą od po wie dzi na nie ustan ne, co raz
bar dziej na glą ce w wa run kach kry zy su

Gabriela Palicka, Król Serce
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war to ści, za py ty wa nie o sens i cha rak -
ter na szej eg zy sten cji. Ten do mi nu ją cy
kie ru nek ob ra ny przez sztu kę mie wa
tak że do nio słe kon se kwen cje w po sta -
ci bru ta li za cji środ ków, czy też prze kra -
cza nia gra nic wy zna cza nych przez tra -
dy cyj ną wi zję ety ki. W re zul ta cie sztu ka
współ cze sna nie jed no krot nie uzy sku je
opi nię „bez li to snej”, „nie czu łej”, czy
wręcz „nie mej”3. Czę sto, jej funk cją sta -
je się je dy nie re je stra cja. 

Sztu ka ja ko ta ka, jak pi sa ła Su san
Son tag, ma pra wo wdzie rać się w tkan -
kę rze czy wi sto ści i ob ser wo wać to, co
się wy ło ni. Cel ar ty stycz ny, na wet
szczyt ny, sta je się wyż szą ko niecz no -
ścią uspra wie dli wia ją cą na wet prze -
moc osta tecz ną, czy li ce lo we za da wa -
nie śmier ci. Tak by ło cho ciaż by
w przy pad ku Pi ra mi dy zwie rząt Ka ta -
rzy ny Ko zy ry, czo ło wej przed sta wi -
ciel ki wspo mnia nej wy żej sztu ki kry -
tycz nej.

„Pi ra mi da zwie rząt” (1993) to „rzeź -
ba”, na któ rą skła da ją się usta wio ne jed -
no na dru gim czte ry wy pcha ne cia ła:
ko nia, psa, ko ta i ko gu ta. Rzeź bę uzu -
peł nia film do ku men tu ją cy za bi ja nie
i ob dzie ra nie ze skó ry ko nia. Wy ja śnie -
niem jest na pi sa ny przez ar tyst kę ko -
men tarz, w któ rym opi su je przede
wszyst kim swo je za in try go wa nie prze -
bie giem tych dzia łań i za da je fun da -
men tal ne py ta nie: „Czy pro ces re ali za -
cji stał się waż niej szy od re ali zo wa ne go
obiek tu?” I ko men tu je: „Osta tecz ny
obiekt «Pi ra mi da zwie rząt» jest jed nak
es te tycz ny, na da je się do oglą da nia i nie
nie sie z so bą ma ka brycz nych tre ści. Wi -
docz ny jest tu pa ra doks zwią za ny
z efek tem koń co wym i z pro ce sem je -
go re ali za cji, któ ry był dla mnie waż -
niej szy”4. „Pi ra mi da zwie rząt” wy wo -
ła ła fa lę dys ku sji i spo ro obu rze nia, lecz
nie wąt pli wie po zo sta ła w hi sto rii sztu -
ki XX wie ku. 

Ale wróć my jesz cze do es te ty ki,
któ ra w swo ich no wych uję ciach co raz
czę ściej spo glą da już nie w stro nę
sztu ki, lecz sa me go ży cia.

Es te ty ka co dzien no ści

P
o śród pro po zy cji no wej es te ty ki
po cze sne miej sce zaj mu je pró ba

zbu do wa nia es te ty ki obej mu ją cej tak -
że te do świad cze nia, któ re zwy kli śmy
po mi jać: spra wy na szej co dzien no ści
z jej ry tu ała mi, emo cja mi, in tu icja mi
i od ru cha mi. Ich ro la we współ cze snej
kul tu rze nie ustan nie wzra sta wraz z po -
stu la ta mi do bre go ży cia, obro ny praw
jed nost ki, ale tak że ro sną cych za gro żeń
cy wi li za cyj nych, przede wszyst kim
zwięk sza ją ce go się współ czyn ni ka nie -
rów no ści spo łecz nej we współ cze -
snych spo łe czeń stwach wraz z co raz
szer szy mi ob sza ra mi bie dy, brzy do ty
i cier pie nia.

Ten po zy tyw ny zwrot ku „zwy kłe mu
by to wa niu” ozna cza z jed nej stro ny od -
zy ska nie dla es te ty ki i es te tycz no ści peł -
ne go za się gu ludz kiej sen su al no ści,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem za nie -
dby wa nych przez ostat nie stu le cia
zmy słów kon tak tu – wę chu, sma ku
i do ty ku. Z dru giej, uświa da mia nam
war tość, tak że es te tycz ną, każ de go
mo men tu, zwy kłych spraw – mi łe go
po czu cia do mo we go cie pła na gwiz dek
czaj ni ka obie cu ją ce go go rą cą her ba tę
w zi mo wy dzień, do ty ku ulu bio ne go
swe tra, za pa chu szam po nu pod czas
ką pie li – i wie lu, wie lu in nych.

Ce lem es te ty ki co dzien no ści jest
przede wszyst kim spo tę go wa nie świa -
do mo ści es te tycz nej, któ ra otwo rzy ła -
by na sze zmy sły, emo cje i umysł
na świat, z któ rym współ ist nie je my.
Ale je śli za do mo wi się ona w na -
szym my śle niu, oka że się pra cą nad no -
wy mi ka te go ria mi es te tycz ny mi. Es te -
ty ka co dzien no ści nie mo że prze cież
być pro stym prze nie sie niem dość abs -
trak cyj nych za sad są dów es te tycz -
nych do ty czą cych dzieł sztu ki na co -
dzien ne ży cie, a w nim ta kie spra wy jak
na przy kład zde wa sto wa ne po dwór ka,
na któ rych dzie ci ba wią się wśród
cuch ną cych od pad ków, czy es te tycz -
nie in te re su ją cy wi dok roz pa da ją cej się
bu dy, w któ rej mar z nie chu dy pie sek.
To, cze go tu do świad cza my nie jest
ma te rią sztu ki, lecz sa me go ży cia,
któ re do ty ka nas bez po śred nio i czę sto
wy ma ga za an ga żo wa nia, re ak cji. Tak
więc re ak cja es te tycz na czę sto bę dzie
mo ty wa cją do na pra wy ciek ną ce go
da chu lub przy szy cia gu zi ka. Jak jed -
nak wpro wa dzić ta kie my śle nie o co -
dzien no ści?

Dla es te ty ków, wyj ściem jest cho -
ciaż by po szu ki wa nie in spi ra cji w kul -
tu rach nie za chod nich, szcze gól nie w ja -
poń skiej, zna nej z po sza no wa nia
i „upięk sza nia” nie mal wszyst kich
aspek tów ży cia co dzien ne go, co pod -
no si ja kość „zwy czaj nych” czyn no ści:
ry tu ały pa ko wa nia pre zen tów, kom po -
no wa nia ko lo ry sty ki i sma ku su shi, czy
ze sta wia nia sub tel nych barw warstw ki -
mo na. Naj bar dziej zna nym przy kła dem
jest za pew ne ja poń ska ce re mo nia her -
ba ty. Pod czas niej mistrz her ba ty przy -
go to wu je dla kil ku za pro szo nych go ści
nie wiel kie czar ki moc ne go cierp kie go
na po ju uży wa jąc do kład nie wy pra co -
wa nych oszczęd nych i pięk nych ge -
stów, za któ ry mi sto ją wie ki tra dy cji. Ja -
poń ska tra dy cja es te tycz no ści, mo że
być nie mal że mo de lo wym przy kła -
dem es te ty ki te go, co co dzien ne, nie
dzi wi więc wie le od naj dy wa nych zbież -
no ści.

Po dob ne bo gac two ofe ru ją jed nak
nie mal wszyst kie tra dy cje lu do we, czę -
sto nie cał kiem mar twe pod war stwa mi
no wo cze snych sty lów ży cia. Tak zwa -
na sztu ka lu do wa, rze mio sło, tra dy cje,

opo wie ści i ry tu ały, do któ rych chęt nie
wra ca my w cza sie ob rzę dów świą tecz -
nych, od sła nia ją es te tycz ne ja ko ści
drze mią ce w zja wi skach co dzien no ści,
umoż li wia jąc spe cy ficz ne do świad cze -
nie te go, co chcie li by śmy na zy wać
sta nem „do bro by tu es te tycz ne go” tak
po żą da ne go w na szych cza sach. 

A jed nak przed teo re ty ka mi es te ty ki
jesz cze dłu ga dro ga. W ja ki bo wiem
spo sób teo re ty zu ją ca myśl ma spro stać
mi go tli wo ści do znań i od czuć, sie ci ko -
no ta cji i dro bi nom pa mię ci, skła da ją -
cych się cho ciaż by na po ran ne pa rze -
nie ka wy? Naj pierw za chwy ca ją cy,
zna jo my syk eks pre su, czy bu cze nie ka -
wiar ki, a za chwil kę ko ją cy do tyk ulu -
bio nej fi li żan ki – ku pi łam ją w zi mo -
wy dzień w Rich mond, w ma łym,
ciem nym skle pi ku przy Ma in Stre -
et – jej cie pła mlecz na biel, smuż ka pa -
ry o za pa chu cy na mo nu i ci szy, czy sty
blat sto łu, na nim wczo raj szy list, któ -
ry za raz otwo rzę, gwar uli cy za otwar -
tym oknem, wil got ne li sto pa do we po -
wie trze, na glą ce skom le nie psa,
ot chła nie te go, cze go nie za uwa ży -
łam… I gdzieś w tym smak ciem ne go
na po ju, co dzień ten sam, ale prze cież
za wsze in ny. 

Jak pi sał Cze sław Mi łosz w wier -
szu „O!”:
„O, szczę ście! Wi dzieć irys. […]
O, ja ki beł kot, że by opi sać irys”.

■

___________

1 Hans Georg Ga da mer, Dzie dzic two Eu -
ro py, War sza wa 1992, s. 41; Zyg munt Bau -
man, Po no wo cze sność ja ko źró dło cier pień,
War sza wa 2000, s. 160.

2 Zyg munt Bau man, Po no wo cze sność ja -
ko źró dło cier pień, War sza wa 2000, s. 160.

3 Paul Vi ri lio, Art and Fe ar, New
York 2006.

4 http://ka ta rzy na ko zy ra.pl/wp -con -
tent /uplo ads/2016/07/ko zy ra_py ra  -
mid_of_ani mals_stat ment.pdf
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PIERRE SOBOTTA

P
a mię tam, gdy – ja ko mło dzień -
cy – pę dzi li śmy po gli wic kich uli -

cach, wa ląc się po gę bie i za sadz ki zło -
śli we in nym przy go to wu jąc... Z tych
fa scy nu ją cych za jęć da wa łem ra dę
od cza su do cza su wy co fać się do me -
go po ko iku na pod da szu, by ma lo wać.
Mia łem wszel kie wy po sa że nie. Nie
pa mię tam, dla cze go i co ma lo wa łem,
ale ma lo wa łem z fa scy na cją. To by ły dla
mnie ob ra zy, każ dy opra wio ny w ram -
kę. Nie któ rzy ko le dzy za cho wa li je
do dzi siaj. Wi docz nie lu bią... ram ki.

Waż niej sze mo men ty: Olim pia da
w Rzy mie, stu dio wa nie ar chi tek tu ry
w Kra ko wie, mał żeń stwo z Bar ba rą
i przy ja cie le: Woj ciech Ka ro lak, Sta ni -
sław Dy gat, Ka li na Ję dru sik, Zbi gniew
Cy bul ski, Ka zi mierz Kutz, Gu staw
Ho lo ubek, Ewa De mar czyk. Piw ni ca:
Piotr Skrzy nec ki, Mi chał Ro ni kier,
Boh dan To ma szew ski, Wła dy sław Ko -
mar... Cza su na ma lo wa nie nie by ło żad -
ne go, na szczę ście. Wpływ tych przy -
ja ciół i śro do wi ska dał mi po gląd
na wie le spraw, głów nie na to, cze go
żad na pe da go gia szkol na nie jest w sta -

nie prze ka zać, na wet sta wia jąc jed ne -
go pro fe so ra przed jed nym uczniem. 

Wszerz

Mi chel de Mon ta igne mó wił: „ten, co
chce ro bić za wie le, nie ro bi nic”
(dziw ne: wzglę dem sie bie Mon ta igne tej
za sa dy nie sto so wał, two rzył ab so lut nie
świet nie na każ dy pod ję ty te mat; czy -
tam co dwa, trzy dni frag men ty je go
mo nu men tal nych ese jów). Pew na do -
cie kli wość i prze ko na nie, że róż no rod -
ność jest jed nak bo gac twem, skło ni ły
mnie do wy jaz du do Włoch na dłu go -
let ni staż, rok stu diów do dat ko wych
i dy plom ar chi tek ta w Me dio la nie,
gdzie tak że po zna łem mo ją dru gą żo -
nę. Zde cy do wa li śmy się prze nieść
do Fran cji (kra ju po cho dze nia żo ny), bo
tam do strze ga li śmy lep sze per spek ty wy.

Trze ba też przy po mnieć, że w tam tych
cza sach (la ta sześć dzie sią te XX wie ku),
wy jeż dża jąc z Pol ski, moż na by ło ofi -
cjal nie wy mie nić tyl ko 5$. Skar bu więc
żad ne go nie mia łem, żo na tak że, a dzie -
ci ro sły, wy ma ga jąc kar mie nia, ko stiu -

mów i kształ ce nia, co tyl ko przez pra -
cę mo głem za pew nić. By ło to względ -
nie pro ste i ła twe, bo ar chi tek tu ra mnie
pa sjo no wa ła. Pra co wa łem 7 dni w ty go -
dniu na 120%. Te go wy ma gał sys tem
zdo by wa nia za mó wień – tyl ko po przez
kon kur sy. Dziś mo gę pod su mo wać: 36
wy gra nych (za zwy czaj mię dzy na ro do -
wych) kon kur sów ar chi tek to nicz nych
w sek to rze pu blicz nym, w ob rę bie któ -
re go pro jek to wa łem.

W głąb

Cza su nie by ło na nic, a mo je ma niac -
two do pie lę gno wa nia de ta li – w ar chi -
tek tu rze moż na to ro bić bez koń ca – sy -
tu acji nie po lep sza ło (mu zea jed nak
fre kwen to wa łem). Ma lo wa nie w ja kiś
przy zwo ity spo sób by ło nie do po my -
śle nia, mi mo mo jej sta łej pa sji, a sta tus
ma la rza nie dziel ne go, któ re go prze -
zna czo ne dla wiecz no ści dzie ła lą du ją
u te ścio wej na stry chu, jest z pew no ścią
świet ny dla twór cy za trud nio ne go
w pań stwo wym biu rze pocz to wym,

Kontynuujemy prezentację dzieł
i przemyśleń Piotra Sobotty

– mistrza i rekordzisty Polski

w skoku wzwyż (rok 1962),

a później – architekta francuskiego

o światowej renomie.

W poprzednim numerze „Śląska”

była mowa o architekturze,

teraz – o malarstwie.

Zachowujemy

oryginalną stylistykę tekstu

i pióra Autora. 

Wzwyż,
wszerz,

wzdłuż
i w głąb
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ale nie dla cho ro bli we go per fek cjo ni sty,
po trze bu ją ce go cza su wię cej, niż da je
nie dzie la.

Czy li nie mo gło być ina czej, jak pod -
ję cie de cy zji ra dy kal nej: ko niec ar chi -
tek tu ry i po wrót, a w rze czy wi sto -
ści – dru gi po czą tek ma lar stwa. De cy zję
pod ją łem bez opła ki wa nia ar chi tek tu ry,
bo pa sja do ma lar stwa oka za ła się rów -
nie wiel ka i wy ma ga ła za an ga żo wa nia
nie na pół ćwiart ki, ale to tal ne go. Za czą -
łem od li kwi da cji biu ra w Pa ry żu i sprze -
da ży do mu i biu ra w An ne cy, by prze -
nieść się do Ni cei. Ale nie cho dzi ło mi
o ce nio ne tam przez ma la rzy świa tło,
któ re mnie zresz tą draż ni (za ostre), ale
by ze rwać de fi ni tyw nie ze wszyst ki mi
po przed ni mi za ję cia mi.

Pierw szy no wy ob raz – to abs trak cja
mo der ni stycz na, nie ja ko na tu ral ne prze -
dłu że nie mo jej ak tyw no ści ar chi tek tu -
ral nej, po wią za nej z geo me trią. Ideą ob -
ra zu by ła in ter pre ta cja 6 ra zy tej sa mej
struk tu ry (le it mo tiv – jak u Wa gne ra) ty -
mi sa my mi sied mio ma ko lo ra mi. Na le -
ża ło umie ścić je – zmien nie – w od ręb -
nych for mach, wy ni ka ją cych z ba zy
ukła du gra ficz ne go. Sam le it mo tiv z ko -
lei był in spi ro wa ny ob ra zem An to nel la
da Mes si ny „Św. Hie ro nim w pra cow -
ni”. Wy da wa ło mi się, że ta fe no me nal -
na idea bę dzie ma ni fe stem nie skoń czo -
nych moż li wo ści abs trak cji i do wo dem
cią gło ści sztu ki przez wie ki. 

Koń cząc ten ob raz, już wie dzia łem, że
to pier do ły i że się my lę; że abs trak cja to
nie mój te ren, a na wet jak by był, to nie -
wąt pli wie się uto pię – mi mo że umiem
pły wać i nur ko wać – w oce anie te go, co
by ło go rzej czy le piej zro bio ne od po cząt -
ku XX wie ku w dzie dzi nie abs trak cji na -
tchnio nej, choć nie do rów nu ją cej au ten -
tycz nym „sztu kom pierw szym” Afry ki,
Oce anii, Au stra lii i Ame ry ki Pół noc nej.

Wzdłuż

Prze ży łem więc wiel kie roz cza ro wa -
nie. In te re so wa ła mnie rze czy wi stość

i abs trak cja rze czy wi sto ści, nie abs trak -
cja kon cep tu. Usta wie nie w sze reg
al bo szpa ler 16 wie sza ków z ja sno ró -
żo wy mi szla fro ka mi na każ dym, lub
wy sy pa nie – w sa li wy sta wo wej – cię -
ża rów ki nie he blo wa nych de sek i dwóch
wor ków gwoź dzi, w po bli żu któ rych za -
wie szo no na sznur ku mło tek w ce lu
prze twa rza nia wi dza w ar ty stę, prze ży -
wa ją ce go eks ta zę ja kiej na wet Hil de gar -
da z Bin gen ni gdy nie od czu ła – więc
te szczy ty współ cze snej sztu ki kon cep -
tu al nej też nie dla mnie. Tym bar dziej
że nie w mo jej na tu rze lu dzi na bie -
rać – ro bić w wa ła – (wierz cie lub nie,
ale tak jest) mam re spekt i sza cu nek
wzglę dem od bior cy: nor mal ny.

Z dru giej stro ny – eks plo ra cja róż -
nych tech nik twór czych, ich do sko na -
łość in stru men tal na, któ ra dla wie lu jest
pod sta wo wym te re nem ak tyw no ści ar -
ty stycz nej, oka za ła się dla mnie tyl ko
sza fą z na rzę dzia mi, słu żą cy mi do stwo -
rze nia „cze goś”, co ma war tość nie
w róż no rod no ści
i nie w per fek cji
tech nik, ale w sa mej
isto cie, ja ką to „coś”
ma am bi cję być.
Czy li tech ni ka sa ma
w so bie – nie, a obok
sie bie – wca le.

W stro nę 
Velázqu eza

W kon se kwen cji
po wyż szych nie ty le
roz wa żań, co pod -
świa do mych in tu icji,
po roz cza ro wa niu
abs trak cją i wo bec
mo jej aler gii wzglę -
dem wszel kich form
„sztu ki” kon cep tu al -
nej, bez li to śnie zde cy -
do wa łem się na FI -
GU RA TY WIZM,
PŁÓT NO, PĘ DZEL

i OLEJ, nie wie dząc za bar dzo, co to zna -
czy i gdzie do pro wa dzi.

Jak więk szość ma la rzy na szej epo ki
(nie zna czy to, że się z kim kol wiek po -
rów nu ję na plus, czy na mi nus) wzią łem
się za re in ter pre ta cję ob ra zów, któ re po -
dzi wiam. Naj pierw Edward Hop per...
krót ko trwa ła fa scy na cja. Na stęp nie za -
bra łem się do mo nu men tu Las Me ni nas

Velázqu eza, zwa ne go „ob ra zem ob ra -
zów”. Zro bi łem 4 re in ter pre ta cje, czy ra -
czej im pre sje, co w po rów na niu np.
do Pi cas sa, któ re go ve lá zqu ezow ski
cykl prze kra cza 50 dzieł, czy ni ze mnie
ka rzeł ka w ogród ku przed do mo wym
u Bel gów. Tę ini cja ty wę, któ ra po zwo -
li ła mi tak że przy sto so wać się do wy bra -
nej tech ni ki, pod ją łem, by „spraw dzić”,
czy ma gia te go ob ra zu dzia ła w ja kiej -
kol wiek sy tu acji, je śli prze strze ga się
kom po zy cji, pro por cji, ro dza ju obiek tów
mar twych i miej sca fi gur, któ re zo sta -
ły za stą pio ne (je dy na zmia na) przez: 1)
rzeź by afry kań skie, 2) fi gu ry z Ka pli cy
Syk styń skiej 3) fi gu ry z róż nych ob ra -
zów Bal thu sa Kłos sow skie go, 4) mie -
szan kę fi gur z róż nych epok i sty lów. 

To dzia ła, ta ma gia jest nie na ru szal -
na, ale zro zu mieć dla cze go – ty sią ce
stro nic na pi sa nych – po ma ga mo że
fakt, że w Mu zeum Pra do jest to je dy -
ny ob raz, któ ry nie wi si, lecz stoi
na pod ło dze. Po sta cie są wiel ko ści na -
tu ral nej, a widz ma wra że nie prze by wa -
nia we wnątrz, by cia czę ścią ob ra zu. Per -
spek ty wa „pła ska”, su fit na ma lo wa ny;
Velázqu ez tę wie lo znacz ność wie lo krot -
nie su ge ru je. To jest czy tel ne, ale...

No tak, bar dzo ład nie, ale trze ba au -
ten tycz nie od sie bie dać coś, co wy ra -
zi mo ją fa scy na cję ma lar stwem, po za
któ rą, ja ko ma larz – mi mo stu -
diów – nie wie le wie dzia łem, a trze ba
by ło ja koś za cząć. To tro chę jak bia ła
stro ni ca, le żą ca przed pi sa rzem przez
wie le dni. Pod świa do mie, in tu icyj nie
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po szły pierw sze, bar dzo re ali stycz ne fi -
gu ry w „praw dzi wym” kon tek ście: nie -
po mi jal ne sło iki, za gaj ni ki, bu tel ki,
pod le sia (2×2 ma lar stwa). Ale nie ję czę,
wręcz prze ciw nie, bo to by ły ob ra zy
bar dzo do bre we dług opi nii – po dob no
szcze rych – „znaw ców” pry wat nych,
przy ja ciół i nie tyl ko.

Wy ło ni ła się tak że, na tu ral nie ja ko te -
mat, prze szłość spor to wa. Ko le dzy by mi
nie wy ba czy li zlek ce wa że nia tej te ma ty -
ki, ja so bie też. Ogra ni czy łem się jed nak
do wy koń cze nia za le d wie kil ku ob ra zów.
Nie by ło i nie jest mo ją in ten cją zo stać
ma la rzem te ma to wym, co w krót kim cza -
sie pro wa dzi do ru ty ny, kon wen cji i ska -
ta lo go wa nia, choć nie ko niecz nie jest to
śmier tel ne; Ar cim bol do w XVI wie ku
ma lo wał fi gu ry stwo rzo ne z ogór ków, po -
mi do rów, ce bul i in nych ja rzyn, któ re
do dzi siaj są ja dal ne.

Wzwyż

Na to miast ten skok w bok (ra czej li -
cha dy gre sja, dziw ne że ją zo sta wiam, ale
No bo dy is per fect jest jesz cze bar dziej
dziw ne... nie dla Wil de ra) spor to wy
wy ko na łem, by le piej ujaw nić nie ty le
wy si łek fi zycz ny, co je go es te tycz -
ność. I nie za kłó cać go in ny mi de ta la mi,
by wzmoc nić wy ra zi stość. Skło ni ło
mnie to do re duk cji obec no ści tła, zbyt
na tu ra li stycz ne go w po przed nich ob ra -
zach (fi gu ry by ły umiesz czo ne w „praw -
dzi wym miej scu”, ła two roz po zna wal -
nym, jak po kój, scho dy, pej zaż,
wnę trze...). Czy li coś, co przy oka zji ma -
lo wa nia wy sił ku spor to we go po zwo li ło -
by mi po zbyć się stre su de biu tan ta, któ -
re go pi guł ka mi uspo ka ja nia by ły ob ra zy
fi gu ra tyw ne na wszyst kich szcze blach,
mi mo że do bre we dług opi nii przy ja ciół,
na wet tych nie za bar dzo przy ja ciel skich.
By ły to opi nie do pod wa że nia, bo – we -
dług Kan ta – „jest ład ne to, co po do ba
się uni wer sal nie, bez kon cep tu”. 

Obec nie mam am bi cję osią gnąć
w tym, co ob raz przed sta wia – ra czej
w tym, co kom po nu je współ za leż ność
es te tycz ną – jed ność mię dzy re ali stycz -
ną fi gu rą i „tłem”, sto so wa nym rów no -
cze śnie ja ko pod ło że i śro do wi sko fi gu -
ry. To nie jest żad na re cep ta ani me to da,
ale coś, co u mnie funk cjo nu je
i nad czym pa nu ję. Cel osta tecz ny, nie
do zde fi nio wa nia, nie na uczal ny – jak
przy pusz czam – dla więk szo ści ar ty stów
to: zro bić COŚ, co sta no wi wię cej niż to,
co przed miot te go CZE GOŚ przed sta wia.
Nie w sen sie na uko wym „wscho dzą cych
wła sno ści”, ale w sen sie emo cji es te tycz -
nych, któ rych brak lub obec ność po wo -
du je, mo im zda niem, że to COŚ jest al -
bo nie jest dzie łem sztu ki.

Wstecz

W in nym ar ty ku le wy po wiem się
ob szer niej, ja ko ma larz, na te mat: co,

czym i jak jest dla mnie sztu ką. Jak dzie -
ło jest dzie łem, a nie pro duk tem.
Na czym po le ga ro la es te ty ki i emo cji
w re la cji twór ca -dzie ło -od bior ca.

Oczy wi ście jest to za da nie nie do wy -
ko na nia w sen sie zu peł no ści nie tyl ko
prze ze mnie, ale i ogól nie (teo re mat
Gödla, uprasz cza jąc, mó wi: „jed no
twier dze nie nie mo że być rów no cze śnie
praw dzi we i kom plet ne”). My ślę jed -
nak, że war to pró bo wać, bo ma la rze
rzad ko na ten te mat się wy po wia da ją
w prze ci wień stwie do ar chi tek tów,
gdzie ma my mnó stwo tych, co wię cej
ga da ją niż two rzą. A ga da nie, nie dzie -
ło, po trzeb ne jest hor dom kry ty ków
sztu ki, zaj mu ją cych nad mier ne miej sce
oso bi sty mi teo ria mi, spe ku la cja mi in -
te lek tu al ny mi, od bie ga ją cy mi od rze -
czy wi sto ści z przy czy ny po pro stu ich
ilo ści.

La pit tu ra è co sa men ta le – to czę sty
punkt wyj ścio wy ich eks tra wa ganc -
kich teo rii, co po zwa la pa ra fra zo wać Le -
onar da da Vin ci: „mózg kie ru je ołów -
kiem w rę ce”. Dziw ne jest więc, że
mi mo ta kiej ilo ści u nich mó zgu, nie są
w sta nie na ry so wać dzban ka i mi ski,
w któ rej my li no gi pod czas wa ka cji
w wy so kich Kar pa tach. Mózg praw do -
po dob nie był zbyt za ję ty przy go to wy -
wa niem ki szo nej ka pu sty dla czy tel ni -
ków.

Wbrew

Rzecz się moc no so li, jak bio rą się
do te go fi lo zo fo wie. Wy czy ny „atle tycz -
ne” De leu ze’a na te mat Ba co na, po le -
mi ka He ideg ger -Der ri da na te mat bu -
tów ma lo wa nych przez van Go gha,
któ ry gdy by to prze czy tał, dru gie ucho
by z pew no ścią so bie od ciął, ho do wa -
nie wie lo stron ne (ide olo gia, na uki so -
cjal ne) „szko dli wej kon fu zji” (Ad or no,
szko ła frank furc ka) na te mat ro li spo ‐
łecz nej sztu ki i ar ty sty da je nie ste ty ra -
cję by tu dru giej stro nie me da lu, ja ką jest
opre sja i uci ska nie ar ty stów po przez re -
żi my to ta li tar ne w ce lu po pie ra nia ich
pro pa gan dy. A na naj wyż szym stop niu
po dium szta fe ta: Fo ucault, Al thus ser,
La can, Kri ste va, Bar thes i dwaj po wy -
żej wy mie nie ni re zer wi ści: Der ri da
i De leu ze – kli ka sta li no -ma oistów,
psy cho pa tów, zbo czeń ców sek su al -
nych po wo du je, jak o nich my ślę przy -
pad kiem przed lu strem, że wi dzę wil -
ka z na stro szo nym grzbie tem i kła mi
na ze wnątrz. 

Ci fi lo zo fo wie no wej fa li, tak że w ki -
nie i li te ra tu rze, w la tach sześć dzie sią -
tych i póź niej wy rzą dzi li szko dy ko lo -
sal ne, nie któ re nie od wra cal ne,
ogłu pia jąc ge ne ra cję, o czym mo gę
świad czyć, bo w dzie dzi nie ar chi tek tu -
ry, mó wio no, nie ma się co szczy cić wy -
gra nym kon kur sem; ry so wać z ołów -
kiem w tył ku wy star czy. Na szczę ście
nie trwa ło to dłu go u ar chi tek tów. Za to
u in nych nie prze mi nę ło do dziś.

Z pew no ścią je stem dość su ro wy
wzglę dem kry ty ków, a spe cjal nie
(z wy łą cze niem kil ku) wzglę dem fi lo -
zo fów, któ rych „bu do wa ne” teo rie
o sztu ce są dla mnie kom plet nie obok.
To, że te rusz to wa nia są „bu do wa ne”,
nie zna czy, że coś zna czy per ty nent ne ‐
go. Nie cho dzi o spo sób, me to dę, ale
o jej sed no. Teo re ty cy wy bie ra ją się
bez tro skli wie na wszel kie „bu do wy”
ludz ko ści nie zbęd ne, ale czę sto, mam
wra że nie, nie zna jąc ich ad re su i idąc
me an dra mi. 

W spo rze moc

Dys pro por cje ilo ścio we mię dzy tek -
sta mi pu bli ko wa ny mi przez teo re ty -
ków i ar ty stów są ogrom ne, co zresz -
tą uzna je my za nor mal ne. Każ dy
upra wia swój za wód. Jed nak że ja -
kieś re ak cje, wię cej niż mi ni mal ne, są
z na szej stro ny nie zbęd ne, bo teo re ty -
cy, for mu łu jąc opi nie, wpły wa ją
na sztu kę. Nie ka ral ność ich ak cji po -
wo du je nie od po wie dzial ność i jest
jed ną z przy czyn gni ją cej (fi nan so wej,
in te lek tu al nej) ak tu al nej sy tu acji sztu -
ki z jej co raz więk szym od da la niem się
od pu blicz no ści, dla któ rej sztu ka
jest nie zbęd na.

Ar ty sta i teo re tyk, każ dy w swo jej
dzie dzi nie, od gry wa pew ną spe cy -
ficz ną ro lę spo łecz ną. Ar ty sta two rzy,
a teo re tyk dzia ła ja ko „ka ta li za tor
kul tu ral ny” mię dzy nim i spo łecz no -
ścią. To spo sób funk cjo no wa nia dzi siaj
zde ge ne ro wa ny z po wo dów róż nych
(cha os, kło po ty w opa no wa niu roz wo -
ju przy śpie szo ne go świa ta). Uwa żam
„teo re ty ków” za znacz nie bar dziej
za ten stan od po wie dzial nych niż ar -
ty stów. Kon sen su al ność w sto sun ku
do nich jest bez pro duk tyw na, trze ba
dzia łać ak tyw nie i – każ dy na swój spo -
sób – spra wiać, by na sza opi nia, nasz
głos był sły szal ny. Dys ku sja jest po -
trzeb na, bo róż no rod ność opi nii (nie
tyl ko w sztu ce) jest bo gac twem. Ale
nie słu ży ni cze mu do da wa nie teo rii,
mi mo że nie zbęd ne, je że li pro du ko wa -
ne „dzie ła” nie są god ne te go imie nia
i je że li w tej teo rii „wszyst ko” i „nic”
zna czy to sa mo.

■
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D
e fi ni cji ar chi tek tu ry jest praw do po -
dob nie ty le sa mo co ar chi tek tów.

W prze ko na niu osób nie po sia da ją cych wy -
kształ ce nia w tej dzie dzi nie, jest to je dy nie
wą sko po ję ta sztu ka pro jek to wa nia „ład -
nych” bu dyn ków, cza sem wręcz sztu ka
nada wa nia bu dyn kom okre ślo ne go przez
in we sto ra wy ra zu es te tycz ne go. W uję ciu
ta kim sze reg aspek tów ar chi tek tu ry umy -
ka, sta jąc się do me ną osób spe cja li zu ją cych
się w pro jek to wa niu i teo rii ar chi tek tu ry,
a ob szar ten sta je się nie czy tel ny (nie roz -
po zna ny) przez sze ro kie rze sze od bior ców.
Ro zu mie jąc ar chi tek tu rę ja ko dzia łal ność
czło wie ka, któ rej ce lem jest ukształ to wa ‐
nie, za pro jek to wa nie i za pro gra mo wa nie
prze strze ni ży cia i prze żyć mo że my za jąć
się pro ble ma mi es te ty ki w ar chi tek tu rze
w spo sób wy ję ty z ca łe go kon tek stu in nych
zna czeń, de fi ni cji i uogól nień. 

W ar chi tek tu rze współ cze snej po ja wi ły
się no we zja wi ska sto ją ce w opo zy cji
do he glow skie go ro zu mie nia pięk na, ta kie
jak ar chi tek tu ra przy pad ku, śmie ci, od pa -
dów i bie dy. 

Po ja wia się pod sta wo we py ta nie „czym
jest pięk no” i kto ma de cy do wać o kla sy -
fi ka cji pięk na. Po ję cia pięk na i brzy do ty
mia ły cha rak ter względ ny w róż nych
okre sach i epo kach hi sto rycz nych.. O ile
w prze szło ści pro ble my oce ny i ka te go ry -
za cji po zo sta wia no ar ty stom, teo re ty kom,
na ukow com, kry ty kom i eks per tom, to
współ cze śnie po ja wi ła się no wa ka te go ria
ocen. To do raź ne, spon ta nicz ne sta no wi -
ska pły ną ce ze stro ny osób nie ko niecz nie
przy go to wa nych me ry to rycz nie. Ich źró -
dłem jest sieć kom pu te ro wa, któ ra w istot -
ny spo sób wpły wa na wszyst kie sfe ry ży -
cia. Sieć sta ła się nie ogra ni czo nym po lem
wy mia ny po glą dów, ale tak że miej scem
kre owa nia krót ko ter mi no wych tren dów
zwłasz cza w ob sza rze upodo bań ryn ko -
wych. Wy wo ła ny re wo lu cją in for ma cyj ną
bo om ak tyw no ści spo łecz nej stał się bodź -
cem dla pro jek to wa nia par ty cy pa cyj ne go,
któ re go man trą sta ła się mak sy ma Ti ma
Brow na: „De sign stał się zbyt waż ny, by
po zo sta wiać go w rę kach pro jek tan tów”1.
Za rów no ba da nia na uko we jak i for mu ło -
wa ne ad hoc opi nie są co raz czę ściej ele -
men tem gry ryn ko wej. Tym sa mym co raz
rza dziej ma my do czy nie nia z for mą
obiek tyw nej i spe cja li stycz nej oce ny. Nie -
przy swa jal ny nad miar z jed nej stro ny
skut ku je po stę pu ją cą ane ste ty za cją2, z dru -
giej przy czy nia się do wzro stu zna cze nia
an ty este ty zmu3. Nad miar, prze syt pięk -
nem czy na wet es te ty ka bli ska ki czo wi, sta -
no wiąc do mi nu ją cy nurt w prze ka zie po -
wo du ją, że prze bi cie się prze ka zem, wła sną
nar ra cją, by cie za uwa żo nym, wy ma ga
co raz bar dziej pro wo ka cyj ne go prze ka zu,
za sko cze nia, za szo ko wa nia od bior cy, czy
wy wo ła nia uczu cia zmie sza nia. O ile
w okre sach hi sto rycz nych ta ne ga cja ka -
no nów po ja wia ła się okre so wo, ja ko wy -
nik pro ce sów spo łecz nych, kul tu ro wych,
re li gij nych i po li tycz nych, obec nie ma my
do czy nie nia z nią w spo sób cią gły, rów -
no le gły do ofi cjal nych tren dów w sze ro -
ko ro zu mia nej sztu ce.

An ty este tyzm to trend, mo da, ten den cja
w roz ma itych ga łę ziach ak tyw no ści twór -
czej, któ ra po le ga na za ne go wa niu kon wen -
cji, tra dy cyj nych ka no nów pięk na, pro por -
cji, har mo nii i ła du, glo ry fi ka cja brzy do ty,

sta rze nia się, roz pa du4... Ja ko ten den cja
w sztu ce an ty este tyzm po ja wiał się w róż -
nych okre sach po cząw szy od sta ro żyt no -
ści. Po le gał na prze ciw sta wia niu się kla -
sycz nym, tra dy cyj nym kon wen cjom
i kon cep cjom pięk na, a wy ra żał się w nad -
mier nym eks po no wa niu wad, wy na tu rzeń,
znie kształ ceń, czy wręcz gro zy i znisz cze -
nia. W ar chi tek tu rze nurt an ty este tycz ny za -
prze cza po stu la to wi upo rząd ko wa nia i har -
mo nii, któ re go od zwier cie dle niem jest
mo der nizm, neo mo der nizm, mi ni ma lizm,
kon struk ty wizm i pu ryzm. An ty este tyzm
przy bie ra róż ne for my. Umber to Eco szu -
ka jąc de fi ni cji brzy do ty wy mie nia zna cze -
nia sy no ni micz ne: od py cha ją ce, strasz ne,
obrzy dli we, nie przy jem ne, gro te sko we,
wstręt ne, od ra ża ją ce, ob mier z łe, nie przy -
zwo ite, nie chluj ne, nie czy ste, ob sce nicz ne,
ohyd ne, prze ra ża ją ce, (...) nędz ne, nie przy -
jem ne, sier mięż ne, nie kształt ne, nie fo rem -
ne, szpet ne5. W ar chi tek tu rze an ty este -
tyzm ob ja wia się an ty kla sycz ną pro por cją,
przy pad ko wo ścią, po spo li to ścią, ki czem,
tan de tą, osten ta cją bie dy, su ro we go ma te -

ria łu, po ro wa tą fak tu rą, ak cen to wa niem sta -
rze nia, uży wa niem śmie ci i od pa dów, glo -
ry fi ka cją zu ży cia i po wtór ne go uży cia, roz -
pa dem i cha osem kom po zy cyj nym. 

Ob li cza an ty este ty zmu
w ar chi tek tu rze hi sto rycz nej

Ana li zu jąc hi sto rię ar chi tek tu ry po szu -
ki wa nie pięk na by ło sta łym ele men tem
dzia łal no ści teo re ty ków i prak ty ków. Po -
szu ki wa nie po rząd ku, har mo nii, pro por cji
to wa rzy szy ły ar chi tek tu rze do XX wie ku,
kie dy naj pierw mo der ni ści pró bo wa li za -
prze czyć zna cze niu hi sto rycz ne go roz wo -
ju, póź niej, nie ja ko w ko re la cji z an ty este -
ty zmem w sztu ce (da da izm, tur pizm, no wa
fi gu ra cja...) od wo ły wa no się do ne ga cji tra -
dy cyj nie ak cep to wa nych środ ków wy ra zu.
Dziś uzna je my, że ka te go rie, ka no ny i de -
fi ni cje pięk na są zmien ne, su biek tyw ne,
wy ni ka ją z uwa run ko wań epo ki po wsta nia
dzie ła. Na przy kład w ma lar stwie fla -
mandz kim XVI wie ku tłem scen ro dza jo -

TOMASZ WAGNER
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wych i re li gij nych sta je się za bu do wa wsi
i przed mieść, czę sto zde wa sto wa nych
i znisz czo nych bu dyn ków. Okres hisz -
pań skiej oku pa cji Ni der lan dów po zo sta wił
po so bie pierw sze przed sta wie nie „Rze zi
nie wi nią tek” nie na tle mo nu men tal nej ar -
chi tek tu ry, lecz ubo giej, ob skur nej wio ski. 

W XVIII wie ku w sztu ce po ja wia się fa -
scy na cja ru iną, czę sto łą czo ną z idyl licz -
nym kra jo bra zem. W XVIII wie ku na Wy -
spach Bry tyj skich nur to wi Go thic Re vi val
to wa rzy szy ła fa scy na cja de struk cją, prze -
ja wia ją ca się w ma lar stwie nie zli czo ną ilo -
ścią ro man tycz nych po zo sta ło ści po śre -
dnio wiecz nej ar chi tek tu rze, zwłasz cza
świą tyń i klasz to rów. Ru ina w twór czo ści
ar ty stycz nej nie by ła war to ścią sa mą w so -
bie lecz no śni kiem zna cze nia (tu: prze mi -
ja nie cza su, nie trwa łość pięk na, za chwyt
nad utra co ną wiel ko ścią...) lub prze stro gą
(np.: Breu glow ska wie ża Ba bel). Po dob nie
szpe to ta, gro te ska, od ra za uży wa na by ła ja -
ko no śnik zna czeń i sym bo li. Przed sta wie -
nie brzy do ty mia ło zna cze nie edu ka cyj ne
czy umo ral nia ją ce, co od no si ło się do an -
tycz ne go związ ku pięk na i do bra ver sus
szpe to ty i zła. Oświe ce nio we teo rie fi lo zo -
ficz ne łą czy ły na wzór an tycz ny praw dę,
do bro, pięk no i wol ność, do strze ga jąc
w nich związ ki przy czy no wo skut ko we.
Re wo lu cja to wiek XX. Odo Ma rqu ard za -
uwa ża, że współ cze sność ce chu je się tym,
że po zy tyw ną war to ścią es te tycz ną sta je się
nie tyl ko pięk no, ale i brzy do ta6.

Współ cze sne ob li cza an ty este ty zmu

XX wiek wy od ręb nił an ty este tyzm ja -
ko war tość sa mą w so bie. W ar chi tek tu rze
po raz pierw szy po ja wi ły się nur ty zwią -
za ne z od rzu ce niem tra dy cyj nych war to -
ści es te tycz nych. Po wszech nie zna ne i nie -
wy ma ga ją ce szer sze go opi su są tu zja wi ska
zwią za ne z roz wo jem mo der ni zmu, eks -
pre sjo ni zmu, de kon struk ty wi zmu i po -
pu lar ny mi tren da mi prze ni ka nia do „ofi -
cjal ne go nur tu” ar chi tek tu ry in du strial nej.
War to wspo mnieć o naj bar dziej ja skra wym
od rzu ce niu tra dy cyj nych war to ści es te tycz -
nych, któ re na stą pi ło w mo men cie na ro -
dzin po wo jen ne go bru ta li zmu (od fran cu -
skie go „brut”, ozna cza ją ce go su ro wy).
Nurt ten trwał do póź nych lat sześć dzie -
sią tych XX wie ku i obec nie prze ży wa swój
re ne sans, ja ko mo da w ar chi tek to nicz nym
na śla dow nic twie i obiekt tro ski obroń ców
za byt ków. Po strze ga się go przede wszyst -
kim ja ko kie ru nek kła dą cy na cisk na bez -
kom pro mi so we eks po no wa nie fak tu ry
ma te ria łów, zwłasz cza be to nu, ale jed ną
z waż niej szych cech bru ta li zmu jest od rzu -
ce nie sub tel no ści kom po zy cyj nej mo der -
ni zmu na rzecz szo ku wy wo ła ne go fak tu -
rą ma te ria łu oraz ma nie ry stycz nym
spię trza niem ma sy i bry ły, kom po no wa nej
czę sto ja ko świa do me za prze cze nie tra dy -
cyj nych pro por cji i har mo nii. 

Rów no cze śnie do ar chi tek tu ry za czę ły
prze ni kać mo ty wy zwią za ne ze sztu ką
nur tów an ty este tycz nych, głów nie ja ko
do peł nie nie ar chi tek tu ry, nie zaś sa mo ist -
ny byt. Moż na tu za uwa żyć pew ne płasz -
czy zny wspól ne, zwłasz cza w od nie sie niu
do in sta la cji prze strzen nych czy tak zwa nej
ma łej ar chi tek tu ry. Cie ka wym zja wi skiem
w kra jach blo ku wschod nie go, głów nie

w Pol sce, by ło wy ko rzy sta nie od pa dów
szkla nych i ce ra micz nych ja ko ma te ria łu
wy koń cze nio we go (ele wa cje) bądź de ko -
ra cji (mo zai ki). Jak kol wiek stłucz kę ce ra -
micz ną wy ko rzy sty wał już An to nio Gau di,
to bez ce re mo nial ne eks po no wa nie wła -
ści wo ści od pa dów fa bryk por ce la ny, na wet
spodów z sy gna tu ra mi, to jed no ze zja wisk
nie spo ty ka nych gdzie in dziej, tyl ko w pol -
skich tzw.: „do mach ta le rzo wych” czy li do -
mach po kry tych od pa da mi ce ra micz ny mi.
Był to wy nik na śla do wa nia mo zaik ze
stłucz ki i po pu lar ne go w Pol sce asam bla -
żu. Znacz na po pu lar ność twór czo ści Ta de ‐
usza Kan to ra a zwłasz cza Wła dy sła wa Ha ‐
sio ra tak że w pa ru mo men tach otar ła się
o dzia ła nia na po lu ar chi tek tu ry7. 

U pro gu XXI wie ku wy da wa ło się, że
roz wój bę dzie zmie rzał w stro nę ro sną cej
per fek cji wy ko naw czej, na sy ce niu tech no -
lo gią i bo gactw form, czę sto bę dą cych po -
pi sem moż li wo ści kon struk cyj nych. Nie -
mniej kil ka wy da rzeń za chwia ło wia rę
w nie ogra ni czo ne moż li wo ści roz wo ju
spo łe czeń stwa w opar ciu o uni wer sa li za -
cję, neo li be ra lizm i si łę tech no lo gii.
W 2001 ro ku w wy ni ku za ma chu ter ro ry -
stycz ne go za gła dzie ule gło World Tra de
Cen ter w No wym Yor ku. W 2009 ro ku
pra wie do szczęt nie spło nął bu dy nek Te le ‐
vi sion Cul tu ral Cen ter Re ma Ko ol ha asa
w Pe ki nie. Wiel kie tsu na mi w Ja po nii i po -
żar w elek trow ni ato mo wej Ona ga wa
w 2011 ro ku. Za gro że nia, któ rych źró dłem
mo że być ter ro ryzm, za wod na tech no lo -
gia czy też nie prze wi dy wal na na tu ra, sta -
ły się ak ce le ra to rem al ter na tyw nych spoj -
rzeń na moż li we kie run ki po szu ki wań
w ar chi tek tu rze. Me ga re ali za cje two rzo -
ne w opar ciu o wiel ki ka pi tał kor po ra cyj -
ny, zu ni fi ko wa na ar chi tek tu ra osa dzo -
na w nur tach mię dzy na ro do wych
i do mi na cja tech no lo gicz na państw wy so -
ko roz wi nię tych sta ła się przed mio tem ne -
ga cji sze re gu twór ców i di zaj ne rów. Nie
bez zna cze nia by ły tu po glą dy i dzia ła nia
zwią za ne z ru chem al ter glo ba li stycz -
nym. I Świa to we Fo rum Spo łecz ne (WSF)
w Bra zy lii w 2001 ro ku sta ło się pierw -
szym zor ga ni zo wa nym zjaz dem śro do -
wisk, któ re sprze ci wia ją się de gra da cji śro -
do wi ska na tu ral ne go, kul tur lo kal nych,
ni szo wych, uni fi ka cji kul tu ry, kor po ra cjo -
ni zmo wi oraz dys pro por cjom eko no micz -
nym mię dzy bo ga tą pół no cą i bied nym po -
łu dniem. Po zor nie skraj ne po glą dy
na rze czy wi stość w ko lej nych de ka dach za -
czę ły stop nio wo prze do sta wać się do głów -
nych kie run ków dys kur su pu blicz ne go
i sku piać uwa gę na zja wi skach do tych czas
mar gi nal nych. Tak że w ar chi tek tu rze po -
ja wi ły się no we ob sza ry za in te re so wań, ta -
kie jak ar chi tek tu ra cha osu, ki czu, przy pad -
ku, od pa dów i bie dy.

Ar chi tek tu ra przy pad ku,
bie dy, nie do stat ku

Bie da sta ła się dla spo łe czeństw bo ga -
tej pół no cy atrak cją tu ry stycz ną, cze go
przy kła dem mo że być Fa ve la To urs or ga -
ni zo wa ne do Rio de Ja ne iro. Prze syt kul -
tu rą kon sump cyj ną pcha lu dzi za moż -
nych do ob co wa nia z nie do stat kiem ja ko
atrak cją tu ry stycz ną, po dob nie jak wjazd
na trze ci po ziom To ur Eif fel czy od wie dzi -

ny nisz czo ne go przez ChRL Ty be tu8.
Zwie dza nie fa ve li, no co wa nie w imi tu ją -
cym bied ną cha tę kli ma ty zo wa nym bun -
ga lo wie czy w wię zie niu prze bu do wa nym
na ho tel, sta je się sym bo lem nie po ha mo -
wa ne go pę du spo łe czeństw bo ga tych
do po szu ki wa nia co raz now szych wra żeń
i szo ku ją cych kon tek stów. Po za szu ka niem
ko rze ni, lo kal no ści i ory gi nal no ści przy -
czy ną te go zja wi ska jest ane ste ty za cja, rzą -
dza co raz więk szych bodź ców w kon tak -
cie z prze strze nią. 

Wzra sta po pu lar ność obiek tów sa mo -
wy star czal nych ener ge tycz nie, któ rych
es te ty ka na wią zu je do eks pe ry men tów,
głów nie hi pi sow skich, z lat 70. i 80.
XX wie ku. Do ta kich ma ło ska lo wych
eks pe ry men tów bu dow la nych o nie ty -
po wym cha rak te rze za li cza ją się do my
okre śla ne ja ko „Ear th ship” w na wią za niu
do stat ków ko smicz nych. Ich po my sło -
daw cą i pro pa ga to rem jest ame ry kań ski
dzia łacz eko lo gicz ny Mi cha el Rey nolds.
Są to pa syw ne, sa mo wy star czal ne do my
eko lo gicz ne bu do wa ne w więk szo ści
z od pa dów i ma te ria łów upcy klin go wa -
nych. Sta ły się one obec nie te ma tem wy -
staw, fe sti wa li i na śla dow nic twa. No ah
Pu ri foy z od pa dów zbu do wał w tym sa -
mym okre sie (1989-2004) „Out do or De ‐
sert Art Mu seum” w Ka li for nii. Za rów -
no dom, jak i rzeź by w nur cie asam bla żu
są wy ko na ne ze śmie cio wych zna le zisk
na pu sty ni. W Eu ro pie przy kła dy bu -
dow nic twa te go ty pu znaj du je my rza dziej,
w du żej mie rze ze wzglę du na kli mat. Nie -
mniej na uwa gę za słu gu ją „Art Kie swerk”
Vol ke ra Scheu re ra i Ani Dzie zew skiej
w daw nej żwi row ni w We il nad Re nem
(od 2001), czy też bu do wa tzw.: Ka te dry
Sza leń ca pod Ma dry tem, au tor stwa Ju sto
Gal le go. Mu zeum sztu ki no wo cze snej
w No wym Jor ku po świe ci ło wy sta wę
zdjęć do te go ory gi nal ne go dzie ła sa kral -
ne go bu do wa ne go od pół wie ku.

Przy kła dów prze ni ka nia form uzna wa -
nych kie dyś za brzyd kie i przy pad ko we
do głów ne go nur tu nar ra cji w ar chi tek tu rze
jest wie le. Moż na tu wy mie nić na przy kład
obiek ty re fe ren cyj ne dwóch lau re atów na -
gro dy Pritz ke ra. Ale jan dro Ara ve na (2016)
w idei „po ło wa do bre go do mu” prze pro wa -
dził swo isty eks pe ry ment prze strzen ny.
Tak zwa ne „miesz ka nia przy ro sto we”,
na so cjal nym osie dlu Vil la Ver de w Con -
sti tu ción Chi le (2004) lub Mon ter rey
w Mek sy ku (2010) prze cho dzą świa do mie
za pro gra mo wa ną ewo lu cję z fa zy mi ni ma -
li stycz nej w „ar chi tek tu rę przy pad ku”9.
Z ko lei w twór czo ści Bal kri sch ny Do -
schi’ego (Na gro da Pritz ke ra 2018) wi dać za -
rów no wpły wy współ pra cy mło de go wów -
czas ar chi tek ta z le Cor bu sie rem i Kah nem
w cza sach trium fal ne go bru ta li zmu, jak i lo -
kal nej tra dy cji bu dow la nej w In diach. Je -
go osie dla so cjal ne o moc no roz człon ko wa -
nych for mach, po ro wa tych fak tu rach
i „wkle jo nych” mo ty wach lo kal nych są
przy kła dem od wro tu od prób im ple men ta -
cji za chod nich wzor ców na te re nie Azji. 

Ar chi tek tu ra upcy klin gu
i pseu do re cy klin gu

Re cy kling, (prze twa rza nie od pa dów
w ma te riał o pa ra me trach wtór nych) oraz
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upcy kling (prze twa rza nie od pa dów
w przed miot o wyż szej ja ko ści użyt ko wej)
sta ły się już nie od łącz nym ele men tem
współ cze snej ar chi tek tu ry, bę dą cy mi kon -
te sta cją tra dy cyj ne go pięk na. Współ cze śnie
spo ty ka my: 

• od pa dy ja ko wy po sa że nie wnętrz
okre śla ne ja ko re -de sign, trash -art, re -
-styl, as sam blaż;

• od pa dy w prze strze ni pu blicz nej (in -
sta la cje ar ty stycz ne, rzeź by, ma ła ar chi tek -
tu ra, me ble miej skie);

• re cy kling i upcy kling ada pta cyj ny
(np.: kon te ne ry, wa go ny, sa mo lo ty, zbior -
ni ki prze sy po we, itd…);

• re cy kling ma te ria ło wy: od pa dy ja ko
ma te riał okła dzi no wy (ele wa cje, de ko ra -
cja ścian), ja ko bu du lec (np.: ce gły roz biór -
ko we, bu tel ki szkla ne, opa ko wa nia pla sti -
ko we), prze two rzo ne od pa dy ja ko bu du lec
(np.: blocz ki bu dow la ne z od pa dów pla -
sti ko wych ja ko ma te riał ścian)

• od pa dy ja ko sub na tu rę czy li no we śro -
do wi sko ży cia.

Prze two rze nie zu ży te go, od pa do we go
ma te ria łu lub przed mio tu w spo sób, któ -
ry ozna cza nada nie im no wej ja ko ści
użyt ko wej i war to ści to upcy kling. Kon -
cep cja ta jest prze ci wień stwem do wn cy -
klin gu, czy li prze two rze nia su row ców
z jed no cze snym ob ni że niem ja ko ści ma -
te ria łu. Idea ta zo sta ła na zwa na i przed sta -
wio na przez Rie man na Ver la ga w książ ce
Upcyc ling z 1999 ro ku. W ostat nich de ka -
dach upcy kling zy skał nie sa mo wi tą po pu -
lar ność w ar chi tek tu rze. Du ży roz głos
to wa rzy szył na przy kład re ali za cji „Do mu
Ty sią ca Drzwi” w Seu lu au tor stwa Choi Je -
ong -Hwa. Ar ty sta wy ko nał ele wa cję wie -
żow ca z se tek sta rych drzwi w róż nych for -
mach i ko lo rach. Nie zwy kłą ka rie rę zro bi ły
tak że re ali za cje do mów ze zu ży tych okien
(ang. Re cyc led Win dows Ho use). Pierw -
szy te go ty pu dom po wstał na te re nie Wol -
nej Ko mu ny Chri stia nia w Ko pen ha dze.
Po tem bar dziej zna ny dom z re cy klin go -
wych okien au tor stwa Nic ka Ol so na i Li -
lah Hor witz w Za chod niej Wir gi nii. Zu ży -
te okna sta ły się swe go ro dza ju ma ni fe stem
i prze nik nę ły do „ofi cjal nej ar chi tek tu ry”.
Naj bar dziej spek ta ku lar nym przy kła dem
te go zja wi ska, jest ele wa cja no wej sie dzi -
by Ra dy Eu ro py w Bruk se li ‐Eu ro pa Bu ‐
il ding, kre owa ne go tu ja ko sym bol my śle -
nia pro eko lo gicz ne go. Pro jekt ten
wy ło nio no w kon kur sie zor ga ni zo wa nym
w 2005 ro ku. Skła da się z rzeź biar sko
ukształ to wa ne go ją dra miesz czą ce go sa -
lę Ra dy Eu ro py, za mknię te go w ku bicz nej,
szkla nej obu do wie, któ rej fak tu rę two rzy
siat ka uży wa nych okien. Ja kob Scho of pi -
sze, że au to rów pro jek tu za in spi ro wa ła ter -
mo mo der ni za cja bu dyn ków w są siedz twie
pra cow ni, któ ra po le ga ła na usu wa niu
pięk nych dę bo wych okien. Wte dy ar chi -
tek ci za mó wi li u do staw cy uży wa nych ma -
te ria łów bu dow la nych pra wie 3000 drew -
nia nych sta rych ram okien nych.
Na pra wio no je, za mon to wa no na ra mach
sta lo wych o wy mia rach 3,5 x 5,4 me tra,
a na stęp nie przy mo co wa no do kon struk -
cji no śnej fa sa dy Ra dy Eu ro py.

Sze reg przy kła dów uży cia ma te ria łów
z re cy klin gu jest je dy nie po zo ro wa na.
Po dob nie do my, biu ra czy funk cje pu blicz -
ne lo ko wa ne w kon te ne rach nie są już
w grun cie rze czy spo so bem na wy ko rzy -

sta nie od pa du słu żą ce go nie gdyś lo gi sty -
ce, lecz mo dą, ma ni fe stem, sym bo lem non -
kon for mi zmu. Dla cze go? Bo kon te ne ry
prze zna czo ne na te ce le są naj czę ściej pro -
du ko wa ne i do star cza ne bez po śred nio
z prze zna cze niem na te funk cje. Kosz tow -
na pro duk cja do mu z blocz ków ze spra so -
wa ne go pla sti ku wy ło wio ne go z oce anu
kon tra stu je ze zdję cia mi do mów bu do wa -
nych z bu te lek łą czo nych gli ną w ubo gich
wio skach afry kań skich. Ogród ki i ze sta -
wy wy po czyn ko we z pa let wbrew in ten -
cjom po my sło daw ców nie są pro duk tem
„z od zy sku” lecz wy two rem ko mer cyj nym.
Prze mysł sty li zu je swo je pro duk ty w du -
chu „es te ty ki re cy klin gu” lub do sad niej
pseu do re cy klin gu. Pro du cen ci in stynk tow -
nie prze sta wi li pro duk cję na ma so we two -
rze nie po zo rów eko lo gii, re cy klin gu i non -
kon for mi zmu, ad re su jąc pro duk ty
do po ko le nia pla sti ko wych hip ste rów. 
Śmie ci zo sta ły do strze żo ne tak że ja ko

źró dło prze my sło we go ma te ria łu bu dow la -
ne go. „De sign In si der” opi su je pro duk cję
blocz ków bu dow la nych z mie lo ne go od pa -
du pla sti ko we go (od pa dy mor skie) opa ten -
to wa ną przez no wo jor ski star tup By Fu sion.
Prze kształ ca on śmie ci z two rzyw sztucz -
nych w blo ki kon struk cyj ne zna ne ja ko Re -
Plast. Blocz ki ma ją do bre wła ści wo ści
aku stycz ne i ter mo izo la cyj ne, któ re we dług
By Fu sion ide al nie na da ją się do za sto so wa -
nia w pro jek tach dro go wych lub bu dow nic -
twie. Tym cza sem sza cu je się, że do 2021 r.
glo bal na pro duk cja je dy nie pla sti ko wych
bu te lek osią gnie pół try lio na rocz nie.

Sub na tu ra i geo ar chi tek tu ra 

Śmie ci i od pa dy sta ją się ele men tem
prze mian w ska li glo bal nej. W dys kur sie
pu blicz nym do nie daw na wię cej uwa gi po -
świę ca no emi sji ga zów, obec nie co raz czę -
ściej te mat po ru sza ny jest w kon tek ście
wpły wu na zmia ny glo bal nej mor fo lo gii.
Pro ble mem świa to wym są pla my od pa -
dów pla sti ko wych na mo rzach i oce -
anach. Jed na z naj więk szych, na Oce anie
Spo koj nym, jest więk sza niż te ry to rium
Pol ski. Sza cu je się, że do 2025 ro ku
w oce anach na trzy to ny ryb przy pad nie
to na pla sti ku, a do 2050 ro ku two rzy wa
sztucz ne bę dą już w prze wa dze. Pró by wy -
ło wu lub wy ko rzy sta nia tych od pa dów są
na dal je dy nie eks pe ry men tem. Śmie ci
sta ły się no wym śro do wi skiem – sub na ‐
tu rą. Na Ma le di wach, gdzie ilość od pa -
dów osią gnę ła ska lę nie spo ty ka ną, za czę -
to bu do wać no we na brze ża i po więk szać
te ry to rium wysp za po mo cą od pa dów.
„Wy spa śmie ci Thi la fu shi w po bli żu Ma -
le oraz roz wi ja ją ca się wy spa tu ry stycz -
na na Po łu dnio wym Ato lu Ma le, są dia -
lek tycz nie współ two rzo ne przez re la cje
mię dzy ar chi tek tu rą a śmie cia mi w skom -
pli ko wa ny spo sób. Z jed nej stro ny śmie -
ci ge ne ru ją wa run ki do ge ne ro wa nia ar -
chi tek tu ry, a z dru giej ar chi tek tu ra stwa rza
wa run ki do ge ne ro wa nia śmie ci. Nie są
one pro duk ta mi ubocz ny mi sie bie na -
wza jem, ale ma try cą, przez któ rą się roz -
wi ja ją. Ar chi tek tu ra i śmie ci ist nie ją
w zło żo nych re la cjach wza jem nej przy czy -
no wo ści, w któ rych pro duk cja śmie ci jest
wple cio na w pro duk cję ar chi tek tu ry i vi -
ce ver sa”10.

Pró ba pod su mo wa nia

An ty este tyzm ja ko nurt w sztu ce po ja -
wiał się za wsze w mo men tach, kie dy
spo łe czeń stwa czu ły się za gro żo ne. Pró -
ba oswo je nia stra chu naj czę ściej skut ku -
je usi ło wa nia mi nada nia no wych zna -
czeń lę kom i za gro że niom. U pro gu
no we go ty siąc le cia sta je my więc
przed wie lo ma py ta nia mi. Czy bo ga te
spo łe czeń stwa pół no cy pró bu ją oswo ić lęk
przed bied nym po łu dniem, za gro że nia mi
eko lo gicz ny mi, uni fi ka cją, glo ba li za cją
i cy fro wą in wi gi la cją za po mo cą no wych
form wy ra zu ar ty stycz ne go? Czy an ty este -
tyzm we współ cze snej sztu ce, a też i ar chi -
tek tu rze, jest prze ja wem no we go po strze -
ga nia te go co pięk ne, czy no śni kiem
no wych zna czeń? Czy glo bal ny prze pływ
in for ma cji i po stę pu ją ce prze mia ny per cep -
cji nie po wo du ją, że lu dzie my ślą cy ucie -
ka ją w in tro wer tyzm, in dy wi du alizm i pro -
test? Czy na bie ra ją cy ska li glo bal nej
„fo ucaul tow ski pa nop ti con”, pcha ca łe
gru py spo łecz ne i na ro dy w kie run ku po -
staw an ty sys te mo wych, eks tre mi stycz -
nych i an ty cy wi li za cyj nych? Na ile gład -
kie pięk no he glow skie go ide ału za czę ło
ko ja rzyć się z cy wi li za cją pro wa dzą cą
do sa mo za gła dy i pchać lu dzi do za chwy -
ca nia się tym co przy pad ko we, ob skur ne
i nie este tycz ne? Od po wiedź uzy ska my za -
pew ne w cią gu naj bliż szych kil ku de kad.

Tekst ar ty ku łu za wie ra wy bra ne przez
Re dak cję frag men ty re fe ra tu wy gło szo ne -
go przez Au to ra w trak cie I Mię dzy na ro -
do wej In ter dy scy pli nar nej Kon fe ren cji
Na uko wo -Tech nicz nej pt.  „Pięk no w ar -
chi tek tu rze – tra dy cja i współ cze sność”
Ny sa 2018. Pod kre śle nia Re dak cji

■

______

1 Brown T. Chan ge by de sign.
2 Ane ste ty za cję (gr. ana isthētos-nie wraż li wy),

stę pie nie zmy słów zde fi nio wał Wol fgang We lsch
ja ko na ra sta ją cą obo jęt ność, nie wraż li wość
na bodź ce es te tycz ne, otę pie nie...

3 Wol fgang We lsch Grenzgänge der Ästhe tik,
Stut t gart, 1996.

4 Demp sey A., Sty les, scho ols and mo ve ments:
an en cyc lo pa edic gu ide to mo dern art, Lon -
don 2002.

5 Eco U., Hi sto ria Brzy do ty, Po znań 2007 s. 16.
6 Ma rqu ard O., Szczę ście w nie szczę ściu, War -

sza wa 2001 Ma rqu ard O., Aesthe ti ca i ana esthe -
ti ca. Roz wa ża nia fi lo zo ficz ne, War sza wa 2001.

7 Or ga ny Ha sio ra z 1966 ro ku, czy li daw ny Po -
mnik ofiar walk we wnętrz nych po II woj nie
świa to wej w oko li cach Czorsz ty na, cu dem prze -
trwał po li tycz ne za wi ro wa nia i po re mon cie
w 2010 ro ku jest jed nym z naj cie kaw szych przy -
kła dów te go nur tu z po gra ni cza ar chi tek tu ry
i sztu ki.

8 Kry ty ka ane ste ty za cji, głu po ty i kon sump cjo -
ni zmu w Eu ro pie za chod niej się ga wy da rzeń
w Pa ry żu w 1968 ro ku, nie mniej jed nym z jej naj -
do sko nal szych spo so bów zo bra zo wa nia jest „ko -
la cja w izbie tor tur z roz mo wą o fi lo zo fii” gru py
Mon ty Py thon z fil mu „The Me aning of Li fe”
(1983).

9 Nie za bu do wa ny seg ment do mu miesz kań cy
sa mi wy peł nia ją, czę sto cha otycz ną ku ba tu rą re -
ali zo wa ną we wła snym za kre sie.

10 Gis senD., (2009). Sub na tu re. Ar chi tec tu re’s
Other Envi ron ments. No wy York 2009.

Dr hab. inż. arch. To masz Wa gner jest ar ‐
chi tek tem i pra cow ni kiem na uko wym
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach.
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„DO FIO LE TO WŁO SEJ”

Wy trzyj so bie mną gę bę
Mo ją nie wia rą
Mo ją nie pew no ścią
Mo imi skłon no ścia mi
Do te go i owe go
Kie dy wy pa tru ję w lu strze
Sie bie sa me go

Wy trzyj so bie mną gę bę
Wy trzyj ją w mo ją mło dość
W mo je ma rze nia wy mię te
I z dru giej rę ki
Bo skąd ni by miał bym je wziąć
Kie dy idąc do pra cy po ty kam się o zę by spoj rzeń

Wy trzyj so bie gę bę
Z lo dów o sma ku sło ne go kar me lu
Za pal fio le to we go pa pie ro sa
Fio le to wo wło sa dziew czy no
O skłon no ściach do pła czu
Kie dy plu ję ci w twarz
Kie dy osu szam ostat nią ga łąź two jej ro dzi ny
Kie dy rzę zisz i w kon wul sjach ostat nich
Kie dy ja

„WAR TO ŚCI”

Wie rzę w mi łość od pierw sze go wej rze nia
Po ezję i pro sty tut kę z wy rzu ta mi su mie nia
W epo ce 4 k ul tra hd i pre mier w 3d za wsze li ve
Je stem ostat nim wy znaw cą soft por no
Po wta rzam tę po twarz z na ci skiem jak man trę wie czor ną
Je stem ostat nim wy znaw cą soft por no

„PO DYK TO WA NY PRZEZ KO GOŚ WIERSZ”

Te raz spójrz na mnie i niech prze mó wią two je oczy
Oboj czyk roz nie ca nie wi docz ny ni ko mu ogień
Chcesz? Po ka żę ci do kąd spa ce ru ję gdy mnie nie ma.
Ostrze gam. Tam nic nie rzu ca cie nia choć by w ser cu był
List ny je sien ny dzień. Chcesz? Ostrze gam.

„MIA ŁEM NA PI SAĆ WIERSZ Z SEN SEM
$ A TU TA KIE GÓW NO”

Łu ko wicz po wie dział w tym te ma cie chy ba już wszyst ko
Ni gdy nie są dzi łem że wie czo ry bę dą tak nud ne
I tak prze wi dy wal ne
Pe łen znie chę ce nia oglą dam doj rze wa ją ce cze re śnie
Za oknem od grze wa się ni by la to
Kie dy w mo jej po dusz ce sze le ści je sień
A si ne bli zny lśnią lśnie niem ry biej łu ski

To nie mo je sło wa
Tak jak to nie mo je opusz ki pal ców
Po ra nio ne pro zą dnia:
Hip no ty zu ję się
Usnąć – uschnąć – tak bar dzo chcę
Choć bar dziej już nie mo gę
Jesz cze nie

„PIERW SZE UTOŻ SA MIE NIE”

Przy śnił się sen
Dłu gie ko pa nie w czar nej zie mi
Żół ta wej cięż kiej gli nie
Go ły mi rę ka mi
Pa znok cia mi

Nad ci chym i ciem nym ra nem
Zo ba czy łem w mgle grun tu
Zna jo mą war gę
Do tkną łem – zda ła się cie pła
Czer wo na
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„TE GO NIE PO WIE DZIAŁ AL KO HOL”

roz dwo jo ny je stem gdy wie czo rem
ra czej środ kiem no cy wra cam środ kiem
dro gi – no cy – nie mo cy – zbyt czu ły
na dra ma tycz ny spek takl mnie gdzie
kur ty na nie koń czy sztu ki a bar dziej za czy na
i wró cę prę dzej czy póź niej i zo ba czę sie bie
ob na żę sie bie w su chym lu strze przed po ko ju
i roz dwo ję – roz tro ję – roz po twor nię się w so bie
przed so bą w gło wie wie lo gło wa mą twa 
mo ja klą twa pod wod na wszech obec na na wet na dnie
wan ny – man tra

chro nię się pod skle pie niem czasz ki – skro ni
i mó wię pal ca mi na szy bie że bo li
a łóż ko ro zu mie ro zu mie. Nie – nic ro zu mie
geo me trycz nie roz mna żam się w so bie
aż miej sca na mnie we mnie bra ku je
już za po mnia łem od mie sią ca czym jest od dech
a psu ję się od dło ni – nie jak ry ba – nie ste ty
bo wszel kie do bro od nie mych po cho dzi i głu chych
tak pi sał pe wien po eta a ja pi szę na lu strze tłu ste wy ra zy
wy kar mio ne ludz kim oj cow skim mię sem
pa trzeć tyl ko jak mnie ogry zą roz gry zą za gry zą
i szep ną szep tem do ci chej ko ści:
nie ma mi ło ści

„WY STAR CZA NIE”

Kie dyś wy star cza ło wejść w pasz czę lwu
Kie dyś na stos wy star cza ło
Dziś by brać pod uwa gę je dy nie wy star cza ło
A i te go wciąż nam po trze ba

„EKS PE DY CJA”

Z głę bo kiej stud ni mo je go cia ła
Wy łów trzci no wą węd ką dziad ka
Te wspo mnie nia naj rzad sze 
Za le ga ją ce spo koj ne dno żo łąd ka

Nie bój się zmą cić wo dy
Ot chłań to choć tyl ko mi zna jo ma
Jest gę sta i mar twa dno zaś bo ga te
W mą twy bez piecz nych i mo ty lich chwil

Uwa żaj 
Dno pod no si zbu twia łą prze po nę
Jest de li kat na i no si zna mio na cie płych li sza jów
Do tknij skosz tuj – ję zyk ci cho łech ce ją dro środ ka

Ta hi sto ria nie koń czy się krop ką ni okład ką 
Z głę bin wy nu rzy ło się oto skrzy dło mo ty la

„ZMA SO WA NIE”

Idę uli cą wie czor ną po rą
Śli zgam się w świe tle 
Ci chych la tar ni

Chra pie kar na wał
Ście ka z ust śli na znu dze nia
Jak mniej szość – by żyć
Po trze bu ję daw ki złu dze nia
2 gra mo se kun dy

Sie dzę wie czor ną po rą
Przed mro wi skiem te le wi zo ra

ŚMIER ĆA LO BA KUM RZE ĆQ
LO HAY ROZ KŁA DLO PIZDW
LOP PRZE MI JA NIE ILO PA
TEN DER TR3KRAJ TO JEST
QTYL KO EOBU MIE RA NIEQ
NIC GY FSIĘ NIE ZGA DZAQ
QU MIE RA MY Y NA DAR MO OW
JE STE ŚQR TW JED NĄ E EĘP
ZZNÓG STO NO GI QWE RU OP

Mrów ki ma sze ru ją
Raz dwa 
raz dwa
Po wta rzam bez myśl nie 
Sło wa nie wie dzieć skąd zna ne:
Je stem jed ną z nóg sto no gi
Je stem jed ną z nóg sto no gi
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We
wrze śniu br. mi ja 85. rocz ni ca
po wo ła nia do ży cia ist nie ją ce -

go do dziś ama tor skie go Te atru „Re du -
ty Ślą skiej” w Cho rzo wie. Z tej oka zji
war to za sta no wić się, w czym tkwi fe -
no men te go ze spo łu, je go za rów no hi sto -
rycz ne, jak i współ cze sne zna cze nie. Po -
wo ła ny do ży cia w 1933 r. na te re nie
Kró lew skiej Hu ty ja ko Ślą ski Te atr Lu ‐
do wy „Re du ta Ślą ska”, był zwień cze -
niem nie tyl ko roz bu dzo ne go ży cia te -
atral ne go miesz kań ców mia sta, ale tak że
wie lo let nich za bie gów or ga ni za cyj nych,
po dej mo wa nych z my ślą o po wo ła niu
do ży cia na te re nie mia sta wła sne go za -
wo do we go ze spo łu te atral ne go. Dzia ła -
nia zmie rza ją ce do re ali za cji tej idei, od -
no to wu je my nie mal od pierw szych
mie się cy po od zy ska niu nie pod le gło ści.
Spra wa mia ła cha rak ter pre sti żo wy i by -
ła nie zwy kle pil na. Cho dzi ło przede
wszyst kim o to, aby udo wod nić so bie,
a tak że wszyst kim nie zde cy do wa nym, że
ist nie ją ca na te re nie mia sta kul tu ra pol -
ska jest rów nie pręż na i dy na micz na, jak
do tych cza so wa kul tu ra nie miec ka. 

W ob ra zie ży cia te atral ne go mia sta de -
cy du ją ce zna cze nie miał fakt ist nie nia
w gma chu Ho te lu „Graf Re den” w la -
tach 1901–1919 sie dzi by nie miec kie go

ob jaz do we go ze spo łu te atral ne go „Obe -
rschle si sches Volks the ater” (Gór no ślą -
skie go Te atru Lu do we go). Je go ist nie -
nie i do ko na nia, jak i wy pra co wa ny
mo del po pu lar ne go te atru lu do we go,
w de cy du ją cym stop niu zda wa ły się
po 1922 r. in spi ro wać nie mal wszyst kie
póź niej sze pró by po wo ła nia na te re nie
mia sta do ży cia pol skie go te atru lu do we -
go. To, że 3 wrze śnia 1933 r. z ini cja ty -
wy uta len to wa nych ani ma to rów te atral -
nych Sta ni sła wa Staś ki i Ema nu ela
Zde bi ka, przy współ udzia le kil ku na stu
do świad czo nych nie za wo do wych miej -
sco wych ak to rów, do ży cia po wo ła ny zo -
stał re per tu aro wy te atr ama tor ski, by ło
jed ną z ko lej nych prób w tym za kre sie.
Przy po mnij my, że te pierw sze ini cja ty -
wy od dol ne, zmie rza ją ce do stwo rze nia
na te re nie Kró lew skiej Hu ty za ląż ka
przy szłe go re per tu aro we go ze spo łu za -
wo do we go, łą czy my z ist nie niem za rów -
no Kół ka Dra ma tycz ne go „Dam rot”, ist -
nie ją ce go w ra mach To wa rzy stwa
Kul tu ral no -Oświa to we go i Gim na stycz -
no -Spor to we go przy Ge ne ral nej Dy -
rek cji Pol skich Ko palń Skar bo wych już
w pierw szej po ło wie lat dwu dzie stych,
na stęp nie „Te atrem Lu do wym” Mie czy -
sła wa Pie trzyc kie go z 1925 r., „Te -

atrem Lu do wym” Ste fa na Ślą za ka
z 1929 r., jak i Te atrem Po pu lar nym
„Mło da Sce na” im. Mi cha ła Ba łuc kie -
go, dzia ła ją cym pod egi dą Pań stwo wej
Fa bry ki Związ ków Azo to wych w la -
tach 1927–1938. 

W wy pad ku „Re du ty” u pod staw ca -
łe go przed się wzię cia i je go ide owe go
kształ tu, tkwi ło kil ka waż nych czyn ni -
ków. Na wstę pie zwróć my uwa gę, że no -
wy ze spół swą na zwą od wo ły wał się
do wspo mnia ne go nie miec kie go „Gór -
no ślą skie go Te atru Lu do we go” oraz
tra dy cji Te atru „Re du ty” Ju liu sza Oster -
wy, któ ra w kre so wej w owym cza sie
Kró lew skiej Hu cie ze swo imi wy stę pa -
mi po raz pierw szy go ści ła już w lip -
cu 1927 r. Nie bez zna cze nia by ła tak -
że na zwa po wsta ją ce go przy ul.
Sien kie wi cza Do mu Lu do we go. Tu pod -
kreśl my, że na zwa „Dom Lu do wy” by -
ła w isto cie ze stro ny władz wo je wódz -
kich for mą ka mu fla żu, ja ko że wła dze
sto łecz ne nie wy ra ża ły zgo dy na bu do -
wę i otwar cie ko lej ne go gma chu te atru
za wo do we go na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Naj więk sza za tem w owym
cza sie, li czą ca po nad ty siąc miejsc wi -
dow nia, bu do wa na by ła pod szyl dem
Do mu Lu do we go.

Sta ni sław Staś ko, ini cja tor i za ło ży ciel
ze spo łu, był w owym cza sie na uczy cie -
lem po lo ni stą w Miej skim Gim na zjum
Han dlo wym, a rów no cze śnie w se zo -
nie 1933/34 se kre ta rzem To wa rzy stwa
Na uczy cie li Szkół Śred nich i Wyż szych
w Kró lew skiej Hu cie. W swo im do rob -
ku te atral nym miał już zre ali zo wa nych
kil ka cie szą cych się du żą po pu lar no ścią
wi do wisk. By ła to za tem po stać na te re -
nie mia sta zna czą ca. Dla re ali za cji swo -
jej idei zdo łał sku pić wo kół sie bie wielu
do świad czo nych i za an ga żo wa nych ide -
owo ak to rów ama to rów, re kru tu ją cych
się w więk szo ści z krę gów in te li gen cji
pra cu ją cej oraz śro do wisk rze mieśl ni -
czych i ro bot ni czych. By li to m. in.: Al -
fons Ko py ciok, Mał go rza ta i Ze non
Mi cha la ko wie, Ire na Ple wiń ska, Ja ni -
na Pra buc ka, Ire na Szmidt, dr Brud niak,
Ed mun da Ku bia czyk, Ste fan No wak,
Kon rad Zde bik, Gu staw Krau ze i Ge rard
Szę dzie lorz.

Ze spół po cząt ko wo przez 7 mie się cy
nie miał sta łe go lo kum. Zmia na sy tu acji
na stą pi ła po otwar ciu pierw sze go skrzy -
dła Do mu Lu do we go 4 mar ca 1934 r.
Do te go cza su nie mal wszyst kie wy stę -
py te atrów dra ma tycz nych i mu zycz nych
od by wa ły się w sa li ba lo wej Ho te lu
„Graf Re den”, dzi siej sze go Te atru Roz -
ryw ki. Z po zo sta łych je dy nie jesz cze wi -
dow nia Do mu Pol skie go, miesz czą ce go
się przy ul. Wol no ści 47, speł nia ła w mi -
ni mal nym stop niu wy ma ga nia od po -
wia da ją ce te atrom za wo do wym. Po zo -
sta łe w zna ko mi tej więk szo ści by ły to,
o ile nie li czyć po miesz czeń przy pa ra -
fial nych i za kła do wych, sa le ban kie to -
we, któ re nie ste ty nie dys po no wa ły sce -

„Re du cie…”

na ju bi le usz
ANDRZEJ LINERT

Afisz spektaklu Romantyczni ze zbiorów Muzeum Miasta Chorzowa
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nicz nym wy po sa że niem tech nicz nym
i nie ste ty nie speł nia ły wy ma gań w mia -
rę prze stron nych obiek tów wi do wi sko -
wych. Do pie ro z chwi lą otwar cia Do mu
Lu do we go, dzi siej sze go Cho rzow skie -
go Cen trum Kul tu ry, „Re du ta” uzy ska -
ła sta łą sie dzi bę, co znacz nie uła twi ło jej
dzia łal ność spo łecz no -ar ty stycz ną. 

W la tach mię dzy wo jen nych uprzy wi -
le jo wa nym ga tun kiem dra ma tycz nym
w jej re per tu arze był pol ski dra mat hi -
sto rycz ny o wy raź nym za bar wie niu ko -
me dio wo -mu zycz nym i mi ste ryj nym,
ukie run ko wa ny przede wszyst kim
na sze ro kie go od bior cę, za rów no ze
śro do wi ska ro bot ni cze go, jak i in te li -
genc kie go. Peł nił on po za funk cją ar ty -
stycz ną wie lo ra kie waż ne ce le spo łecz -
ne, w tym m.in. ko mu ni ka cyj ne,
po znaw cze, me ta fi zycz ne, iden ty fi ka cyj -
ne i lu dycz ne, aby wy mie nić tyl ko te
pierw sze z brze gu. Za ich spra wą nie tyl -
ko kon tak to wał się ze spo łe czeń stwem
Gór ne go Ślą ska, wzbo ga cał je go świa -
do mość hi sto rycz ną i ży cie du cho we, ale
tak że in te gro wał i wska zy wał przy na leż -
ność do okre ślo nej gru py spo łecz nej, bu -
dząc świa do mość na ro do wą w śro do wi -
skach o nie ugrun to wa nej świa do mo ści
na ro do wej lub wzmac nia jąc toż sa mość
kul tu ro wą spo łecz no ści lo kal nej. Wresz -
cie po zwa lał od prę żyć się i za ba wić
w mo men tach fi zycz ne go zmę cze nia
i psy chicz ne go znu że nia. Je go dzia łal -
ność w dzie jach mia sta i wo je wódz twa
by ła rze czą nie zwy kle waż ną. Ist nie ją -
cy tuż za gra ni ca mi mia sta, w są sied nim
By to miu nie miec ki „Lan de sthe athers”,
wzmógł z po cząt kiem lat trzy dzie stych
na te re nie Kró lew skiej Hu ty i jej oko lic
ak cję po pu la ry za cji sztu ki nie miec kiej.
W trwa ją cej w tym cza sie na te re nie
Gór ne go Ślą ska „woj nie te atral nej”,
pro wa dził wzmo żo ną dzia łal ność pro pa -
gan do wą, szcze gól nie w śro do wi skach
na ro do wo la bil nych.

Z te go też wzglę du ze spół „Re du ty”
wspie ra jąc dzia łal ność ob jaz do wą Te atru
Pol skie go z Ka to wic, był w okre sie mię -
dzy wo jen nym jed nym z naj cie kaw szych
i naj bar dziej za słu żo nych ama tor skich ze -
spo łów te atral nych nie tyl ko w Cho rzo -
wie, lecz i na te re nie ca łe go Gór ne go Ślą -
ska. Te go ro dza ju ze spo ły dzia ła ły w tym
cza sie tak że wAu strii, a na prze ło mie wie -
ków w Ło dzi, War sza wie, Kra ko wie
i Lwo wie. Po pu lar ny cha rak ter ich re per -
tu aru i miesz czań ski ro do wód, wy klu czał
ści sły zwią zek z re per tu arem ze spo łów
wiej skich. Nie mniej, po dob nie jak w wy -
pad ku in te li genc kich te atrów dzia ła ją cych
na wsi, nio sły one war to ści mo ral ne, or -
ga ni zo wa ły ta nią i go dzi wą roz ryw kę,
wzmac nia ły dą że nia pa trio tycz ne, po pu -
la ry zo wa ły oświa tę i cy wi li za cję, utrwa -
la ły ład i two rzy ły no we wzor ce za cho -
wań spo łecz nych, pro wa dząc m.in. wal kę
z pi jań stwem.

„Re du ta”, jak kol wiek od po cząt ku
sta ra ła się speł niać ro lę nie obec ne go

na te re nie mia sta sta łe go za wo do we go
ze spo łu te atral ne go, to jed nak od pierw -
szej swo jej pre mie ry pro wa dzi ła w mia -
rę swych skrom nych sił i środ ków dzia -
łal ność ob jaz do wą. Jej re per tu ar
w zna ko mi tej więk szo ści był pol ski. Do -
mi no wa ła kla sy ka z pre fe ren cją sztuk ko -
me dio wych, a więc utwo ry Ba łuc kie go,
Do brzań skie go, Niem ce wi cza, Perzyń -
skie go, Bli ziń skie go, Za pol skiej i Fre -
dry. Po nad to osob ny nurt re per tu aro wy
zwią za ny był z re per tu arem far so wym
i ro dzi mą ślą ską dra ma tur gią oraz twór -
czo ścią mu zycz ną. Do mi no wa ły utwo -
ry Krum łow skie go, Tur skie go, Grzy ma -
ły -Sie dlec kie go, Rusz kow skie go i Ry dla.
Dla twór ców i or ga ni za to rów „Re du ty”
by ły one źró dłem zbio ro wej pa mię ci klu -
czo wych mo men tów na ro do wej prze -
szło ści. Nada wa ły po żą da ny, ma te rial -
ny kształt hi sto rycz nym wy da rze niom,
przy po mi na jąc ich pa trio tycz ny sens
i wy miar. Ich obec ność w jej re per tu arze
peł ni ła za tem ro lę do wo du świa do mo -
ści na ro do wej pol skie go odła mu spo łe -
czeń stwa po cząt ko wo Kró lew skiej Hu -
ty, a póź niej Cho rzo wa. 

Re ak ty wu jąc swo ją dzia łal ność w la -
tach po wo jen nych, mi mo sta łych per tur -
ba cji zwią za nych z kil ka krot ną zmia ną
sie dzi by i pa tro na tu, ze spół w za sad ni -
czych zrę bach nie zmie nił swo je go
cha rak te ru. By ło to efek tem przede
wszyst kim wy gó ro wa nych wy ma gań
ar ty stycz nych, sta wia nych przez czyn -
ni ki po li tycz ne, a tak że wła dze pań stwo -
we, spra wu ją ce nad jej dzia łal no ścią kon -
tro lę ad mi ni stra cyj ną. W kon se kwen cji
na wstę pie w je go re per tu arze obok
wy stę pu ją cej w la tach 1945-1956 dra ma -
tur gii ro syj skiej i ra dziec kiej, obec ne by -
ły sztu ki m.in. Perzyń skie go, Ba łuc kie -
go, Grusz czyń skie go, Sło twiń skie go
i Skow roń skie go, a oprócz te go Bo gu -
sław skie go, Fre dry czy na wet Sha ke spe -
are’a. Zmia ny, ja kie na stą pi ły po 1956
roku, w ge ne ral nych za ry sach nie wpły -
nę ły na zmia nę pro fi lu te atru, a tym sa -
mym na kształt re ali zo wa nej po li ty ki re -
per tu aro wej. W efek cie nie mal przez ca łą
dru gą po ło węXX w., w je go dzia łal no -
ści do mi no wał kla sycz ny re per tu ar za -
wo do wych te atrów dra ma tycz nych. I to
był pod sta wo wy i osta tecz ny po wód
upad ku „Re du ty” w la tach dzie więć dzie -
sią tych. Po sta wio na bo wiem w po zy cji
kon ku ren ta za wo do wych te atrów re -
per tu aro wych, z gó ry ska zy wa ła się
na po zy cję prze gra ną. Sta łe zja wi sko się -
ga nia po trud ny re per tu ar dra ma tycz ny,
w sy tu acji gdy na te re nie mia sta od lat
dzia łał zna ko mi ty Te atr Roz ryw ki, pro -
wa dzą cy rów no cze śnie dzia łal ność im -
pre sa ryj ną, spra wia ło, że co raz wy raź -
niej wi docz na sta wa ła się róż ni ca
ar ty stycz na mię dzy te atrem pro fe sjo nal -
nym i ama tor skim. Ko niecz ność uświa -
do mie nia so bie i zde fi nio wa nia od -
mien nie poj mo wa nych ce lów i za dań
sce nicz nej wy po wie dzi te atrów ama tor -

skich i za wo do wych by ła spra wą pil ną
i za sad ni czą. Wte dy nie ste ty te go za bra -
kło. W kon se kwen cji ze spół „Re du -
ty…” zmu szo ny był za prze stać swej
dzia łal no ści.

Na szczę ście zmia na, ja ka na stą pi ła
po 2012 r., z chwi lą re ak ty wo wa nia pra -
cy ze spo łu, spra wi ła, że w re per tu arze zna -
la zły się tek sty ro dzi mych dra ma tur gów
współ cze snych, któ re nie mie ści ły się
w po lu za in te re so wań za wo do wych te -
atrów re per tu aro wych, w tym m.in. krót -
kie sztu ki pi sa ne gwa rą oraz tek sty od wo -
łu ją ce się do hi sto rii i re aliów ży cia
co dzien ne go re gio nu. Ad re so wa ne
do miesz kań ców Cho rzo wa i Gór ne go
Ślą ska, po zwo li ły ze spo ło wi od bu do wać
utra co ny przed la ty z wła sną wi dow nią
kon takt. Przy kła dem te go jest też ostat nia
pre mie ra, przy go to wa na na ju bi le usz 85-
le cia Te atru, za ty tu ło wa na „Uli ce Wol no -
ści”, wg sce na riu sza Pio tra Za czkow skie -
go i w re ży se rii Ro ber ta Ta lar czy ka. 

U pod staw po wo dze nia te go przed się -
wzię cia tkwi, jak moż na przy pusz czać,
umie jęt ność tra fie nia w ocze ki wa nia
śro do wi ska, z któ rym ze spół łą czą szcze -
gól ne bli skie związ ki. Traf ne od czy ta nie
po trzeb tej spo łecz no ści to rów nież
efekt zna ko mi tej je go zna jo mo ści. I ta
wią żą ca ze spół te atru z wi dow nią nić
sym pa tii i po ro zu mie nia, jest w je go
dzia łal no ści war to ścią pod sta wo wą i za -
sad ni czą. Ona bo wiem sta no wi o ży wot -
no ści ze spo łu i je go trwa ło ści, o je go być
lub nie być. Za tem nie ty le zdo by wa ne
na róż ne go ro dza ju kon kur sach i prze -
glą dach na gro dy i wy róż nie nia sta no wią
o war to ści ze spo łu, ile łącz ność z wła -
sną wi dow nią. To ona jest si łą na pę do -
wą te atru.

Z dy stan sem za wsze przyj mu ję in for -
ma cję o zdo by tych na gro dach, po nie waż
wiem, że zo sta ły przy zna ne kosz tem nie -
jed no krot nie kil ku rów nie am bit nych
ama tor skich ze spo łów te atral nych.
Te ostat nie po ko na ne i nie do ce nio ne,
w śro do wi sku swo im przyj mo wa ne naj -
czę ściej są ja ko mniej war to ścio we.
W kon se kwen cji de pre cjo no wa ne nie jed -
no krot nie za prze sta ją swo jej spo łecz no -
-ar ty stycz nej dzia łal no ści. W efek cie ist -
nie ją ca w ama tor skim ru chu te atral nym
ry wa li za cja kon kur so wa, bu dzi mo je po -
waż ne wąt pli wo ści. Jest nie tyl ko efek -
tem lan so wa nej przed la ty te zy so wiec -
kie go teo re ty ka te atru An dre ja Żda no wa,
że nie ma te atrów ama tor skich i za wo -
do wych, są wy łącz nie te atry do bre lub
złe, ale tak że kon se kwen cją ocze ki wań
kie row nic twa ad mi ni stra cyj ne go wy -
bra ne go do mu kul tu ry. Skła da jąc za tem
Ju bi lat ce gra tu la cje z oka zji 85. rocz ni -
cy uro dzin oraz ży cze nia ko lej nych lat
owoc nej spo łecz no -kul tu ral nej dzia łal -
no ści, my ślę przede wszyst kim o roz wo -
ju i po głę bia niu trwa łej wię zi ze spo łu
z jej naj bliż szym śro do wi skiem spo łecz -
nym.

■
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Tre foń jest wiel ki

Na po czą tek kil ka wy po wie dzi o Sta ni -
sła wie Ge rar dzie Tre fo niu, Gór no ślą za -
ku – rocz nik 1933 – wy bit nym ko lek cjo -
ne rze, me ce na sie sztu ki, i je go dzie le, to
jest nie po wta rzal nej nie tyl ko w ska li
Pol ski, ko lek cji gro ma dzą cej ob ra zy sztu -
ki zwa nej przez jed nych „ama tor ską”,
przez in nych „na iw ną”, „art brut”, lub
przy kła do wo „in tu icyj ną”. Za wie ra ona
„po nad 2800 ob ra zów olej nych, akwa rel,
li no ry tów i gra fik. Uni ka to wą ko lek cję

uzu peł nia oko ło 230 eks po na tów rzeź by
w wę glu i 250 eks po na tów rzeź by w drew -
nie…”. Ogól nie to dzie ła oko ło 300 ar ty -
stów. A te raz zgod nie z za po wie dzią kil -
ka wy po wie dzi o kolk cjo ne rze. Otóż
w go rą ce la to 2001 ro ku spa ce ro wa łem
z pro fe so rem Alek san drem Jac kow skim
(1920–2017) – wy kła dow cą aka de mic kim,
pra cow ni kiem In sty tu tu Sztu ki PAN,
znaw cą wła śnie sztu ki na iw nej, ale i sztu -
ki no wo cze snej – po war szaw skich Ła -
zien kach. Oczy wi ście roz ma wia li śmy
o je go wie lo let niej przy go dzie z kul tu rą,

o sztu ce lu do wej i ma lar stwie ama tor skim.
Wte dy to po wie dział, że Er win Sów ka,
Bronisław Kraw czuk, czy Ewald Gaw lik,
to oczy wi ście zna ko mi to ści; wiel cy ma -
la rze. Ale praw dzi wy ukłon skła dał Sta -
ni sła wo wi Tre fo nio wi. Do wo dził, że
praw dzi wie wiel ki jest wła śnie on, skrom -
ny ko lek cjo ner z Ru dy Ślą skiej. Dla cze -
go? Bo gdy by nie on i je go ko lek cja nie
po zna li by śmy wiel ko ści pol skich pry mi -
ty wi stów. A te raz in na prze strzeń, i in ne
spo tka nie. Gdy prowadziłem wer ni saż
pol skich, a głów nie ślą skich „ma la rzy go -
łę bie go ser ca” w mu zeum Pol skim
w szwaj car skim Rap per swil (bo daj w ma -
ju 2005 ro ku) wręcz ży wio ło wą wy po -
wiedź Nor ber ta Pa prot ne go (1928–2018)
wy bit ne go ma la rza, któ ry zdo łał nie le gal -
nie opu ścić Pol skę w la tach 70. XX wie -
ku, aby po zo stać wol nym ar ty stą. Mó wiąc
wspa nia le po nie miec ku wska zał na „ta -
ki ma ły skra wek Eu ro py, na Gór ny Śląsk”,
a kon kret nie na Ru dę Ślą ską. Wte dy też
po wie dział o dzie le Tre fo nia, wska zu jąc,
iż gro ma dzi dzie ła mi strzów, dą żą cych za -
wsze do Ab so lu tu. W efek cie – jak po wie -
dział – stwo rzył zbiór nie zwy kły, „ab so -
lu te Mo nar chie”. Bo ko lek cja za wie ra
dzie ła lu dzi nie za leż nych od sztucz nych,
nie po trzeb nych i głu pich ogra ni czeń. Za -
leż nych na to miast tyl ko od praw sztu ki, za -
leż nych tyl ko od twór czej wol no ści.
A na za koń cze nie tych przy kła dów od wo -
łam się jesz cze do wiel kie go znaw cy
sztu ki lu do wej, a tak że ma lar stwa ama tor -
skie go, czy li prof. Ma ria na Po krop ka,
nie kwe stio no wa ne go au to ry te tu w za kre -
sie sztu ki lu do wej i ma lar stwa ama tor skie -
go. To by ły wy kła dow ca uni wer sy tec ki,
i do daj my jesz cze: twór ca oraz wła ści ciel
nie zwy kłe go Mu zeum Pol skiej Sztu ki
Lu do wej w Otrę bu sach. Za wsze mó -
wił – tak że na kon fe ren cji o sztu ce ama -
tor skiej w Na kle Ślą skim w li sto pa -
dzie 2007 ro ku – że Tre foń jest
„nie po wta rzal ny i je dy ny”. W re fe ra cie
sztu ka, ma lar stwo ślą skie – róż ni ce i po -
do bień stwa na tle sztu ki lu do wej i ama tor -
skiej” pod kre ślał, iż jako ko lek cjo ner nie
tyl ko zna on ma lar stwo ama tor skie, ale zna
wszyst kich je go twór ców. To praw da, bo
ów ko lek cjo ner tym róż ni się od rzesz mu -
ze al ni ków, zaj mu ją cych się tą dzie dzi na
sztu ki, że zna tzw. te ren ba daw czy, to zna -
czy te ren dzia ła nia i pra cy ar ty stów. A dla
mu ze al ni ków jest on czę sto ob cy. W efek -
cie ta cy mu ze al ni cy pre fe ru ją swój ga bi -
net nad po by tem w pra cow ni ma la rza,
czy rzeź bia rza. Na to miast od lat 60.
XX wie ku ten bez po śred ni kon takt z ar -
ty stą za wsze pre fe ro wa ła zna ko mi ta ślą -
ska et no graf ka i mu ze olog Kry sty na
Kacz ko. Jej śla dem po szła ra czej tyl ko
garst ka mu ze al ni ków. Z kim więc miał wy -
mie nić swo je do świad cze nia Tre foń,
na któ re go to wa rzy stwo mu ze al ne pa trzy -
ło, jak na „ob ce go”, w naj lep szym przy -
pad ku nie groź ne go pa sjo na ta. I jesz cze
jed na po stać wy po wia da ją ca się z en tu zja -
zmem o pa sjo na cie z Ha lem by. To twór -
ca teo rii me ta we ry zmu, czło wiek wie lu pa -
sji – bo i ma larz, i rzeź biarz, kom po zy tor,
re ży ser, wresz cie czło wiek, któ ry w 1995
ro ku za ło żył Me ta we ry stycz ną Par tię

Sta ni sław
Ge rard Tre foń
– ko lek cjo ner

ma rzeń
MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Stanisław Gerard Trefoń

Ko lek cja Sta ni sła wa Ge rar da Tre fo nia w pol skim, ale tak że eu ro pej skim
ko lek cjo ner stwie i mu ze al nic twie jest zja wi skiem wy jąt ko wym

Ma rian Po kro pek
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Sztu ki i My śli Twór czej – to zna czy
przed wcze śnie zmar ły Piotr Szmit ke
(1955–2013). O ma lar stwie in tu icyj nym
nie miał jed no znacz nej opi nii. Ale po dzi -
wiał je go twór ców; a Tre fo nia za pa sję gro -
ma dze nia ob ra zów twór ców na iw nych.
Mó wił „Tre foń jest wiel ki, ten fa cet jest
praw dzi wie wiel ki…”. Tłu ma czył też:
„Ci ma la rze, to są po pro stu ar ty ści, nie ja -
kieś pa lan ty, któ rzy ma ją tyl ko dy plo my
ASP, i nic nie ro bią”. Ta ki był Szmit ke
– bez kom pro mi so wy i uczci wy.

A jak na swo je do ko na nia
pa trzy sam ko lek cjo ner?

Ci któ rzy go zna ją wie dzą, że za wsze
jest od da ny swo jej pa sji. Ale pew ne go ra -
zu wy znał z ża lem: „Do 2012 ro ku, kie -
dy ob cho dzi łem ju bi le usz 60. lat mo je go
ko lek cjo ner stwa, ani Pań stwo, ani wła dze
wo je wódz twa ślą skie go, ani urzę dy ślą -
skich miast nie wspie ra ły mo jej pra cy spo -
łecz nej. Ni gdy nie otrzy ma łem ja kiej kol -
wiek re kom pen sa ty. Nikt nie chciał uznać
mo jej chę ci ra to wa nia na szej wspól nej,
ma łej oj czy zny od za gła dy kul tu ral nej.
Od wie lu lat od wie dzam urzę dy miast
i gmin pro sząc pre zy den tów, bur mi strzów,
rad nych, na czel ni ków o wspar cie mo jej
ko lek cji, te go co ro bię. Za wsze koń czy -
ło się na obiet ni cach”. Te sło wa za miesz -
czo ne są w dwu to mo wej pra cy o ma la -
rzach in tu icyj nych au tor stwa Tre fo nia
Twór cy in tu icyj ni z ko lek cji Ba rwy Ślą ska
wy da nej w 2015 ro ku. Te go ty pu sło wa nie
są ty po we dla ko lek cjo ne ra, są mu wręcz
ob ce. A te raz in ne cza sy, in ne re alia.
W 1865 ro ku Ka rol Miar ka z bó lem for -
mo wał swój głos „wo ła ją ce go na pusz -
czy”. Skąd od wo ła nie do te go kla sy ka pol -
skiej my śli na Gór nym Ślą sku. Ano z te go
po wo du, że i głos Tre fo nia jest „gło sem
wo ła ją ce go na pusz czy”. In nym nie po li -
tycz nym, ale kul tu ro wym, ale w efek -
cie – nie tyl ko sen su lar go – jed nak po li -
tycz nym i pa trio tycz nym. Chce nas
bo wiem ura to wać od „za gła dy kul tu ral -
nej”. Na prze kór krwio żer czej ta niej po -
pkul tu rze i wszech ogar nia ją cej glo ba li za -
cji de gra du ją cej war to ści niemiesz czą ce

się w li nii pro gra mo wej pro mu ją cej mier -
no tę opa ko wa ną w atrak cyj ność chwi li. To
jest praw dzi we wy zwa nie i obo wią zek dla
nas współ cze snych. Bo prze cież w in nych
kra jach eu ro pej skich te go ty pu zbio ry
gro ma dzą ce ów nie zwy kły nurt sztu ki
miesz czą się w pięk nych mu ze ach. Tam
nurt ma lar stwa in tu cyj ne go jest usta -
wicz nie waż ny. I war to w tym miej scu
przy wo łać współ cze snych kry ty ków sztu -
ki; tych z Za cho du. W tym i roz wa ża nia
ta kich zna ko mi to ści, jak znaw czy ni sztu -
ki na iw nej Bar ba ra Sa fa ro va. „Za uważ my,
że – jak czy ta my w ty po wych roz wa ża -
niach o tym zja wi sku – sa mo po ję cie art
brut po ja wi ło się po ka ta kli zmie II woj ny
świa to wej” pod czas któ rej ide ały po stę pu
i hu ma ni zmu prze kształ ci ły się w im puls
lu do bój czy. Dziś ży je my już w in nych cza -
sach. W świe tle zna czą ce go roz sze rze nia
krę gu sztu ki na iw nej, my śle nie Du buf fe -
ta – o któ rym nie co sze rzej po ni żej – sta -
ło się źró dłem słusz nych py tań. Gdzie le -
ży gra ni ca po mię dzy „sztu ką kul tu ral ną”,
a art brut? Wie lu „pro fe sjo nal nych” ar ty -
stów nie kry je dziś fak tu, że są sa mo uka -
mi, a z dru giej stro ny nie któ rzy ar ty ści
przy pi sy wa ni do te go nur tu ma ją wyż sze
wy kształ ce nie. Co za tem kry je się za od -
no wie niem w ostat nim cza sie za in te re so -
wa nia ty mi pra ca mi? Czy włą cze nie art
brut do wy staw głów ne go nur tu sztu ki
w fun da men tal ny spo sób zmie nia po -
strze ga nie tej sztu ki przez mu zea i in sty -
tu cje kul tu ry?”.

Wil helm Uhde i Je an Du buf fet
oraz Sta ni sław Tre foń.
Czy li: zna ni i nie zna ny

Te dwie zna czą ce po sta cie kul tu ry eu -
ro pej skiej przy wo łu je my, aby uka zać ich
pre kur sor skie do ko na nia w za kre sie roz -
po zna nia i do ku men to wa nia sztu ki na iw -
nej okre śla nej też ja ko „out si der art.”, „vi -
sio na ry art.”, czy choć by „self -tau ght
art.”. Przed sta wi my ich dzia ła nia, aby da -
lej na ich tle uka zać po szu ki wa nia, roz ter -
ki, dy le ma ty i do ko na nia Tre fo nia. Ale za -
znacz my jed no. Od po cząt ku mi mo owych
roz te rek był kon se kwent ny. Na swój spo -

sób ro zu miał to, co jak że pięk nie po wie -
dział Lu igi Dal la pic co la, wło ski re pre zen -
tant do de ka fo nii: „Gdy by przy szło stwier -
dzić któ re goś dnia ist nie nie jed nej ogól nej
ten den cji za miast ten den cji róż no rod -
nych, dzień ta ki ozna czał by ko niec sztu -
ki”. A te raz wspo mnia ny Wil helm Uhde
(1874–1947). To nie miec ki mar chand
i ko lek cjo ner, kry tyk sztu ki, pi sarz, a na -
de wszyst ko od kryw ca wie lu ma la rzy
na iw nych, zwłasz cza tych naj więk szych.
W opo zy cji do pa nu ją cych wów czas  tzn.
w la tach 20. XX wie ku ka no nów ar ty -
stycz nych – zwró cił uwa gę na coś zgo ła
od mien ne go, na coś co by śmy mo gli
okre ślić ja ko sztu kę pry mi tyw ną. Zaś
w za kre sie in te re su ją ce go nas ma lar stwa
zwró cił uwa gę na ma la rzy „go łę bie go ser -
ca”. W pierw szym przy pad ku trze ba by
jesz cze przy wo łać et no gra ficz ne i an tro -
po lo gicz ne za in te re so wa nia sztu ką lu -
dów Czar ne go Lą du czy Oce anii. Za chwy -
cił się też ku bi sta mi; w tym choć by
dzie ła mi Pa blo Pi cas sa. A dla nas jest
szcze gól nie waż ne, że od krył sa me go
Cel ni ka Ro us se au, czy li Hen ri Ju lie na Féli -
xa Ro us se au, owe go „bo ga pry mi ty wi -
stów”. A po nad to od krył i opie ko wał się
tak zna czą cy mi twór ca mi – dziś ikonami
nur tu ma lar stwa na iw nych – i to w wy mia -
rze świa to wym, jak: Lo uis Vi vin, Séra phi -
ne Lo uis, André Bau chant i Ca mil le
Bom bo is. W ten spo sób je ste śmy u za ra -
nia in te re su ją ce go nas zja wi ska kul tu ro -
we go. Do ko nu jąc te go od kry cia Uhde żył
w krę gach ów cze snej eu ro pej skiej eli ty.
Ro zu miał isto tę sztu ki, ów cze sne po szu -
ki wa nia ar ty stycz ne, skut ki eu ro po cen try -
zmu, fa scy na cję tym co in ne, „eg zo tycz -
ne”. A te raz Je an Du buf fet, a wła ści wie
Je an Phi lip pe Ar thur Du buf fet
(1901–1985). A to z ko lei fran cu ski ma -
larz i rzeź biarz. Tak że ko lek cjo ner. Je go
przy ja ciół mi by li choć by Paul Elu ard, Je -
an Fau trier, André Gi de, Je an Paul han,
i jesz cze Mar cel Du champ, czy André Bre -
ton. A za tem zna czą ce po sta ci tam tej do -
by. A nad to Du buf fet był twór cą po ję cia
„art brut”, któ re go an glo sa skim od po wied -
ni kiem jest okre śle nie „out si der art.”.
Był też za żar tym – jak to kie dyś po wie -
dział Umber to Eco – ko lek cjo ne rem za -

Emil Brzezina „Wesele nad Kłodnicą”, 71x58, płótno, olej, 1984 Ewald Gawlik „Krajobraz przemysłowy”, 58x68, olej, płyta
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sy gna li zo wa ne go nur tu
sztu ki, sztu ki su ro wej, ory -
gi nal nej, nie po wta rzal nej.
Od kie dy to czy nił?
Od lat 40. XX wie ku.
A w 1947 ro ku zor ga ni zo -
wał pierw szą wy sta wę te go
nur tu w jed nej z pa ry skich
ga le rii. To by ło wy da rze nie
ar ty stycz ne i so cjo lo gicz ne;
zwłasz cza wraz z upły wem
cza su. Z za sy gna li zo wa -
nych po wo dów i Uhde
i Du buf fet są zna ni przez
spe cja li stów na ca łym świe -
cie. ATre foń prze ciw nie nie
jest zna ny. Uhde i Du buf fet
mie li ge nial nych przy ja -
ciół, ar ty stów i my śli cie li,
a kto mógł te go ty pu do -
świad czeń udzie lić pa sjo na -
to wi z Ha lem by? Prze cież
czy nił to sa mo na obrze żach
Eu ro py, gdzieś w za po -
mnia nym za kąt ku Gór ne go
Ślą ska. W swo jej książ -
ce – Twór cy in tu icyj ni z ko -
lek cji Bar wy Ślą ska, wy da -
nej w 2015 ro ku in for mu je:
„Praw dzi we ko lek cjo no -
wa nie roz po czą łem w 1952
ro ku…”, a za tem za le d -
wie oko ło kil ka lat póź niej
od Du buf fe ta. Fe no men,
któ ry zmu sza do re flek sji
i po dzi wu. Był za tem Tre -
foń trze cim, mo że czwar tym, na pew no
jed nym z nie licz nych w Eu ro pie, świa do -
mym swej ro li ko lek cjo ne rem sztu ki na -
iw nej. Jest za tem prze ra ża ją ce i po ra ża -
ją ce to, że je go do ko na nia nie są sze rzej
zna ne. 

Isto ta ko lek cji

Ko lek cja Tre fo nia, po dob nie jak Du buf -
fe ta, jest kla sycz ną ko lek cją pry wat ną.
A ko lek cje te go ro dza ju, jak sam pi sze:
„no szą oso bi ste ce chy ko lek cjo ne ra, wy -
ra ża ją one i po ka zu ją je go za in te re so wa -
nia, oso bo wość i wraż li wość, a te go czę -
sto bra ku je zbio rom mu ze al nym”. Do dam,
że one owej ce chy ni gdy nie ma ją. I to nie
tyl ko ze wzglę dów for mal nych. Ma za tem
ra cję wspo mnia ny Ma rian Po kro pek, kie -
dy pi sze: „Jak że czę sto po zo sta jąc bez rad -
ny mi w de fi nio wa niu sztu ki, stwier dza my
wprost, że ta czy in na sztu ka nam się po -
do ba lub nie. Wy da je mi się, że ta ką po -
sta wę przy jął Sta ni sław G. Tre foń…”. Jest
to bo wiem ce cha ko lek cji pry wat nych,
a w przy pad ku ko lek cjo ne ra z Ha lem by
jest to im pe ra tyw to wa rzy szą cy mu usta -
wicz nie. Ta mo ja opi nia jest zbież na z au -
to ry te tem nie pod wa żal nym, to jest Alek -
san drem Jac kow skim. Pi sał wszak że:
„Ce chą ko lek cji pry wat nych jest ich au -
tor ski cha rak ter. Tym przede wszyst kim
róż ni się od mu ze al nych, że wy ra ża za in -
te re so wa nia zbie ra cza, je go oso bo wość
i wraż li wość (…). W od róż nie niu od mu -
ze ów, któ re po sia da ją dzie ła tyl ko naj bar -
dziej zna nych ma la rzy, ja ko zbiór uka zu -

je stan i po ten cjał twór czo ści ślą skich ama -
to rów…”. Pro gram dzia łań Tre fo nia zo -
stał przez nie go sfor mu ło wa ny pro sto, ale
i ka te go rycz nie. U je go źró deł tkwi oso -
bi sta pa sja, za uro cze nie zja wi skiem, któ -
rego in ni – nie oszu kuj my się, spe cja li -
ści – nie do strze ga li, lek ce wa ży li,
ne go wa li. Za wsze mu siał do trzeć do każ -
de go twór cy, to by ło je go ce lem i ma rze -
niem, i ma rze niem by ło też zdo by cie ko -
lej nych ob ra zów, i roz mo wa. Od za ra nia
u pod staw je go ko lek cji le ża ła idea kom -
plek so wo ści czy li zgro ma dze nia ca ło -
kształ tu do rob ku ma lar stwa na iw ne go
czy li ina czej niż w przy pad ku ko lek cji mu -
ze al nych, któ re za zwy czaj gro ma dzą dzie -
ła wy bit ne i zna czą ce. Po dej ście ko lek cjo -
ne ra by ło in ne. No wo cze sne na mia rę
na szych cza sów.

Za war tość ko lek cji

Ko lek cja Tre fo nia sku pia ob ra zy szcze -
gól ne go nur tu ar ty stycz ne go. Po pro stu ta -
kie jak nie gdyś pi sał Je an Du buf fet po wsta -
łe „z sa mot no ści i czy stych au ten tycz nych
twór czych im pul sów – gdzie nie prze szka -
dza ją oba wy o kon ku ren cję, uzna nie i pro -
mo cję spo łecz ną – są z tych sa mych fak -
tów cen niej sze niż pro duk cja
pro fe sjo na li stów (…) nie mo że my unik nąć
po czu cia, że   w od nie sie niu do tych dzieł,
sztu ka kul tu ral na w ca ło ści wy da je się być
grą da rem ne go spo łe czeń stwa, pa ra dą
nie udol ną”. I tej wła śnie sztu ki Tre foń był
jed nym z pol skich – obok Alek san dra Jac -
kow skie go, czy po gar dza nej ze wzglę dów

ide olo gicz nych – ka pi ta na
KM MO w Ka to wi -
cach – ale też opie kun ki
ma la rzy ama to rów, z cza -
sem pi sar ki Iza be li Czaj ki -
-Sta cho wicz (1893–1969),
czy nie miec kie go dzien ni -
ka rza, miesz ka ją ce go
w Pol sce Lu dwi ga Zim me -
re ra (1924–1987) – „lu -
bow ni ków”. I to po nad
60 lat te mu. W efek cie je -
go ko lek cja jest dzie łem
nie zwy kłym; po pro stu
zbio rem ory gi nal nym, bo -
ga tym, re pre zen ta tyw nym.
Za ra zem nie po wta rzal -
nym. I to na wet w ska li
świa to wej – mi mo nie wąt -
pli wej po twier dza ją cej tę
opi nię po trze by do głęb nej
i żmud nej ana li zy do ku -
men ta cyj nej. Wie lo stron -
ność gór no ślą skie go ko -
lek cjo ne ra, wie lo stron ność
je go dzie ła, roz pa try wać
na le ży w wie lu kon tek -
stach. Na po cząt ku hi sto -
rycz nym, a da lej so cjo lo -
g icz  no  - spo  łecz  nym,
kul tu ro wym i ar ty stycz -
nym. A mo że i po li tycz -
nym? Tak że re gio nal nym.
Wspo mnia ny wy miar hi -
sto rycz ny ko lek cji zbie ra -
cza z Ru dy Ślą skiej po le -

ga na do ku men ta cji fe no me nu sztu ki
„na iw nej”. Oka zu je się, że twór ca ko lek -
cji czę sto wy prze dził pro fe sjo nal ne in sty -
tu cje kul tu ry ba da ją ce ten fe no men. Od krył
bo wiem spon ta nicz ną po trze bę twór czo -
ści lu dzi po zba wio nych wy kształ ce nia
aka de mic kie go kie dyś w re aliach so cja li -
zmu. I wcze śniej. Wte dy już mu zea za in -
te re so wa ły się tym, co by ło na ka zem so -
cja li stycz nej po li ty ki. To co spon ta nicz ne,
od dol ne zo sta ło jed nak wpi sa ne w do gmat
„ro bot ni czej, pro le ta riac kiej wi zji świa ta”.
Praw dzi we go wol ne go du cha ma la rzy
„na iw nych” nie do strze ga no. I tak oto Tre -
foń do ko nał do ku men ta cji te go, co by ło
spon ta nicz ne, a z cza sem – jak to okre ślił
znaw ca sztu ki ama tor skiej Se we ryn A. Wi -
słoc ki – pod le ga ło „ma ni pu la cjom po li tycz -
nym”, ma ni pu la cjom do ko ny wa nym tak -
że przez dy żur nych mu ze al ni ków. 

Tre foń z nie zwy kłą in tu icją, a po tem ro -
sną cą kom pe ten cją wzbo ga co ną o do -
świad cze nia znaw ców przed mio tu, zdo łał
uchwy cić coś, co w swej ge ne zie by ło fa -
scy nu ją ce. By ła to po trze ba ze tknię cia się
warstw nie -eli tar nych z du chem błą ka ją -
cym się i in spi ru ją cym ich ser ca, du sze,
umy sły ale na de wszyst ko wy obraź nię. Tak
oto wi dze nie rze czy wi sto ści, jej prze ży wa -
nie wśród wspo mnia nych warstw by ło i jest
po pro stu in try gu ją cym i nie po wta rzal nym
zja wi skiem spo łecz nym. Zja wi skiem, któ -
re za owo co wa ło szcze gól nym ro dza jem
ak tyw no ści. Sza rość co dzien no ści, jej
rytm, swo ista ba nal ność nie znu dzi ły tych
lu dzi. Szu ka li cze goś wię cej. Chcie li zmie -
niać to, czego po zor nie zmie nić nie moż -
na. Sta li się ak tyw ni.

Józef Gajzler „Widok na Babią Górę”, 60x50, 1986
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Tre foń – przy ja ciel lu dzi
wol nych

Owi twór cy „ama to rzy
dnia siód me go” – sta li się de -
wian ta mi rze czy wi sto ści, bo
chcie li być lep si i chcie li aby
lep si by li też od bior cy ich
dzieł. To zmu si ło ich do ak -
tyw no ści, do re ali za cji swo -
ich ma rzeń i wy obra żeń. Po -
szu ki wa li te go, co Do bre i, co
Pięk ne. A owa ak tyw ność
spo łecz na by ła po pro stu
nie zgo dą na czas po gar dy,
w któ rej przy szło im żyć; żyć
w do bie re al ne go so cja li -
zmu. I stąd zro dzi ła się swo -
iste go ro dza ju uszcze gó ło -
wio na for ma ak tyw no ści
spo łecz nej, ak tyw no ści kul -
tu ral nej. A mo że wię cej, ak -
tyw no ści kul tu ro wej. Tym
sa mym zro dził się swo isty
próg li mi nal ny mię dzy tym,
co spo łecz ne a tym, co by ło
dro gą do ab so lu tu; czy li
do sztu ki. To wi dział i do ku -
men to wał Tre foń. I do daj my,
że ze swo ich wła snych środ -
ków. Po wtórz my. Twór cy
nie pro fe sjo nal ni to w do bie
so cja li zmu praw dzi wi out si -
de rzy sku pie ni w róż nych
ama tor skich ko łach pla stycz -
nych. Jak w gru pie ja now -
skiej, za brskiej czy choć by rudz kiej. I tyl -
ko chi chot hi sto rii wy ja śnia, że de cy den ci
owych cza sów nie zda wa li so bie spra wy
z te go, że po pie ra jąc ten nurt ar ty stycz ny
dzia ła li prze ciw ko pod sta wom sys te mu.
Wszak owi twór cy nie chcie li być „ro bo -
la mi” – czy jak gło si ła ów cze sna pro pa gan -
da – człon ka mi „przo du ją cych od dzia łów
kla sy ro bot ni czej”. Oni by li re al ny mi,
praw dzi wie wol ny mi twór ca mi. I oto stał
się cud. W ich przy pad ku do szło do odej -
ścia, przej ścia od ma te rii do kul tu ry, do szło
do odej ścia od na tu ry w kie run ku jej twór -
cze go wy ra ża nia. Dzia ła li tak, jak ich po -
przed ni cy, owi „lu bow ni cy sztu ki” (czy li
cho dzi o na wią za nie do „Związ ku Lu bow -
ni ków Sztu ki Za sto so wa nej”); oni te raz
sta li się mi ło śni ka mi i krze wi cie la mi sztu -
ki. Wkro czy li w świat wy obraź ni i uko je nia
swo ich wła snych ma rzeń i wy obra żeń. To
wszyst ko Tre foń ro zu miał i do ku men to wał.
Do strzegł, że w owej spon ta nicz no ści tkwi
praw dzi wa i ory gi nal na sztu ka. I co z te go
wy ni ka? Uświa do mił so bie nie tyl ko pięk -
no sztu ki in tu icyj nej, ale tak że i głę bo ki jej
sens. Bo to praw dzi wa sztu ka. Mo że za tem
z oka zji 100-le cia te go nur tu sztu ki war to jed -
nak udzie lić po mo cy ko lek cjo ne ro wi i nam
wszyst kim, spo łe czeń stwu i pod jąć dzia ła -
nia zmie rza ją ce do po wo ła nia mu zeum
„ma lar stwa in tu icyj ne go”.

Dla cze go ko lek cja Tre fo nia jest waż na?

Od po wie dzi na tak po sta wio ne py ta nie
są na der pro ste. Przede wszyst kim na le -
ży więc po wie dzieć, że:

– ko lek cja ma cha rak ter pry wat ny i jest
gro ma dzo na ze środ ków wła snych ko lek -
cjo ne ra;

– jest to zbiór zwłasz cza ob ra zów gro -
ma dzo nych od po nad 60 lat, ob ra zów re -
pre zen tu ją cych je den kon kret ny nurt sztu -
ki, co spra wia, że do ku men tu je ów nurt
w aspek cie hi sto rycz nym, łącz nie z za cho -
dzą cy mi w ta kiej per spek ty wie zmia na mi;

– ta per spek ty wa spra wia że jest to dzia -
ła nie uni kal ne w ska li pol skiej, i sze rzej
eu ro pej skiej;

– ko lek cja jest gro ma dzo na kom plet nie,
a jej au tor usta wicz nie kon sul tu je swo je
dzia ła nia z wy bit ny mi spe cja li sta mi;

– w ko lek cji za zna cza się usta wicz nie
pięt no sa me go ko lek cjo ne ra, a za tem zgod -
nie z ce lem pro gra mo wym zbiór Tre fo nia
obej mu je prak tycz nie ca ły nurt ma lar stwa
in tu icyj ne go, po wtórz my ca ły, a nie tyl ko

pra ce naj bar dziej war to -
ścio we ar ty stycz nie;

– w efek cie ko lek cja jest
nie tyl ko dzia ła niem uka -
zu ją cym zarówno kon kret -
ny nurt ar ty stycz ny, jak
i dzia ła niem do ku men tu ją -
cym pe wien szcze gól ny
nurt dzia łań o cha rak te rze
so cjo lo gicz nym;

– ko lek cja jest efek tem
bez po śred nich kon tak tów
ko lek cjo ne ra z wszyst ki -
mi twór ca mi;

– lo sy ko lek cji, jej hi sto -
ria ob ra zu je też sto su nek
do ko lek cji spe cja li stów,
jak i zmian ustro jo wych;
róż ni cy mię dzy cza sa mi
PRL -u (ów cze sny mi ma -
ni pu la cja mi), jak i do by
współ cze snej”.

No i jesz cze jed no; ko -
lek cja za wie ra ob ra zy
mię dzy in ny mi ta kich
twór ców, jak: Mi ro sław
Ba la wej der, Bar ba ra Har -
but, Jó zef Cop, Ewald
Gaw lik, Pa weł Garn corz,
Lu dwik Ho lesz, An to ni
Ja ro min, Bro ni sław
Kraw czuk, Jó zef Gaj zler,
Mi chal Lit kiw, Wła dy -
sław Lu ciń ski, Ju liusz
Mar cisz, Ma rian No wot -
ny, Wal de mar Piecz ko,

Je rzy Se wi na, Bo le sław Sku lik, Je rzy
So co wa, Ewa So ska, Er win Sów ka, Ge -
rard Urba nek, Le opold Wró bel i Pa weł
Wro bel; i wie lu, wie lu in nych.

Post scrip tum

Do brze za tem, że przy Wy daw nic twie
„Śląsk” po wsta je gru pa pa sjo na tów mu -
ze al ni ków, hi sto ry ków sztu ki, hi sto ry -
ków, et no lo gów i an tro po lo gów, ba, na wet
mu zy ków, a tak że ma larzy tzw. na iw nych,
któ rych ce lem jest dzia ła nie na rzecz po -
wo ła nia Mu zeum Ma lar stwa In tu icyj ne -
go i Art. Brut. Pa mię taj my też, że 10 sierp -
nia 1926 ro ku od by ła się pierw sza
wy sta wa sztu ki ama tor skiej w No wej
Wsi (Ru da Ślą ska), w re stau ra cji Ery ka
Gó rec kie go. ■

Jan Jagoda „Górnicze anioły”, akryl, płótno, 100x80, 2016

Sta ni sła w Ge rar d Tre fo ń został uhonorowany m.in. następującymi nagrodami:

◗ NA GRO DA SKARB NI KA ŚLĄ SKIE GO 2008
◗ ZA SŁU ŻO NY DLA WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO 2008
◗ HA NY SY 2010
◗ NA GRO DA NOT GEL DA ŚLĄ SKIE GO 2010 RU DA ŚLĄ SKA
◗ ZA SŁU ŻO NY DLA MIA STA RU DA ŚLĄ SKA 2013
◗ NA GRO DA HO NO RO WA MIEJ SKIEJ BI BLIO TE KI PU BLICZ NEJ

W RU DZIE ŚLĄ SKIEJ – „BI BLIO SY” – 2015
◗ NA GRO DA IM. WOJ CIE CHA KOR FAN TE GO PRZY ZNA WA NA

PRZEZ ZWIĄ ZEK GÓR NO ŚLĄ SKI 2016
◗ NA GRO DA MAR SZAŁ KA WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO ZA UPO WSZECH NIA NIE

I OCHRO NĘ DÓBR KUL TU RY 2016 / ZA UPO WSZECH NIA NIE
SZTUK PLA STYCZ NYCH
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B
ył przed sta wi cie lem te go po ko le nia
Gór no ślą za ków, któ re po kil ku set

la tach ob cej ad mi ni stra cji pań stwo wej
przy szło na świat w wol nej Pol sce.
Uro dził się 20 ma ja 1931 r. Do chwi li
wy bu chu II woj ny świa to wej zdo łał
ukoń czyć za le d wie pierw szą kla sę pol -
skiej szko ły po wszech nej w My sło wi -
cach. Z ko lei w trak cie oku pa cji hi tle -
row skiej przez pięć lat uczęsz czał
do miej sco wej szko ły pod sta wo wej
Deut sche Umschu lung. W kon se kwen -
cji z chwi lą za koń cze nia dzia łań wo jen -
nych był jak więk szość je go ró wie śni -
ków dwu ję zycz ny. Mó wił po nie miec ku,
a na co dzień po słu gi wał się gwa rą ślą -
ską. Z li te rac kim ję zy kiem pol skim ze -
tknął się do pie ro w Stu dium Dra ma tycz -
nym ist nie ją cym przy Te atrze Ślą skim,
do któ re go zo stał przy ję ty w 1950 r.

Sztu ki ak tor skiej na ucza ło tam wte dy
gro no zna ko mi tych ak to rów i ce nio nych
wy cho waw ców, na cze le z przy by łym
z Kra ko wa wy pró bo wa nym ak to rem
Ju liu sza Oster wy Wła dy sła wem Woź ni -
kiem, a tak że re du tow cem Ro ma nem Za -
wi stow skim i póź niej szym dy rek to rem
Te atru Ślą skie go Gu sta wem Ho lo ub -
kiem. W gro nie po zo sta łych je go wy kła -
dow ców by li po nad to m.in. pi sa rze
i kry ty cy te atral ni: Zdzi sław Hie row ski,
Alek san der Baum gard ten i Wil helm
Szew czyk.

Zgod nie z du chem cza su re kru tu ją ca
się w więk szo ści ze śro do wisk ro bot ni -
czych mło dzież, zmu szo na by ła w trak -
cie trzech lat na ucza nia w Stu dium nie
tyl ko wzmoc nić swo je kom pe ten cje
kul tu ro we i przy swo ić okre ślo ny za sób
wie dzy z za kre su kul tu ry i li te ra tu ry pol -
skiej, ale przede wszyst kim zdo być
umie jęt ność płyn nej wy mo wy i swo bo -
dy ope ro wa nia dłu gi mi fra za mi li te -
rac ki mi, przy rów no cze snej po trze bie
zmia ny wy stę pu ją cych w gwa rze ślą skiej
ak cen tów. Dla te go też, jak wspo mi nał

Kraw czyk, był to dla nie go czas au ten -
tycz nej mor dę gi. Ale o dzi wo, na dy plom
ak tor ski przy go to wał pod opie ką Gu sta -
wa Ho lo ub ka wy bra ne frag men ty ro li Ja -
na z Fan ta ze go Ju liu sza Sło wac kie go,
a osta tecz na we ry fi ka cja je go pre dys po -
zy cji ar ty stycz nych, na stą pi ła z chwi lą
przy go to wa nia ro li Edwi na w ko me dii
Alek san dra Fre dry Od lud ki i po eta
w paź dzier ni ku 1954 r.

Ufor mo wa ny przez kil ku set let nią tra -
dy cję gór no ślą skiej kul tu ry ple bej skiej
i trud ne do świad cze nia lat woj ny i oku -
pa cji hi tle row skiej adept, zdo łał w trak -
cie za le d wie kil ku lat na uki na ty le
przy swo ić so bie taj ni ki lwow sko -kra -
kow skiej tra dy cji te atral nej, że nie ba -
wem mógł pod jąć trud po szu ki wa nia
swo je go em ploi. Naj wcze śniej też
w gro nie swo ich uta len to wa nych gór no -
ślą skich ró wie śni ków: Ja na Kle men sa,
Win cen te go Gra bar czy ka i Sta ni sła wa
Brud ne go, za ist niał ja ko twór ca po sta -
ci z kla sy ki dra ma tur gii na ro do wej
i eu ro pej skiej. 

W po cząt ko wym okre sie swo jej ka rie -
ry ak tor skiej naj więk sze suk ce sy od no -
sił ja ko amant w utwo rach ro man tycz -
nych, w tym m.in. ko me diach Fre dry
i Mus se ta. W znacz nym stop niu by ło to
kon se kwen cją je go wa lo rów psy cho fi -
zycz nych, w tym zwłasz cza szczu płej
i pro por cjo nal nej bu do wy cia ła. Nie -
mniej za sko cze niem dla wi dow ni był
sam fakt, że ten te atral ny ko cha nek
swo bod nie pre zen tu ją cy ro man tycz ne ty -
ra dy mi ło sne, któ ry jesz cze przed nie -
speł na kil ko ma la ty z tru dem ar ty ku ło -
wał w li te rac kim ję zy ku pol skim swo je
po trze by, to miej sco wy ab sol went stu -
dia. O tym ja ką w związ ku z tym zmu -
szo ny był po ko nać dro gę, naj le piej
świad czy utrzy ma na w kla sycz nym
pięk nie po stać Gu sta wa w Ślu bach pa -
nień skich Fre dry z paź dzier ni ka 1959 r.
w re ży se rii Edwar da Ży tec kie go, z udzia -

łem He le ny Roz wa dow skiej i Ro ma na
Hie row skie go. Kry ty ka pi sa ła, że ak to -
rom uda ło się prze nieść za mie rzo ną
przez au to ra lek kość wi do wi ska, „jak
gdy by w po wie trzu, mię dzy tam tą epo -
ką a na szy mi la ty”. Isto ta ta jem ni cy
tkwią cej w ta len cie ak tor skim Ber nar da
Kraw czy ka, tkwi ła w tym, że za le d wie
w trak cie kil ku lat, po zba wio ny tra dy -
cji te atral nej mło dy czło wiek, przy -
swo ił so bie nie tyl ko taj ni ki pol skie go ję -
zy ka li te rac kie go, ale i swo bo dę by cia
w sa lo nie szla chec kim.

Po zdo by ciu tych umie jęt no ści i ich
po zy tyw nej we ry fi ka cji przez kry ty kę,
na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć -
dzie sią tych ujaw ni ła się w je go ak tor -
stwie na tu ral na skłon ność do kre owa nia
po sta ci nie za wsze po zy tyw nych, ale nie -
zmien nie cie płych, opro mie nio nych
szcze gól nym ro dza jem ra do ści ży cia,
peł nych po go dy du cha i hu mo ru. Wte -
dy też uze wnętrz ni ła się ta szcze gól na
cecha je go ak tor stwa, ja ką by ła na lu do -
wy spo sób skry wa na prze wrot ność je go
po sta ci. Ta kim był m.in. Ore stes w Ifi -
ge nii w Tau ry dzie Jo ha na Wol fgan ga Go -
ethe go w re ży se rii Ja na Bi czyc kie go
w czerw cu 1961 r. Do daj my, że w swo -
jej ka rie rze nie uni kał po sta ci zło żo nych,
jak kol wiek nie wie lu znaj du je my bo ha -
te rów cham skich i bru tal nych, wy zby -
tych skru pu łów i zdol nych do każ dej
pod ło ści. Nie ak cep to wał bo ha te rów
gra nych nie ja ko wbrew so bie. Je śli już
mi mo wszyst ko przy szło mu zmie rzyć
się z te go ro dza ju po sta cią, to za wszel -
ką ce nę bro nił ją przed osta tecz nym po -
tę pie niem, nie za tra ca jąc rów no cze śnie
praw dy o niej. Ta kim był m.in. je go Mar -
cin w Ostat nim od cin ku dro gi Ire ne usza
Ire dyń skie go, z kwiet nia 1962 r., o któ -
rym nasz zna ko mi ty kry tyk te atral ny
Bo le sław Su rów ka, w re cen zji za ty tu ło -
wa nej Pro blem dla mi li cji, ale nie dla
sce ny m.in. pi sał: „ostat ni cham”, „mło -

Ber nard
Kraw czyk
– ak tor wszech stron ny

i de li kat ny

ANDRZEJ LINERT
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dy by czek”, „bi ty w dzie ciń stwie czło -
wiek”. Po mi ja jąc świę te obu rze nie au -
to ra tych uwag, pod kreśl my, że już
w tym cza sie ob raz czło wie ka w in ter -
pre ta cji Kraw czy ka roz pię ty zo stał po -
mię dzy bie gu na mi dra ma tur gii kla sycz -
nej i współ cze snej. W mia rę jak na ra sta ły
je go do świad cze nia ży cio we i po głę bia -
ła wie dza o czło wie ku, za czę ły po ja wiać
się po sta ci neu ra ste nicz ne i we wnętrz -
nie nie zrów no wa żo ne. Ta ką psy cho pa -
tycz ną po sta cią był m.in. mło dy mnich
Gri go ryj w li sto pa dzie 1962 r. w pra pre -
mie rze Bo ry sa Go du no wa Alek san dra
Pusz ki na w re ży se rii Jó ze fa Wy szo -
mir skie go. Po cząt ko wo spo koj ny i wpa -
trzo ny w mi strza, wraz z roz wo jem ak -
cji stop nio wo prze obra żał się
w sar ka stycz ne go, bez względ ne go i eks -
cen trycz ne go ca re wi cza Dy mi tra.

Ja ko ak tor Ber nard Kraw czyk poj mo -
wa ny był ja ko ar ty sta wie lo stron ny,
któ re go kunszt wy kra czał po za jed ną
pod sta wo wą for mu łę. Ob sa dza ny w sztu -
kach za rów no współ cze snych, jak i kla -
sycz nych, w re per tu arze za rów no ko me -
dio wym, jak i dra ma tycz nym, za każ dym
ra zem od no sił suk ce sy w kształ to wa niu
psy cho lo gii po sta ci. Za wdzię czał to nie
tyl ko wni kli wej ana li zie tek stu, ale
i nie zwy kle sta ran nej dyk cji. Na mar gi -
ne sie ro li Zyg mun ta Au gu sta w Bar ba -
rze Ra dzi wił łów nie Aloj ze go Fe liń skie -
go w re ży se rii Ja na Kle men sa
z kwiet nia 1964 r., Ma ria Po dol ska pi -
sa ła o „rzad ko dziś spo ty ka nej pre cy zji
dyk cji i wy mow no ści ge stu” ak to ra.

Je go umie jęt no ści i pre dys po zy cje po -
zwa la ły mu z po wo dze niem kre ować
po sta ci ro man tycz nych ko chan ków
i wy nio słych do stoj ni ków pań stwo -
wych, w tym m.in. po sta ci kró lów
i wład ców. Przy kła dem te go był m.in.
Alek san der w Od pra wie po słów grec -
kich Ja na Ko cha now skie go w re ży se -
rii Mie czy sła wa Da szew skie go z lu te -
go 1965 r. Bo gac two je go po sta ci
z dra ma tów m.in. Ju liu sza Sło wac kie -
go, Sta ni sła wa Wy spiań skie go, Je rze -
go Sza niaw skie go i Ire ne usza Ire dyń -
skie go, ale tak że Ber tol ta Brech ta,
Je ana Ano uil ha, Lu igi Squ arzi ny, Geo -
r ga Büchne ra i Fio do ra Do sto jew skie -
go, spra wia ło, że obok osób ko me dio -
wych i cza ru ją cych, znaj du je my
bo ha te rów cy nicz nych, czar ne cha rak -
te ry współ cze snej dra ma tur gii. 

Rze czą dość zna mien ną jest, że nie za -
bie gał o moż li wość re ży se rii. Je dy ną
w tym za kre sie je go pró bą by ła pra pre -
mie ra sztu ki ma ło zna ne go pi sa rza z Biel -
ska -Bia łej Je rze go Du dzi ca Po wrót sy -
na mar no traw ne go w ma ju 1964 r.
Nie ste ty spek takl nie od niósł suk ce su,
a je dy nie utwier dził ak to ra w prze ko na -
niu, że je go po wo ła niem jest ak tor stwo.
Je mu też po świę cił się bez resz ty. Po przez
przy pi sa ne mu środ ki ar ty stycz ne wy po -
wia dał swój czas i pa nu ją ce na stro je spo -
łecz ne. Przy kła dem te go był m.in. Bo ha -

ter w Kar to te ce Ta de usza Ró że wi cza
w re ży se rii Ja na Kle men sa w 1965 r., po -
stać po zba wio na po czu cia sen su dzia ła -
nia, nie wi dzą ca dro gi wyj ścia z im pa su,
w ja kim znaj do wa ło się ca łe spo łe czeń -
stwo. By ła to po stać zga szo na i roz le ni -
wio na, po zba wio na pa sji i ja kie go kol -
wiek za an ga żo wa nia. Więk szość cza su
„prze waż nie spał i to nie sam”, pi sa ła Ire -
na Sła wiń ska.

Pry wat nie był jed nak oso bą nie zwy -
kle ru chli wą i dy na micz ną. Pod ko niec
lat sześć dzie sią tych wy stę po wał w ze -
spo le Ka ba re tu Li te rac kie go „Śru ba”,
a tak że w ty tu ło wej ro li w We se lu Fi ga -
ra Pier re’a de Be au mar cha is’go w re ży -
se rii Mie czy sła wa Da szew skie go. W wy -
sta wio nej po mar co wych wy da rze niach
1968 roku sztu ce, stwo rzył po stać,
o któ rej kry ty ka pi sa ła: „po tra fi dać so -
bie ra dę w każ dej sy tu acji”. Bun tu ją cy
się i sprze ci wia ją cy sa mo wo li moż no -
wład ców bo ha ter Kraw czy ka, stał się
tym sa mym nie ocze ki wa nie sym bo lem
ślą skie go trwa nia. W je go do rob ku ar -
ty stycz nym z te go cza su znaj du je my
wiele pierw szo pla no wych ról, m.in.
w sztu kach Woj cie cha Bo gu sław skie go,
Car lo Goz zie go i Lo pe go de Ve gi,
w któ rych za każ dym ra zem oka zy wał
się być wy ma rzo nym bo ha te rem lu do -
wym, wy ra sta ją cym nie mal z tra dy cji
ślą skich elw rów.

W la tach sie dem dzie sią tych je go tem -
pe ra ment pchał go w sy tu acje ko micz -
ne, za bar wio ne de li kat nym od cie niem
klow na dy. Ta kim był Gra biec w Bal la -
dy nie Sło wac kie go z 1974 r. czy też m.in.
Na czel nik Po li cji w gro te sce Sła wo mi -
ra Mroż ka „Po li cja” z 1976 r. W ro lach
tych z po wo dze niem wy ko rzy sty wał
pla stycz ną twarz, na któ rej z ła two ścią
od ma lo wy wał sta ny du cha swo ich sce -
nicz nych po sta ci. Praw da je go sztu ki ak -
tor skiej po zwa la ła mu two rzyć me ta fo -
ry lo su ludz kie go, któ rych pod sta wo wy
atry but spro wa dzał się do po trze by wol -
no ści i wal ki o nią. W 1980 r., w burz -
li wych mie sią cach po li tycz nych zma gań,
ty tu ło wa po stać Hen ry ka IV w dra ma -
cie Lu igi Pi ran del la, przy ję ta zo stała
nie mal ja ko ma ni fest po par cia dla za cho -
dzą cych prze mian. Za li cza ny do ści słej
czo łów ki ze spo łu ka to wic kie go, był
tym ak to rem, w opar ciu o któ re go pre -
dys po zy cje psy cho fi zycz ne bu do wa ny
był re per tu ar. 

Z upodo ba niem śpie wał, tań czył i re -
cy to wał. Stąd też zna ne by ło je go za mi -
ło wa nie do form es tra do wych, o któ rych
po wia dał, że są ide al nie skro jo ne do je -
go tem pe ra men tu i po trze by kon tak tu
z wi dow nią. Rów no cze śnie ból i cier -
pie nie tej ostat niej zda wał się szcze gól -
nie in ten syw nie od czu wać. Dał te mu
wy raz w trak cie sied miu przej mu ją cych
re la cji po sta ci ślą skich ofiar pseu do nau -
ko wych eks pe ry men tów me dycz nych
na zi stów nie miec kich, we wstrzą sa ją -
cym mo no dra mie Jó ze fa Mu sio ła Prze -

słu cha nie, przy go to wa nym w re ży se rii
K. Kut za w 1986 r., a na stęp nie gra jąc
po stać by łe go człon ka NSDAP i PPR
Wik to ra Grze sio ka w Bio gra fii kon tro -
lo wa nej Sta ni sła wa Bie nia sza w 1991 r.

Kie dy w 1993 r. prze cho dził na eme -
ry tu rę, w swo im do rob ku miał po -
nad 130 ról te atral nych. Kry tycz ną ich
ana li zę za mie ści łem w książ ce Ber -
nard Kraw czyk i je go te atry, Ka to wi -
ce 2008. Pe łen ener gii i nie spo ży tej
ra do ści ży cia, a tak że wier ny za dzierz -
gnię tej w la tach mło dzień czych przy jaź -
ni, wy stę po wał da lej. Na wstę pie na sce -
nie Te atru No we go w Za brzu wy stą pił
w to wa rzy stwie ko le gów z ka to wic kie -
go Stu dia Dra ma tycz ne go: Win cen te go
Gra bar czy ka i Ja na Kle men sa w Do zor -
cy Ha rol da Pin te ra, przy go to wa nym
pod opie ką re ży ser ską daw ne go ich
wy kła dow cy Gu sta wa Ho lo ub ka.
W ostat nich la tach, do koń ca wy stę po -
wał na sce nie Te atru Ślą skie go, m.in.
w Pią tej stro nie świa ta Ka zi mie rza
Kut za, Czar nym ogro dzie M. Szej ner
i K. Kop ki, Wuj ku 81. Czar nej bal la dzie
Ro ber ta Ta lar czy ka, trud nym mo no -
gra mie Ta de usza Ró że wi cza w Śmiesz -
nym sta rusz ku i ostat nio w Hi ma la jach.
Je go po sta ci wy róż nia ła ja kaś wro dzo -
na de li kat ność, cha rak te ry stycz na mięk -
kość ge stów czy wręcz nie śmia łość. Wy -
róż niał go ostroż ny, jak gdy by
przy pi sa ny po sta ciom dru gie go pla nu
krok sce nicz ny, a rów no cze śnie lek ko
po chy lo na w bok gło wa i nie znacz nie
za chry pły, atła so wy głos. Wszyst ko to
spra wia ło, że od mo men tu po ja wie nia
się na sce nie, bu dził sym pa tię. Za swo -
ją dzia łal ność sce nicz ną czte ro krot nie
otrzy mał Zło tą Ma skę i dwu krot nie
Srebr ną Ma skę. 

Na ko niec do daj my, że spo rą po pu lar -
ność przy nio sła mu po stać Fran cisz ka
Py tlo ka w emi to wa nym w la tach 90. se -
ria lu TVP Ka to wi ce So bo ta w Byt ko wie,
a tak że go ścin ne wy stę py z ze spo łem
mu zycz nym An ty ki. Osob ny roz dział
w je go do rob ku ar ty stycz nym sta no wi -
ły po sta ci w po nad trzy dzie stu wi do wi -
skach te le wi zyj nych oraz w po nad czter -
dzie stu fil mach, w tym m.in. w tych
naj wy bit niej szych Ka zi mie rza Kut za
Sól zie mi czar nej i Per ła w ko ro nie.
Stwo rzył w nich m.in. sze reg hi sto -
rycz nych po sta ci osa dzo nych w ple bej -
skiej kul tu rze ślą skiej, ujaw nia jąc nie tyl -
ko zna ko mi te opa no wa nie gwa ry, ale
i wy ra sta ją cy z do świad czeń wie lu po -
ko leń Gór no ślą za ków etos pra cy, upo -
ru i wia ry w wy zna wa ne war to ści. Wy -
stę po wał nie prze rwa nie przez 66 lat.
W sa mych tyl ko te atrach wy stą pił w su -
mie w oko ło 160 ro lach. Do koń ca za -
cho wu jąc ży wot ność umy słu i zna ko mi -
tą kon dy cję fi zycz ną, two rzył po sta ci
w rów nym stop niu tkli we, co groź ne, bo -
ha te rów peł nych ogła dy, co i ka wa le ryj -
skiej fan ta zji.

■
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„N
iech ta na gro da bę dzie […] ukło -
nem w Wa szą stro nę, że Pre zy -

dent Mia sta, do strze ga Wa szą cięż ką
pra cę na rzecz kul tu ry mia sta, re gio nu
i kra ju” – mó wił 6 wrze śnia 2018 ro ku
w Wil li Gold ste inów Mar cin Kru pa.
Na gro dy Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce
są przy zna wa ne od 1984 ro ku we
wrze śniu, z oka zji ko lej nej rocz ni cy
nada nia mia stu praw miej skich, zgod -
nie z re gu la mi nem, „za wy bit ne osią -
gnię cia ar ty stycz ne oraz or ga ni za cyj ne,
ma ją ce wpływ na roz wój i upo wszech -
nia nie kul tu ry w Ka to wi cach”. W tym
ro ku tra fi ły w rę ce Jó ze fa Skrze ka, Ma -
ria na Ki sie la oraz Jo an ny Bro ni sław -
skiej. Lau da cje na ich cześć wy gło sił
Ma ciej Szcza wiń ski, pu bli cy sta, kry tyk
li te rac ki, re dak tor Pol skie go Ra dia Ka -
to wi ce.

Ja ko pierw szy na sce nę zo stał za pro -
szo ny Jó zef Skrzek, kom po zy tor i mul -
tiin stru men ta li sta, je den z naj wy bit niej -
szych przed sta wi cie li pol skie go roc ka

pro gre syw ne go i elek tro nicz ne go. Na -
gro da zo sta ła przy zna na mu „za wspar -
cie idei Ka to wic – Mia sta Mu zy ki” oraz
za „wszyst kie kom po zy cje i pro jek ty
mu zycz ne, któ re nie ustan nie od wie lu
de kad do star cza ją słu cha czom emo cji”.
Tych nie krył Ma ciej Szcza wiń ski,
któ ry o lau re acie mó wił, że „jest
cząst ką bio gra fii każ de go z nas”. Pro -
wa dzą cy wspo mi nał po cząt ki ka rie ry
Skrze ka, je go owoc ną współ pra cę
z Cze sła wem Nie me nem oraz z ze spo -
łem SBB: „gru pa ta roz pro mie nia emo -
cje”, „to jest po tęż na, le gen dar na kar -
ta tej hi sto rii”.

Lau re atem Na gro dy Pre zy den ta Mia -
sta Ka to wi ce zo stał tak że Pro fe sor dr
hab. Ma rian Ki siel, hi sto ryk i kry tyk li -
te rac ki, po eta, au tor 17 ksią żek na uko -
wych i kry tycz no li te rac kich, 14 zbio -
rów po ezji, re dak tor na uko wy bli sko
60 ksią żek zbio ro wych, pro mo tor li te -
ra tu ry po wsta ją cej na Ślą sku. Na gro da
zo sta ła przy zna na mu „za dzia łal ność

twór czą i pra cę na rzecz wzmoc nie nia
Ka to wic ja ko waż ne go ośrod ka twór -
czo ści li te rac kiej i ba dań nad li te ra tu -
rą”. „Jest czło wie kiem na uki, po ezji, ale
też cha ry zma tycz nym na uczy cie lem
aka de mic kim”, „już w Pa ła cu Mło dzie -
ży – wspo mi nał Szcza wiń ski – by ło dla
nas ja sne, że ma my do czy nie nia z mło -
dym in te lek tu ali stą i po etą”. „Wszyst -
kie pra ce na sze go lau re ata to wnik nię -
cie w tekst, któ ry sa me go na ukow ca
pa sjo nu je; śle dze nie praw dy i in te lek -
tu al nych nie po ko jów”.

„Za nie oczy wi ste i in spi ru ją ce me to -
dy pra cy z dzieć mi i mło dzie żą” Pre zy -
dent Mia sta Ka to wi ce wy róż nił Jo an -
nę Bro ni sław ską, mu zy ka, pe da go ga,
ani ma to ra kul tu ry. Wraz z In sty tu cją
Kul tu ry „Ka to wi ce – Mia sto Ogro -
dów” two rzy tzw. „Mu zy ko grom. Sta -
cję lo tów mu zycz nych”, miej sce dla
dzie ci, gdzie od by wa ją się cy klicz ne
warsz ta ty. „Pa ni Jo an na dys ku tu je,
roz my śla, bie gnie. To oso bo wość – mó -

Nagrody

Prezydenta Miasta Katowice

w dziedzinie kultury

KATARZYNA NIESPOREK
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wił Szcza wiń ski – nie sa mo wi cie dy na -
micz na. Jej ener gia nie jest pie lę gno wa -
niem tyl ko i wy łącz nie wła sne go »ja«
ar ty stycz ne go, ale otwar ciem się na dru -
gie go czło wie ka”.

Szcza wiń skie mu w tych trzech wy -
bit nych, ale też róż no rod nych oso bo wo -
ściach re pre zen to wa nych przez lau re -
atów, uda ło się od na leźć tak że ce chy
wspól ne: „Naj bar dziej wy ra fi no wa ne
sty li stycz nie i in te lek tu al nie dzie ła,
róż no rod ne in spi ra cje, dy na micz ne ta -
len ty są ma ło war te, je że li tra cą kon takt
z zie mią, po wszech no ścią, z ży ciem.
Co dzien ność, ten nasz po tocz ny ry tu -
ał jest obec ny za rów no w tym, co two -
rzy Jó zef Skrzek, jak pa trzy na li te ra -
tu rę Pro fe sor Ma rian Ki siel i jak
ro zu mie swo ją twór czość Jo an na Bro -
ni sław ska”. 

Po tych sło wach głos zo stał od da ny
Mar ci no wi Kru pie, któ ry w wy gło szo -
nym prze mó wie niu uza sad niał wy -
bór te go rocz nych lau re atów. Pod kre -
ślał, że na je go de cy zję wpły nę ły
róż no rod ne spo tka nia z wy róż nio ny -
mi. O pierw szym z nich Pre zy dent mó -
wił: „Otóż, za ra żo ny Jó ze fem Skrze -
kiem, je że li tak mo gę po wie dzieć,
je stem od ma łe go baj tla, bo jeż dżąc
na piel grzy mki do Pie kar, słu cha łem
pod ka pli cą, jak na bal ko nie tej ka pli -
cy, Jó zef Skrzek po ce re mo nii,
po mszy, da wał kon cert. I za wsze by -
łem za ra żo ny ty mi dźwię ka mi, któ re
by ły ta kie nie na tu ral ne wte dy dla
mnie, przy zwy cza jo ne go do pia ni na,
gi ta ry, in stru men tów dę tych, a tu by -
ła ta ka mie szan ka, ta ka ener gia wszyst -
kich dźwię ków. To by ło coś, co mó wi -
ło „są lu dzie, któ rzy po tra fią ła mać
pew ne stan dar dy”. My ślę, że to by ło
ła ma nie stan dar dów. No i ży cie da lej
się to czy i ko lej ne spo tka nia już bliż -
sze i ta ra dość w ser cu, że mo gę oso -
bi ście po znać Jó ze fa Skrze ka i to za -
sko cze nie, że to jest czło wiek ta ki sam,
jak my wszy scy – nor mal ny, mó wiąc
ko lo kwial nie. Za ska ku ją cy, ale nor mal -
ny. Mi łość do każ dej oso by, pra gnie -
nie po zna nia, chęć roz mo wy to wszyst -
ko tym na szym spo tka niom
to wa rzy szy ło. Na wet kie dyś, spon ta -
nicz nie, za gra li śmy ra zem na har mo -
nij ce ust nej”. Ko lej na z osób, któ ra
zro bi ła na Pre zy den cie wra że nie to
Pro fe sor Ma rian Ki siel: „Mu szę po wie -
dzieć, że kie dy za czą łem się wgłę biać
w twór czość Pa na Pro fe so ra i słu chać
o tym, ja kie waż ne ro le peł ni w ży ciu
po etyc kim, li te rac kim na sze go mia sta,
re gio nu i kra ju, to też uzna łem, że trze -
ba te go czło wie ka po znać. No i mia -
łem ta kie spo tka nie. To by ła roz mo wa
o cza so pi śmie „Śląsk”. Pan Pro fe sor
do mnie przy szedł i mó wi: „Pa nie Pre -
zy den cie, mu si my z tym coś zro bić, bo
to jest pięk na rzecz, bo to jest waż na
rzecz dla ca łe go spo łe czeń stwa, dla
wszyst kich ar ty stów”. Je go cha ry zma
po dzia ła ła na mo je ser ce. Bar dzo dzię -
ku ję za tę twór czość, za przy ję cie tej

na gro dy i cie szę się, że Ka to wi ce to nie
tyl ko mia sto mu zy ki, ale tak że li te ra -
tu ry”. Mó wiąc o Jo an nie Bro ni sław -
skiej, Pre zy dent do ce nił jej współ pra -
cę z naj młod szy mi miesz kań ca mi
Ka to wic: „to jest ten ele ment wy róż -
nia ją cy; to, że chce się dzia łać na rzecz
pro pa go wa nia mu zy ki w gru pie tych
naj mniej szych na szych miesz kań ców,
czy li dzie ci. Wśród na uczy cie li po pu -
lar ne jest po wie dze nie: «Obyś cu dze
dzie ci uczył». Do ce niam peł ne od da -
nie, to za ra ża nie mu zy ką in nych. Bez
wraż li wo ści na uczy cie la, ja kim jest pa -
ni Jo an na, nie by ło by mo wy o suk ce -
sie pro jek tu «Mu zy ko grom»”. 

Pre zy dent każ de mu z lau re atów wrę -
czył pa miąt ko wą sta tu et kę, list gra tu -
la cyj ny oraz kwia ty, po czym głos za -
bra li tak że sa mi wy róż nie ni. Naj pierw
Pro fe sor Ma rian Ki siel: „Wie my do sko -
na le, że z kul tu rą jest tak, że cza sa mi
jest ona gdzieś z ty łu, za po mi na się
o niej, ale bez tej kul tu ry nie by ło by
czło wie ka i te go, co my na zy wa my

»for ma cją in te lek tu al ną«. Jak bar dzo
bra ku je tych „for ma cji in te lek tu al -
nych” wie my, kie dy przy cho dzi nam że -
gnać wy bit ne po sta ci. W ostat nim cza -
sie ode szło tak wie lu wy bit nych,
za słu żo nych lu dzi dla kul tu ry Ka to wic
i Ślą ska, że wy da je nam się, że to nie
tyl ko ode szli lu dzie, ale to jak gdy by my
sa mi zo sta li śmy zu bo że ni o te odej ścia.
Dla te go te na gro dy dla nas są tak że ich
wspo mnie niem. Je śli o mnie cho dzi, to
ja je stem szczę śli wy po dwój nie, po nie -
waż w tym ro ku mi ja 40 lat, kie dy po -
ja wi łem się w Pa ła cu Mło dzie ży. To jest
wiel ka kuź nia ta len tów i cha rak te rów.
W przy szłym ro ku jed na z twór czyń te -
go wspa nia łe go miej sca, Jó ze fi na Re -
beś, bę dzie ob cho dzi ła 90 lat. To jest
40 lat związ ku z Ka to wi ca mi, ty dzień
po ty go dniu. No i dru ga, ta ka ma ła uro -
czy stość, 35-le cie de biu tu książ ko we -
go. Je że li w tym waż nym dla mnie ro -
ku Pan Pre zy dent ze chciał mnie
uho no ro wać, to ja tyl ko mo gę być
szczę śli wy” – mó wił li te ra tu ro znaw ca.
„Je stem bar dzo szczę śli wa i wdzięcz -
na. By łam za sko czo na tą na gro dą,
gdyż ni gdy nie do sta łam żad nej na gro -
dy. Czu ję się ro bot ni kiem kul tu ry
i po pro stu je stem sku pio na na pra cy,
na co dzien no ści. I ta ki mo ment, kie dy
po czu łam, że ktoś to za uwa ża jest bar -
dzo przy jem ny” – zwra ca ła uwa gę Jo -
an na Bro ni sław ska. „Sztu ka jest nie sa -
mo wi tym ję zy kiem po ro zu mie nia
na świe cie. Jeź dzi łem po nim du żo
dzię ki mu zy ce i po ro zu mie wa łem się ze
wszyst ki mi. Py ta li mnie: »A skąd Ty je -
steś?«, »Je stem ze Ślą ska«; »A gdzie to
jest?«, »Tam, gdzie Ka to wi ce« – od po -
wia da łem. To jest nie sa mo wi ty los wę -
drow ca. Dzię ku ję Pa nie Pre zy den cie,
Mar ci nie!” – za koń czył Jó zef Skrzek,
któ ry oprócz wy po wie dzia nych słów za -
grał tak że kil ka utwo rów wy ko na nych
na for te pia nie oraz har mo nij ce. 

■
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W
i told Fran ci szek An to ni przy szedł
na świat w nie miec kim By to miu,

w wil li swo ich ro dzi ców przy ów cze snej
Mie cho wit zer Chaus see 16b (obec nie:
Wro cław skiej). Ro dzin ne me mu ary po da -
ją, że sta ło się to o po ran ku 2 lu te go 1906
roku. No wo ro dek był bra tem o 6 lat star -
sze go Ma ria na. 

Ich oj ciec Ka zi mierz Cza pla, w nie miec -
kim By to miu miesz kał od 10 lat. Pro wa -
dził tu kan ce la rię ad wo kac ką i no ta rial ną.
W tym mie ście i na Ślą sku cie szył się sła -
wą pio nie ra pol skiej pa le stry i god ne go za -
ufa nia obroń cy ro da ków. Mat ka Wi tol da
to Ma ria, z do mu Sze li ska. Po cho dzi ła
z ro du wiel ko pol skich zie mian sły ną -
cych z pa trio ty zmu i umi ło wa nia pol skich
tra dy cji. Dziad kiem Wi tol da był dy plo mo -
wa ny me dyk, dok tor Fran ci szek Cza pla,
le karz w nad wi ślań skim Chełm nie, z ży -
cia wzię ty przy kład pol skie go Ju dy ma
w cza sach Pru sa i Że rom skie go. Wnu czek
nie znał go oso bi ście, ale ze wspo mnień
naj bliż szej ro dzi ny za pa mię tał, że był
orę dow ni kiem Po la ków i pol skiej mło dzie -

ży, or ga nicz ni kiem hoł du ją cym ha słom
pra cy u pod staw i nie za leż no ści Po la ków
od pru skie go za bor cy. Od kil ku stu le ci le -
gi ty mo wa li się her bem: Ra dwan. 

Bez grzesz ne urwi so wa nie

W cza sach dzie ciń stwa Wi tol da Beu then
cie szy ło się sła wą kul tu ral nej sto li cy Gór -
ne go Ślą ska. Ucho dzi ło za naj star sze i naj -
więk sze mia sto po łu dnio wo -wschod nich
kre sów ce sar stwa nie miec kie go. Jak wie -
le in nych miast te go re gio nu, by ło miej scem
pra cy i wy po czyn ku dla ty się cy Niem ców
i Po la ków. Je go pej zaż i co dzien ność tak
cha rak te ry zo wał re por ter „Ku rie ra War -
szaw skie go”:

„By tom, li czą cy 70 000 miesz kań ców
ma ze wnętrz ny cha rak ter mia sta nie miec -
kie go, w któ rym pul su je jed nak krew pol -
ska [...] Wsłu chu jąc się uważ nie w gwar
ulic by tom skich, sły szy my na każ dym kro -
ku dźwię ki mo wy pol skiej na wet w śród -
mie ściu, na wet obok mo nu men tal nych

„ka iser ho fów”, ka wiar ni nie miec kich,
gma chów ozdo bio nych czar ny mi or ła mi.
Im da lej zaś od śród mie ścia, tym gło śniej
i sze rzej roz le ga się mo wa pol ska, któ ra
pa nu je już nie po dziel nie w dziel ni cach fa -
brycz nych i w dal szych okrę gach ro bot -
ni czych”.

La tem 1905 ro ku Cza plo wie miesz ka li
przy Mie cho wit zer Chaus see 16b (dziś:
Wro cław ska 38), w wie lo ro dzin nej, czte -
ro kon dy gna cyj nej wil li z nie wiel kim
ogro dem. Jej wła ści cie lem był dr Fe liks
He in, neu ro log, któ ry na po bli skiej par ce li
Mie cho wit zer Chaus se 13A pro wa dził
po pu lar ne sa na to rium. Dom stał wśród zie -
le ni. Me ce nas Cza pla z żo ną wy naj mo wał
apar ta ment na przed ostat nim pię trze. Z je -
go okien roz ta czał się ma low ni czy wi dok
na Stadt park, park miej ski dziś no szą cy na -
zwę Fran cisz ka Ka chla. 

Ro man tycz ny park kra jo bra zo wy w an -
giel skim sty lu, by to mia nie na zy wa li pro -
me na dą. Sta ran nie utrzy ma ny mi alej ka mi
spa ce ro wa ła śmie tan ka to wa rzy ska, ro dzi -
ce z dzieć mi, bab cie i dziad ko wie z wnu -
czę ta mi, pan ny i ka wa le ro wie. Cho dzi li
w po bli żu trzech sta wów, po któ rych pły -
wa ły we nec kie ło dzie z gon do lie ra mi. Do -
cho dząc do Schwa nen te ich, czy li Ła bę -
dzie go prze kra cza li most o ozdob nych
ba lu stra dach. Po dzi wia li pod świe tla ną
fon tan nę i mi ja li drew nia ny ko śció łek św.
Waw rzyń ca, aby w chwi lę po tem, obok al -
pi na rium, dojść do Lie beshöhe czy li
Wzgó rza Mi ło ści, na któ rym za ko cha ni za -
lot ni cy, wzo rem ro man tycz ne go Wer te ra
skła da li naj czul sze wy zna nia swo im wy -
bran kom, a one na gra dza ły ich pierw szym
i wie le obie cu ją cym po ca łun kiem. Po dro -
dze zwie dza li miej ski zwie rzy niec z ma -
łą mał piar nią, pta szar nią, niedź wie dziem
i lwem. Mło dzi i star si By to mia nie z ra -
kie ta mi pod pa chą wkra cza li na kor ty te -
ni so we, al bo wy bie ga li na bo isko pił ki
noż nej, zi mą za mie nia ne na pu blicz ną śli -
zgaw kę. Gdy tyl ko spadł pierw szy śnieg
dzie cia ki sza la ły na „ro del ba nie”, czy li to -
rze sa necz ko wym. Po za eg zo tycz ną i ro -
dzi mą ro ślin no ścią, ozdo bą miej skie go
ogro du by ły fi ne zyj nie wy pie lę gno wa ne
szpa le ry krze wów, barw nie ukwie co ne ra -
ba ty, wy god ne ław ki, traw ni ki, sztucz ne
stru mie nie i ka ska dy, a tak że le śne po la -
ny i ga je.

Ty mi alej ka mi spa ce ro wa ła pa ni Cza pli -
na z dzie cin nym wó zecz kiem, w któ rym
wo zi ła ma łe go Wi tu sia, uro dzo ne go kil -
ka mie się cy wcze śniej. Oko li ca by ła miej -
scem za baw urwi su ją cych i do ra sta ją cych
sy nów me ce na sa Cza pli. 

Po kil ku la tach w po god ne po po łu dnia
Ma ria i Ka zi mierz z dwój ką sy nów – Wit -
kiem i je go star szym bra tem Ma ria -
nem – spa ce ro wa li po miej skim par ku
a w nie dzie lę wy bie ra li się za mia sto,
na Ża bie Do ły. Tam, nad brze ga mi sta wów
po dzi wia li nie spo koj nie wzla tu ją ce wiel -
ko okie świ te zian ki, słu cha li klą ska nia
sło wi ków i za ci ska li pię ści na wi dok
groź nych ja strzę bi gwał tow nie spa da ją -
cych na ja kąś za błą ka ną mysz kę. 

Gdy prze cho dzi li uli ca mi by tom skiej sta -
rów ki, oj ciec ob ja śniał sy nom hi sto rię
mi ja nych miejsc i do mów, przy wo ły wał
od le głe zda rze nia i opo wie ści – to o ksią -
żę tach pia stow skich, to o ks. Sza fran ku,

Do koń ca wier ny Ślą za kom

Dok tor z Orze go wa

Wi told Cza pla 
HENRYK SZCZEPAŃSKI

Mó wi li, że jest szyb szy i sku tecz niej szy niż po go to wie ra tun ko we. Przyj mo wał
w swo im pry wat nym miesz ka niu przy obec nej uli cy kar dy na ła Hlon da 18. Mie ‐
ści ło się w na roż nym dwu pię tro wym budynku, nie  opo dal ko ścio ła pod we zwa ‐
niem Mi cha ła Ar cha nio ła. Ten dom na ro gu z uli cą Mło de go Gór ni ka zna li wszy ‐
scy Orze go wia nie. Gdy w stycz niu 1945 r. do mia sta za czę ły się zbli żać od dzia ły
Ar mii Czer wo nej, dok tor Cza pla chwy cił w dło nie drzew ce bia łej fla gi i wy szedł
na prze ciw Ro sja nom.
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Witold Czapla i jego współpracownicy
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prze zwa nym „czer wo nym fa ro rzem” al bo
o re dak to rze Mie row skim i je go „Dzien -
ni ku Gór no ślą skim”. Cza sem biegł my ślą
ku kra inie swe go dzie ciń stwa, nad Wi słę
i Try bę, do uko cha ne go Chełm na peł ne go
śre dnio wiecz nych i re ne san so wych pa mią -
tek. Ma ma wspo mi na ła ro dzin ne Gnie zno,
Po znań al bo ko le żan ki ze swo jej pen sji
w Pa ry żu i bul wa ry nad Se kwa ną. 

Wspo mnie nia gim na zja li sty 

Po ukoń cze niu po wszech nie obo wią zu -
ją cej volks schu le Wi told uczęsz czał
do by tom skie go Städti sche ka tho li sche
Ober re al schu le (ma the ma tisch -na tur wis -
sen scha ftli ches Gym na sium) – Miej skie -
go Ka to lic kie go Gim na zjum Re al ne go
Ma te ma tycz no-Przy rod ni cze go, w któ rym
ukoń czył kla sę dru gą wyż szą. De wi za
umiesz czo na na fa sa dzie gło si ła, że przy -
szłych po li tech ni ków, le ka rzy bądź przy -
rod ni ków – po win na ce cho wać pil ność
i szla chet ność. Dy rek to rem tej szko ły był
wte dy Her man Fla schel. Znaj do wa ła się
przy dzi siej szej uli cy Si kor skie -
go 1 – w se ce syj nym bu dyn ku z wy nio -
słą wie żą ze ga ro wą i dwu spa do wym da -
chem po kry tym srebr no sza rą ce ra mi ką,
w tym sa mym obiek cie, w któ rym dzi siaj
znaj du je się IV Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. Bo le sła wa Chro bre go. 

Gdy w 1922 r. ro dzi ce prze pro wa dzi li się
do Ka to wic i za miesz ka li przy uli cy Gli wic -
kiej 15, szes na sto let ni Wi tek kon ty nu ował
na ukę w Miej skim Gim na zjum Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czym przy uli cy Ja giel loń -
skiej, gdzie ukoń czył kla sy: pierw szą niż -
szą i wyż szą, a w 1924 r. przy stą pił
do eg za mi nu ma tu ral ne go i otrzy mał świa -
dec two doj rza ło ści. Dy rek to rem szko ły
był wte dy dr Edward Czer ni chow ski.
Wśród pe da go gów do mi no wa li Niem cy.
Od gim na zja li stów eg ze kwo wa no prze strze -
ga nia sa vo ir -vi vre’u i uczniow skiej ety kie -
ty. Ry go ry do ty czy ły przede wszyst kim stro -
ju i spo so bu by cia w miej scach pu blicz nych. 

Po prze pro wadz ce do Ka to wic tra sy re -
kre acyj nych spa ce rów i wę dró wek ro dzi -
ców Wi tol da, co raz czę ściej pro me nu ją cych
we dwo je pro wa dzi ły przez bul wa ry
nad Ra wą bądź park Ko ściusz ki. Sy no wie,
zbli ża ją cy się do wie ku mę skie go czę ściej
by wa li na bo iskach spor to wych, w pszczyń -
skich la sach w oko li cach Li go ty lub na ką -
pie li sku Bu gli. Bę dąc na par ko wym wzgó -
rzu Ko ściusz ki, gdzie daw niej sta ła
ka mien na wie ża, z za cie ka wie niem oglą -
da li ae ro pla ny – srebr no skrzy dłe „Do -
ugla sy DC -2” – przy go to wu ją ce się do lo -
tu z por tu lot ni cze go szczy cą ce go się
naj dłuż szym w Pol sce pa sem star to wym.

Z in dek sem w gar ści i de klem na gło wie

W 1925 ro ku Wi told roz po czął stu dia
na wy dzia le le kar skim i far ma ceu tycz nym
Uni wer sy te tu Po znań skie go. W la -
tach 1928-29 wy kła dy i ćwi cze nia z me -
dy cy ny za li czał wspól nie z przy szły mi ab -
sol wen ta mi wy dzia łu le kar skie go
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie,
a od 1929 do 1931 stu dio wał w au striac -
kim Inns bruc ku. Dy plom le ka rza uzy skał

w Po zna niu – w 1937 ro ku. Ro dzi na wi -
dzia ła w nim god ne go na stęp cę dziad ka
Fran cisz ka. Ani on, ani je go bli scy nie
przy pusz cza li, że tak że wnuk Wi tol -
da – Adam Chro bok, prze dłu ży dy na stię
esku la pów i zo sta nie le ka rzem na Ślą sku. 

Pod czas stu diów był ko mi li to nem Pol -
skiej Kor po ra cji Aka de mic kiej Si le sia,
przez stu den tów ze Ślą ska za wią za nej
w Po zna niu w 1922 r. W la tach 1927/28
był jej pre ze sem. 

Herb or ga ni za cji zdo bi ły dwa or ły ślą -
skie i cyr kiel. Jej kor po ran tów moż na by -
ło roz po znać po bia ło -błę kit no -zło tych
bar wach wi docz nych na sztan da rze,
na czap kach zwa nych de kla mi, i we wstę -
gach umiesz cza nych na przed ra mie niu.
Kie ro wa li się de wi zą: „For tes for tu na ad -
iu vat” (Od waż nym szczę ście sprzy ja!).
Sku pia ła stu den tów i ab sol wen tów
poznańskiej alma mater a jej szcze gól nym
ce lem by ło krze wie nie pol sko ści na Ślą sku.

Si le sia by ła sto wa rzy sze niem eli tar nym
o aspi ra cjach ide owo -wy cho waw czych,
sym pa ty zu ją cym ze śro do wi ska mi na ro do -
wy mi i kon ser wa tyw ny mi oraz Ko ścio łem
Ka to lic kim. Ho no ro wym człon kiem kon -
fra ter ni był me ce nas Ka zi mierz Cza pla, oj -
ciec Wi tol da, za sia da ją cy w Kon wen cie Se -
nio rów, a jej pre ze sem, za przy jaź nio ny
z ro dzi ną Cza plów – Sta ni sław Ko by liń ski,
ad wo kat, no ta riusz, se na tor RP, li der ślą -
skiej cha de cji, pierw szy pre zes Związ ku
Ad wo ka tów Pol skich w Ka to wi cach. 

W la tach stu diów aka de mic kich Wi tek
Cza pla był tak że dzia ła czem Mło dzie ży
Wszech pol skiej. Peł nił tam funk cję prze -
wod ni czą ce go Są du Ko le żeń skie go Ko ła
Po znań skie go.

Wier ny Ślą za kom

Wio sną 1937 r., po ukoń cze niu stu diów
po wró cił na Śląsk. Był jed nym z pierw -
szych tu taj uro dzo nych i pra cu ją cych
pol skich le ka rzy. Ja ko dy plo mo wa ny ab -
sol went uczel ni me dycz nej tra fił na staż
do szpi ta la Spół ki Brac kiej przy uli cy
Fran cu skiej w Ka to wi cach. Prak ty ko wał
w Sie mia no wi cach, a od kwiet nia 1938 r.,
w My sło wi cach gdzie roz po czął spe cja -
li za cję chi rur gicz ną. Wstą pił do To wa rzy -
stwa Le ka rzy Po la ków na Ślą sku. Był
czyn nym człon kiem Ślą skiej Izby le kar -
skiej oraz Związ ku Go spo dar cze go Le ka -
rzy Po la ków. W tym cza sie, wspól nie
z owdo wia łą mat ką i star szym bra tem Ma -
ria nem, ukoń czył bu do wę wil li przy uli -
cy Hu ber ta na Bry no wie.

Jesz cze w cza sie stu diów le kar skich
od był służ bę woj sko wą w pod cho rą żów -
ce we Wło dzi mie rzu Wo łyń skim (do kąd
wte dy tra fia ła więk szość po bo ro wych ze
Ślą ska) a na stęp nie w 7 puł ku ar ty le rii cięż -
kiej w Po zna niu. Na kil ka dni przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej otrzy mał kar tę
mo bi li za cyj ną i ja ko pod po rucz nik re zer -
wy zna lazł się w sze re gach 23 puł ku ar ty -
le rii cięż kiej Woj ska Pol skie go. 

Woj na i oku pa cja

W ran dze po rucz ni ka WP wal czył
pod No wym Kor czy nem i Pa ca no wem
na li nii Ni dy, na wznie sie niach Gar bu Piń -
czow skie go. Tam zo stał cięż ko ran ny. Tra -
fił do obo zu je niec kie go i fron to we go szpi -
ta la w Kiel cach. Aby ura to wać je go ży cie
nie miec cy le ka rze am pu to wa li pra we pod -
udzie. Le cze nie kon ty nu owa no po prze wie -
zie niu Cza pli do Szpi ta la Spół ki Brac kiej
w Ka to wi cach. Po re kon wa le scen cji po słu -
gi wał się pro te zą. Ja ko in wa li da wo jen ny
zo stał zwol nio ny z nie wo li.

W ma ju 1940 r. w oku pa cyj nej Izbie Le -
kar skiej zgło sił go to wość do pod ję cia
pra cy. W 3 mie sią ce póź niej, ja ko le karz
ogól ny otrzy mał etat i miesz ka nie w Orze -
go wie. Pra co wał w nie miec kiej ka sie
cho rych. Ja ko Po lak miał wy na gro dze nie
po mniej szo ne o 30%. 

Nie ba wem, do no we go, służ bo we go
miesz ka nia, wła dze hi tle row skie eks mi -
to wa ły dr Cza plę i je go mat kę, a do ich ka -
to wic kiej wil li przy Hu ber ta, któ rą z tak
wiel kim mo zo łem wy bu do wa li 3 la ta

Witold Czapla około 1930 roku

Monika Czaplowa, żona dr. Witolda Czapli
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wcze śniej, wy ra cho wa ni na jeźdź cy wpro -
wa dzi li le ka rza ka to wic kie go ge sta po
i je go ro dzi nę. 

W cza sie oku pa cji Cza pla spraw dził się
ja ko ty tan pra cy, esku lap o wy so kich
kwa li fi ka cjach za wo do wych i etycz -
nych. Wy ko ny wał ca ły za kres pra cy le -
ka rza ogól ne go, łącz nie z po mo cą gi ne -
ko lo gicz no -po łoż ni czą, ma łą chi rur gią
i opie ką pe dia trycz ną. Asy sto wał przy za -
bie gach ope ra cyj nych w Szpi ta lu Jo an ny
w Go du li. 

Po roz le głym te re nie swe go re jo nu po -
ru szał się na mo to cy klu. Na le żał do męż -
czyzn skrom nych i pra co wi tych. Miał po -
god ne uspo so bie nie i cie szył się sym pa tią
pa cjen tów. 

W 1941 r. oże nił się z Mo ni ką z do mu
Gu ziec, któ ra ja ko ro bot ni ca przy mu so wa
pra co wa ła na te re nie Rze szy Nie miec kiej.
Mie li dwie cór ki Kry sty nę i Bar ba rę.
Tak jak ich an te na ci Cza plo wie sły nę li
z do bro czyn no ści, ce chu ją cej ko lej ne ich
po ko le nia. Ta ki był dzia dek Fran ci szek, je -
go syn Ka zi mierz, Wi told, je go żo na
i cór ki. Dzie ciom z ubo gich ro dzin fun do -
wa li stro je i upo min ki ko mu nij ne. 

Dok tor Cza pla za sły nął z te go, że
od swo ich ubo gich pa cjen tów nie po bie -
rał żad nej opła ty, a gdy opusz cza li je go
ga bi net, wrę czał im pie nią dze na le kar -
stwa i mle ko. Wraż li wość na cu dzą bie -
dę ce cho wa ła Mo ni kę Cza plo wą. Jej
cór ka pa mię ta, że gdy by ła uczen ni cą
9 kla sy ogól nia ka, cho dzi ła w nie mod nych
i bar dzo znisz czo nych bu tach z fil cu. Ko -
le żan ki no si ły wte dy ele ganc kie skó rza -
ne ko za ki. By ła już mroź na zi ma gdy
z ma mą po szły do skle pu i wy bra ły, ład -
niej sze, ta kie ja kie by ły do pa so wa ne
na no gę dziew czy ny i ja kie jej od po wia -
da ły. W tym cza sie, wszedł tam ja kiś ku -
le ją cy a mo że czę ścio wo spa ra li żo wa ny
czło wiek w po dar tych te ni sów kach, z któ -
rych wy sta wa ły go łe pal ce. Pro sił sprze -
daw czy nię aby ze chcia ła zna leźć dla
nie go ja kieś wy bra ko wa ne bu ty. Pa ni
Mo ni ka wi dząc te go bie da ka, zre zy gno -
wa ła za ku pu dla swe go dziec ka, a za pła -
ci ła za bu ty te go czło wie ka.

– Ty jesz cze tro chę po cho dzisz w tych
sta rych, ale je mu nie od mar z ną pal -
ce! – po wie dzia ła do cór ki.

Z bia łą fla gą na prze ciw ko Ro sja nom

Na po le ce nie Teo do ra Glen ska, peł no -
moc ni ka Ślą skiej De le ga tu ry Rzą du w Lon -
dy nie, by łe go dy rek to ra Biu ra Sej mu Ślą -
skie go, Cza pla włą czył się do ru chu opo ru.
Zo stał le ka rzem or ga ni za cji pod ziem nych
dzia ła ją cych na te re nie: Ru dy Ślą skiej,
Paw ło wa, Biel szo wic, Orze go wa, Go du li
i Cheb zia. Wspo ma gał pol skie ro dzi ny. Po -
la kom re kru to wa nym do We hr mach tu,
pod po wia dał jak sy mu lo wać cho ro by i unik -
nąć po bo ru, pod no sił na du chu za ła ma nych
okrop no ścia mi woj ny.

Gdy w stycz niu 1945 r. do Orze go wa
zbli ża ły się od dzia ły Ar mii Czer wo nej,
dok tor Cza pla zor ga ni zo wał Ko mi tet Oby -
wa tel ski. Wy szedł z bia łą fla gą na prze ciw -
ko Ro sja nom, za pew nia jąc o po ko jo wym
na sta wie niu miej sco wej lud no ści i o rej -
te ra dzie żoł nie rzy nie miec kich. 

Wzbu dził za ufa nie i życz li wość puł kow -
ni ka do wo dzą ce go od dzia łem szy ku ją cym
się do sztur mu na Orze gów. Ra dziec ki do -
wód ca mia no wał go wój tem, ale chci wi łu -
pu soł da ci za re kwi ro wa li dok to ro wi je go
mo to cykl. Ko men dant znów in ter we nio -
wał. Mo to cykl wró cił do wła ści cie la,
a dok tor Cza pla otrzy mał glejt w po sta ci
ro syj skie go do ku men tu, z któ re go wy ni -
ka ło, że każ dy ro syj ski żoł nierz po wi nien
mu sa lu to wać. Od tej po ry dok tor Wi told
był osto ją dla wszyst kich miesz kań ców
osa dy a szcze gól nie ko biet, któ re chro nił
przed mo le sto wa niem i gwał ta mi zde mo -
ra li zo wa nej sol da te ski.

W Pol sce Lu do wej

Chciał jak naj szyb ciej i sku tecz nie za po -
biec sze rzą cym się epi de miom. W ba ra kach
przy uli cy Bo brec kiej zor ga ni zo wał Szpi -
tal Za kaź ny, a wkrót ce po tem Po rad nię
Mat ki i Dziec ka. Po od by ciu spe cjal ne go
kur su, pro wa dził la bo ra to rium rent ge now -
skie. Gruź li ca by ła wte dy cho ro bą tak
groź ną i nie ule czal ną jak w kil ka dzie się -
cio le ci póź niej no wo two ry. 

Pra co wał Ja ko le karz ogól ny Ubez pie -
czal ni Spo łecz nej, le czył gór ni ków, ko le -
ja rzy i mło dzież szkol ną. Był le ka rzem za -
kła do wym w Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go

„Ka rol” i w Za kła dach Kok sow ni czych
„Orze gów”. 

Opie kę i po moc le kar ską świad czył pa -
cjen tom ca łą do bę. Funk cjo no wał na za -
sa dzie po go to wia ra tun ko we go. Or dy -
no wał w swo im pry wat nym miesz ka niu
przy obec nej uli cy kar dy na ła Hlon da 18.
Mie ści ło się w na roż nej dwu pię tro wej ka -
mie nicz ce, nie opo dal ko ścio ła pod we zwa -
niem Mi cha ła Ar cha nio ła. Ten dom na ro -
gu z uli cą Mło de go Gór ni ka zna li wszy scy
Orze go wia nie. Mó wi li, że ich dok tor jest
szyb szy i sku tecz niej szy niż ka ret ki miej -
skie go po go to wia.

Gdy ukon sty tu owa ła się pierw sza po wo -
jen na Ra da Na ro do wa w Orze go wie, wszedł
w skład Za rzą du Gmi ny. Do 1948 roku. był
człon kiem Pol skiej Par tii So cja li stycz nej.
Po jej zjed no cze niu z Pol ską Par tią Ro bot -
ni czą zre zy gno wał z przy na leż no ści do ja -
kiej kol wiek or ga ni za cji po li tycz nej. Po wie -
rzo no mu funk cję sze fa Pań stwo we go
Urzę du Re pa try ja cyj ne go. Prze wod ni czył
miej sco wym ko łom: To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Żoł nie rza i Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża, a w za rzą dzie To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Har cer stwa był wi ce pre ze sem. 

Za bie gał o re ak ty wo wa nie przed wo jen -
ne go klu bu spor to we go „Orze gów”. Był
je go człon kiem i le ka rzem klu bo wym. Za -
chę cał do pie lę gno wa nia daw nych tra dy -
cji To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”. 

W 1959 ro ku, wkrót ce po na głej śmier -
ci dok to ra Wi tol da Cza pli, wła dze miej -
skie Ru dy Ślą skiej, jed ną z ulic te go
mia sta na zwa ły je go imie niem. 

Gro bo wiec Cza plów

Zmarł 7 ma ja 1958 ro ku w Orze go wie.
Zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu przy uli -
cy Gli wic kiej 32 w Ka to wi cach, w ro dzin -
nym gro bow cu, w któ rym spo czy wa ją pro -
chy je go ro dzi ców. 

W są sied niej kwa te rze znaj du je się
grób me ce na sa Sta ni sła wa Ko by liń skie go,
za przy jaź nio ne go z Ka zi mie rzem Cza plą.
Na le że li do trój ki do zgon nych dru hów
z nad wi ślań skie go Chełm na, Do cho wu ją -
cych so bie wier no ści od cza sów gim na zjal -
nych. Trze ci i naj młod szy spo śród nich
– dr Bo gu sław Par czew ski, le karz i fi lan -
trop, dłu go let ni pre zes Gór no ślą skie go
To wa rzy stwa Li te rac kie go miał kie dyś
mo gi łę po prze ciw nej stro nie alej ki. Gro -
ba mi daw nych przy ja ciół opie ku ją się
cór ki i wnu ki dok to ra Wi tol da Cza pli.
Na pły tach na grob nych me ce na sów
Cza pli i Ko by liń skie go, każ de go ro ku
z oka zji Wszyst kich Świę tych i Dnia Za -
dusz ne go ko ledzy z ka to wic kiej Izby Ad -
wo kac kiej za pa la ją zni cze i usta wia ją
kom me mo ra tyw ne pro por czy ki z za pew -
nie niem „Ad wo ka tu ra pa mię ta!”. Miej my
na dzie ję, że i Ślą ska Izba Le kar ska, w po -
dob ny spo sób ze chce upa mięt nić swo ich
zmar łych ko le gów. 

P.S. 
Pań stwu Kry sty nie i Sta ni sła wo wi Chro -

bo kom oraz pa ni Bar ba rze Ma tu szek z Ka -
to wic, au tor skła da ser decz ne po dzię ko wa -
nia za udo stęp nie nie wspo mnień i fo to gra fii
z ar chi wum ro dzin ne go Cza plów.

■

Grobowiec rodzinny Czaplów,  cmentarz przy ul. Gliwickiej w Katowicach

F
o
t.

 J
o
a
n
n
a
 O

w
cz

a
re

k

sl10s26-28m  18-10-22  12:39  Strona 3



29

K
rzysz tof In gar den w wy da nej na po -
cząt ku te go ro ku książ ce Ja ki mi mó -

wi my ję zy ka mi?1) pre zen tu je pol ską ar -
chi tek tu rę po wsta łą po ro ku 1989.
Ana li zu je wie lość ję zy ków for mal no -ar -
ty stycz nych ja ki mi po słu gu ją się współ -
cze śni pol scy ar chi tek ci, po rów nu jąc je
w spo sób no wa tor ski do ten den cji pa nu -
ją cych w pol skiej ar chi tek tu rze okre su
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go.
Współ cze sny pol ski de kon struk ty wizm
zo stał zi lu stro wa ny obiek tem my sło -
wic kie go biu row ca fir my DBT Pol ska,
a Ate lier PS wy mie nio ne jest ja ko pra -
cow nia pro jek tu ją ca w tej sty li sty ce
od po cząt ku tat 90. ubie głe go wie ku. De -
kon struk ty wizm, de kon struk cja, to po dej -
ście fi lo zo ficz ne stwo rzo ne w la tach 60.

ub.w. przez Ja cqu esa Der ri dę, któ re
dwie de ka dy póź niej roz wi nę li ar chi tek -
ci pod wo dzą Pe te ra Eisen man na. Ber -
nard Tschu mi, Za ha Ha did, uro dzo ny
w Ło dzi Da niel Li be skind, czy Co op
Him mel blau za ło ży li, że ar chi tek tu ra
win na eks plo ro wać po la po mię dzy usta -
lo ny mi tra dy cyj nie prze ci wień stwa -
mi – kon struk cją i or na men tem, abs trak -
cją i fi gu ra tyw no ścią, obiek tem a tłem.
Re ali za cje te go prą du wy my ka ją się
jed no znacz nej de fi ni cji, prze kra cza jąc tra -
dy cyj nie usta lo ne po rząd ki i ka te go rie.
Cha rak te ry zu ją się dy na mi ką form, za -
bu rze niem tra dy cyj nej rów no wa gi, re ali -
zu ją wprost ideę de kon stru owa nia – roz -
mon to wa nia, znisz cze nia usta lo nych
do tych czas zna czeń, do pro wa dza jąc

do no we go ich od czy ta nia. Har mo nia, po -
rzą dek, hie rar chia nie ujaw nia ją się już
w zna jo my i oczy wi sty spo sób jak do tąd. 

Bar 1, 2

Mi mo że „po ślą sku”, to za czę ło się
w Kra ko wie. Po wsta ły tam dwa wnę trza
ba rów. Pierw szy, czar no -bia ły, in spi ro wa -
ny kon struk ty wi sta mi ra dziec ki mi i prze -
po jo ny fa scy na cją twór czo ścią szkoc kie -
go ar chi tek ta Char le sa Ren nie
Mac kin to sha na uli cy Grodz kiej, mie ni się
od bi cia mi w licz nych za sto so wa nych
we wnę trzu lu strach, dru gi, ko lo ro wy
na uli cy Flo riań skiej z nie spo koj ny mi
szkla no -me ta lo wy mi wa ria cja mi i „po ży -

De kon struk ty wizm

po ślą sku 

Bar 1, Kraków

MAREK SKWARA

Bar 2, Kraków
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czo nym” z po bli skie go Ko ścio ła Ma riac -
kie go roz gwież dżo nym nie bo skło nem. Ja -
ko że oba wnę trza by ły mi kro sko pij nej
wiel ko ści, to miej sca do kon sump cji
ulo ko wa no na pod wyż sze niach, w wi try -
nach okien nych, co by ło wte dy za bie giem
nie co dzien nym. Go ście ba rów sta no wi li
„ży wą”, zmie nia ją cą się re kla mę ba ru. Po -
tem przy szła po ra na nie wiel ki:

Sa lon Maz dy

Pro jekt w cen trum Ka to wic i pierw szy
etap re ali za cji miał miej sce pod ko niec lat
osiem dzie sią tych XX wie ku, przed wy -
jaz dem au to rów do Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie za pro po no wa no im pro wa dze nie za -
jęć z pro jek to wa nia ar chi tek to nicz ne go
na Uni wer sy te cie w Shef field i pra cę
w prak ty kach ar chi tek to nicz nych. Gdy
w An glii roz po czy na ła się re ce sja nie
na żar ty iAn gli cy w spo sób wi docz ny za -
ci ska li pa sa, w Pol sce biz nes, na przy kład
sa mo cho do wy roz kwi tał. Po la cy, na wet
ci nienaj za moż niej si przy mie rza li się
do kup na naj now sze go mo de lu maz dy,
w naj gor szym ra zie na ra ty. Ale ir ra cjo -
na lizm to już wie lo let nia pol ska spe cjal -
ność. W tej sy tu acji ka to wic ki de aler maz -
dy zde cy do wał się na prze pro wa dze nie
dru gie go eta pu re ali za cji pro jek tu – wy -
ko rzy sta nie an tre so li i zwią za ne z tym zre -
ali zo wa nie scho dów na nią i po de stu
o spe cy ficz nych wy mo gach, ze wzglę du
na ogra ni cze nia wy so ko ścio we.

Te go ty pu re ali za cja mu sia ła być pro -
wa dzo na nie kon wen cjo nal nie. Oprócz ry -
sun ków au to rzy wy ko na li prak tycz nie
mo del scho dów oraz po de stu z tek tu ry fa -
li stej i drew na w ska li 1:1, a część de cy -
zji de ta licz nych i for mal nych zo sta ła pod -
ję ta w trak cie mon ta żu i re ali za cji.
Ro dzaj hap pe nin gu ar chi tek to nicz ne go.

Bar Złom

Ko lej ną spo śród kil ku na stu re ali za cji
te go okre su, nie wiel ką, ale ura sta ją cą
do ran gi ma ni fe stu był by tom ski Bar
Złom, o któ rym pi sa łem w ro ku 1994
w tek ście Ślą ska de kon struk cja, czy li He -
avy Me tal w By to miu2).

De kon struk cja na Ślą sku, a szcze -
gól nie w By to miu jest nie źle zna na.
De kon stru owa ny jest kra jo braz, ar chi -
tek tu ra, de kon stru owa ne pod zie mie,
treść jak i for ma. Rze czy i zja wi ska tra -
cąc sta re zna cze nia zy sku ją no we.

Te mat był fra pu ją cy od po cząt ku. In -
we stor ką: ba le ri na Ope ry By tom skiej,
miej scem: sa lon gier zręcz no ścio wych
w je dy nym ho te lu w mie ście, ubra ny
w pseu do ro ko ko we wnę trze – stiu ki
i gip sy z mno go ścią „ro ca il le” i ro zet,
mo sięż nych ży ran do li i bor do wych pla -
fo nów. By uprzy jem nić wy si łek gra czy
ser wo wa no tam le mo nia dę i co ca co lę.
Za sta li śmy prze strzeń, gdzie for ma
i treść prze czy ły so bie, za sta li śmy prze -
strzeń ni hi li stycz ną, bę dą cą jak by w trak -

cie de kon stru owa nia. Oprócz tan det ne -
go miej sca zo sta li śmy ob da ro wa ni z gó -
ry okre ślo nym ze sta wem sprzę tów ba ro -
wych. I w tym mo men cie roz po czę ła się
trwa ją ca kil ka na ście mie się cy po dróż
pro jek to wo-re ali za cyj na – na sza wspól -
na ar chi tek tów, In we stor ki i prze róż nych
wy ko naw ców.

Po ze rwa niu ro ko ko we go stro pu pod -
wie szo ne go uzy ska li śmy prze strzeń po -
zwa la ją cą na skon stru owa nie an tre so -
li. Po chy ły czte ry stu mi li me tro wy
dwu te ow nik opar ty na zwę ża ją cym się ku
do ło wi słu pie z dzie się cio mi li me tro -
wych blach sta lo wych no si an tre so lę do -
stęp ną z dol ne go po zio mu ba ru dzię ki ho -
te lo wym scho dom. Pod ło gę an tre so li
sta no wią ta fle szkła har to wa ne go, tak
uży te go, że je go wy trzy ma łość po zwa la
na za nie cha nie pod kle ja nia go szkłem or -
ga nicz nym, tech ni ki bez piecz niej szej,
acz kosz tow nej, bar dzo czę sto sto so wa -
nej przez bry tyj skich ar chi tek tów uwiel -
bia ją cych szkla ne eks tra wa gan cje. We
wnę trzu kom po zy cja owej rzeź by ze sta -
li, szkła i ja waj skiej sklej ki ma ho nio wej
zrów no wa żo na jest roz pię tym na lin kach
sta lo wych błę kit nym ża glem stro pu pod -
wie szo ne go, uży wa ne go w nie co prze -
wrot ny spo sób i wy ra sta ją cym z zie mi
sta lo wym ostrzem pry zmy utrzy mu ją cej
sta lo wy maszt i ża giel w dy na micz nym
na pię ciu.

Oglą da jąc de kon struk cję świa to wą
wi dzi my za zwy czaj ele ganc kie ma te -
ria ły, lśnią ce po wierzch nie, ide al ne

Mazda Katowice, detal Mazda Katowice, szkic
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struk tu ry, wy ra fi no wa ne de for ma cje.
W Pol sce za ob ser wo wać moż na to tal ną
fa scy na cję per fek cją wy ko na nia, gład -
ko ścią i ob fi to ścią ma te ria łów, czę sto tak
da le ką, że nie zo sta je już miej sca na pro -
jekt, myśl. Jest spo ro wnętrz, któ re
błysz czą, lecz brak w nich du cha. Jest to
do pew ne go stop nia zro zu mia łe. Po okre -
sie ubó stwa ma my dziś do czy nie nia
z ma te ria ło wą roz pu stą.

Na sza by tom ska re ali za cja pod da na
zo sta ła pro ce so wi od sła nia nia ma te -
ria łów, aż do ich głę bo kiej na tu ry. Po -
ka za li śmy me tal w je go praw dzi wej po -
sta ci, dzi ki, nie okieł zna ny, rdze wie ją cy,
z ży wy mi spa wa mi. Bez zbęd ne go ma ki -
ja żu chro mo wa nia i po włok prosz ko -
wych. Mó wi my: tak wy glą da stal. Stal ze -
sta wio na z na tu ral nym drew nem,
wi dzia na przez ma to wie ją ce szkło. Sfa -
bry ko wa ny przez czło wie ka gres ze sta -
wia ny jest z praw dzi wym gra ni tem – to
też ob raz de kon stru owa nia zna czeń.
Ich na tu ry po mna ża ne są w głę bi lu strza -
nych od bić. Cza sem po ja wia ją się w nich
znie kształ ce nia. Na szczę ście, bo strach
po my śleć co by się dzia ło gdy by nie ska -
zi tel nie od wzo ro wy wa ły rze czy wi stość....

W ba rze „Złom”, bo tak zo stał na zwa -
ny, spo ty ka ją się ma te ria ły zgrzeb ne,
ostre, z gład ki mi, po le ro wa ny mi i lśnią -
cy mi. Na pię cie wy ni ka ją ce z owe go ze -
sta wia nia, po łą czo ne z dy na mi zmem
form spra wia, że wnę trze to ofe ru je
go ściom spo rą ga mę kli ma tów, od za ska -
ku ją cych, rze czy wi stych w na tu ral nym

oświe tle niu, do nad re al nych mie nią -
cych się w róż no ko lo ro wych świa tłach.
To wnę trze ży je. Na do da tek pra cu ją cy
na par te rze bar ma ni wspo mi na ją dresz -
cze emo cji, gdy dłu go no gie dziew czy ny
wcho dzą na an tre so lę, pod czas gdy dłu -
go wło si by wal cy z gó ry przy wo łu ją
w pa mię ci chwi le, gdy pra cu ją ca na dru -
giej zmia nie bar man ka no si głę bo ki de -
kolt.

Pocz ta w Chrza no wie

Dwa la ta póź niej Grze gorz Stia sny
pre zen tu jąc w ma ga zy nie Ar chi tek tu ra3)

bu dy nek Pocz ty Pol skiej w Chrza no wie
zre ali zo wa ny przez Ate lier PS pi sał:
Re mon tem i prze bu do wą ob ję to ni ja ki,
pię tro wy bu dy nek pocz to wy, za ło żo ny
na pla nie li te ry L. Jed nak głów nym
obiek tem za in te re so wa nia pro jek tan -
tów był hall wej ścio wy i ze spół dwóch sal
pu blicz nych pocz ty. No wy hall sta no wi
wy ła mu ją cy się z bry ły ist nie ją ce go bu -
dyn ku szkla ny pa wi lon, któ re go kon struk -
cja opie ra się na trzech prze ska lo wa nych
sta lo wych bel kach, opar tych na dwóch
słup kach z roz dwo jo ny mi gło wi ca mi.
Nad drew nia nym por ta lem wej ścia uno -
si się skrzy dło prze zro czy ste go za da sze -
nia, pod par te go ryt mem nie wiel kich
be le czek. Szkla ne ścia ny są po chy lo ne,
geo me tria wnętrz opie ra się na sko sach.
Uwa gę przy ku wa sze reg wy myśl nych in -
dy wi du al nych roz wią zań, nie kie dy wręcz

fi ne zyj nych de ta li, wy ma ga ją cych nie la -
da umie jęt no ści pro jek to wych i wy ko -
naw czych. Sa mo no śna, szkla na ścia na
hal lu, luź no pod par ta na sys te mie stę żo -
nych prę ta mi słup ków, gło wi ce kon -
struk cyj nych pod pór, a na wet apa ra ty te -
le fo nicz ne za dzi wia ją po my sło wo ścią
i nie chę cią do sto so wa nia ka ta lo go -
wych tech no lo gii. Ca ły obiekt tchnie an -
ty ko mer cja li zmem, któ ry dziś nie tyl ko
w Pol sce na le ży do rzad ko wy ra ża nych
w ar chi tek tu rze war to ści. Za no wo cze -
sną for mą od na leźć moż na nie zwy kle tra -
dy cyj ną myśl – wia rę w moc rze mio sła
bu dow la ne go, któ re go ist nie nie chęt nie
się kwe stio nu je. Au to rzy prze bu do wy
od sze re gu re ali za cji współ pra cu ją z eki -
pą wy traw nych wy ko naw ców nie ty po -
wych kon struk cji sta lo wych, co po zwa -
la im na swo bo dę w pro jek to wa niu
i po szu ki wa niu no wych roz wią zań.

Za spra wą pro wo ka cyj ne go wy glą du
chrza now ska pocz ta oży wia sce ne rię
spek ta klu miej skiej uli cy. Po ma lo wa ne
w ja skra wych ko lo rach ele men ty przy cią -
ga ją uwa gą prze chod niów. Za mknię ci
w ja sno oświe tlo nej szkla nej klat ce in te -
re san ci sta ją się ak to ra mi – do bro wol -
ny mi więź nia mi ar chi tek tu ry. Akt nada -
nia li stu czy roz mo wy te le fo nicz nej,
dzię ki wy szu ka nej sce no gra fii, sta je się
mi kro wy da rze niem pu blicz nym w ska li
nie du że go mia sta. Z po zba wio ne go ja kie -
go kol wiek wy ra zu miej sca stwo rzo no
me ta fo rę ko mu ni ka cji  – otwar to ści, po -
ko ny wa nia ba rier i prze strze ni.

Bar Złom, Bytom, krzesła na szklanej antresoli, widok od spodu Poczta Chrzanów, strefa wejścia
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Kil ka na ście lat póź niej, w li sto pa do -
wym nu me rze „Ar chi tek tu ry” z ro ku
2009 ten sam au tor pod su mo wu jąc
ostat nie 15 lat w ar chi tek tu rze, w tek ście
Re: wi zja – pięt na ście bu dyn ków, któ re
w ostat nich pięt na stu la tach zmie nia ły
pol ską ar chi tek tu rę4), na pi sał o es te ty ce
de kon struk cji.
Świa do mie pro mo wa li ją dwaj ka to wi -

cza nie w se rii nie wiel kich re ali za cji z lat
dzie więć dzie sią tych – głów nie wnętrz.
Naj więk szym pol skim obiek tem de kon -
struk ty wi stycz nym by ła prze bu do wa
pocz ty w Chrza no wie. Nie miec cy kry ty -
cy na zy wa li to west -im por tar chi tek tur. Ale
nie mie li ra cji. Śląsk w la tach dzie więć -
dzie sią tych był wiel ką, nie tyl ko prze -
strzen ną, ale i spo łecz ną de kon struk cją.
Z de kon struk ty wi zmu ar chi tek to nicz ne -
go, któ ry oka zał się for mą przej ścio wą,
by tem nie u kształ to wa nym, pro mu ją cym
skraj ne in dy wi du ali zmy, w na stęp nych
dzie się cio le ciach wy klu ły się kom plet nie
róż no rod ne po sta wy twór ców.

Biu ro wiec DBT Pol ska

Ostat nim ze zre ali zo wa nych w tej
po ety ce obiek tów jest biu ro wiec DBT
Pol ska, bę dą cej czę ścią nie miec kie go
kon cer nu RAG. Fir ma ulo ko wa na do -
tych czas w zde ka pi ta li zo wa nych re lik -
tach my sło wic kiej dziel ni cy prze my sło -
wej, pa mię ta ją cej epo kę suk ce sów
so cja li zmu, zde cy do wa ła się na stwo rze -
nie sie dzi by na mia rę swych spo rych
osią gnięć pro duk cyj nych. Po cząt kiem
jest no wy bu dy nek biu ro wy, a na stęp nym
kro kiem pro jek to wa na przez Ate lier PS
ha la pro duk cyj na. Zwią za na z prze my -
słem wy do byw czym pro duk cja cięż -
kich, sta lo wych obu dów wy ma ga spo -
rej pre cy zji. Tę spe cy ficz ną dwo istość
sta ra li śmy się od dać w no wo pro jek to -
wa nym obiek cie. Uży to ma te ria łów so -
lid nych – su ro we go be to nu, sta li, bla chy
ty ta no wo -cyn ko wej ufor mo wa nych tak,
że wi docz na jest ich su ro wość i swo ista
zgrzeb ność. Drew no kle jo ne kon struk -
cji da cho wej, sklej ka ma ho nio wa na ele -
wa cji, okna wraz z drew nia ny mi okle -
ina mi ścia nek dzia ło wych i me bli,
wszyst kie w na tu ral nych ko lo rach,
zmięk cza ją bru ta lizm pod sta wo we go
bu dul ca. Ze sta wie nie wy so kiej ja ko ści
szwedz kich opraw oświe tle nio wych,
na któ re przy stał in we stor, z nie do sko -
na le wy koń czo nym be to nem da je po żą -
da ny efekt na pię cia. Po dob nie wy so kiej
kla sy bla cha ty ta no wo -cyn ko wa ręcz nie
łą czo na na rą bek na fa sa dzie jest na tu -
ral nie lek ko sfał do wa na; czy tel ne jest do -
tknię cie rę ki rze mieśl ni ka. 

O ile bar dziej fa scy nu je ta ka nie do sko -
na łość od fa brycz nej nie ska zi tel no ści pa -
ne li fa sa do wych. Cięż kie, acz do kład nie
wy ko na ne ele men ty sta lo we, w tym
słup i wspor nik da chu wej ścio we go
oraz więk szość ro bót bu dow la nych wy -
ko na ła fir ma zwią za na z DBT. Sta no wią
one wi zy tów kę, a przez za ło że nia pro -
jek to we w ja kimś sen sie me ta fo rę dzia -
łal no ści fir my5). 

O tej sa mej re ali za cji Je rzy S. Ma jew -
ski pi sał w tek ście Wie ża w lip co wym
nu me rze 2002 „Ar chi tek tu ry”6).

Biu ro wiec jest przy kła dem re ali za cji
na swój spo sób ro man tycz nej, łą czą cej
za le ty ar chi tek tu ry naj now szej ge ne ra -
cji z ma low ni czą su ro wo ścią

Au to rzy pro jek tu przy zna ją, że od nie -
sie nia do źró deł mo der ni zmu tkwią
w ich pod świa do mo ści.

Twór czość ka to wic kich ar chi tek tów
Mi ro sła wa Po la ka i Mar ka Skwa ry
przez wie le lat ko ja rzy ła mi się z de kon -
struk ty wi zmem. Ar chi tek ci do ko ny wa li
śmia łych po szu ki wań for mal nych. Eks -
pe ry men to wa li. Te raz zda ją się wra cać
do źró deł mo der ni zmu. W ich pro jek tach
prze trwał jed nak pe wien nie uchwyt ny
duch ślą skie go ro man ty zmu. Na czym to
po le ga?. W du żej mie rze na wy do by ciu
pier wot nych cech ma te ria łów, za mi ło wa -
nia do sta li, be to nu i.... nie co sier mięż -
ne go rę ko dzie ła, dzię ki któ re mu ich re -
ali za cje nie sta ją się ide al ny mi
pro duk ta mi ko smicz nej tech no lo gii. Są
to stat ki ko smicz ne, ale o ka dłu bach wy -
kle pa nych w warsz ta cie. Przy kła dem te -
go ro dza ju re ali za cji, na swój spo sób ro -
man tycz nej, łą czą cej za le ty ar chi tek tu ry
naj now szej ge ne ra cji z ma low ni czą su -
ro wo ścią, jest biu ro wiec fir my DBT
w My sło wi cach. In we stor to ma ła, choć
pręż na fir ma, pro du ku ją ca ma szy ny
gór ni cze. Bu dy nek ni czym feu dal na wie -
ża, wzno si się po nad ha la mi fa brycz ny -
mi. Po rów na nie z wie żą jest tym bar dziej
uza sad nio ne, że bu dow la w for mie kost -
ki stoi sa mot nie na nie wiel kim wznie sie -
niu, a jej wnę trze ma układ hie rar -
chicz ny. W przy zie miu mie ści re cep cję,
sa lę kon fe ren cyj ną i po miesz cze nia so -
cjal ne, wy żej biu ra, zaś na dwóch ostat -
nich pię trach ga bi ne ty dy rek cji. W nie -
da le kiej przy szło ści sy tu acja ule gnie
pew nej mo dy fi ka cji – na ty łach bu dyn -
ku sta nąć ma no wa ha la pro duk cyj na za -
pro jek to wa na przez tych sa mych ar -
chi tek tów. Bry łą, ukła dem okien
i ko lo ro wych płasz czyzn obiekt przy po -
mi na mo de le ar chi tek to nicz ne twór ców
ho len der skie go De Stijl. Au to rzy pro jek -
tu przy zna ją, że od nie sie nia do źró deł
mo der ni zmu tkwią gdzieś w ich pod świa -
do mo ści. Bu dy nek nie sta no wi jed nak
pró by po wro tu do tam tej ar chi tek tu ry,
jest cał ko wi cie współ cze sny. Jest też dzie -
łem, któ re nie mo gło by za ist nieć bez
ar chi tek tu ry high -tech. Kost ka biu ro wa
po wsta ła w tech no lo gii mo no li tu żel be -
to we go. Kształt otwo rów okien nych to
za ba wa w kwa dra ty, pro sto ką ty, pio ny
i po zio my. Do te go do cho dzą ta ra sy
na da chu, okrę to we ba lu stra dy. Sze ścio -
bocz ną bry łę oży wia wy su nię ta wie ża
klat ki scho do wej z mo no li tycz ną ścia ną
o łu ko wa tym wy brzu sze niu. Wi docz ne
jest też echo de kon struk cji – da szek
nad wej ściem o wy myśl nym sys te mie
wspar cia. War tość tej ar chi tek tu ry po -
le ga na uży ciu i eks po no wa niu na tu ral -
nych ma te ria łów. Naj wię cej trud no ści
by ło z be to nem. Wy ko naw cy i in we sto -
rzy chcie li go scho wać pod war stwą tyn -
ku, bo wiem po wierzch nie be to no we nie

są po pi sem pre cy zji. Ale mo że dzię ki te -
mu tchną ro man tycz nym pięk nem – za -
pi sem kształ tu de sek sza lun ku, śla dów
po pę che rzy kach po wie trza. Osło nię te,
be to no we ścia ny wi dać nie mal we
wszyst kich po miesz cze niach bu dyn ku. To,
co na pierw szy rzut oka wy da wa ło się
nie do sko na ło ścią, ura sta do ran gi or na -
men tu. Ele wa cje ze wnętrz ne, obok szkła
i be to nu, two rzą przede wszyst kim pa ne -
le bla chy ty ta no wo -cyn ko wej. Na bu do -
wie ręcz nie za gi na no bla chę w rąb ki.
Ca łość spra wia z da le ka wra że nie bo nio -
wa nia high -tech. Z bli ska wi dać nie do -
sko na ło ści. I o to wła śnie cho dzi ło pro -
jek tan tom. Ma rek Skwa ra mó wi, że
chciał unik nąć sto so wa nia fa brycz nych
pa ne li – ide al nych, do sko na łych.

Roz wią za niem rów nie in dy wi du al nym
jest cie pła, po ma rań czo wo ru da wa okła -
dzi na ścia ny klat ki scho do wej wy ko na -
na z ja waj skiej sklej ki ma ho nio wej. Ar -
chi tek tu rę do peł nia wy strój wnętrz
po dzie lo nych ścian ka mi dzia ło wy mi.
In sta la cje czę ścio wo roz pro wa dzo ne są
w ka na łach obie ga ją cych bu dy nek
wzdłuż ścian ze wnętrz nych, czę ścio wo
zaś ukry te nad znaj du ją cy mi się w ko ry -
ta rzach su fi ta mi pod wie szo ny mi z bla -
chy fa li stej. Chłód be to no wych ścian
rów no wa żą cie płe, drew nia ne pa ne le
oraz me ble biu ro we pol skiej pro duk cji,
do bra ne przez ar chi tek tów. Naj bar dziej
efek tow nym po miesz cze niem jest sa la
kon fe ren cyj na na ostat nim pię trze bu dyn -
ku, oto czo na se kre ta ria tem i ga bi ne ta -
mi pre ze sów. Pod nie sio no nad nią dach,
a pod nim umiesz czo no bocz ne okna,
two rząc ro dzaj la tar ni. Dzię ki te mu
roz wią za niu po miesz cze nie jest wyż sze
od są sied nich i choć sto sun ko wo nie wiel -
kie, łą czy wa lo ry re pre zen ta cyj no ści
z ka me ral no ścią. I tu, jak wszę dzie
w bu dyn ku, ar chi tek ci har mo nij nie po -
łą czy li ele men ty z drew na, szkła, sta li
i be to nu. ■

Autorzy projektów:
ATELIER PS, Mirosław Polak
Marek Skwara

Fotografie i rysunek:
Marek Skwara
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P
a rę mie się cy te mu pi sa łem o od ru chu
swe go zdzi wie nia, kie dy z ust me go

ko le gi, od nie daw na miesz ka ją ce go
w By to miu, usły sza łem zda nie „cho dzi -
my na spa ce ry na Mie cho wi ce”, wspo -
mi na jąc przy tej oka zji iden tycz ną
re ak cję na syn tag mę „miesz kam na Weł -
now cu”, któ rą skie ro wał do mnie
przed la ty pe wien ka to wi cza nin. Ale tak
jak zro zu mia łe są owe spon ta nicz ne
od czu cia ko goś ta kie go jak ja – od dzie -
ciń stwa przy zwy cza jo ne go do po łą czeń
ty pu „spa ce ry do Mie cho wic”, „miesz -
kam w Mie cho wi cach”, „po dróż do Weł -
now ca”, „miesz kam w Weł now cu”, bo
za rów no Mie cho wi ce, jak i Weł no wiec
by ły sa mo dziel ny mi, od ręb ny mi miej -
sco wo ścia mi (ze zna ny mi klu ba mi spor -
to wy mi Si le sia Mie cho wi ce i Ra pid
Weł no wiec!), tak bez dy sku syj nie ak cep -
to wal ne są syn tag my no we, czy li
„na Mie cho wi ce”, „na Mie cho wi cach”,
„na Weł no wiec”, „na Weł now cu”, bo
Mie cho wi ce sta ły się ad mi ni stra cyj ną
czę ścią By to mia, a Weł no wiec to
od daw na dziel ni ca Ka to wic.

Prze ży łem ta kie zmia ny skła dnio we
tak że w cią gu swo ich 55 już lat we Wro -
cła wiu, gdy Opo rów, Kle ci na, Bro chów
czy Paw ło wi ce zostały przy łą czo ne
do nad odrzań skie go gro du i sku tecz nie
za czę ły się utrwa lać no we syn tag my
„na Opo rów”, „na Opo ro wie”, „na Kle -
ci nę”, „na Kle ci nie”, „na Bro chów”,
„na Bro cho wie”, „na Paw ło wi ce”,
„na Paw ło wi cach”.

Ale swo iście ne ga tyw na re ak cja na nie
w pierw szym od ru chu jest nie uchron na!
Prze ży łem ją przed pa ro ma ty go dnia mi
w ro dzin nych Tar now skich Gó rach,
kie dy kil ku na sto let ni wnuk mo ich przy -
ja ciół za czął opo wia dać o swym „miesz -
ka niu na Rep tach” czy o „po wro tach ze
szko ły na Rep ty”. Ow szem, w cza sach
me go po wo jen ne go dzie ciń stwa i mło -
do ści cho dzi ło się „na Ka czy niec”,
„na Kar lu szo wiec” czy „na Ga len berg”

(w ta kiej wer sji fo ne tycz nej funk cjo no -
wał nie miec ki twór na zew ni czy Kahl
(en) berg „ły sa, go ła gó ra”) i miesz ka -
ło się „na Ka czyń cu”, „na Kar lu szow -
cu” i „na Ga len ber gu”, bo mó wi li śmy
o czę ściach mia sta, ale Rep ty by ły od -
ręb ną miej sco wo ścią, więc uży wa ło się
tyl ko po łą czeń „do Rept” i „w Rep tach”. 

No tak, ale prze cież od wie lu już lat
Rep ty na le żą ad mi ni stra cyj nie do Tar -
now skich Gór! Więc bar dzo szyb ko
uspo ko iłem lek ko za nie po ko jo ne go mo -
ją re ak cją mło de go tar no gó rza ni na,
wska zu jąc nie uchron ność skła dnio wej
ewo lu cji: od wy ra żeń „do Rept”,
„w Rep tach” do syn tagm „na Rep ty”,
„na Rep tach” – oczy wi stych dla no wych
po ko leń!

Przy tej oka zji opo wie dzia łem mu, jak
to kie dyś je go bab cia przy po mnia ła so -
bie z dzie cię cych lat na po mnie nia swo -
jej bab ci kie ro wa ne do zbyt gło śnych
dzie ci: „Dziec ka, niy rep tej cie tak!”, zna -
czą ce ty le, co „dzie ci, nie ha ła suj cie, nie
wrzeszcz cie tak!”. By łem jej wte dy
nie zmier nie za to ję zy ko we wspo mnie -
nie wdzięcz ny, bo do pie ro wów czas
z ca łą wy ra zi sto ścią do tar ła do mnie zu -
peł nie nie czy tel na z dzi siej sze go punk -
tu wi dze nia ety mo lo gia ar cha icz nej,
wy jąt ko wej na pol skim ob sza rze na zwy
miej sco wej Rep ty – pier wot nie na zwy
oso bo wej od no szą cej się do lu dzi gło śno
mó wią cych, ha ła su ją cych.

A o cza sow ni ku rep tać moż na prze -
czy tać w Słow ni ku ety mo lo gicz nym ję -
zy ka pol skie go Alek san dra Bru eck ne ra
z ro ku 1927: „rep tać obok rzep tać
»szem rać« w Bi blii Le opo li ty z r. 1561,
rus. ro pot, rop tat”, cerk. ru put o ha ła -
sie, czes. u -rp -utny »krnąbr ny«, na zwy
oso bo we: Rpień, Rpisz; są jed nak po sta -
ci i z mięk ką spół gło ską lub z e, o: rep -
ta ni je w Psał te rzu sy naj skim z XI wie -
ku, łuż. ro po tać”.

Pod ręcz ny słow nik daw nej pol sz czy -
zny z ro ku 1968 au tor stwa Ste fa na

Recz ka (po nim prze ją łem 50 lat te mu
co ty go dnio wą ru bry kę „Rzecz o ję zy -
ku” we wro cław skim dzien ni ku „Sło wo
Pol skie”, w dzi siej szej „Ga ze cie Wro -
cław skiej”) re je stru je na to miast ha sło
rzep tać – »szem rać, sar kać«, za opa tru -
jąc je w cy tat z Bi blii kró lo wej Zo fii
z ro ku 1455: „Rzep tał jest lud” (po łą -
cze nia ty pu rzep tał jest, mó wił jest, śpie -
wał jest, pra co wał jest to przy kła dy trze -
ciej oso by licz by po je dyn czej
sta ro pol skie go cza su prze szłe go zło żo -
ne go, prze kształ co ne w póź niej sze for -
my cza su prze szłe go rzep tał, mó wił,
śpie wał, pra co wał itp.).

Wy pa da mi za tem pod su mo wu ją co
i z peł ną od po wie dzial no ścią za sło wo
po wie dzieć, że Rep ty to naj bar dziej ar -
cha icz na na zwa miej sco wa mo ich ro -
dzin nych tar no gór skich stron. Czy moż -
na do niej do łą czyć ja kieś in ne for my?

Na pew no Mie da ry, bli skie mi cho -
ciaż by z po wo du swe go mor fo lo gicz ne -
go po wi no wac twa z na zwi skiem Mio dek,
ty le że w tym ostat nim do ko nał się już
prze głos pol ski, czy li przej ście pier wot -
ne go „e” w „o” – po spół gło sce mięk kiej,
a przed któ rąś ze spół gło sek „t”, „d”, „s”,
„z”, „n”, „r”, „ł”, a w Mie da rach to pry -
mar ne „e” się za cho wa ło! Są zaś Mie da -
ry ty po wą na zwą słu żeb ną, naj pierw na -
zy wa ją cą lu dzi – pro du cen tów mie du,
póź niej sze go mio du (zu peł nie dziś nie -
czy tel ny niedź wiedź to daw ny me djed,
czy li „je dzą cy mied”).

Do Rept i Mie dar do łącz my jesz cze
Strzyb ni cę, wy wie dzio ną od ar cha icz ne -
go przy miot ni ka strzyb ny „srebr ny”,
zwią za ne go ze strzy błem „sre brem”.
Mógł bym jesz cze tyl ko na ko niec nie -
co fi glar nie za py tać: czy tra dy cyj ne
syn tag my do Strzyb ni cy, w Strzyb ni cy też
się wnet zmie nią w po łą cze nia na Strzyb -
ni cę, na Strzyb ni cy, sko ro od ro ku 1975
Strzyb ni ca sta ła się ad mi ni stra cyj ną
czę ścią Tar now skich Gór?!

■

„Dziecka,
niy reptejcie!”

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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P
o łą cze nie na zwy gro du nad Kłod ni -
cą z imie niem lip skie go kan to ra nie

dzi wi już dziś tak bar dzo, jak dzie więt -
na ście lat te mu, kie dy od by wa ła się
pierw sza edy cja Gli wic kie go Fe sti wa lu
Ba chow skie go. Wów czas or ga ni za to rzy
czę sto sły sze li dwa pod sta wo we py ta nia:
cze mu Bach w Gli wi cach i na jak dłu -
go wam te go Ba cha star czy. 

Dziś moż na śmia ło stwier dzić, że
czas roz wiał wszel kie wąt pli wo ści co
do ce lo wo ści te go, na pierw szy rzut oka,
zwa rio wa ne go po my słu. Świad czy o tym
za rów no nie słab ną ca sym pa tia me lo ma -
nów, jak i opi nie re cen zen tów, któ rzy pi -
sa li m.in.: „Dzię ki fe sti wa lo wi Gli wi ce
sta ły się naj sil niej szym na Gór nym Ślą -
sku cen trum mu zy ki daw nej” (Łu kasz
Ka łę ba siak, GW 26.07.2013). „Ten od -
by wa ją cy się od 2000 ro ku fe sti wal ma
już re no mę jed ne go z naj bar dziej war -
to ścio wych spo tkań z mu zy ką cza sów
Ba cha, któ rych sce ną są wspa nia łe gli -
wic kie świą ty nie” (GW 25.07.2014).
Im pre za zo sta ła za uwa żo na w ska li kra -
ju i od dwóch lat otrzy mu je tak że wspar -
cie Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go.

Od sa me go po cząt ku or ga ni za to rzy
sta ra ją się (mi mo skrom nych środ ków fi -
nan so wych), aby for mu ła fe sti wa lu by -
ła jak naj bar dziej otwar ta na róż ne epo -
ki, ga tun ki mu zycz ne (mu zy ka daw na,
współ cze sna, jazz, folk) oraz ro dza je mu -
zycz ne go wy ko naw stwa. Ideą prze wod -
nią fe sti wa lu jest uka za nie twór czo ści
Ba cha ja ko cen trum no wo żyt nej mu zy -
ki, któ re sku pia w so bie wszyst kie zdo -
by cze epok wcze śniej szych oraz cza sów
Ba cho wi współ cze snych, sta no wiąc jed -

no cze śnie nie wy czer pa ne źró dło in spi -
ra cji twór czej dla ko lej nych po ko leń.

Po mysł zor ga ni zo wa nia fe sti wa lu ba -
chow skie go w Gli wi cach zro dził się
pod ko niec 1999 ro ku w gro nie osób
zwią za nych z dzia ła ją cym wów czas
w mie ście Klu bem „Pe reł ka”. To in sty -
tu cja, któ ra dzię ki nies po ży tej ener gii
i za an ga żo wa niu jej sze fo wej, Bar ba ry
Bień, przez po nad 35 lat zna czy ła swój
głę bo ki ślad w kul tu rze mia sta i ca łe go
re gio nu. Wspól nie z Pa nią Bar ba rą za -
sta na wia li śmy się wów czas nad ja kimś
szcze gól nym spo so bem uczcze nia i upa -
mięt nie nia 750-le cia Gli wic, któ re przy -
pa da ło w 2000 ro ku. Wte dy po ja wi ło się
wła śnie ha sło „Bach”. Przede wszyst kim
z uwa gi na fakt pew ne go po do bień stwa
je go twór czo ści do wie lo kul tu ro we go
cha rak te ru i at mos fe ry mia sta. 

Moż na tu od na leźć śla dy nie miec kie,
pol skie, ży dow skie, kre so we a na wet or -
miań skie. A prze cież w po dob ny spo sób
epo ko we dzie ło Ja na Se ba stia na czer pie
z naj lep szych mu zycz nych tra dy cji kil -
ku eu ro pej skich na cji. Nie bez zna cze -
nia był też pe wien ele ment aryt me tycz -
ny: 750-le cie mia sta łą czy ło się w 2000
ro ku z ob cho da mi 250. rocz ni cy ba chow -
skiej. Wła dze mia sta „ku pi ły” po mysł,
wspar ły fi nan so wo re ali za cję i w ten spo -
sób na ro dzi ła się no wa ini cja ty wa mu -
zycz na.

Istot nym ele men tem, kształ tu ją cym
ob li cze pro gra mo we fe sti wa lu, by ła tak -
że ów cze sna sy tu acja w po dej ściu do mu -
zy ki daw nej na Ślą sku. Od oko ło trzy -
dzie stu lat na świe cie pręż nie roz wi jał się
już w tym cza sie nurt tzw. wy ko naw stwa
hi sto rycz nie po in for mo wa ne go, prze ja -

wia ją cy się w gra niu mu zy ki daw nej
na in stru men tach z epo ki bądź ich ko -
piach i w zgo dzie z daw ny mi prak ty ka -
mi wy ko naw czy mi. O ile w War sza wie
czy Kra ko wie ta kie kon cer ty nie na le ża -
ły już do rzad ko ści, to w na szym re gio -
nie sy tu acja by ła o wie le gor sza. Jed nym
z za dań fe sti wa lu by ło więc wy peł nie nie
ist nie ją cej w tym za kre sie lu ki.

Dziś mo że to wy da wać się ku rio zal -
ne, ale pod czas re ci ta lu skrzyp co we go
Aga ty Sa pie chy, któ ra w ro ku 2000
gra ła w Gli wi cach na skrzyp cach ba ro -
ko wych so na ty i par ti ty Ba cha, nie któ -
rzy mu zy cy i pe da go dzy szkół mu zycz -
nych opusz cza li sa lę po pierw szej czę ści
kon cer tu, zde gu sto wa ni ta kim wła śnie
„hi sto rycz nym” wy ko na niem tej mu zy -
ki. Dziś na szczę ście ni ko go ono już nie
bul wer su je. I z du mą moż na po wie dzieć,
że to mię dzy in ny mi za słu ga gli wic kie -
go fe sti wa lu. Przy czy nił się on istot nie
do wy kre owa nia no wych po trzeb wśród
ślą skich me lo ma nów, zmniej sza jąc ba -
rie ry do stęp no ści do te go ro dza ju mu zy -
ki i stwa rza jąc moż li wość ży we go kon -
tak tu ze sztu ką na świa to wym po zio mie. 

Dzie je się tak w rów nym stop niu
dzię ki atrak cyj no ści pro gra mu, zna ko mi -
tym go ściom, jak też spe cjal nej au rze za -
byt ko wych miejsc kon cer tów: gli wic kich
ko ścio łów oraz Ru in Te atru Vic to ria. Pu -
blicz ność ce ni so bie bar dzo moż li wość
roz mo wy z ar ty sta mi i bliż sze go po zna -
nia bo gac twa wy ko rzy sty wa ne go przez
nich daw ne go in stru men ta rium oraz
pro fe sjo nal ny, a za ra zem przy stęp ny
(co szcze gól nie pod kre śla ją słu cha cze)
ko men tarz do wy ko ny wa nej mu zy ki.

Ko niec dru giej de ka dy, to czas sprzy -
ja ją cy pod su mo wa niom. Za na mi
87 fe sti wa lo wych wie czo rów: re ci ta li,
kon cer tów ka me ral nych, kan ta to wo -ora -
to ryj nych, chó ral nych, jaz zo wych, spek -
ta kli ba le to wych. Dzie siąt ki róż nych
spoj rzeń na mu zy kę od re ne san su
do współ cze sno ści, wy ko na nie 20 ba -
chow skich kan tat, pierw sza na Ślą sku
pre zen ta cja wszyst kich je go kon cer tów
na dwa, trzy i czte ry kla we sy ny. A przede
wszyst kim mnó stwo wra żeń i mu zycz -
nych emo cji, pły ną cych ze spo tkań z naj -
więk szy mi pol ski mi, eu ro pej ski mi, a na -
wet bra zy lij ski mi i ja poń ski mi
oso bi sto ścia mi i ze spo ła mi mu zycz ny mi.
Na fe sti wa lu swo je pierw sze szli fy zdo -
by wa ła ka to wic ka {oh!} Or kie stra Hi sto -
rycz na. Je den z naj słyn niej szych współ -
cze snych ze spo łów wy ko nu ją cych daw ną
mu zy kę wo kal ną – bel gij ski Vox Lu mi -
nis, swój pierw szy kon cert w Pol sce dał
wła śnie na gli wic kim fe sti wa lu.

Cze go ży czą so bie i me lo ma nom or -
ga ni za to rzy naj star sze go na Ślą sku fe sti -
wa lu mu zy ki daw nej na ko lej ne dwie de -
ka dy? Hoj nych spon so rów i jesz cze
więk szej życz li wo ści ze stro ny władz
Gli wic – mia sta, któ re fe sti wa lo wi za -
wdzię cza pięk ną kul tu ral ną pro mo cję
w kra ju i na świe cie. ■

Laut ten Com pa gney Ber lin na Gli wic kim Fe sti wa lu Ba chow skim
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Między
nutami

13
wrze śnia od był się w du żej sa li
kon cer to wej NO SPR pre mie ro -

wy po kaz no we go fil mu w re ży se rii
Vio let ty Rot ter -Ko ze ry Woj ciech Ki -
lar mię dzy awan gar dą a Hol ly wo od.
Film po wstał w ko pro duk cji In sty tu -
tu Ada ma Mic kie wi cza z Pol skim Wy -
daw nic twem Mu zycz nym, TVP oraz
Ka to wi ca mi – Mia stem Ogro dów,
a pre mie ra to wa rzy szy ła Mię dzy na ro -
do we mu Kon kur so wi Mu zycz ne mu
im. Ka ro la Szy ma now skie go, któ ry
od by wał się w tym cza sie w Aka de -
mii Mu zycz nej. No we dzie ło Vio let -
ty Rot ter -Ko ze ry po ka zu je in ne go
Ki la ra niż ten, któ re go zna my z jej po -
przed nie go fil mu p.t. Woj ciech Ki lar.
Cre do (2012). Cre do po ka zy wa ło
dzie je czło wie ka – od mło do ści po ka -
za nej za po śred nic twem ro dzin nych
fo to gra fii i zdjęć daw ne go Lwo wa,
do ostat nie go eta pu spę dzo ne go na Ja -
snej Gó rze. No wy film jest bar dziej
o ar ty ście. Swo je mu bo ha te ro wi po -
sta wi ła re ży ser ka py ta nie o sto su nek
do wła snej twór czo ści fil mo wej oraz
o re la cję za cho dzą cą mię dzy tą twór -
czo ścią a mu zy ką kla sycz ną two rzo -
ną przez kom po zy to ra. Film roz po czy -
na się od po ka zu ka pi tal ne go
ma te ria łu ar chi wal ne go – pew na mło -
da dzien ni kar ka prze pro wa dza z au -
to rem wy wiad w prze rwie kon cer tu
War szaw skiej Je sie ni (oko ło 1962-
1963), za da jąc mu py ta nie, co to jest
mu zy ka fil mo wa i ja ka jest róż ni ca
mię dzy nią a mu zy ką sym fo nicz ną.
Ki lar – po cią ga jąc mia ro wo dym
z pa pie ro sa, od po wia da z głę bo kim
na my słem, a jed no cze śnie z le ciut ką
nu tą mło dzień czej aro gan cji: „Mu zy -
ka fil mo wa (pyk) to jest mu zy ka fil -
mo wa (pyk… pyk). A mu zy ka sym -
fo nicz na (pyk), to jest mu zy ka
sym fo nicz na…”. Nic do dać, nic ująć.

Myśl tę moż na prze tłu ma czyć na -
stę pu ją co: być mię dzy kla sy ką a Hol -
ly wo od, to tak, jak znaj do wać się mię -
dzy mło tem i ko wa dłem. W ten
spo sób ro zu mu je wie le wpro wa dzo -
nych do fil mu po sta ci, któ rym tak że
za da no py ta nie, kim jest Ki lar ja ko
kom po zy tor obu ro dza jów mu zy ki. Są
wśród nich re ży se rzy: Ka zi mierz
Kutz, Krzysz tof Za nus si, An drzej
Waj da, Ro man Po lań ski, zna ne po sta -
cie ame ry kań skie go świa ta fil mo we -
go: Sła wo mir Idziak i Fred Fuchs,
a tak że mu zy cy, któ rzy ze tknę li się
z mu zy ką sym fo nicz ną Ki la ra, w tym
jej wy ko naw cy: An to ni Wit, Ka zi -
mierz Kord, Ma rek Moś, Pe ter Ja blon -
ski. Wszy scy oni so lid nie od ro bi li
za da ną lek cję, cha rak te ry zu jąc za le -

MAG DA LE NA DZIA DEK

ty mu zy ki fil mo wej Ki la ra w kon tek -
ście obo wią zu ją cej teo rii na te mat mu -
zy ki fil mo wej ja ko war to ści do da nej
do ak cji i ob ra zu. Ki lar ni gdy nie ilu -
stro wał po spo li cie, za wsze szu kał
wła snych roz wią zań i wy po wia dał
na ścież ce dźwię ko wej fil mu wła sną
oso bo wość. Na to miast py ta nie o re -
la cję mię dzy mu zy ką fil mo wą i Ki la -
row ską sym fo ni ką po zo sta ło wła ści -
wie bez od po wie dzi, co jest zu peł nie
zro zu mia łe, gdyż od po wiedź wy ma -
ga ła by wy ko na nia żmud nych prac
ana li tycz nych: wy kry cia ana lo gii ma -
te ria ło wych bądź stwier dze nia ich
bra ku, prze śle dze nia sto sun ku kom -
po zy to ra do cza su mu zycz ne go w obu
przy pad kach, prze szu ka nia ka ta lo gu
uży wa nych sym bo li mu zycz nych itd. 

O wie le cie kaw sze niż „lek cja” by -
ły wy po wie dzi od no szą ce się
do spraw po za ar ty stycz nych i za ku li -
so wych. Zwłasz cza Kutz i Za nus si
cie ka wie opo wia da li o swym zmar łym
przy ja cie lu, a tak że o pol skim fil mo -
wym świat ku i o na szym kra ju.

Nie do syt „ana li zy” z na wiąz ką wy -
na gra dza ły wmon to wa ne w nar ra cję
wy cin ki fil mów z mu zy ką Ki la ra
oraz frag men ty re por ta ży z wy ko nań
je go dzieł sym fo nicz nych. Fil my zo -
sta ły uło żo ne chro no lo gicz nie, wsku -
tek cze go mo gli śmy śle dzić roz wój ar -
ty stycz ny kom po zy to ra i prze mia ny
je go ję zy ka mu zycz ne go, do ko nu ją -
ce się rów no le gle z prze mia na mi es -
te ty ki fil mu. A więc na po cząt ku
awan gar da – świet nie bro nią ca się
w fil mach wy re ży se ro wa nych przez
Krzysz to fa Za nus sie go i wcze snych
fil mach Kut za, po tem „na wró ce -
nie” – i to dość osten ta cyj ne – na sty -
li sty kę ro man tycz ną, fir mo wa ną fun -
da men tal ną opo zy cją mię dzy dur
i moll (to wła sne sło wa Ki la ra), na -
stęp nie etap mi strzow ski cha rak te ry -
zu ją cy się po cią giem do „wcho dze nia
w skó rę” in nych kom po zy to rów i na -
śla do wa nia zna nych idio mów mu -
zycz nych (tu oczy wi ście słyn ny po lo -
nez z Pa na Ta de usza oraz
fe no me nal na imi ta cja mo ty wu kle -
zmer skie go z Pia ni sty). Uko ro no wa -
niem dro gi Ki la ra ja ko kom po zy to ra
fil mo we go jest w fil mie Rot ter -Ko ze -
ry mu zy ka do Dra ku li Fran ci sa For -
da Cop po li, o któ rej wy po wia da ją cy
się na proś bę re ży ser ki Fred Fuchs
wy ra ził się ja ko o mu zy ce „nie ty po -
wej”, nie tłu ma cząc się bli żej. Ro zu -
miem to tak, że w Hol ly wo od Ki lar
zwy cię żył „nie -Hol ly wo odem”. Jest
to zwy cię stwo bar dzo pol skie.

W ostat nich ka drach po ka za ła nam
na sza zna ko mi ta do ku men ta list ka
ma te ria ły do ty czą ce wy ko nań utwo -
rów sym fo nicz nych Woj cie cha 
Ki la ra. Usły sze li śmy m.in. frag men -
ty pra wy ko na nia Exo dus (przed 30. la -
ty wy da wa ło się in ne: mniej orien tal -
ne, mo że dla te go, że nie wie dzie li śmy,
że słyn ny te mat utwo ru to me lo dia ży -
dow ska) oraz uryw ki z pre mie -
ry I Kon cer tu for te pia no we go, któ ry
pra wy ko ny wał w NO SPR Pe ter
Ja blon ski pod ba tu tą An to nie go
Wi ta. Ja blon ski traf nie skwi to wał tę
mu zy kę ja ko kon den sa cję mnó stwa
ener gii ema nu ją cej z pro stych, po wta -
rza ją cych się akor dów. Mak si mum
eks pre sji przy mi ni mum środ ków
– to zda nie ostat nio czę sto słu ży
za uni wer sal ną cha rak te ry sty kę mu -
zy ki Ki la ra. Uży wa się go w sto sun -
ku do je go utwo rów sym fo nicz nych,
ale rów nie do bre jest w od nie sie niu
do mu zy ki fil mo wej. Mię dzy mło tem
i ko wa dłem ist nie je więc przej ście,
i Ki lar je zna lazł. 

■

Wojciech

Kilar

między

awangardą

a Hollywood
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N
a wet gdy dzi siaj od twa rzam za re je stro -
wa ny na DVD kon cert ju bi le uszo wy

na stu le cie ist nie nia ama tor skie go Chó ru
Mie sza ne go „Ogni wo”, mam ciar ki na ple -
cach. Ja ko me lo man i mi ło śnik śpie wu a’ca -
pel la (i z or kie strą też), od po nad 50 lat ob -
ser wu ję i po dzi wiam dzia łal ność chó ru. Tak
wspa nia le brzmią gło sy chó rzy stów, śpie -
wa ją cych pra wy ko na nie Mis sa lon ga
W.A. Mo zar ta. By ło to 14 grud nia 2013 ro -
ku w sa li kon cer to wej Aka de mii Mu zycz -
nej im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to -
wi cach. Dy ry gen tem chó ru był wte dy
Ad rian Le wan dow ski. Od 1 wrze śnia 2014
ro ku do 30 wrze śnia 2018 ro ku pia sto wał
tę funk cję Woj ciech Gwiszcz. Od po cząt -
ku ist nie nia chó ru by ło wie lu dy ry gen tów,
któ rzy współ pra co wa li kró cej lub dłu żej.
Na szczę ście nie zmie nia to fak tu, że chór
sta ra się trzy mać wy so ki po ziom swo ich
wy ko nań. Świad czą o tym licz ne na gro dy
i wy róż nie nia oraz za pro sze nia na kon cer -
ty w róż nych miej scach kra ju i Eu ro py.
O po cząt kach chó ru oraz je go stu let niej
dzia łal no ści pi sał Ry szard Bed nar czyk
w ob szer nym ar ty ku le w mie sięcz ni ku
„Śląsk” (nr 9 z wrze śnia 2013 ro ku). Jest
on do stęp ny m.in. w Bi blio te ce Ślą skiej.
By łem na kon cer tach ju bi le uszo wych
z oka zji 90, 95 i 100-le cia, dla te go po dzie -
lę się z Czy tel ni ka mi ko lej ny mi in for ma -
cja mi. 

„Obo jęt nie ja kiej kar ty z prze szło ści
»Ogni wa« nie tknąć, z każ dej prze ma wia
nie zwy kła fa scy na cja pie śnią, wraz z po -
czu ciem du my z osią gnięć kul tu ry pol skiej
i Ślą ska oraz z jej współ two rze nia. Dla te -
go za mot to re flek sji ju bi le uszo wej przy -
ją łem prze sła nie Sta ni sła wa Mo niusz ki,
któ ry na Ślą sku na le ży do naj bar dziej
po dzi wia nych i eks po no wa nych kom po -
zy to rów. Chcę też po wie dzieć, że za cy to -
wa ne prze sła nie nie prze brzmia ło”.

Tak pi sał Raj mund Han ke przy oka zji ju -
bi le uszu 90-le cia chó ru „Ogni wo”, pre zes
od dzia łu ślą skie go Pol skie go Związ ku
Chó rów i Or kiestr w Ka to wi cach. Uwa żam,
że te cen ne sło wa nie tra cą na war to ści, co
sły chać wy raź nie na każ dej pró bie i kon -
cer cie chó ru „Ogni wo”. Na ju bi le uszo wym
kon cer cie chór za śpie wał m.in. »Glo ria«

A. Vi val die go. Na swo je 95-le cie chór za -
śpie wał m.in. mszę C -dur (in ho no rem
Sanc tis si mae Tri ni ta tis) W.A. Mo zar ta.
Przy oka zji te go ju bi le uszo we go kon cer -
tu, pre zes chó ru Zo fia Be rek na pi sa ła
m.in.: 

„Pieśń nie za wod nie pro wa dzi chór
do dłu go wiecz no ści, ale też je ste śmy
świa do mi, że na tej dro dze umac nia ją nas
licz ni sprzy mie rzeń cy z ka to wic ki mi fil -
har mo ni ka mi na cze le. Chy li my przed ni -
mi czo ła i pro si my: przyj mij cie sło wa
szcze rej wdzięcz no ści”.

Sło wa te są na dal bar dzo ak tu al ne.
Wie le waż nych i zna czą cych kon cer tów
chór „Ogni wo” śpie wał i na dal śpie wa
w Fil har mo nii Ślą skiej. Uprzej mość jej
władz jest nie oce nio na. Przed ju bi le -
uszem 100-le cia chó ru, pre zes Zo fia Be -
rek pi sa ła:

„W cza sie gdy dy ry gen tem »Ogni wa«
był prof. Ka rol Stry ja (1947–1954 r.),
7 wrze śnia 1953 r. chór pod jął z Fil har mo -
nią Ślą ską sta łą współ pra cę. Trwa ła ona
tak że po po wo ła niu w 1974 r. Chó ru Fil -
har mo nii Ślą skiej; wie lo krot nie po tem
z tym za wo do wym chó rem śpie wa li śmy
dzie ła naj więk sze. Nasz re per tu ar obej mu -
je nie tyl ko pie śni pa trio tycz ne i sa kral ne,
sta no wią ce nor mal ny pro gram chó rów
ama tor skich, ale tak że wiel kie dzie ła chó -
ral ne, ora to ria, kan ta ty, msze, prze kro je
oper i ope re tek, na le żą ce do naj wy bit niej -
szych po zy cji pol skiej i świa to wej li te ra -
tu ry mu zycz nej. Ar ty stycz ną dro gę chó ru
»Ogni wo« wy ty cza li od po cząt ku naj -
wy bit niej si dy ry gen ci. Czę sto za wo do wo
zwią za ni z Fil har mo nią Ślą ską, obec nie no -
szą cą za szczyt ne imię Hen ry ka Mi ko ła ja
Gó rec kie go, Na ro do wą Or kie strą Sym fo -
nicz ną Pol skie go Ra dia czy Aka de mią Mu -
zycz ną w Ka to wi cach. Osią gnię cia ze spo -
łu są re zul ta tem ofiar nej pra cy wszyst kich
je go człon ków i do wo dem wy so kich kwa -
li fi ka cji na szych dy ry gen tów”.

Kon cert ju bi le uszo wy do kład nie
w 105. rocz ni cę ist nie nia, od bę dzie się
17 li sto pa da 2018 ro ku w Fil har mo nii Ślą -
skiej z udzia łem or kie stry. Ho no ro wy pa -
tro nat te go ju bi le uszu ob jął m.in. prof.
Mi ro sław Ja cek Błasz czyk, dy rek tor Fil har -

mo nii Ślą skiej. Pięć lat te mu ho no ro wy pro -
tek to rat nad kon cer tem ju bi le uszo wym ob -
jął Je go Eks ce len cja ksiądz ar cy bi skup
Wik tor Skworc me tro po li ta ka to wic ki.
W tym ro ku za rząd chó ru też wy sto so wał
po dob ny wnio sek. Głów nym punk tem te -
go kon cer tu bę dzie od śpie wa nie »Mis sa
bre vis« f -dur nr 7 (Sanc ti Jo an nis de Deo)
Fran za Jo se pha Hayd na. Skom po no wa -
na by ła w 1749 r. Jest to naj star sza z 14-tu
mszy, skom po no wa nych przez te go kom -
po zy to ra.

W tym miej scu mo gę ode słać sza now -
nych Czy tel ni ków do stro ny in ter ne to wej
chó ru www.chor -ogni wo.pl. Moż na tam
zna leźć nie zbęd ne in for ma cje i po słu -
chać zna czą cych wy ko nań z re per tu aru
„Ogni wa”. Znaj dzie my tam rów nież za pro -
sze nie na pró by we wtor ki i czwart ki
od godz. 18, któ re od by wa ją się w gma chu
Fil har mo nii Ślą skiej. Chór jak każ dy ży -
wy or ga nizm, w cią gu wie lu lat śpie wa nia,
zmie niał swój skład. Obec nie naj bar dziej
po trze bu je wzmoc nie nia mę skich gło sów,
w szcze gól no ści ba sów. Jest też licz -
na gru pa śpie wa ków zwią za na z chó rem
od wie lu lat, jak na przy kład ak tu al na pre -
zes Zo fia Be rek, któ ra śpie wa w „Ogni wie”
od 1973 ro ku, a od 2000 ro ku jest je go pre -
ze sem.

Przez ostat nie pięć lat chór śpie wał
głów nie w na szym wo je wódz twie. W 2014
ro ku dał pięć waż niej szych kon cer tów, m.in.
w Beł cha to wie i Pie ka rach Ślą skich.
W 2015 ro ku dzie sięć kon cer tów m.in.
w Sie mia no wi cach Ślą skich, By ci nie i So -
snow cu. W 2016 ro ku trzy zna czą ce kon -
cer ty m.in. w Bu da pesz cie na Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Chó rów i Or kiestr
w ba zy li ce św. Ste fa na i na fe sti wa lu im.
Jó ze fa Świ dra wAka de mii Mu zycz nej, zor -
ga ni zo wa nym przez Ślą ski Zwią zek Chó -
rów i Or kiestr. W 2017 r. czte ry waż ne wy -
stę py. W 2018 ro ku m.in. 2 czerw ca
na fe sti wa lu Pie śni Eu cha ry stycz nej „O Sa -
lu ta ris Ho stie”, gdzie chór otrzy mał II na -
gro dę i pu char pre zy den ta mia sta Ka to wi -
ce. W po ło wie wrze śnia „Ogni wo”
śpie wa ło na ryn ku ka to wic kim, w ra mach
uro dzin na sze go mia sta. Zdję cia z te go kon -
cer tu moż na oglą dać na fa ce bo oku.
Po szcze gó ły do ty czą ce tych kon cer tów od -
sy łam sza now nych Czy tel ni ków na po da -
ną stro nę in ter ne to wą chó ru. In ne fak ty z hi -
sto rii chó ru, moż na rów nież zna leźć
na Wi ki pe dii. Fakt, że re per tu ar chó ru
„Ogni wo” jest bar dzo sze ro ki, jest nie za -
prze czal ny. Jest to oczy wi ste przy ta kim sta -
żu. Każ dy ich kon cert to po twier dza. Wy -
ko na nie »Bo gu ro dzi cy« aż ła pie za ser ce.
A gdy za ja kąś chwi lę za śpie wa ją arię ze
zna nej ope ret ki, al bo przy śpiew ki po ślą -
sku, a po tem po lo ne za np. A - dur op. 40
F. Cho pi na, to rę ce sa me skła da ją się
do rzę si stych braw i okrzy ku: Bra wo!
Bis! Tak nie pod wa żal na jest si ła i pięk no
ludz kie go gło su, naj lep sze go in stru men tu
ja ki zna my. To wszyst ko moż na prze żyć
i de lek to wać się tym, słu cha jąc ko lej ne go
kon cer tu lub na gra nia ka to wic kie go, ama -
tor skie go Mie sza ne go Chó ru „Ogni wo”.
Chór, któ ry po wstał w cza sach gdy Pol ska
by ła pod za bo ra mi, prze trwał dwie woj ny
świa to we i śpie wa na dal, po twier dza w ten
spo sób swo ją mi sję dzie jo wą. Dla te go
moż na ży czyć Mu ko lej nych 105 lat dzia -
łal no ści. ■

Chór „Ogni wo”

na sto pięć
ZDZISŁAW DOMIRSKI

„...My, gru pa en tu zja stów two rzy my chór, gdyż wszyst kich nas łą czy umi ło wa ‐

nie pie śni.  A to co jest na ro do we, kra jo we, miej sco we, co jest ce lem dzien nych

na szych pra gnień, ni gdy miesz kań cy na szej Zie mi, na któ rej wy ra sta, po do bać się

nie prze sta nie...” 

Sta ni sław MO NIUSZ KO
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Z
bio ro wi wier szy ogło szo ne mu
w 2000 ro ku Krzysz tof Zu cho ra dał

ty tuł W za to ce ser ca. To mik po prze dzi -
ła de dy ka cja – „olim pij czy kom”, a więc
tym, któ rzy do stą pi li naj wyż sze go spor -
to we go wta jem ni cze nia, wy stą pi li
na sce nie naj waż niej sze go te atru. Nie za -
pra sza się na igrzy ska za wod ni ków,
któ rzy nie ma ją ser ca do wal ki. Nie za -
pra sza się do wier sza ak to rów, któ rym
nie moż na zaj rzeć w głąb ser ca. 

Za pro gra mo wą de kla ra cję wia ry au -
to ra w sens spor tu uzna my wiersz Olim -
pizm, z waż nym do po wie dze niem, że
gry lu dzi o sie bie na sta dio nach – lub
w ży ciu – da się wy tłu ma czyć przej rzy -
ście, gdy uczy ni się to „we dług Pier re
de Co uber ti na”. U za ra nia na szych wy -
bo rów i moż li wych po stęp ków od naj -
dzie my „świa tło i po wie trze”, a tak że
naj pierw szą „ra dość dziec ka / któ re
do pie ro za czy na cho dzić”. Trud no mieć
za złe ra do ści, że po tem „już chce wię -
cej”, że idzie da lej, że bie gnie. Pra gnie
kon fron ta cji, spraw dzia nu, mo że po ty -
ka się, tra ci rów no wa gę, po zo sta je jed -
nak ra do ścią so bie wier ną, bo tak na -
praw dę „bie gnie (...) pro sto w ob ję cia
mi ło ści i pięk na”. Nie kie dy czło -
wiek – jesz cze łak ną cy ra do ści, ale już
sku pio ny na wal ce i nią umę czo -
ny – zwy cię ża in nych lub cho ciaż na by -
wa pra wa do ge stu zwy cię stwa nad so -
bą. Za wsze jed nak bę dzie mu do stęp na
trud na po cie cha bądź pięk ne złu dze -
nie – „cier pie nie ma ra toń czy ka / któ ry
pra gnie do go nić ucie ka ją ce ży cie”.

Na dzie ja na wy gra nie w bie gu o ży -
cie mie wa, w myśl od wiecz nych re guł
i w zgo dzie z re gu ła mi upar tych, ka le -
czą cych lu dzi ry tu ałów, wiel ce kru chą
wła ści wość. W ser cu tej na dziei za zwy -
czaj nie przy by wa, a w pew nych oko -
licz no ściach kru sze je i jej nie uchron nie,
bo le śnie uby wa. A jed nak – obie cu je au -
tor Olim pi zmu – każ dy z nas „po za
me tą znaj dzie cień oliw ne go drze wa”.
Znaj dzie cień, od pocz nie i na wet je że li już
przy mknie oczy, zo ba czy „świa tło mi -
tu”. Bę dzie je wi dział i do koń ca zro zu -
mie – i wła sną obec ność w świe cie
uspra wie dli wi. 

Mi ty, o czym wie my od daw na, za -
wsze wra ca ją. Ocze ku je my na nie, pro -
si my, by wra ca ły, na wet gdy wę dro wa -
niem do nas są co raz bar dziej znu żo ne.
Na sta dio nie nie wsty dzą się na iw no ści
i te go, że są wzru szo ne. Ka mi la, uwiecz -
nio na w wier szu Syd ney – rzut mło tem,
to „sie dem na sto let nia Ni ke”. Rzu ci ła
naj da lej i od ra zu „nie ru cho me słoń ce
jak zło ty me dal / błysz cza ło na błę kit -
nym nie bie”. Cię ża row ca Zyg mun ta
Smal ce rza, in ne go zwy cięz cę igrzysk,
moż na z prze ko na niem za pew nić: „przez
krót ki czas / mógł byś zie mię trzy mać
nad gło wą / jak ak tor w an tycz nej tra -
ge dii”. Wy star czy, by mistrz rzu tu ku -
lą – Wła dy sław Ko mar – pchnął naj le -
piej, jak po tra fi, naj da lej, aby uda ło mu
się „uwol nić (...) pta ka”. Z wier sza
Skrzy żuj my szpa dy pły nie na uka przy -

dat na za rów no szer mie rzom, jak i wal -
czą cym na plan szy ży cia: „skrzy żuj my
szpa dy jak sło wa w obłę dzie”. W ele gij -
nej mi nia tu rze dla Wło dzi mie rza Druż -
bia ka, tre ne ra sprin te rów, „ci sza nad gro -
bem” nie jest ża ło bą, gdyż świat in nym
bie gnie – i trud no świat za to wi -
nić – da lej, tak sa mo: „(...) dzień z ko -
lan po wsta je jak sprin ter do bie gu /
za me tą – po za cza sem – kwit ną prze -
bi śnie gi”. 

Są róż ne spo so by oswa ja nia się z by -
tem i nie by tem. Róż ne, zmien ne, pew -
no nie jed no znacz ne i skom pli ko wa ne.
Ale ry wa li za cja spor to wa jest pro stą
umo wą, a bo ha te ro wie wier sza Olim pij -
czy cy po wta rza ją naj bar dziej pro ste za -
klę cie: „nie po mni wła snej sła bo ści / to -
czy my bój nie ustan ny / o pra wo star tu
/ i pra wo do sła wy / w tym nie koń czą -
cym się bie gu / o pierw szeń stwo”. Wal -
ka o sie bie nie koń czy się ni gdy i nie ma
kre su ludz ka od wa ga. Je rzy Ku kucz ka
po ko ny wał szczy ty i chciał jesz cze
wię cej – „mó wił / ży cie jest w gó rze /
w do le, śmierć, / blask ra mio na po ra sta
pió ra mi”. Wan da Rut kie wicz też cho dzi -
ła „w gó rę i w dół” – wciąż idzie – „da -
lej i da lej / aż po za sie bie”. Ży cie jest
peł ne sprzecz no ści, w ży ciu nie brak za -
dzi wień. Za wsze gdzieś, na ja kiejś łą -
ce, dziec ko do sią dzie ko nia i spoj rzy
na świat z gó ry, „bo z gó ry wszyst ko wy -
glą da ina czej”. 

Nie wi do my lek ko atle ta, któ ry usta no -
wił re kord świa ta w sko ku wzwyż,
„zna każ dy krok na pa mięć”. Przy go to -
wy wał się dłu go do za wo dów – „i mo -
że ska kać z za mknię ty mi ocza mi”.
Wier sze o ska ka niu wzwyż i o tycz ce
ukła dał Ka zi mierz Wie rzyń ski – a póź -
niej opadł smut nie na po przecz kę ży wo -
ta: „do nie ba wy so ko / do gro bu
za wcze śnie / trwać przy szło / choć chce
się la tać”. War to wspo mi nać po etów,
war to po wtó rzyć za Wi sła wą Szym bor -
ską, że „nic dwa ra zy się nie zda rza”,
gdyż „(...) gra my wciąż na re mis / bie -
ga my wzdłuż bo iska / od nie pew no ści
po nie pew ność”. 

Du żo w pi sa niu Krzysz to fa Zu cho ry
słów ser decz nych – po ja wia ją się wśród

nich tro chę ry zy kow ne, jak kie ro wa ne
do Re na ty Mau er -Ró żal skiej, po dwój -
nie ozło co nej w olim pij skich za wo -
dach strze lec kich: „pra gnę Ci po wie -
dzieć, że Two je strze la nie / tra fia
nie za wod nie / do mo je go ser ca”.
Na szczę ście – wy ja śnia po eta – „mó -
wią że Bóg no si / zło te ku le szczę ścia
/ po nie bie skich ścież kach / na szych
zmien nych prze czuć”. Czy tak jest na -
praw dę, te go nie wie my na pew no, ła -
twiej uwie rzyć, że jak że gla rzo wi Ma -
te uszo wi (za pew ne Kusz nie ro wi czo wi),
tak że i nam prze zna czo ne „w za to ce ser -
ca / zmien ne wia try”. Ta ka wia trów na -
tu ra, ale ta ka też wy pły wa nia w ży cie
uro da, że każ de mu w je go re ga tach
„otwar te nie bo”. Bar dzo po do ba mi
się wiersz De dy ka cja – dla Ire ny Sze -
wiń skiej. Ko bie cy pod miot wy zna je:
„utru dzo na nio słam przed so bą / w so -
bie / w ciem no ści naj pierw szej / okruch
słoń ca je dy ny / wła sny po czę ty / w prze -
czu ciu bia łe go dnia. Wie le ra zy bie głam
po zwy cię stwo, me da le i ty tu ły, wy gra -
łam wie le za wo dów, mo że nie kie dy
prze ły ka łam go rycz prze gra nej. Ale nie
to by ło naj waż niej sze. Ja nie zwy czaj na,
ja mi strzy ni, naj bar dziej »za chłan nie«
prze mie rza łam – no we ży cie – »dzie lą -
cy nas od sie bie / dy stans«. Speł ni ło
mnie, wy peł ni ło ma cie rzyń stwo: »Syn -
ku mój / w To bie zbie gły się me ty
wszyst kich sta dio nów«”. 

Nie tyl ko olim pij czy kom śni się pro -
sta i ja sna hi sto ria: „świę ty ogień za pa -
lił nie bo / pło nie krew w za to ce ser ca”.
To wy zna nie z wier sza Mo ja Gre cja jest
oso bi ste i jed no cze śnie ja koś na le ży
do wszyst kich, gdyż pra gnie my uwie -
rzyć, że „przez wy lud nio ne po la chwa -
ły / bie gnie nie uzbro jo ny atle ta / i zwy -
cię ża”. Mi ty wra ca ją i nie są bez dom ne.
W Wio sce grec kiej nad Kle odo sem na -
wet „ża by skrze cza ły po grec ku o Wiel -
kich Igrzy skach”. Mo że skrze cza ły
praw dzi wie, a mo że opo wia da ły baj kę,
ale pięk ną i ta ką, któ rą lu dzie prze ka zu -
ją so bie wza jem nie od wie ków. Cza sem
prze ka zu ją so bie wier szem, więc
na pew no bar dziej od święt nie.

■

RYSZARD JASNORZEWSKI

W zatoce stadionu
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Pro fe sor
Krzysztof Kłosiński

MARIAN KISIEL
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Pro fe sor Krzysz tof Kło siń ski wy my ka
się sche ma tom. Bły sko tli wy, pre cy zyj -

ny in ter pre ta tor po ezji i pro zy, au tor syn -
tez, wy pro wa dza ją cy są dy ogól ne z dro -
bia zgo wych ana liz, ko men ta tor dzieł
teo re tycz nych i fi lo zo ficz nych za słu że nie
za li cza ny jest do gro na naj wy bit niej -
szych li te ra tu ro znaw ców pol skich na -
sze go cza su. Hi sto rycz no - i teo re tycz no -
li te rac ką po zy cję uczo ne go utrwa la ją nie
tyl ko je go książ ki, ale też – a mo że: przede
wszyst kim – je go pra ce roz pro szo ne,
ko men ta rze teo re tycz ne i eks pli ka cje fi -
lo zo ficz ne. Owe frag men ty dys kur su
teo re tycz ne go do ma ga ją się dzi siaj ze bra -
nia, są bo wiem waż nym świa dec twem hu -
ma ni stycz nej lek tu ry XX i XXI wie ku.
Po win ni to zro bić ucznio wie – lub przy -

ja cie le – Pro fe so ra, po nie waż on się
z tym sta le ocią ga. 

Ro do wi ty kra ko wia nin, wy cho wa nek
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, przy je chał
w ro ku 1973 do So snow ca, gdzie wów czas
usy tu owa ła się po lo ni sty ka Uni wer sy te -
tu Ślą skie go i po zo stał tu, nie zdra dza jąc
już ani miej sca, ani uczel ni. Przy był zaś
z prof. Ta de uszem Buj nic kim, któ ry obej -
mu jąc na no wo utwo rzo nym Wy dzia le Fi -
lo lo gicz nym sta no wi sko pro dzie ka na
i two rząc w ów cze snym In sty tu cie Fi lo -
lo gii Pol skiej Za kład Hi sto rii Li te ra tu ry
Po ro man tycz nej (Kło siń ski jest dzi siaj je -
go kie row ni kiem), za brał z Kra ko wa gru -
pę uzdol nio nych mło dych uczo nych.
Znaj do wa li się wśród nich – po za bo ha -
te rem te go szki cu – m.in. Woj ciech Wy -

skiel, Sta ni sław Gaw liń ski, Woj ciech Li -
gę za. Wraz z ni mi przy był tak że Le onard
Neu ger, ale on wszedł – i wie dział, co ro -
bi – do kon ku ren cyj nej szko ły Ire ne usza
Opac kie go. Kon ku ren cyj nej w tym zna -
cze niu, że Buj nic ki pre fe ro wał pro zę,
a Opac ki – po ezję. Po la tach Kło siń ski po -
wie, że by ła to w je go ży ciu przy go da po -
rów ny wal na z hi sto rią Klon di ke: „tu nie
by ło rze czy nie moż li wych, tu wszyst ko by -
ło moż li we”. 

Ów na jazd Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go na Uni wer sy tet Ślą ski miał w du żej mie -
rze za de cy do wać o bli skich – teo re tycz nie
i men tal nie – po wi no wac twach po lo ni -
stycz nych. Po łą cze nie w ro ku 1968 ka to -
wic kiej Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej i fi -
lii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w je den
uni wer sy tec ki or ga nizm, dla in nych dys -
cy plin mo że mia ło spo re zna cze nie. Dla po -
lo ni sty ki wszak że – nie. Do pie ro utwo rze -
nie w ro ku 1973 Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go
da ło pod sta wę dla no wo cze śnie zor ga ni -
zo wa nej po lo ni sty ki. Od daj my tu ho nor
pierw sze mu dzie ka no wi wy dzia łu, prof.
Wła dy sła wo wi Lu ba sio wi, któ ry po tra fił
po łą czyć sta re z no wym, re pe ty cję z wy -
zwa niem rzu co nym dwu dzie sto wiecz nym
me to do lo giom. No we mu dał pierw szeń -
stwo, to no we wpro wa dza li – przy by li
z Kra ko wa, Lu bli na iŁo dzi – czter dzie sto -
let ni do cen ci i dwu dzie sto kil ku let ni ma gi -
strzy. Wpro wa dza li wbrew „sta rej szko le”,
któ ra wy no si ła re cep cję ja ko naj wyż szy
sto pień wta jem ni cze nia w rze mio sło, nie
uzna wa ła sza leń czych bły sków i dia bel -
skich pod szep tów teo rii, i wciąż hoł do wa -
ła for mie plu ra lis ma je sta tis, co mło dzi
uzna wa li za pom pae fu ne bris sta re go li te -
ra tu ro znaw stwa. Nie pi szę, na tu ral nie,
o ję zy ko znaw cach, po nie waż lin gwi ści ślą -
sko -za głę biow scy – choć przy by wa li z róż -
nych stron i cza sem po wra ca li w tam te
stro ny – wte dy, jak i dzi siaj, współ two rzy -
li/współ two rzą pierw szą li gę w ba da niach
kra jo wych. Do cen ci, póź niej si pro fe so ro -
wie: Ire na Ba je ro wa, Ali na Ko wal ska,
Sta ni sław Ka ro lak, Wła dy sław Lu baś,
Ka zi mierz Po lań ski, Alek san der Wil koń,
Hen ryk Wró bel… – czyż trze ba da lej wy -
mie niać? 

Dwu dzie sto dwu let ni Krzysz tof Kło -
siń ski był jed nym z naj bar dziej lu bia nych
i bły sko tli wych in ter pre ta to rów li te ra tu ry
na ro dzą cej się no wej – wte dy „za głę biow -
skiej” – po lo ni sty ce. For mal nie zaj mo wał
się li te ra tu rą po zy ty wi stycz ną i mło do pol -
ską, ale w swo ich lek tu rach prze kra czał jej
gra ni ce cza so we. Swo je roz po zna nia włą -
czał w struk tu ra li stycz nie zo rien to wa ną
teo rię li te ra tu ry, ale choć wy so ko ce nił
szko łę pra ską, bli żej mu by ło do fran cu -
skie go (post) struk tu ra li zmu Bar thes’a czy
Kri ste vej. Wte dy, gdy in ni uczy li się no -
wej teo rii li te ra tu ry z prze kła dów do łą cza -
nych do „Pa mięt ni ka Li te rac kie go”, Kło -
siń ski czy tał sa mo dziel nie i roz po zna wał
za sad ni cze tren dy we współ cze snych me -
to do lo giach. Wi dać to, gdy przej rzy się
przy pi sy do je go szki ców i stu diów. Ileż
tam za ska ku ją cych śla dów lek tur!

Dok to rat pt. Pro za Ro ma na Ja wor skie -
go na tle prze mian 1910–1925 na pi sał

Fot. Agnieszka Sikora
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u prof. Ta de usza Buj nic kie go w ro -
ku 1982. Ja wor ski, pi sarz bar dzo sła bo
zna ny po za śro do wi skiem po lo ni stycz nym
i na wet w tym śro do wi sku rzad ko czy ta -
ny, jest – z dzi siej szej per spek ty wy – waż -
nym przed sta wi cie lem po cząt ko we go
mo der ni zmu. „Ode rwa ny od swe go ma -
cie rzy ste go, hi sto rycz no li te rac kie go kon -
tek stu, Ja wor ski mu si chy ba oka zy wać się
uboż szym ku zy nem Wit ka ce go al bo
Gom bro wi cza” – pi sał Kło siń ski. No wa -
tor, o któ rym szyb ko za po mnia no, choć
po ło żył pod wa li ny pod eks pre sjo ni stycz -
ny, gro te sko wy i ka ta stro ficz ny kie ru nek
pro zy lat 30. XX wie ku, przy ja ciel
Chwist ka, Irzy kow skie go i Wit ka ce go,
ma ją cy wpływ na pro zę wła śnie Wit ka -
ce go, a na wet Gom bro wi cza i Schul za,
ożył na no wo do pie ro w la tach 70. prze -
szłe go stu le cia. Wte dy wszyst ko oży wa -
ło na no wo: za in te re so wa nie Gom bro wi -
czem, Schul zem, Wit ka cym, Pe ipe rem
i w ogó le – na rów ni – Mło dą Pol ską, Ska -
man drem i obie ma awan gar da mi. Nie kie -
dy ba da cze ma ją szczę ście, że uro dziw -
szy się w od po wied nim mo men cie, mo gą
włą czyć się w głę bo ki nurt re win dy ka cji
li te ra tu ry w kon tek ście es te tycz nej ak sjo -
lo gii. Tak się sta ło w wy pad ku Kło siń skie -
go, któ ry – z cza sem – tym ob sza rom li -
te ra tu ro znaw stwa po lo ni stycz ne go
po świę cił swo ją uwa gę. 

Mo no gra fia o Ja wor skim  – w wer sji
zmie nio nej – uka za ła się dzie sięć lat
po obro nie dok tor skiej uczo ne go. Kon cen -
tro wa ła się „wo kół” jed ne go utwo ru i tak
też to zo sta ło za zna czo ne w ty tu le: Wo -
kół „Hi sto rii ma nia ków”. Sty li za cja,
brzy do ta, gro te ska (1992). Owo ty tu ło we
„wo kół” jest zna czą ce, po dob nie jak
zna czą cy jest pod ty tuł: trzy sło wa z ob -
sza ru teo rii es te tycz nych sta ją się stra te -
gicz nym kie run kiem in ter pre ta cyj nym.
Pi sze Kło siń ski: „od ry wa ne od kon tek stu
i tła li te rac kich ten den cji epo ki opo wia -
da nia Ja wor skie go tra cą – pa ra dok sal -
nie – swo ją waż ność, swo ją, by tak po wie -
dzieć, ko niecz ność. I od wrot nie
– przy wró ce nie tła, przy po mnie nie kon -
tek stu po zwa la do strzec ran gę te go nie -
zbyt ob szer ne go to mu w dzie jach pol skiej
pro zy”. Za da niem in ter pre ta to ra – po wia -
da au tor mo no gra fii – jest „chwy tać ha -
sła Ja wor skie go (»brzy do ta«, »gro te -
ska«, »sty li za cja«), po wta rza ne przez
je go dys ku tan tów i po szu ki wać ich źró -
deł, od bić, re flek sów w uni wer sum »tek -
stów« epo ki”. In ny mi sło wy (i pa ra fra zu -
jąc Go ethe go): po wi nien on wejść w czas
pi sa rza, je śli chce zro zu mieć je go dzie ło.

Owo wej ście, jak by po wie dział Geo r -
ges Po ulet, w „czas od na le zio ny” to spo -
tka nie z „lek tu rą od no wio ną, do świad cze -
niem prze ży tym na no wo, zro zu mie niem
sko ry go wa nym”. Wej ście w „mi nio ne”
jest tak że lek tu rą w cza sie przy szłym: in -
ter pre ta tor swo bod nie mysz ku jąc po świa -
dec twach prze szło ści, po zo sta wio nych
w ga ze tach czy książ kach, jed no cze śnie
spraw dza ich po ten cjał w kon tek ście
póź niej szych dróg roz wo jo wych li te ra tu -
ry i li te ra tu ro znaw stwa. Nie jest, użyj my
me ta fo ry Ta de usza Pe ipe ra, „ob li zy wa -

czem od sta wio nych ta le rzy”, czy li nie
stresz cza te go, co na pi sa no, ale ba da re -
cep cję (myśl kry tycz ną) w kon tek ście ję -
zy ka (ty pów mo wy) i po ety ki utwo ru. Ta
„istot na de cy zja in ter pre ta cyj na” sy tu uje
się w krę gu „twar de go” struk tu ra li zmu.
„Otwie ra py ta nie – jak czy ta my w stu -
dium – o ga tun ko we im pli ka cje sty lu,
zmu sza do po szu ki wa nia w tym, co trak -
to wa ne by ło ja ko sty li stycz ne, te go
wszyst kie go, co wy my ka się ana li zie
sty li stycz nej, da je się wszak uchwy cić
[…] w ana li zie re to rycz nej”. In ny mi sło -
wy: da je pod sta wę do py ta nia o ję zyk dys -
kur su, któ ry za tra ca się bądź wy my ka „li -
te rac ko ści” ro zu mia nej ja ko „im ma nent na,
tkwią ca w sa mym pro ce sie twór czym
przy czy na pi sar stwa”.

Stu dium „wo kół” Hi sto rii ma nia ków nie
jest ła twe w od bio rze, na wet jest – trud -
ne. Oto, po wie dzie li by śmy, „twar de ją dro”
in ter pre ta cji struk tu ra li stycz nej, wy ra żo -
ne w pre cy zyj nej, ale dla czy tel ni ka nie -
co nu żą cej ana li zie re to rycz nej. Gdy by śmy
jed nak po mi nę li tę książ kę przy por tre to -
wa niu Krzysz to fa Kło siń skie go, zby wa -
jąc ją kil ko ma nic nie zna czą cy mi ogól -
ni ka mi, stra ci li by śmy z oczu rzecz
naj waż niej szą: przy go to wa nie do lek tu -
ry i spo sób jej pro wa dze nia. Otóż ba dacz
czy ta uważ nie i dro bia zgo wo, pod da je
wie lo krot nym spraw dzia nom ję zyk utwo -
ru, za nim wej dzie w krąg wyż szych sys -
te mów zna cze nio wych, a na koń cu py ta -
jąc o ideę czy sens. Naj pierw ana li za,
po tem in ter pre ta cja; naj pierw roz po zna -
nie ce chy se man tycz nej, po tem de sy gna -
tu, po tem ka te go rii; naj pierw uj rze nie
utwo ru w aspek cie teo re tycz no li te rac -
kim, po tem ide owym. Teo ria nie jest bo -
wiem bo giem naj waż niej szym. Kło siń ski
mógł by po wtó rzyć za Ja nu szem Sła wiń -
skim (cy to wa nym przez Edwar da Bal ce -
rza na): „Teo ria li te ra tu ry jest spo so bem
upra wia nia hi sto rii li te ra tu ry”. 

Wi dać to do sko na le w zna ko mi tej mo -
no gra fii „Mi me sis” w chłop skich po -
wie ściach Orzesz ko wej (1990, stu dium ha -
bi li ta cyj ne, któ re się uka za ło dwa la ta
wcze śniej niż książ ka o Ja wor skim). Au -
tor po wia da, że stu dia o pi sar ce „zo sta ły
za in spi ro wa ne po my sła mi twór ców no we -
go, in ter tek stu al ne go pa ra dyg ma tu w ba -
da niach po wie ści”. Przy wo łu jąc Bar -
thes’a, a tak że opie ra jąc się na pra cach
Kri ste vej, au tor skon sta tu je, że „po wieść
jest […] wchła nia niem in nych tek stów,
jest kom bi no wa niem cy ta tów, jest – in ter -
tek stu al no ścią”. In ny mi sło wy: jest po lem
krzy żu ją cych się cy ta tów, pa ra fraz i kom -
bi na cji, szcze gól nie wi docz nym w re ali -
stycz nej po wie ści dzie więt na sto wiecz nej
o te ma cie chłop skim. „In ter tek stu al ność”
łą czy się tu z ta ki mi ka te go ria mi jak „mi -
me sis” i „struk tu ry za cja”. Tria da tych po -
jęć po zwa la spoj rzeć na no wo na po wieść,
któ ra chce „przed sta wiać” rze czy wi stość,
czy też – mó wiąc ję zy kiem struk tu ra li -
stów – być jej „re pre zen ta cją”. „Mi me sis,
in ter tek stu al ność i struk tu ro wa nie two rzą
[…] zwią zek nie ro ze rwal ny i ta ka wła śnie
ich kon fi gu ra cja bu du je no wy pa ra dyg mat
w teo rii po wie ści”.

Bio rąc na warsz tat Ni zi ny, Dziur dziów
i Cha ma Orzesz ko wej, Kło siń ski za -
uwa ży, że po wie ści te struk tu ry zu ją czte -
ry ko dy: li te ra tu ry, ory gi na łu, te atru
i wie dzy. Każ dy z nich otwie ra po wie ści
na li te rac ki cy tat, ory gi nał folk lo ru, te atral -
ny me lo dra mat i na uko wy dys kurs.
Chłop skie po wie ści Orzesz ko wej – po -
wia da da lej ba dacz – za rów no po wta rza -
ją, jak i prze kształ ca ją sche ma ty fa bu lar -
ne, kli sze sty li stycz ne i idee
kom po zy cyj ne, wła ści we dla li te ra tu ry
o po dob nej te ma ty ce. Jed no cze śnie cha -
rak te ry zu ją się nie by wa łą otwar to ścią
na tek sty folk lo ry stycz ne, mod ne
w XIX wie ku na ro do we me lo dra ma ty,
a tak że na an tro po lo gicz ną wie dzę swo -
je go cza su. Po wie ści te ujaw nia ją więc
we wnę trzy pa ra doks. Z jed nej stro ny
chcą – zgod nie z du chem epo ki – być „en -
cy klo pe dią” wie dzy o świe cie; z dru -
giej – po przez bo gac two cy ta cji, pa ra fraz
i kom bi na cji – są peł ne sprzecz no ści, wie -
lo znacz no ści i ni jak nie pa su ją do „en cy -
klo pe dycz nej” wi zji świa ta, świa ta „obiek -
tyw nie” ist nie ją ce go. 

Przy wo ła ne tu mo no gra fie trak tu ją
o tym, jak po wieść miesz cząc się w swo -
im cza sie, za ra zem go prze kra cza. Jak
chce być „praw dzi wą po wie ścią”, a jed -
no cze śnie zda je so bie spra wę z nie moż -
no ści te go pra gnie nia. Ish ma el Re ed mó -
wił, że „po wieść mo że być tym, czym
chce być: wo de wi lem, wia do mo ścia mi
o go dzi nie szó stej, mam ro ta niem dzi kich
lu dzi opa no wa nych przez de mo ny”. To
praw da: swo ją spe cy fi kę ujaw nia jed nak
wte dy, kie dy zo ba czy my ją w kon tek ście
„prze mian”, ja kim li te ra tu ra pod le ga
w swo im – a więc wła ści wym tyl ko dla
niej – cza sie. To, jak się zda je, in te re su -
je Krzysz to fa Kło siń skie go naj bar dziej.
Do daj my jesz cze, że ba da cza zaj mu ją tek -
sty trud ne lub nie za słu że nie ob ro słe li te -
ra tu ro znaw czym ste reo ty pem. Wte dy
ujaw nia on swo je in stru men ta rium ana -
li tycz ne, po ka zu je, jak w po zor nie pro stej
re pre zen ta cji tek sto wej kłę bi się od zna -
czeń i moż li wo ści zna czeń. Roz bie ra
zda nia i na no wo je skła da.

W zbio rze stu diów Eros, de kon struk cja,
po li ty ka (2000) na pi sał: „mo ty wem mo -
ich ana liz by ło w każ dym przy pad ku
uchwy ce nie »struk tu ral no ści« tek stów
trud nych, amor ficz nych, nie kon wen cjo -
nal nych, w związ ku z tym prze waż nie
mar gi nal nych, bli skich li nii po dzia łu
na to, co jesz cze po sia da okre ślo ny kształt
i to, co go tra ci. Pil ność lek tu ry wspie ra -
ła się uf nie na wy pró bo wa nych in stru men -
tach roz bio ru. I oto po wta rza ła się ta przy -
go da: tek sty pod da wa ły się roz biór ce, lecz
za ra zem wcią ga ły na rzę dzia tej roz biór -
ki we wła sną grę, zy sku jąc wo bec nich,
by tak rzec, prze wa gę. De kon stru owa ły
bo wiem za ło że nia, na pod sta wie któ -
rych owe na rzę dzia skon stru owa no”.

W ze bra nych w tym zbio rze stu diach in -
te re su je ba da cza „me cha ni ka” prze mian
dwu dzie sto wiecz nej pro zy. Naj pierw
w re la cji: pi sarz – ję zyk – rze czy wi stość,
a na stęp nie: pi sarz – li te ra tu ra – wła dza.
Pi sarz ja ko in stan cja po za in ten cją au tor -
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ską, ję zyk/li te ra tu ra ja ko in sty tu cja ko mu -
ni ka cyj na, a rze czy wi stość/wła dza ja ko
coś, co – ina czej niż w wie ku XIX – „po -
zo sta je po za sym bo li za cją”. Kło siń ski no -
tu je: „zmia na po ło że nia rze czy wi sto ści de -
ter mi nu je dy na mi kę sy tu acji pi sa rza
i ję zy ka […]. Przede wszyst kim zmia nie
ule ga miej sce pi szą ce go, któ ry prze sta je
być wo bec rze czy wi sto ści z gó ry ukon -
sty tu owa ny, ze wnętrz ny, co umoż li wia -
ło mu w XIX w. »wpa trze nie się« w rze -
czy wi stość, ja ko nie usym bo li zo wa ne,
czy li nie świa do mość. I za ra zem swo je, jak
i tej re al no ści, w ja kiej się po ru sza, głę -
bo kie za nu rze nie w ję zyk. Do świad cza
więc za ra zem wszech wła dzy ję zy ka i je -
go bra ku”.

Ka te go rie „ero tycz no ści” i „po li tycz no -
ści”, a więc „ży wio łu po pę do we go i spo -
łecz ne go”, uj mu je ba dacz w kon tek ście
„sym bo li za cji”, któ ra – jak czy ta my – „by -
wa z re gu ły sty li za cją, a więc pró bą
ukon sty tu owa nia się pi sa nia wo bec ję zy -
ka, któ re unie moż li wi ło by je go prze kro -
cze nie”. Tę sty li za cyj ną sym bo li za cję
od naj dzie my u Ka ro la Szy ma now skie go
w Efe bo sie i w „po wie ściach ero tycz nych”
Emi la Ze ga dło wi cza (Zmo ry, Mo to ry),
w ar ty stow skiej pro zie Ro ma na Ja wor -
skie go i nar ra cyj nym „an ty mo de lu” ko -
mu ni ka cyj nym Bru no na Schul za, w po -
li tycz nych wa rian tach/wa ria cjach
Wa cła wa Be ren ta, An drze ja Stru ga, Gu -
sta wa Mor cin ka. Ero tycz ność (po pęd,
po żą da nie) i po li tycz ność (wła dza) są, mó -
wi ba dacz za Bau dril lar dem, „sy mu la cją”
i „pod le ga ją re gu łom uwo dze nia”. Aby
opi sać zaś ewo lu cję pro zy XX wie ku, au -
tor się ga po cy tat z Kri ste vej. Oto on:
„pod miot, okre ślo ny za po mo cą to po su
ko mu ni ka cji z in nym, za czy na ową ko mu -
ni ka cję ne go wać, aby móc sfor mu ło wać
no wy układ. Bę dąc ne ga ty wem te go
pierw sze go, zwa ne go »na tu ral nym«, ów
no wy »ję zyk« nie jest już, w kon se -
kwen cji, ko mu ni ka cyj ny, ale, po wiedz my,
trans for ma cyj ny, czy li śmier cio no śny
[mor tel] za rów no dla »ja«, co dla »in ne -
go«”.

Przy po mnij my raz jesz cze Ja nu sza
Sła wiń skie go: „Teo ria li te ra tu ry jest spo -

so bem upra wia nia hi sto rii li te ra tu ry”.
Nie za stę pu je dys kur su hi sto rycz no li te rac -
kie go, ale go wzmac nia; nie uprasz cza
zna czeń utwo ru, ale je zwie lo krot nia. Teo -
ria sta je się tak że prze wod ni kiem po sen -
sach ukry tych czy roz rzu co nych, a przy -
naj mniej nie oczy wi stych. W zbio rze
W stro nę in no ści. Roz bio ry i de ba ty
(2006) szki ce roz pro szo ne, pi sa ne na róż -
ną oka zję, ana li tycz ne i ma ją ce am bi cję
ja kiejś syn te zy, oka zjo nal ne i pre tek sto -
we, wy kła dy i re cen zje – spa ja Der ri diań -
ska ka te go ria „ir re duc ti ble”, któ rą nie po -
dob na od dać w pol skim ekwi wa len cie
wy łącz nie ja ko „nie usu wal ny”, „nie re du -
ko wal ny”, bo wiem „me ta fo rycz nie sło wo
to ozna cza coś nie po ko na ne go […], nie -
zwy cię żo ne go, nie ujarz mio ne go […],
ale też za żar te go, nie prze jed na ne go […]”.
Uprasz cza jąc, po wie my, że „ir re duc ti ble”
za wsze sy tu uje się wo bec „in no ści”, lecz
jest to usy tu owa nie wo bec „»zda rze nia pi -
sa nia«, w któ rym cho dzi o na pi sa nie
»cze goś in ne go«”. Ina czej mó wiąc: „Pi -
sa nie […] jest za wsze zde rze niem lek tu -
ry, czy li zde rze niem wła sne go sło wa ze
sło wem in ne go, po zo sta ją cym z nim
w ści słej za leż no ści i w re la cjach wy mia -
ny”. Pi sa nie (mo je), czy li „zda rze nie pi -
sa nia”.

I oto w książ ce Krzysz to fa Kło siń skie -
go, no szą cej prze cież bar dzo zna czą cy
pod ty tuł: „roz bio ry i de ba ty”, zde rze nie
sło wa wła sne go ze sło wem in ne go da je
ocze ki wa ny efekt. Cel nie ujął to To masz
Stę pień w swo jej re cen zji: „Staw ką tych,
pro wa dzo nych w try bie de kon struk cji,
lek tur jest od kry wa nie in no ści po przez
szu ka nie szcze li ny, któ ra otwie ra ła by
w bu du ją cym toż sa mość tek ście wi dok
na to, co w nim in ne, a co sta no wi nie ja -
ko wa ru nek owe go bu do wa nia. Stąd bio -
rą się wy -czy ta ne w tych tek stach fi gu ry
in no ści, in ne go do świad cze nia: ego ista
w po wie ści sła wią cej so li dar ność i al tru -
izm, śmierć ode bra na więź niom obo zu za -
gła dy w opo wia da niu Bo row skie go, py -
cha kom pro mi tu ją ca mi tycz nych he ro sów
Her ber ta, czy ta nie in nych ja ko spo sób
na opór wo bec wła sne go pi sa nia w pro -
zie Ró że wi cza, bez dom ność ja ko do -

świad cze nie za miesz ki wa nia w »ma łej oj -
czyź nie« za pi sa na przez twór ców Za głę -
bia. In ność uka zu je się tak że ja ko kon sty -
tu tyw na część do świad cze nia pod mio tu
szu ka ją ce go toż sa mo ści po śród tek stów
kul tu ry, ta kich jak: ide olo gia wol no ści,
opo wieść mi tycz na, se mio ty ka tek stu, su -
we ren na dys cy pli na lub dok try na na -
uko wa czy spój ny ga tu nek wy po wie -
dzi”.

Na ko niec te go por tre tu zo sta wi łem
zbiór Po ezja ża lu (2001), w do rob ku
Krzysz to fa Kło siń skie go wy jąt ko wy, bo -
wiem po świę co ny po ezji. Ca ło ści zda je
się przy świe cać zda nie z Phi lip pe’a La -
cou -La bar the’a: „Tym, co mnie do ty ka lub
też mnie po ru sza w mu zy ce, jest ża ło ba
po mnie sa mym”. Ale my śle niu Kło siń -
skie go o po ezji pa tro nu ją in ni my śli cie -
le: Freud, La can i Der ri da. To oni pod su -
wa ją mu „cha rak te ry stycz ne te ma ty, ja kie
po dej mo wać mu si po ezja, wcho dząc
w ob szar ża ło by i ża lu, ob szar wy zna czo -
ny ty mi sło wa mi wy wo dzą cy mi się z pnia
wspól ne go, ale z cza sem tak sfunk cjo na -
li zo wa ny mi, aby mo gły ozna czać i po je -
dyn cze ak ty ża lu, i roz cią gnię tą w cza sie
pra cę ża ło by”. Ja kie to są te ma ty? „Przede
wszyst kim »rze czy wi stość« – »trud na
do przy ję cia«, »te sto wa na«, od zy ski wa -
na na no wo. […] Da lej – ego – ja ko cen -
trum oso by, ja ko ruch nar cy stycz ne go za -
mknię cia lub gro żą ce go »nie po ko jem«
otwar cia »dom ku« wła sne go, w któ rym
za miesz ku ją ci, co zna leź li tu swo je
»ostat nie schro nie nie«. Cen trum, któ re -
go oswo je nie na ru szo ne jest przez wtar -
gnię cie in nych. […] Wresz cie owi in ni,
jak dla nas ist nie ją wte dy, kie dy ist nie ją
już tyl ko w nas?”. Ba dacz pod po wie, że
cho dzi też o wiel kie te ma ty re li gij ne, o pa -
to lo gie ża ło by, o pio sen ki i pie śni ża łob -
ne, o ga tun ki na ob sza rze po ety ki uj mu -
ją ce ża ło bę w okre ślo ną for mę. 

Ko go czy ta ba dacz: Szym bor ską, Mic -
kie wi cza, Suł kow skie go, Wit tli na, Iwa niu -
ka, Mi ło sza, Ró że wi cza. „Po mysł Kło siń -
skie go po le gał na tym – no to wał To masz
Mi zer kie wicz – by uka zać róż ne spo so -
by po etyc kiej ar ty ku la cji do znań ża łob -
nych, bę dą cych re ak cją na to sa mo do -
świad cze nie kul tu ro we – kosz mar dru giej
woj ny”. Jak czy ta? Znów Mi zer kie wicz:
„w tek ście Kło siń skie go […] nie ma wi -
siel cze go na stro je nia. Wręcz prze ciw -
nie – […] au tor […] »czy ta cia łem«, gdyż
co rusz znaj du je my śla dy je go spon ta nicz -
ne go re ago wa nia na znaj do wa ne w utwo -
rze nie spo dzian ki, fa scy nu ją ce ko in cy den -
cje ry mów, »od brz mie wa nia« mo ty wów.
Kło siń ski czę sto opa tru je stwier dze nia
wy krzyk nie nia mi, sta wia roz mno żo ne
z na gła py taj ni ki, czy li za ry so wu je
przed od bior cą sce nę lek tu ry i in sce ni zu -
je nie co akt czy ta nia. W tym ostat nim sen -
sie Po ezja ża lu sta no wi prze ko nu ją cą lek -
cję in ter pre ta cji, w któ rej […] ra dość
czy ta nia do cho dzi do gło su”.

Z tą lek cją fa scy nu ją cych in ter pre ta cji
spo ty ka my się we wszyst kich książ kach
Pro fe so ra Krzysz to fa Kło siń skie go. Co
sta ra łem się tu taj za le d wie za ry so wać.
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S
ztyw na jak stru na sie dzia ła na me ta lo wej pół ce wy sta ją cej ze ścia ny. Krót kie
pal ce moc no wbi ja ły się w uda, zo sta wia jąc śla dy na spodniach. Obo jęt ny wzrok

wpa trzo ny był w pust kę na prze ciw. Od głos kro ków po niósł się echem, kra ta otwo -
rzy ła się z hu kiem i do ce li wszedł straż nik.

– Ro dzi ce wpła ci li kau cję, je steś wol na.
Dziew czy na wsta ła i wy szła z ce li. Na koń cu ko ry ta rza cze ka ły na nią dwie mil -

czą ce fi gu ry. Mi nę ła je w mil cze niu, ale męż czy zna moc no za ci snął dłoń na jej nad -
garst ku. Nie pró bo wa ła się wy ry wać, spoj rza ła mu pro sto w oczy. Był zdru zgo -
ta ny, każ da je go zmarszcz ka mó wi ła, że prze kro czy ła gra ni cę. Ko bie ta sta ła do niej
ty łem, a ra mio na drża ły jej ryt micz nie. 

– Dla cze go to zro bi łaś? 
Cięż ki, ni ski głos za grzmiał w jej gło wie, wy cią gnę ła za czer wie nio ną dłoń.
– Daj mi te le fon.
– Dla cze go to zro bi łaś, Gul nar? Mo głaś…
– Daj mi te le fon! – wark nę ła, a mat ka bez sło wa po da ła jej ko mór kę. De spe rac -

ko stu ka ła w ekran i prze su wa ła stro ny da lej i da lej, do pó ki nie zna la zła te go, cze -
go szu ka ła. Wpa try wa ła się w nią dłu go, a dłoń za ci ska ła na te le fo nie, jak na szyi
naj gor sze go wro ga. W koń cu rzu ci ła nim o pod ło gę i z ca łej si ły zmiaż dży ła ob -
ca sem. Po tem wy szła bez sło wa. 

#

– Daj mi te le fon! 
Gul nar za kry ła gło wę po dusz ką, od go dzi ny Awa pró bo wa ła ode brać Ti mo swo -

ją ko mór kę. Każ de le ni we li ce al ne po po łu dnie spę dza li w jej po ko ju, czu jąc się
swo bod nie jak u sie bie w do mu. Nie ro bi li do słow nie nic, po za je dze niem śmie -
cio we go żar cia i wty ka niem no sa w świe cą cy ekran smart fo na. Gdy by mo gli prze -
bi li by się na dru gą stro nę. Gul nar na le ża ła do tych po słusz nych i uło żo nych, któ -
rych ro dzi ce wra ca li do do mu po ci szy noc nej. Awa i Ti mo do trzy my wa li jej
nie zbęd ne go to wa rzy stwa, wy peł nia jąc nie zno śną pust kę. Dzie li ło ich do słow nie
wszyst ko, ale nie po tra fi ła wy obra zić so bie bez nich na wet jed ne go dnia. Dziś mia -
ła ich wy jąt ko wo do syć. 

– Za graj my w coś – po wie dzia ła nie wy raź nie spod ogrom nej po dusz ki, a wrza -
skli wa dwój ka w mo men cie za mil kła. 

– W co? – spy ta ła Awa, za cze su jąc dłu gie ciem ne wło sy za ucho. 
– Nie wiem, po pro stu zrób my dziś coś zu peł nie in ne go.
Ti mo odło żył te le fon, o któ ry jesz cze przed chwi lą to czy ła się za żar ta wal ka, a je -

go twarz przy bra ła nie na tu ral nie po waż ny wy raz. 
– Co po wie cie na ciem ną grę? 
Gul nar usia dła na łóż ku, a Awa od wró ci ła wzrok w je go stro nę. Ti mo kon ty nu -

ował.
– Chcia łaś zro bić coś zu peł nie in ne go, niż do tej po ry. Za graj my w ciem ną grę.
Na twa rzach dziew czyn po ja wił się cień eks cy ta cji. 
– Czym jest ciem na gra? – Gul nar wy da ła z sie bie nie na tu ral nie wy so ki dźwięk,

ale mia ła to w głę bo kim po wa ża niu. Chcia ła wie dzieć, o czym mó wi Ti mo. Na -
tych miast.

Chło pak usiadł po tu rec ku na dy wa nie, kła dąc rę ce za ple ca mi, tak że by móc
się swo bod nie wy chy lić. Awa sie dzia ła jak nie win na dzie wi ca, jej dłu gie no gi wi -
ły się jak sy re ni ogon. Dłu gie wło sy co ja kiś czas prze cze sy wa ła smu kłą dło nią.
Gul nar bez wied nie przy gry zła dol ną war gę, wzro kiem wier ci ła dziu rę w czo le Ti -
mo. Przez krót ką chwi lę mia ła wra że nie, że ką tem oka wi dzi prze my ka ją cy ko -
ry ta rzem cień. 

– Ciem na gra… – za czął Ti mo, a je go twarz wy krzy wi ła się w nie na tu ral nym
uśmie chu. – To mo ment prze kro cze nia gra ni cy. Ro bisz o je den krok za da le ko i je -
steś po dru giej stro nie. Pa trzysz na sie bie z gó ry, a lu dzie wo kół nie ma ją po ję cia,
co jest praw dą, a co fał szem. Grasz w grę, któ rej za sa dy sam okre ślasz. In ni gra -
cze mo gą na wet nie wie dzieć, że bio rą udział w grze. 

– A ja śniej? – bąk nę ła Awa, pa trząc na Ti mo scep tycz nie. – Co to ni by ma zna -
czyć? Nie ma w tym nic za baw ne go.

– A kto po wie dział, że gra ma być za baw na? To nie Mo no pol czy ja kieś Ta bu,
to praw dzi we ży cie.

– Sra nie w ba nie, zmy ślasz. Praw dzi we ży cie to masz tu taj – wska za ła pal cem
na ekran te le fo nu. – Co nie, Gul nar?

– Jak się w to gra? – spy ta ła szyb ko, a Awa po krę ci ła gło wą z nie do wie rza niem. 
– Każ dy z nas roz pocz nie swo ją grę, bę dzie my się na wza jem ob ser wo wać. Mu -

si my zna leźć gra ni cę, któ rej prze kro cze nie wzbu dzi w nas ad re na li nę. Lu dzie mu -
szą uwie rzyć w to, co ro bi my. 

– Czy to jest bez piecz ne? 
– A czy ży cie jest bez piecz ne? 
W mil cze niu sie dzie li na dy wa nie, szu ka jąc w gło wie naj dal szych gra nic.

Ci szę prze rwa ła Awa.

KATARZYNA SKRĘT
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– Bo ję się wy so ko ści i otwar tych prze strze ni. My ślisz, że je -
śli sta nę ła bym na kra wę dzi wie żow ca, za li czy ła bym ciem ną grę?

Ti mo spoj rzał na nią z po dzi wem.
– Gra ni ca mo że być fi zycz na, ale rów nież ta na kre ślo na z ty -

łu gło wy. Od dziś je stem ge jem.
– Że co pro szę? 
– Za wsze chcia łem iść do ge jow skie go klu bu, a te raz mam

pre tekst. Wróć, mam pew ność, że mnie tam wpusz czą.
– A skąd pew ność? – spy ta ła Awa.
– Wy star czy, że w to uwie rzę. 
– Na za sa dzie: kłam stwo po wta rza ne wie le ra zy sta je się

praw dą? 
– Na za sa dzie: to jest mo ja praw da i nie ma opcji, że w nią

nie uwie rzysz. 
Gul nar przy słu chi wa ła się wy mia nie zdań, któ ra dia me tral -

nie od bie ga ła po zio mem od ich co dzien nych roz mów. Ogar nę -
ła ją ra dość, któ rej nie od czu wa ła od daw na. Za sta na wia ła się,
gdzie prze bie ga gra ni ca, do któ rej na wet nie pró bo wa ła się zbli -
żyć. Coś, co na pa wa ło ją ta kim lę kiem, że od dech za mie rał w gar -
dle. W ką ci ku oka za wi sło prze czu cie, cięż kie jak oło wia na łza. 

– Zoo.
Ti mo iAwa nie wie dzie li w ja ki spo sób za re ago wać na to jed -

no ma łe sło wo. Nie mie li po ję cia, ja ki ter ror się za nim kry je.
– Pa nicz nie bo ję się dzi kich zwie rząt – pła skie sło wa wy -

do sta ły się z jej drżą cych ust. Zda li so bie spra wę, że Gul nar
zna la zła wła sną gra ni cę.

– Sko ro już wszy scy od na leź li śmy swo ją prze paść, czas sta -
nąć na kra wę dzi. 

Ti mo wziął do rąk te le fon i usiadł mię dzy dziew czy na mi. Usta -
wił re la cję na ży wo, a ca ła sieć sta nę ła przed ni mi otwo rem.

– Elo elo, tu taj wasz wspa nia ły Ti mo li cio us! Po zna je cie te
dwie ślicz not ki? Ha ir prie stess i Pu ni ca jak zwy kle przy tła cza -
ją swo im bla skiem. Tro chę nam się nu dzi, więc co po wie cie
na grę? Śledź cie na sze pro fi le, nad cho dzi #ciem na gra.
Do ju tra ko cha ni! 

Ti mo po ło żył się na pod ło dze, a ekran oświe tlał mu twarz.
Dziew czy ny mo men tal nie po bla dły.

– Chy ba, kur wa, zwa rio wa łeś! I ja kie „do jur ta ko cha -
ni”?! – wrza snę ła Awa, rzu ca jąc się na nie go.

– Tro chę mo bi li za cji nie za szko dzi – za śmiał się.
– Co te raz? – spy ta ła nie pew nie Gul nar.
– Za graj my w ciem ną grę.

#

Gul nar usły sza ła dźwięk me sen dże ra, ale od wró ci ła się
w dru gą stro nę i za ko pa ła głę biej w koł drę. Po wia do mie nia

zwa la ły się na jej za spa ną gło wę jak la -
wi na, w koń cu da ła za wy gra ną i mru żąc
oczy spoj rza ła na zbyt ja sny ekran. Ti mo
jak sza le niec za sy py wał ją wia do mo ścia -
mi ty pu: to już dziś, szy kuj się ma ła,
#ciem na gra. Zre zy gno wa na odło ży ła te -
le fon i ru szy ła do ła zien ki, ale na wet tam
nie by ła w sta nie uciec od nad gor li wo ści
przy ja cie la. My ła zę by sie dząc na ki blu,
uwa ża ła to za naj bar dziej efek tyw ną po -
ran ną czyn ność. We szła do kuch ni, ale ro -
dzi ców już nie by ło. Zgar nę ła z bla tu za -
pa ko wa ne śnia da nie, nie czy ta jąc
do łą czo nej do nie go no tat ki. Zmię ła ją
i wrzu ci ła do ko sza. Wy lą do wa ła obok in -
nych, ko lo ro wych zgniot ków. 

Szkol ny ko ry tarz wy dał jej się węż szy
niż zwy kle, dzie cia ki tło czy ły się za gra -
dza jąc dro gę. Gul nar prze pcha ła się
na po czą tek i wte dy to zo ba czy ła. Ca ła
szko ła ze bra ła się, aby oglą dać wi do wi -
sko, któ re zgo to wał Ti mo. Nie bez piecz -
nie wtu lo ny w dru gie go chło pa ka, szep -
tał mu do ucha czu łe słów ka. Gul nar
mo gła przy siąc, że wi dzi ulat nia ją ce się

mi kro ser dusz ka. Ti mo wy cią gnął te le fon i zro bił im sel fie.
Dziew czy ny sto ją ce naj bli żej niej wy da ły z sie bie ide al nie
zsyn chro ni zo wa ny wy so ki dźwięk.

– Nie wie dzia łam, że nasz Ti mo jest ho mo.
– Po Ti mo li cio us spo dzie waj się wszyst kie go, ale nie nu dy! 
Gul nar skrzy wi ła się z nie sma kiem i we szła do kla sy. Awa

sie dzia ła już w ław ce, wpa trzo na w te le fon.
– Wi dzia łaś, co się dzie je na ko ry ta rzu? – bez owoc nie ocze -

ki wa ła, że przy ja ciół ka spoj rzy na nią znad ekra nu.
– Nie mu szę, wszyst ko mam tu taj.
Gul nar do sia dła się i spoj rza ła na pro fil Ti mo. To, co

przed se kun dą zo ba czy ła na ży wo, mia ło już dru gie ży cie uję -
te w kwa dra to wą ram kę. Pod zdję ciem wid niał ha sh tag #ciem -
na gra. Ti mo wraz z no wym ko le gą we szli do kla sy, prze cho -
dząc pu ścił do nich oczko. Usie dli w ostat niej ław ce
pod oknem, a Gul nar za uwa ży ła, że trzy ma ją się za rę ce. 

– On tak na se rio? – ści szy ła głos, gdy na uczy ciel ka we -
szła do kla sy i roz po czę ła lek cję. Awa wciąż pa trzy ła
w ekran, ukry ty pod ze szy tem.

– Naj wi docz niej. Ciem na gra ru szy ła.
Gul nar wa ży ła cię żar jej słów. Nie ma już od wro tu, mu si

prze jąć pa łecz kę. Po lek cjach Ti mo wy szedł ze szko ły bez sło -
wa po że gna nia, otwar cie trzy ma jąc no we go chło pa ka za rę -
kę. Wy star czy ło kil ka zdjęć na in sta i su ge styw nych ge stów,
aby lu dzie ku pi li tę kpi nę. Ciem na gra roz sza la ła się w ich ży -
ciu na do bre.

#

Na stęp nie wsiąk nę ła Awa. Od kil ku dni Gul nar wi dzia ła swo -
ich przy ja ciół wy łącz nie on li ne. Ti mo zwra cał uwa gę tyl ko
na swo ich „no wych chło pa ków”, co dzien nie pro wa dzał się
z in nym. Awa sie dzia ła z no sem w ekra nie, a na stęp nie zni -
ka ła bez sło wa. Gul nar śle dzi ła jej sa mot ne wę drów ki na co -
raz wyż sze kon dy gna cje. Pię tro za pię trem. Sel fie na kra wę -
dzi ży cia. Le ża ła na łóż ku, gdy przed ocza mi prze biegł jej cień.
By ła sa ma w do mu, ro dzi ce znów mie li wró cić póź nym wie -
czo rem. Dreszcz nie przy jem nie roz szedł się wzdłuż ce bu lek
jej wło sów. Wyj rza ła na ko ry tarz, ale ni ko go nie za uwa ży ła.
Wró ci ła na łóż ko i za mknę ła oczy. Przy szła ko lej na nią. 

Każ de po po łu dnie spę dza ła prze cha dza jąc się alej ka mi miej -
skie go zoo. Pierw sze go dnia nie by ła w sta nie prze kro czyć je -
go bra my. Wrzu ci ła zdję cie na in sta i ozna czy ła. Na dru gi dzień
ku pi ła bi let, ale zwie dzi ła tyl ko mo ty lar nię i akwa rium. Każ -
de go dnia ro bi ła krok naprzód, nie bez piecz nie zbli ża jąc się
do wy raź nie na kre ślo nej li nii de mar ka cyj nej. Sa mo pa trze nie
prze sta ło jej wy star czać. No ce spę dza ła na roz my śla niu,

„Goryl”, rys. Pau li na Woj cie chow ska
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w ja ki spo sób zbli żyć się do zwie rząt
na wy cią gnię cie rę ki. To mu sia ło być coś
spek ta ku lar ne go, coś co prze bi je ty sią ce
laj ków Ti mo i Awy. Cień na do bre za do -
mo wił się w jej gło wie. 

Prze sta li się spo ty kać, w szko le prak -
tycz nie nie roz ma wia li. Łą czył ich je dy -
nie ha sh tag. Do strze ga jąc ich po pu lar -
ność, Gul nar po sta no wi ła dzia łać
na tych miast. Te go dnia za miast do szko -
ły po szła do zoo. No gi po pro wa dzi ły ją
do mał piar ni, w któ rej spę dza ła naj wię -
cej cza su. Po dru giej stro nie szy by cze -
kał na nią go ryl. Po de szła i przy ło ży ła
dłoń, a on zro bił to sa mo. Choć ich roz -
miar do sie bie na pa so wał, Gul nar wy -
czu wa ła na tu ral ną więź. Więź, któ rej nie
na wią za ła do tej po ry z ni kim. W je go
oczach wi dzia ła wła sny smu tek. Te raz
al bo ni gdy. Wy cią gnę ła te le fon i włą czy -
ła re la cję na ży wo. 

– My śli cie, że wi dzie li ście już wszyst -
ko? Ciem na gra za czy na się do pie ro te raz.

Po de szła do pra cow nicz ki zoo i z ca -
łej si ły ude rzy ła ją pię ścią w twarz,
a gdy ta z krzy kiem ukry ła nos w dło niach, prze wró ci ła ją
na pod ło gę. Przez chwi lę się szar pa ły, aż Gul nar wy rwa ła jej
iden ty fi ka tor z kar tą ma gne tycz ną. Otwo rzy ła drzwi i znik -
nę ła za ni mi. Te raz sta ła z go ry lem twa rzą w twarz. Pra wa dłoń
za czę ła puch nąć od ude rze nia, zo sta ły na niej śla dy krwi.
Ostroż nie zbli ża ła się do mał py. Wy cią gnę ła rę kę w je go stro -
nę, a go ryl się przy bli żył. Se kun dy prze cią ga ły się w mi nu -
ty, a te w go dzi ny. Gul nar czu ła, jak by jej rę ka prze bi ja ła się
przez ko smos emo cji, któ re do tej po ry za ko py wa ła głę bo ko
w ser cu. De li kat na, gład ka skó ra. Jej ma ła dłoń za mknię ta
w dło ni te go, do któ re go jest nam bli żej niż do lu dzi, z któ -
ry mi spę dza my nie raz ca łe ży cie. Te le fon upadł na tra wę,
a Gul nar rzu ci ła się w je go ob ję cia. Mógł ją za bić jed nym ru -
chem, ale nie dba ła o to. W tym mo men cie czu ła, że nie jest
sa ma. Krzy ki i kro ki to je dy ne, co pa mię ta. Ktoś od cią gnął
ją od go ry la i wy pro wa dził z mał piar ni. Po tem dwóch męż -
czyzn wy krę ci ło jej bru tal nie rę ce, za pię ło w kaj dan ki  i we -
pchnę ło na tyl ne sie dze nie ra dio wo zu. Nie mia ła po ję cia, ile
cza su mi nę ło, aż ro dzi ce wpła ci li kau cję. Kil ka go dzin, dni.
Czu ła de li kat ne cie pło wsią ka ją ce w jej gru bą skó rę. Tyl ko
to się li czy ło.

#

Gdy wró ci ła do do mu, za mknę ła się w po ko ju. Gra ni ce prze -
sta ły ist nieć, każ de z nich zro bi ło coś, cze go nie moż na wy -
ba czyć. Za nim roz trza ska ła te le fon zo ba czy ła, że Ti mo od kil -
ku na stu go dzin nie ak tu ali zo wał pro fi lu. Ostat nią re la cją Awy
był upa dek z naj wyż sze go wie żow ca  w mie ście. Praw do po -
dob nie zgi nę ła na miej scu, nie zo sta ła po niej na wet krwa wa
pla ma. Ktoś sko pio wał na gra nie, któ re sta ło się hi tem In ter -
ne tu. Nie mia ła już łez, by pła kać. Cień uszczyp nął ją w ucho.

– To ko niec, praw da? – spy ta ła.
– Tak, to ko niec – od po wie dział cień.
Gul nar do wie dzia ła się, ze Ti mo le ży w cięż kim sta nie

w szpi ta lu. Ro dzi ce na wet nie pró bo wa li jej za trzy my wać. Gdy
we szła do pry wat nej sa li, nie roz po zna ła je go twa rzy. Siń ce
i opu chli zna cał ko wi cie ją zde for mo wa ły. Usia dła przy łóż -
ku bez sło wa. Ti mo po wo li od wró cił gło wę w jej stro nę,
po wspa nia łym Ti mo li cio us nie zo stał na wet cień.

– Wi dzia łaś? – spy tał nie wy raź nie, a ona kiw nę ła gło -
wą. – Wy gra ła. 

Po tych sło wach coś w niej pę kło. Zła pa ła go z ca łej si ły
za rę kę, a on jęk nął. 

– Umar ła. Ro zu miesz? Awa nie ży je. Nie ży je przez nas,
przez na szą głu pią grę! 

– Ale wiesz, co jest naj lep sze? Każ de z nas sta nę ło na po -
dium – Ti mo wca le jej nie słu chał. Na dal był opę ta ny przez
ciem ną grę.

– Nikt z nas nie wy grał, nie by ło żad nej na gro dy! 
Ti mo za milkł, a Gul nar pu ści ła je go rę kę. 
– A to bie co się sta ło? – za py ta ła nie pew nie, nie wie dzia -

ła czy chce znać od po wiedź.
– Nie wi dzia łaś? Za mie ści łem re la cję ze szpi ta la…
– Po opusz cze niu aresz tu zo ba czy łam je dy nie jej śmierć,

a po tem znisz czy łam te le fon.
– Za ko cha łem się. Na po cząt ku to by ła gra, ro bi łem

wszyst ko dla laj ków, ale póź niej po zna łem je go. To by ło na -
praw dę, ale mi nie uwie rzył. Je go ko le dzy naj wi docz niej też.

– Zro bi li ci to ge je?
– Oni też po tra fią się bić.
Gul nar jesz cze raz przyj rza ła się je go twa rzy. Kie dyś od -

puch nie, a si nia ki zej dą. Mo że zo sta ną bli zny, ale fa cet z bli -
zną za wsze wy glą da le piej niż ten bez. Przed ocza mi zo ba -
czy ła za dba ne wło sy Awy roz wia ne przez pęd po wie trza. Ni gdy
nie by ła pięk niej sza. Dla tej jed nej chwi li za ry zy ko wa ła wszyst -
ko. Prze kro czy ła gra ni cę. 

– To, co zro bi łaś by ło pięk ne – głos Ti mo wy rwał ją z za -
my śle nia. – Spo tka nie z go ry lem. Nie są dzi łem, że mo żesz
zro bić coś tak sza lo ne go i od waż ne go jed no cze śnie. Wiesz,
że po tym wszyst kim zo stał uśpio ny? 

Sło wa Ti mo by ły jak po strzał w sam śro dek czo ła. Do my -
śla ła się, że ten in cy dent nie przej dzie bez echa. Wcią gnę ła
w grę ni cze go nie świa do mą isto tę. Te go, któ ry przy jął jej sa -
mot ność. Gul nar wsta ła i wy szła, zo sta wia jąc Ti mo sa me go
w sa li. Szła ste ryl nie bia łym ko ry ta rzem, a łzy spły wa ły po jej
twa rzy. Ob raz po wo li za ni kał, z każ dym kro kiem co raz da -
lej wcho dzi ła w pust kę. Wy gra ła ży cie, ale prze gra ła wszyst -
ko in ne. Zo sta ła zu peł nie sa ma. ■

KATARZYNA SKRĘT – rocznik 90. Członkini zespołu Teatru Szwalnia w Łodzi oraz redaktorka wortalu e‐teatr.pl. Zajmuje się działa‐
niami z pogranicza teatru, dokumentu i performansu. Słowami próbuje dotrzeć do tego, co w człowieku nieujawnione, zacienione.
Brała udział w Szkole Pisania Sztuk przy Teatrze Śląskim w Katowicach, prowadzonej przez Artura Pałygę, gdzie odbyło się czytanie
performatywne jej dramatu Pareidolia.

„Sensacja”, rys. Pau li na Woj cie chow ska 
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Roz dział I: Mo je na ro dzi ny

W 1763 ro ku, 23 mar ca wy sze dłem z ciem no ści i zja wi łem
się na bo żym świe cie. Zmie rzy li mnie, zwa ży li, ochrzci li.
Uro dzi łem się nie wie dząc po co, a moi ro dzi ce dzię ko wa li
Bo gu, nie wie dząc za co.

Roz dział II: Mo je wy cho wa nie

Uczo no mnie wszyst kich moż li wych rze czy i ję zy ków. Bę -
dąc bez czel nym i szar la ta nem, uda wa ło mi się cza sem ucho -
dzić za uczo ne go. Zwra ca łem gło wę w stro nę bi blio te ki,
przed któ rą bro nił mnie scho wa ny prze ze mnie klucz.

Roz dział III: Mo je cier pie nia

Mę czy li mnie na uczy cie le, wpa so wu ją cy mnie w zbyt cia -
sne ubra nia, ko bie ty, am bi cje, bez u ży tecz ne ża le, ksią żę ta
i wspo mnie nia.

Roz dział IV: Stra ty

By łem po zba wio ny trzech wiel kich ra do ści ludz ko ści: kra -
dzie ży, ob żar stwa i du my.

Roz dział V: Nie za po mnia ne cza sy

Ma jąc trzy dzie ści lat prze sta łem tań czyć, gdy czter dzie -
ści – prze sta łem się po do bać płci pięk nej, gdy pięć dzie -
siąt – opi nii pu blicz nej, a gdy sześć dzie siąt – prze sta łem my -
śleć i zmie ni łem się w praw dzi we go mę dr ca al bo ego istę,
co na jed no wy cho dzi.

Roz dział VI: Du cho we ob li cze

By łem upar ty jak osioł, ka pry śny jak ko kiet ka, we so ły jak
dziec ko, le ni wy jak świ stak, dziel ny jak Bo na par te, wszyst -
ko na raz.   

Roz dział VII: Waż ne roz wią za nie

Ni gdy nie po siadł szy umie jęt no ści pa no wa nia nad swo ją twa -
rzą, da wa łem upust ję zy ko wi i na bra łem głu pie go na wy ku
my śle nia na głos. Przy spo rzy ło mi to kil ka przy jem nych chwil
i wie lu wro gów.

Notatki, które napisałem w dziesięć minut, albo o sobie bez ozdób

FIODOR ROSTOPCZYN przełożył Marian Kisiel

Fio dor Ro stop czyn (1763–1826), po li tyk ro syj ski, wi ce kanc lerz Ro sji (1799–1801), ge ne rał pie cho ty i ge ne ral ny gu ber na tor
Mo skwy (1812–1814), któ re mu w cza sie woj ny z Na po le onem przy pi su je się ewa ku ację lud no ści i spa le nie mia sta, a póź niej
je go od bu do wę. Uczest nik Kon gre su Wie deń skie go. Zdy mi sjo no wa ny w 1814, miesz kał w Pa ry żu do 1823. Po świę cił się wte ‐
dy pra cy li te rac kiej. We dle świa dectw współ cze snych na pi sał mnó stwo utwo rów sa ty rycz nych, któ re po prze czy ta niu w bli skim
krę gu na tych miast pa lił. Au tor słyn ne go pam fle tu My śląc gło śno na Czer wo nych Scho dach (1807) oraz po wie ści Ach, Fran cu ‐
zi (1842). Zmarł w Mo skwie, zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Piat nic kim.
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Roz dział VIII: Kim je stem i kim mógł bym być

By łem bar dzo wdzięcz ny za oka za ną mi przy jaźń i za ufa -
nie, i gdy bym uro dził się w zło tym wie ku był by ze mnie, być
mo że, cał kiem do bry czło wiek.

Roz dział IX: Ho no ro we za sa dy   

Ni gdy nie mie sza łem się do żad ne go mał żeń stwa, ani
w żad ną ob mo wę. Ni ko mu nie po le ca łem ani ku cha rzy, ani
dok to rów, dla te go też ni gdy nie wkro czy łem w cu dze ży cie.

Roz dział X: Mo je sma ki 

Lu bi łem bli ski krąg, bli skich lu dzi, spa ce ry po le sie. Ko cha -
łem słoń ce z uczu ciem mi mo wol ne go bał wo chwal stwa i czę -
sto byłem za smu co ny je go za cho dem. Z ko lo rów naj bar dziej
lu bi łem nie bie ski, z po kar mów pre fe ro wa łem wo ło wi nę
pod chrza nem, z na po jów – czy stą wo dę, z po ka zów – ko -
me dię i far sę, u męż czyzn i ko biet – twa rze otwar te i wy -
ra zi ste. Gar bu sy obu płci by li dla mo ich oczu atrak cją, dla
mnie sa me go nie wy tłu ma czal ną.

Roz dział XI: An ty pa tie

Nie lu bi łem głup ców i nie go dziw ców, ko biet in try gan tek,
gra ją cych ro lę cno tli wych; źle na mnie dzia ła ła nie na tu ral -
ność, czu łem li tość do po ma lo wa nych męż czyzn i wy po ma -
do wa nych ko biet, nie chęć do szczu rów, li kie rów, me ta fi zy -
ki, ra bar ba ru, strach przed spra wie dli wo ścią i wście kły mi
zwie rzę ta mi.

Roz dział XII: Roz biór mo je go ży cia

Ocze ku ję na śmierć bez bo jaź ni i bez znie cier pli wie nia. Mo -
je ży cie by ło okrop nym me lo dra ma tem z roz kosz ną ob sa -
dą, po nie waż gra łem bo ha te rów, ty ra nów, za ko cha nych, szla -
chet nych oj ców, ale ni gdy lo ka jów. 

Roz dział XIII: Na gro da nie bios

Mo je wiel kie szczę ście po le ga na unie za leż nie niu się
od trzech osób wła da ją cych Eu ro pą. Po nie waż je stem do sta -
tecz nie bo ga ty i ra czej obo jęt ny na mu zy kę, dla te go nie mam
się czym dzie lić z Ro th schil dem, Met ter ni chem i Ro sją.

Roz dział XIV: Mo je epi ta fium

Tu zna lazł uspo ko je nie,
Dla swej du szy wy zwo le nie.
Z ser cem bar dzo wy czer pa nym
I cia łem moc no ste ra nym. 
Sta rzec za miesz kał w tym gro bie.
Nie chaj nie przy śni się to bie!

Roz dział XV: De dy ka cja dla pu blicz no ści

Krwio żer cza pu blicz no ści! Brzyd ki or ga nie na mięt no ści, ty,
wy no szą cy ku nie bu i wdep tu ją cy w bło to, chwa lą cy i po -
tę pia ją cy, sam nie wie dząc dla cze go; lek ko myśl ny ty ra nie,
któ ry ucie kłeś z do mu wa ria tów, eks trak cie ja dów, naj de li -
kat niej szych za pa chów, naj moc niej pach ną cych, przed sta wi -
cie lu dia bła w ra sie ludz kiej, fu rio na ob raz chrze ści jań skie -
go mi ło sier dzia. Pu blicz no ści, któ rej ba łem się w mło do ści,
sza no wa łem w wie ku doj rza łym i gar dzę na sta rość, to bie po -
świę cam swo je no tat ki. Dro ga pu blicz no ści! Na resz cie je stem
po za two im za się giem, po nie waż umar łem i dla te go je stem
głu chy, śle py i nie my. Nie chaj te da ry sta ną się i two im udzia -
łem, abyś się uspo ko iła ty i ca ła ludz kość.
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P
o znał nas Piotr Za czkow ski wio -
sną 1982 ro ku. By łem stu den tem

pierw sze go ro ku po lo ni sty ki, Je rzy Su cha -
nek – po nie ukoń czo nych stu diach eko -
no micz nych – pra co wał w osie dlo wym
Klu bie „Bak cyl”, zda je się, że ja ko in -
struk tor kul tu ral ny. Miał już za so bą
książ ko wy de biut po etyc ki, co w tam tym
cza sie by ło wiel ką spra wą. Przed sta nem
wo jen nym w so sno wiec kim Klu bie Re -
me dium wraz z Ja dwi gą Ja nu szek pró bo -
wał zbu do wać stu denc ką ini cja ty wę:
Piw ni cę Li te rac ką. Uda ło się na chwi lę,
co póź niej udo ku men to wał w bro szu rze
Piw ni ca Li te rac ka je sie nią 1981. Choć

w sta nie wo jen nym czas nie był do bry dla
ini cja tyw stu denc kich, pra gnął re ak ty wo -
wać Piw ni cę. Tak się sta ło. Piw ni ca Li -
te rac ka „Re me dium” dzia ła ła w la -
tach 1983–1986. Je rzy Su cha nek był jej
li de rem, choć on sam wo lał mó wić
o wspól no cie, ze spo ło wym dzia ła niu niż
wi dzieć sie bie ja ko pri mus in ter pa res. 

Tam, gdzie się po ja wił, zo sta wiał cząst -
kę do bra. W My sło wi cach or ga ni zo wał
Ty go dnie Po ezji, w Pszczy nie Bie sia dy
Po etyc kie, w Gli wic kiej „Pe reł ce” pro wa -
dził Klub Li te rac ki. Wy da wał ga ze ty
sa mo rzą do we w My sło wi cach, Gli wi cach
i Miedź nej. Pro wa dził te atry i re ży se ro -

wał spek ta kle. Ale przede wszyst kim
był czło wie kiem pió ra. De biu to wał ja ko
po eta ze szy tem Pro szę ro zejść się do do -
mu (1974), póź niej opu bli ko wał 49 wier -
szy (1981), Je stem nie tyl ko sło wem
(1985), Czy taj szep tem (1991), Bęb ny
(2007), Pu sto (2007), Wi dzi mi się (2008),
Ku (2009), Ju tro prze czy taj jesz cze raz
(wier sze wy bra ne, 2010), Folk lor pol ski
(2011), Fe (2012), Wdu sze nie (2015),
a tak że ma łe (Ośle ziół ka, 2008) i du że
pro zy (Pła ku la, 2009). Pla no wał ze bra -
nie swo ich szki ców kry tycz nych. Nie
wiem, czy je ze brał. Pi sał za chłan nie, gę -
sto i bez u stan nie. W ostat nich zbio rach
szcze gól nie pre fe ro wał for my dłu gie,
po ema to we lub na wzór po ema tu. Wers
pra wie nie mie ścił się mu na stro nie. 

W pierw szych zbior kach by ło ina -
czej – chciał być wier ny tym ob sza rom
ide owym i es te tycz nym, któ re wy raź nie
okre ślił w de biu tanc kim ze szy cie. Oczy -
wi ście: w tych to mi kach da wa ło się za -
uwa żyć pew ną li nię ewo lu cyj ną – od spo -
łecz ne go za an ga żo wa nia w stro nę
in ty mi sty ki – nie by ła to jed nak ewo lu -
cja ro zu mia na ja ko dą że nie do zmia ny po -
etyc kie go ję zy ka i świa to po glą du.
Pod tym wzglę dem Su cha nek był twór -
cą kon se kwent nym. Je go sto su nek do sło -
wa i świa ta nie pod le gał prze mia nom i re -
duk cjom; li nię roz wo jo wą je go po ezji
okre ślił bym ja ko dą że nie do ta kiej wi zji
świa ta, w któ rej nie by ło by zwarć mię dzy
rze czy wi sto ścią i sło wem, tym co jest
i tym, co mó wi się, że jest.

Ta kie na sta wie nie twór cze w du żej mie -
rze wy zy ski wa ło do świad cze nia i zdo by -
cze po ezji lin gwi stycz nej, zo rien to wa -
nej – jak wia do mo – nie tyl ko na sfe rę
przed sta wień, ale tak że na sfe rę ja ko ści
kon struk cyj nych tek stu. Zbyt du że by ło -
by to jed nak prze kła ma nie, gdy bym po -
wie dział, że Su cha nek był po etą lin gwi -
stycz nym sen su stric to. Lin gwizm nie jest
ce chą struk tu ral ną je go po ezji, ale ra czej
pew ną za sa dą twór czą, nie sa mą w so bie
i sa mą dla sie bie. Po ecie cho dzi ło o usta -
le nie gra ni cy mię dzy „ja” bez oso bo -
wym i „ja” in tym nym. O stwo rze nie ja -
kiejś jed ni, któ ra sca la ła by te dwie zgo ła
od mien ne płasz czy zny obec no ści w ży -
ciu i li te ra tu rze. Zgo dził bym się więc
z prze ni kli wym spo strze że niem Zbi gnie -
wa Jo achi mia ka, któ ry na pi sał kie dyś
o po ezji Su chan ka: „są to wier sze, któ re
po na wia ją py ta nie o gra ni ce li te ra tu ry
(sztu ki) w li ry ce [...]; są to wier sze, któ -
re una ocz nia ją cien kość gra nic wy zna nia
po etyc kie go i wy po wie dzi oso bi stej”.

Czwar ty to mik – Czy taj szep tem – przy -
no sił wier sze zna ne już z pu bli ka cji pra -
so wych i ze szy tu Je stem nie tyl ko sło wem,
a tak że utwo ry do tąd przez po etę nie pu -
bli ko wa ne w żad nej for mie. Był on po -
że gna niem twór cy z po ezją lat osiem dzie -
sią tych XX wie ku. Szcze gól ną uwa gę
zwra ca tu cykl Je stem nie tyl ko sło wem,
or ga ni zu ją cy ca ły zbio rek, okre śla ją cy
w spo sób peł ny kon dy cję pod mio tu mó -
wią ce go, a tak że stwa rza ją cy pew ną wi -
zję świa ta po etyc kie go ja ko ana lo go nu
rze czy wi sto ści w rów nym stop niu schi -
zo fre nicz nej, co świa do mie sta cza ją cej się

JE RZY SU CHA NEK 

1 sierp nia 1953 – 24 wrze śnia 2018

MARIAN KISIEL

„Niech ci che

usta za mkną

gło śne usta…”
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ku ja kiejś za gła dzie. Wi zję owe go świa -
ta do peł nia cykl Z ostat nich li stów (roz -
po czy na ją cy tom), a tak że ta kie wier sze,
jak: Tren, Sier pień, Sny ko biet, Pierw szy
po wsze dni dzień, Drzew ko świa tła, Opo -
wieść bi blij na. W utwo rach tych ob cu je -
my ze świa to po glą dem dra ma tycz nym,
ka ta stro ficz nym. I je śli przy jąć, że w tra -
dy cji po ezji pol skiej ist nie ją dwie od mia -
ny te go sa me go po glą du na świat (ka ta -
stro fizm su biek tyw ny o pod ło żu
eg zy sten cjal nym Jó ze fa Cze cho wi cza
i ka ta stro fizm obiek tyw ny o pod ło żu
etycz nym Cze sła wa Mi ło sza), wów czas
pra wie do kład nie lo ko wać bę dzie my
świa to po gląd ka ta stro ficz ny Su chan ka
w krę gu dy le ma tów etycz nych po ezji Mi -
ło sza, bar dzo prze cież moc no obec ne go
w świa do mo ści li te rac kiej lat osiem -
dzie sią tych.

Nie był sty li za to rem. To, co mnie
szcze gól nie w je go po ezji in try gu je, to
nie by wa le skon cen tro wa na pra ca nad ję -
zy kiem, któ ry – z jed nej stro ny – ma być
do kład ny i wprost, z dru giej jed nak – po -
wi nien nie ty le „od twa rzać” świat, ile
„sym bo li zo wać” ge sty świa ta, czy nić je
od po wied ni ka mi moż li wych sy tu acji,
a więc nie ko niecz nie ist nie ją cych re al nie.
Pod tym wzglę dem jest to po ezja sy tu acji
gra nicz nych; ta kich, któ re – po wie my
za Kar lem Ja sper sem – są ak tem sta wa -
nia się w nas moż li wej eg zy sten cji.

W swo jej po ezji przy wo ły wał trzy te -
ma ty: mi ło ści, za gro że nia (woj ny, ka ta -
stro fy) i praw dy (to jest mó wie nia praw -
dy i mó wie nia praw dzi we go). Te ma ty te
sca la idea głów na: god nej obec no ści
w świe cie, nie za leż nie od ak tu al nej kon -
dy cji czło wie ka i ak tu al nych za sad, ja kie
w tym świe cie pa nu ją. Stąd też uza sad -
nio ny wy da je się kon strukt Chry stu sa, po -
ja wia ją cy się w ta kich wier szach, jak: Sy -
nu, [Je go twarz wśród resz tek ostat niej
ko la cji] czy Nie sa mym chle bem. Chry -
stus sta je się tu taj „moż li wą eg zy sten cją”
wła śnie, a rów no cze śnie w sys te mie ko -
mu ni ka cji mię dzy ludz kiej uwy raź nia,
po wtórz my, ideę god nej obec no ści
w świe cie.

Kim jest bo ha ter tej po ezji? Nie: pod -
miot, lecz bo ha ter – bo wiem w ca łej li -
ry ce Je rze go Su chan ka ma my do czy nie -
nia z pro jek tem kon kret nej oso bo wo ści,
in dy wi du um bar dzo wy raź nie za ko rze -
nio nym w cza sie, prze strze ni, śro do wi -
sku. Kie dyś te go bo ha te ra ochrzci łem
mia nem ho mo re duc tus, ro zu mie jąc
pod tym okre śle niem oso bo wość na ra żo -
ną usta wicz nie na wszel kie za gro że nia,
ja kie pły ną z ota cza ją ce go świa ta. Bo ha -
ter ten, sil nie neu ro tycz ny, od kry wał
świat ja ko prze strzeń lę ku i przed tym lę -
kiem sta rał się bro nić, ucie ka jąc w mi -
łość, w sztu kę, po szu ku jąc praw dy i ele -
men tar nych wy znacz ni ków god nej
obec no ści. Ta ka per spek ty wa pry wat no -
ści, „psy chos fe ry” (we dle ter mi nu
Edwar da Bal ce rza na), sta no wi ła je den
z naj waż niej szych wy róż ni ków mło dej
po ezji po ro ku 1975. Przy kła dów po dob -
nej re ali za cji znaj dzie my wów czas wie -
le – w po ezji An ny Cze ka no wicz, Zbi -
gnie wa Jo achi mia ka, Ur szu li Mał go rza ty

Ben ki, a na Gór nym Ślą sku – w li ry ce
Bar ba ry Bed na rek, An drze ja Rau sze ra,
Ja na Paw ła Kra sno dęb skie go. 

Po ezja Je rze go Su chan ka bliż sza jest
idei niż kon kre to wi. Sil nie zme ta fo ry zo -
wa na (sym bo li zo wa na), rze czy wi ście
od sy ła nas w prze strze nie du cho we ra czej
niż re al ne, czy też – co dzien ne. Rze czy -
wi stość tę bu du ją upo rczy wie po wta rza -
ją ce się sło wa klu cze – ta kie, jak: dom,
ko bie ta, męż czy zna, śnieg, nóż, itp. Po -
zor nie ogra ni czo ne swo im se man tycz nym
za się giem, sło wa te w grun cie rze czy trud -
no lo ka li zo wać w ob rę bie ja kichś ob sza -
rów za mknię tych. Wy ra ża ją co in ne go: są
ro dza jem słów -sym bo li, prze wod ni ka mi
po świe cie nie do stęp nym po wszech ne mu
od czu ciu, kreu ją pew ną ogól ną sy tu ację
in tym ne go wy zna nia.

Kon fe syj ność li ry ki Je rze go Su chan ka
jest na tręt na. Tak, jak gdy by po eta nie
uzna wał in ne go spo so bu kon stru owa nia
świa ta li rycz ne go. I znów w tym po zo -
sta je so bie wier ny od po cząt ku. Je śli chce
się mó wić o praw dzie, je śli chce się za -
świad czyć o in tym no ści, je śli wresz cie
chce się od na leźć god ność w świe cie
zmien nych prawd – nie moż na ina czej re -
ago wać na świat, jak tyl ko swo ją pry wat -
no ścią. Na wet je śli jest ona eks hi bi cjo ni -
stycz na. 

Mię dzy pierw szym a czwar tym zbior -
kiem po etyc kim Je rze go Su chan ka trwa -
ła bi twa na sło wa i wiel ka woj na świa to -
po glą do wa. Póź niej by ło ina czej.
Praw do po dob nie owo „do cho dze nie
do gło su” słu ży ło jed ne mu: od kry ciu
praw dy, któ ra jest tą naj więk szą in tym -
no ścią, na ja ką mo że my so bie po zwo lić.
Praw dą peł ne go wy sło wie nia. W sło wach,
prze ciw ko sło wom, na prze ciw nim i po -
mi mo nich. Tę jed nię wal ki i uspo ko je -
nia osią gnął Je rzy Su cha nek w zbio rze
Ku. Ten ty tuł nie po ko ił. Ku cze mu skie -
ro wał swo je spoj rze nie au tor – in stan cja
stwa rza ją ca? Ku sło wu? Ku so bie? Ku
świa tu? Ku In ne mu? Ma my tu do czy nie -
nia z po ezją, o któ rej moż na po wie dzieć
ty le, że jed no cze śnie stwa rza świat w ję -
zy ku i chce ten świat ję zy kiem zbu rzyć.
Ku ma tak ostry ję zy ko wy cha rak ter, że
po za nim – zda się – nie ist nie je nic in -
ne go. Serc ko po za ję zy kiem nie mo że ist -
nieć. A Osa? A Su ną? Po eta uznał
Ku za swój naj waż niej szy tom. Praw do -
po dob nie wła śnie w nim do my ka się
do świad cze nie wie lo ści ist nie nia. W spoj -
rze niu dzie ciń stwa (pa mię ci), w voy ery -
zmie do ro sło ści (tę sk no cie), w spę tle niu
mo wy (dra ma cie nie wy sło wie nia)? 

Po Ku przy szły ko lej ne zbio ry, w tym
dru gi wy bór wier szy. W tym ro ku po eta
zło żył do dru ku no wy tom, ma się on nie -
ba wem uka zać w In sty tu cie Mi ko łow -
skim. Po ezja Je rze go Su chan ka, po ezja
bez gra nic, o ogrom nej ska li do znań,
świet nie kreu ją ca na strój, jest bliż sza me -
ta fi zy ce niż prze mi ja ją cej do cze sno ści.
Co raz bar dziej za pę tla ją ca się w sło wie,
co raz in ten syw niej py ta ją ca o to, czy ję -
zyk mo że przed sta wić rze czy wi stość.
Zbi gniew Choj now ski pi sał o Wdu sze niu:
„To, co jed ni na zwą za ba wą ję zy kiem,
a in ni lin gwi stycz nym po pi sem, jest we -

dług mnie spo so bem wy bi cia się na wol -
ność”. A Iza be la Fiet kie wicz -Pa szek
o Ku: „Po eta jest świa do my, że ję zyk z na -
tu ry jest nie doj rza ły, że jest nie ustan nie
w dro dze KU, nie zno si sta gna cji, jest cią -
głym pró bo wa niem – po zwa la mu więc
być w ru chu, krą żyć, szu kać, a w tym po -
szu ki wa niu nie kie dy ry zy kow nie ba lan -
so wać, ocie rać się o gro te skę, wy my kać
kon wen cjom”. 

Te raz, kie dy w swo im au tor skim
kształ cie twór czość au to ra Bęb nów zo -
sta ła już za mknię ta, przy cho dzi czas
ko rek tor ki wiecz nej, któ ra za cznie prze -
sie wać sło wa w po szu ki wa niu tych naj -
cel niej szych, naj praw dziw szych, się ga -
ją cych ory gi nal no ści i ar cy dziel no ści.
Wie rzę, że bę dzie dla je go nie spo koj nej
li ry ki ła ska wa.

■

CZY TAJ SZEP TEM

Niech męż czyź ni za sło nią okna i no że.

Wy ga ście świa tła i śmie chy ko biet.

Dźwi gnij cie głu chy pień ciem no ści.

Od najdź cie wszyst kie ukry te rę ce.

Niech ci che usta za mkną gło śne usta.

Niech gło śne ser ca otwo rzą ci che ser ca.

Niech oczy wi dzą to, co sły szą uszy.

Wte dy nie skła mie ten, któ ry mó wi.

Po wi taj my go ukło nem głę bo kiej ci szy.

Aż od da li się mil cze nie ucie ka ją cych.

I wol no zbli żą się gło sy umar łych.

A nie na ro dze ni uwie rzą w sie bie.

Po wi taj my ich ukło nem przed lu strem.

Po wi taj my ich ukło nem zro zu mie nia.

Bo wszyst ko po ja wia się w lu strze sło wa.

III 1980

JERZY SUCHANEK
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J
e den z mo ich nie zbyt pil nych ko le gów
szkol nych, u pro gu po bie ra nia na uk ję -

zy ka an giel skie go, pod czas spraw dzia nu,
gdy na le ża ło spro stać imi ta cji krót kie go li -
stu z wa ka cji, zwró cił się do ja kie goś na -
pręd ce wy my ślo ne go od bior cy: „My
Way”. Moż na z te go wy cią gnąć wnio ski,
że nie do sta tek słow nic twa nie za wsze
idzie w pa rze z bra kiem in tu icji mo ral nej.
Dro ga oso ba zna czy bo wiem w prak ty ce
nie mniej niż waż na, szcze gól na dro ga,
ścież ka, szlak – mi mo że czę sto to bez dro -
że, roz łóg lub za ro śnię ta szczel nie ale ja. 

Jak wia do mo, okrut nym przy wi le jem
róż nych szkół, któ re tra fia ją się nam w ży -
ciu, jest na kła nia nie – pod groź bą sank cji
i wy sta wie nia nie po myśl nej oce ny – do na -
zy wa nia i opi sy wa nia świa ta zgod nie
z na ka za nym od gór nie, bez pra wa sprze -
ci wu, upar cie wpa ja nym ko dem. Nie któ -
rzy z nas zo sta ją w szko le na ca łe ży cie,
wciąż na klucz do szy fru cze ka jąc da rem -
nie, ale zde cy do wa na więk szość doj rze wa
do od czu wa nia ze wnętrz nej i we wnętrz nej
na tu ry świa ta ja ko względ nej, pa ra dok sal -
nej i prze wrot nej. Z tej per spek ty wy dro -
ga jest tyl ko wy obra że niem, z któ rym in -
ne wy obra że nia prze ci na ją się, od któ rych
nie rzad ko się od ci na ją, zwy czaj nie
i po ludz ku. 

Na wy sta wie, któ rej Ka ta rzy na Ła ta da -
ła ha sło „VIA”, ty tu ło wa dro ga, to – bez
wąt pli wo ści – do świad cze nie przej ścio we
i przy go da prze cho dze nia przez coś, zmie -
rza nia do cze goś. Nie wie my, do cze go
i czy już na pew no, ale to nie naj waż niej -
sze. Mo że każ da dro ga by wa waż na dzię -
ki te mu, cze go na niej nie wi dać
– a wszyst kie fo to gra fie, na wet te, na któ -
rych nas nie ma, są oso bi ste. Jak by na le -
ża ło od bić się nie w lu strze zdję cia, a w ja -
kimś ob rzę dzie uczest ni cze nia w zdję ciu,
zo ba cze nia sie bie po za je go kra wę dzia mi,
da le ko od wy zna czo nych ram – jak nie ma -
ją gra nic ludz kie przy go dy, lo sy szczę śli -
we i te prze gra ne, więc chy ba gorz kie. 

Go ści niec to dro ga, sze ro ki trakt – bru -
ko wa ny, piasz czy sty lub bi ty, a za tem od -
po wied nio ubi ty, utwar dzo ny, wzmoc -
nio ny. Wska zy wa nie, że dro gą jest coś, co
wcze śniej dro gą nie by ło, to gest ze sztu -
ki prze mia ny świa ta i nada wa nia mu bar -
dziej ludz kie go po rząd ku. Go ści niec bę -
dzie rów nież imie niem po da run ku, któ ry
przy wie zie się z po dró ży i wrę czy ko -
muś – na pro gu do mu. W pew nych przy -
pad kach, po zwie dze niu róż nych świa tów
i przej ściu wie lu szla ków, coś war to ofia -

ro wać nie in nym, lecz so bie. Mo że fo to -
gra fie z po dró ży lub ze spa ce ru, w któ rym
moż na by ło się uj rzeć, nie pod cho dząc
do lu stra. Mo że ob ra zy z czy je goś al bu mu,
od na le zio ne w an ty kwa ria cie. Mo że kom -
pa sy, któ re wska zu ją kie ru nek, jak by ni -
gdy nic in ne go nie wska zy wa ły – mo że też
i ta ki kom pas, któ ry mie rzy się z cza sem,
jak by czas miał wła sny kie ru nek i tro chę
przy naj mniej sen su. 

Buj nym ga łę ziom bzu – w ogro dzie,
na fo to gra fii – przy śni ło się, że ro sną
przy dro dze, i te raz, już prze bu dzo ne, dłu -
go się w nas wpa tru ją, jak by na ko goś
dłu go, cier pli wie cze ka ły. Pew no się
do cze ka ją. To nie ta kie trud ne, wy star czy
do trzeć do pro gu dro gi. Ko nik mor ski,
do strze żo ny za szy bą akwa rium, jesz cze
nie wie le po jął z cze ka nia. Zresz tą kto to
wi dział, aby wy sy cha ła wo da w klep sy -
drze, a mor skim ko ni kom ży cie od pły wa -
ło gdzieś da lej niż do brze gu da rem nej
pla ży. Nie wie le tak że na pi sa no o tym, że
do pie ro wte dy, gdy umie ra nie sta je się co -
raz mniej wy raź nym śla dem na pia sku,
moż na uchy lić nie co wię cej nie ba i wy -
ba czyć zbęd ne cie nie. Po wie lu la tach po -
dró ży wy da je się, że jej cel jest pro sty
i na wy cią gnię cie dło ni. To złu dze nie.
Dla te go drze wa wo lą dro gę w głąb. Nie
bun tu ją się, gdy plą czą się i wza jem nie
sie bie ka le czą ko rze nie bądź ko na ry.
Każ de go ro ku, je sie nią, wy ba cza ją zdra -
dę gniaz dom, któ re od le cia ły do cie plej -
szych kra jów. 

Autoportret

z kompasem
PIOTR ZACZKOWSKI

W au to ko men ta rzu do wy sta wy Ka ta rzy -
na Ła ta wy zna ła – „Za pa mię tu ję zda rze -
nia i ob ra zy. Sens tych zda rzeń ob ja wia się
z opóź nie niem. Ob ra zy za wsze wra ca ją.
Ukła da ją się cza sem w no we zna cze nia.
Al bo po pro stu ja za czy nam ro zu mieć tro -
chę wię cej?”. Do brze więc przy mknąć
oczy, za trzy mać świa tło. Gdy by od wró cić
stro ny świa ta, by li by śmy za wsze u sie bie.
Już nikt nas nie na wró ci na dzie ciń -
stwo – choć by śmy sło wo każ de po zna li
i wszyst kie zwie dzi li ob ra zy. To nie fo to gra -
fie wra ca ją, a za po mnia ne kar ty w no te sie,
przy pad ko we dzien ni ki i wspo mnie nia
z ludź mi, któ rzy py ta ni o dro gę, coś nam od -
po wie dzie li al bo dłu go z na mi mil cze li.

Drew nia ny po most po ło żo ny na pla ży,
usta wio ny w cen trum fo to gra fii i po zu ją -
cy na cen trum świa ta, kie dyś na śla do wał
dro gę. Chcia no uło żyć ją z de sek, ale wy -
da je mi się, że wi dzę pod kła dy pod po ciąg,
z na gła pra gną ce zbli żyć się szorst ko
do sie bie. Być mo że z na wy ku – być mo -
że z przy mu su – dzie lą ilu zje wspól nej po -
dró ży. Uczy ni ły to w chwi lę po tym, gdy
pa sa że ro wie nie spiesz ne go po cią gu wy sie -
dli na swo jej sta cji i ode szli po za kra wędź
ka dru – a mo że po za gra ni ce oce anu.
W głę bi, po pra wej, usia dły na coś spóź -
nio ne dwie fi gur ki. Są tak ma łe, że nie da
się do strzec, czy przed wyj ściem z do mu
za sło ni ły okna, odło ży ły książ ki na pół kę
i na kar mi ły ko ty. Bo ha te ro wie in ne go
ob ra zu po zwa la ją zo ba czyć się na pierw -
szym pla nie. Czerń trzy ma ją cych się za rę -
ce ko bie ty i męż czy zny, nie okre ślo nych,
do my śla nych, za mknię tych w kon tu rze,
któ ry nie zda je so bie spra wy, że jest ko lo -
rem i pla mą, od gra dza od uli cy. Wła ści wie
już nie ma ni ko go na żad nej uli cy i w wiel -
kim mie ście za trzy ma ła się dro ga, ale
nie świa do mi te go, nie wi docz ni dla sie bie
prze chod nie gdzieś da lej zmie rza ją, mi mo
że świa tu wca le nie spiesz no. 

Każ da wy sta wa ma wła sną dro gę. U jej
kre su du że zdję cie na śla du je fo to ta pe tę,
któ ra kie dyś opo wia da ła o buj nej, bez czel -
nej zie le ni, bez piecz nych wo do spa dach
i ska łach nie do ru sze nia. Wszyst kie po wo -
dy ta kie go sta nu rze czy nie ma ją już żad -
ne go zna cze nia, od pa da ją jed ne po dru gim.
Po środ ku nie uda nej pew no ści sie bie po zo -
sta ła wy raź na li nia po dzia łu na do bre
i smut ne opo wie ści tej sa mej tre ści. Ale
chy ba fo to ta pe ta to epi log my lą cy. Gdzieś
obok, gdzieś da lej, na po bo czu fo to gra fii
czu wa ją pocz to we skrzyn ki. Mo że peł ne,
cia sne od wy znań, upo mnień i re klam, mo -
że otwie ra ne już tyl ko od świę ta, mo że
opusz czo ne, do wy na ję cia, bo ktoś już
umarł lub umrze nie dłu go. Te skrzyn ki ma -
ją ja kieś nu me ry lub in ne zna ki, lecz są bez -
i mien ne. Wszyst kie, po rów ni, do cho wa -
ją ta jem ni cy ko re spon den cji. Bar dzo
przy po mi na ją w tym po sta no wie niu fo to -
gra fie, na wet te da to wa ne i do kład nie
opi sa ne. 

Do au to por tre tu z kom pa sem na le ży
wejść po scho dach do gó ry, za mknąć
za so bą drzwi i za pa lić w po ko ju świa tło,
któ re zga sło wczo raj bez sło wa. Krze sła
od su nąć – krok po kro ku – od okna, stół
po ście lić świe żym ob ru sem. Otwo rzyć
sza fę, po wo li, nit ka po nit ce, prze cią gać
na swo ją stro nę suk nię błę kit ną, odło żo ną
kie dyś na póź niej. ■
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P
ięk ny pa łac w Ka mień cu Ząb ko wic -
kim, od wie dza ny co ro ku przez nie zli -

czo ne rze sze tu ry stów, po wo li od zy sku -
je daw ny blask. Je go hi sto ria, któ rą tu
opi szę jest nie co in na od tej, któ rą prze -
czy ta my w prze wod ni kach tu ry stycz -
nych.

O tym, że ży cie pi sze naj cie kaw sze sce -
na riu sze prze ko nu je my się nie mal każ de -
go dnia. Pa trząc na pa łac w Ka mień cu
chcia ło by się po wie dzieć, że „jest pięk -
ny jak mi lion do la rów”. Tak, to tyl ko
pięk ne po rów na nie, ale czy na pew no?
Nim pa łac pod niósł się z ko lan po de ka -
dach głu po ty i bez myśl no ści ludz kiej, po -
ja wił się w Ka mień cu czło wiek o wiel -
kim ser cu i z wiel ki mi pie niędz mi,
po czę ści to o nim jest ta opo wieść. Jed -
nak za cznij my od po cząt ku.

Neo go tyc ki pa łac w Ka mień cu Ząb ko -
wic kim wznie sio ny zo stał w dru giej po -
ło wie XIX wie ku na pla nie pro sto ką ta
o ku ba tu rze bli skiej 20.000 me trów, oto -
czo ny był mu rem flan ko wym z okrą gły -
mi wie życz ka mi. Znaj do wał się w są -
siedz twie 150-hek ta ro we go kom plek su
pa ła co wo ogro do we go, wy po sa żo ne go
w ze spół fon tann, per go li i ta ra sów.
Za da tę ukoń cze nia bu do wy, na któ rą wy -
da no kil ka ton zło ta, uwa ża ny jest
rok 1872. W czę ści pół noc nej urzą dzo no
zwie rzy niec, gdzie na ob sza rze
25 hek ta rów ży ły dzi kie zwie rzę ta. Pa ła -
co we sa dzaw ki i sta wy sły nę ły ze wspa -
nia łych wo do try sków, naj więk szy z nich
try ska ł na wy so kość 33 me trów. Do za -
si la nia fon tann zbu do wa no spe cjal ne
pod zie mia, skry wa ją ce ru ro cią gi wy po -
sa żo ne w wiel kie za wo ry uru cha mia ne
przez służ bę. Wnę trza pa ła cu zdo bi ły gra -
ni ty i mar mu ry.

Wła ści ciel ką i fun da tor ką pa ła cu by ła
kró lew na ni der landz ka Ma rian na Orań -
ska, któ ra to w 1873 ro ku po da ro wa ła go
w pre zen cie ślub nym sy no wi Al brech to -
wi. By ły to la ta świet no ści pa ła cu. Pod -
czas II woj ny świa to wej Niem cy w po -
miesz cze niach pa ła co wych urzą dzi li
ma ga zyn na zra bo wa ne dzie ła sztu ki
i ar chi wa lia Wro cła wia. W ma ju 1945 ro -
ku pa łac za ję li Ro sja nie, któ rzy gra bi li
i wy wo zi li co cen niej sze wy po sa że nie.
W koń cu, aby de fi ni tyw nie do ko nać
dzie ła znisz cze nia pod pa li li pa łac, jed nak
ogień zo stał uga szo ny przez oko licz -
nych miesz kań ców. Nie ste ty w grud -
niu 1946 ro ku Ro sja nie po now nie do ko -
na li pod pa le nia, i gro żąc bro nią nie
po zwo li li na ga sze nie po ża ru.

W la tach po wo jen nych spa lo ny i zruj -
no wa ny pa łac nie po zo sta wał w spo ko -
ju. To, cze go nie wy wieź li Ro sja nie, ro -
ze bra ły ów cze sne wła dze PRL. Tak oto
pięk ne mar mu ry, któ re kie dyś zdo bi ły pa -
ła co we wnę trza, ozdo bi ły Pa łac Kul tu ry
i Na uki w War sza wie. Oczy wi ście wie -
le cen nych i uni ka to wych przed mio tów
znik nę ło za spra wą sza brow ni ków, a ele -
men ty mniej war to ścio we, lecz wy ko na -
ne z me ta lu, z bra ku na byw cy tra fi ły
na złom.

Gdy wszyst kim wy da wa ło się, że pa -
łac sko na roz bie ra ny ce gła po ce gle, ob -
dzie ra ny z du my i god no ści, zja wił się

Śląskie
ta jem nice cz. 10

Rezydencja Marianny Orańskiej

czło wiek o wiel kim ser cu, któ ry za ko chał
się w nim od pierw sze go wej rze nia. By -
ła to wiel ka mi łość, mi łość aż po grób.
Wi zjo ne rem tym oka zał się Wło dzi -
mierz So biech, na uko wiec Aka de mii
Rol ni czej w Po zna niu, któ ry w ro ku 1985
wy dzier ża wił od władz Ka mień ca pa łac
na 40 lat. Za odzie dzi czo ny spa dek
po krew nych w An glii, wy no szą cy ok
dwóch mi lio nów do la rów, pod jął wal kę
o ra to wa nie pa ła cu. Jak wspo mi nał:

„Za rów no war tość do la ra mia łem pra -
cow ni ka na ca ły dzień. Go tów kę trzy ma -
łem w ba gaż ni ku sa mo cho du po sta wio -
ne go na strze żo nym par kin gu. To by ło
wów czas naj bez piecz niej sze miej sce
prze cho wy wa nia wa lu ty”.

Do pra cy ścią gnął gó ra li i oko licz ną
lud ność. Kil ka po bli skich wio sek zna la -
zło za trud nie nie przy re mon to wa niu pa -
ła cu. Dzie dzi niec był jed nym wiel kim tar -
ta kiem. Nie ste ty dla te go przed się wzię cia,
wraz ze zmia ną ustro ju w la tach 90. 
z nie wia do mych przy czyn za czę to So -
bie cho wi rzu cać kło dy pod no gi. Roz po -
czę ły się cią głe utarcz ki z wła dza mi, złe
sto sun ki z kon ser wa to rem za byt ków tyl -
ko po głę bia ły na ra sta ją cy kon flikt. Pró -
bo wa no ze rwać pod pi sa ną umo wę dzier -
ża wy, ja ko je den z po wo dów po da no, iż
do szło do na ru sze nia kon struk cji i fun da -

men tów pa ła cu pod czas od gru zo wy wa -
nia, in we sto ra oskar ża no o ogól ne za nie -
dba nie obiek tu itd.

Po ro ku 2005 na stą pił tak du ży kry zys
w tych sto sun kach, że z czło wie ka o wiel -
kim ser cu zro bio no nie mal prze stęp cę.
Nie chęt ny do roz mów So biech, za szczu -
ty przez lo kal ne wła dze i me dia, żył
w oto cze niu sfo ry psów, któ re trzy mał
w pa ła cu, i z mie sią ca na mie siąc pod upa -
dał na zdro wiu. Pie nią dze ze spad ku
przy tak wiel kiej in we sty cji stop nia ły,
a wspól nik zza oce anu na wie ści o po tycz -
kach z wła dza mi wy co fał się z in te re su.
Da le ko sięż ne pla ny ni gdy nie zo sta ły zre -
ali zo wa ne – a w za mia rach in we sto rów
by ło wy re mon to wa nie pa ła cu i przy -
wró ce nie go do daw nej świet no ści. Miał
w nim po wstać luk su so wy i do cho do wy
ho tel, mię dzy in ny mi dla Po lo nii ame ry -
kań skiej. Do fi nan so wa nia prac So biech
ni gdy nie do stał.

Bo jąc się ogra bie nia i ak tów wan da li -
zmu ogro dził te ren. Za pło tem bie ga ły sfo -
ry psów, co też nie po zo sta ło bez echa, po -
nie waż do ata ku przy stą pi li obroń cy
zwie rząt. Na mu rach po ja wi ły się po zbi -
ja ne bu tel ki za to pio ne w be to nie by utrud -
nić wtar gnię cie na te ren. Ko niec tej smut -
nej hi sto rii na stą pił w 2010 ro ku, gdy pan
So biech zmarł. Pa łac po zo sta wio ny sa me -
mu so bie po now nie za czął po pa dać w ru -
inę. Przez dwa la ta trwa ły są do we zma ga -
nia gmi ny ze spad ko bier ca mi zmar łe go,
za koń czo ne wy ro kiem są du ko rzyst nym
dla władz Ka mień ca.

Do pa ła cu w Ka mień cu Ząb ko wic kim
tra fi łam wkrót ce po śmier ci So bie cha, gdy
obiekt po now nie pod da wał się wszę do -
byl skiej ro ślin no ści. Po mi mo sto ją cych
wciąż pło tów z dru tów kol cza stych
i ostrze żeń przed psa mi, na te ren pa ła cu
moż na by ło bez tru du wejść przez dziu -
ry w ogro dze niu. Obec nie obiekt jest da -
lej re mon to wa ny; po opła ce niu bi le tu
moż na wejść i zwie dzić pięk ny pa łac Ma -
rian ny Orań skiej, jesz cze nie tak daw no
na zy wa ny So bie cho wem.

■

Julia Montewska – 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”.

JULIA MONTEWSKA
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P
rzy go to wu jąc swój dru gi po de biu -
cie to mik Co za ra dość żyć (1979)

opa trzył go Edward Zy man dwo ma
waż ny mi cy ta ta mi, peł nią cy mi funk -
cję mot ta in ten cjo nal nie przy bli ża ją -
ce go kli mat uczu cio wo -in te lek tu al ny
ca łe go zbio ru. 

Pierw szy cy tat ak cen tu je sa mot -
ność eg zy sten cjal ną czło wie ka, któ -
ry w cier pie niu nie mo że ocze ki wać
żad ne go wspar cia, bo wszel kie pró by
po dej mo wa ne w tej mie rze za wo -
dzą – po zo sta je sa ma na ga eg zy sten -
cja, z któ rą trze ba się sa mot nie zmie -
rzyć. Tym mot tem jest po czą tek
(pierw szych 7 wer sów) wier sza Zbi -

gnie wa Her ber ta Pan Co gi to roz my -
śla o cier pie niu. 

Urwa nie cy ta tu w tym wła śnie
miej scu ma swo ją wy mo wę dra ma -
tycz ną, gdyż po mi ja isto tę roz my ślań
Pa na Co gi to go to we go pak to wać,

Poeta
w strefie

zagrożenia

by „od da lić kie lich go ry czy”. Tym -
cza sem ogra ni cze nie cy ta tu przez
Zy ma na brzmi jak wy rok bez od wo -
ła nia, nie po zo sta wia żad nej na dziei.

Dru gi cy tat przy wo ła ny przez po -
etę po cho dzi od an giel skiej po et ki Eli -
za beth Jen nings i mó wi bez po śred nio
o po trze bie stwo rze nia no we go ję zy -
ka dla opa no wa nia bó lu te raz po zna -
wa ne go, ję zy ka, któ re go sło wa mu -
szą być „pre cy zyj ne i no we”. 

Dwa te cy ta ty w oczy wi sty spo sób
ko re lu ją ze so bą. Mi mo że po cho dzą
z róż nych ję zy ków i śro do wisk,
wska zu ją na pew ną wspól no tę do -
świad cze nia. Je śli pierw szy uru cha -
mia wi zję eg zy sten cji bez ja kie go kol -
wiek wspar cia z ze wnątrz, to dru gi
jest ape lem o men tal ne opa no wa nie
tej sy tu acji przez od no wie nie ję zy ka,
a wła ści wie stwo rze nie go na no wo,
by zdol ny był pre cy zyj nie na zy wać
no we do świad cze nie eg zy sten cjal -
ne go bó lu sa mot no ści.

Su ge ru jąc ta ki po rzą dek ko niecz -
nej ra cjo nal no ści nie mógł Zy man
prze wi dzieć, że bę dzie on wy zwa -
niem du cho wym nie tyl ko na uży tek
te go jed ne go wcze sne go to mu. Nie
mógł prze czuć, że sta nie się on też
waż nym i cią gle ak tu ali zu ją cym się
prze sła niem na ca ły czas póź niej szy
w jak że in nym już świe cie. Wów czas
jed nak, u schył ku lat sie dem dzie sią -
tych XX wie ku, był przede wszyst kim
pró bą etycz ne go wy zwo le nia z co -
dzien ne go by to wa nia w stre fie za gro -
że nia. Po strze ga nie bli skie go świa ta
ja ko stre fy za gro że nia by ło wszak dia -
gno zą wy zna cza ją cą istot ny krąg du -
cho wej wspól no ty mło dych po etów
tam tej de ka dy. Głos Zy ma na nie
od bie gał za sad ni czo od po dob nych
w to na cji wy bo rów je go ró wie śni ków.

Stre fa za gro że nia ujaw -
nia ła się przede wszyst -
kim w do tkli wych ma ni -
pu la cjach ję zy kiem
pu blicz nym, któ re to
ma ni pu la cje pro wa dzi ły
nie uchron nie do za cie ra -
nia się pod sta wo wych
zna czeń, re la ty wi za cji
jed no znacz nych do nie -

daw na po jęć, uni ce stwia jąc tym sa -
mym moż li wo ści ko mu ni ka cyj ne ję -
zy ka. Za osło ną ta kich ma ni pu la cji
gi nął też rze czy wi sty ob raz świa ta,
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JANUSZ KRYSZAK

O poezji Edwarda Zymana

Wszyst kie pró by od da le nia
tak zwa ne go kie li cha go ry czy –
przez re flek sję
opę tań czą ak cję na rzecz bez dom nych ko tów
głę bo ki od dech
re li gię –
za wio dły

Mu sisz na uczyć się
zno wu wszyst kie go
słów, dźwię ków,
pra wie ca łe go ję zy ka
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pod zna kiem za py ta nia sta wa ła je go
on to lo gicz na praw dzi wość po twier -
dza na co dzien nym do świad cze niem.
Tym cza sem ję zyk pu blicz ny te mu
do świad cze niu prze czył. Sta nę ła
więc po ezja przed trud nym wy zwa -
niem oca le nia po czu cia rze czy wi sto -
ści, od sło nię cia jej skry wa nych
pod osło ną ma so wych dok tryn ob sza -
rów. Na le ża ło więc w pierw szym rzę -
dzie przy wró cić ję zy ko wi sta tus
świad ka praw dy. Prze ciw sta wić się
sy tu acji:

Do świad cza na na co dzień stre fa za -
gro że nia owo cu je tyl ko kli ma tem
bra ku za ufa nia, wszech obec nej po -
dejrz li wo ści, ni we cząc u pod staw
moż li wość ja kiej kol wiek wspól no ty.
Po zo sta je sa mot ność czuj na ni czym
in stynkt tro pio ne go.

W wy pad ku Zy ma na po ja wia się
jesz cze wą tek do dat ko wy, spe cjal nie
dra ma ty zu ją cy po etyc ki wy miar spo -
ru ze świa tem. Opi sy wa na w wie lu
wier szach stre fa za gro że nia nie jest
tyl ko pre zen ta cją scho rzeń ze wnętrz -
ne go świa ta, je go mo ral nej de pra wa -
cji, ale jest też w rów nej mie rze
wska za niem na za gro że nia kry ją ce się
we wnę trzu pod mio to we go ży cia jed -
nost ki. In ny mi sło wy stre fa za gro że -
nia mie ści się tak że w du cho wej pro -
jek cji pod mio to we go „ja”. Ono zma ga
się nie tyl ko z tym, co na ze wnątrz, ale
i z tym, co mą ci ob raz wła snej oso by.
Po dejrz li wy wo bec opre syj ne go świa -
ta, rów nie nie uf nie ob ser wu je sie bie,
świa dom jak ła two prze jąć scho rze -
nia ota cza ją cej go rze czy wi sto ści. To
pod szy te uza sad nio nym lę kiem py ta -
nia o wła sną in te gral ność, o si łę opo -
ru wo bec agre syw ne go świa ta, bo
w sy tu acji za gro że nia – jak pi sze – ła -
two „roz mi nąć się z so bą”. Nie bez
po wo du za sad ni czą część to mu za ję -
ły wier sze cy klu Roz mo wy z sa mym
so bą. Na le ży bo wiem nie ustan nie
pa mię tać, że:

Świa do mość obec no ści te go in ne -
go „ja” dra ma ty zu je w szcze gól ny
spo sób ob raz po ezji Zy ma na ja ko do -

stęp nej dziś czy tel ni czo ca ło ści.
Trze ba bo wiem po wie dzieć, że tym
co ten ob raz bu du je i utrwa la jest ży -
we na dal po czu cie trwa łej nie ja ko
obec no ści stre fy wie lo ra kie go za gro -
że nia. Do świad cze nie emi gra cji
wzbo ga ci ło je dy nie tę świa do mość
o no we ar gu men ty, po zwo li ło też
wyjść po za opty kę lo kal ną zwią za -
ną z cha rak te rem opre syj ne go pań -
stwa, by ująć pro blem w znacz nie
szer szej per spek ty wie kry zy su świa -
ta uni wer sal nych war to ści. Opusz -

cza jąc fi zycz nie do tkli wą mo -
ral nie stre fę za gro że nia
na po cząt ku lat osiem dzie sią -
tych mi nio ne go stu le cia
po dłu gich mie sią cach in ter -
no wa nia, za brał z so bą Zy -
man w po dróż w nie zna ne

głę bo kie po czu cie nie uf no ści wo bec
ofert świa ta. Wpraw dzie po cząt ko -
wo po wyj ściu „z kra ju po dej rza nych
słów” to wa rzy szy ła tej po dró ży uf -
na na dzie ja sple cio na z ma gią przy -
go dy, ale już wów czas do po mi nał się
też o uwa gę ra cjo nal ny ogląd rze czy
i sy tu acji. Do brze to wi dać w wier -
szu otwie ra ją cym tom Bez pra wa
azy lu (2018), gdzie ba śnio wym wy -
obra że niom chmur oglą da nych z sa -
mo lo tu prze ciw sta wio na zo sta je ich
pro za icz na na tu ra związ ków che -
micz nych. Ten głos ra cjo nal no ści to
jak by pierw sza lek cja emi gran ta,
by nie ule gać po ku som wy obraź -
ni. I też przez ca ły ten tom su mu ją -
cy do tych cza so wy do ro bek po etyc -
ki Zy ma na prze wi ja się wy raź ne
po czu cie roz zie wu mię dzy ma rze -
niem a rze czy wi sto ścią. Gro ma dzi
Zy man licz ne okre śle nia skła da ją ce
się na wca le ob szer ny słow nik roz -
cza ro wa nia. Stwier dze nia ta kie, jak:
„im pe rium ma rzeń kur czy się”, „je -
ste śmy za wsze ob cy”, „z ba lo nu
na dziei uszło po wie trze”, „ży cie
na ni by w wy peł nio nym po brze gi
ko lo ro wym su per mar ke cie”, „w ru -
chli wym ser cu ob co bi ją ce go mia -
sta”, „upra gnio na wol ność kła mie jak
z nut” itp. zaj mu ją w nim spo ro miej -
sca. Jest to więc rze czy wi sta
b i o g r a f i a emi gran ta z eks po no -
wa nym w niej na pla nie pierw szym

po czu ciem ob co ści
i roz cza ro wa nia. 

Gdy by jed nak tę ima -
gi no wa ną bio gra fię
ogra ni czyć je dy nie
do tych dwóch sple cio -
nych z so bą wąt ków,

by ła by ona dość ubo ga, bo nie wy kra -
cza ła by po za do brze zna ny z wie lu
prze ka zów, tak że po etyc kich, ho ry -

zont lo su emi gran ta. Ten jest oczy wi -
ście Zy ma no wi do sta tecz nie bli ski
i zna ny, zma ga się z nim kil ka dzie siąt
już lat, ale do strze ga też, że na tu ra je -
go le ży nie tyl ko w spe cy ficz nym do -
świad cze niu exu lów, ono bo wiem
sta no wi je dy nie wy ci nek po wszech -
niej sze go lo su w świe cie zde gra do -
wa nym, wy ja ło wio nym u swych pod -
staw. Czło wiek – wy gna niec ze świa ta
daw nych war to ści szu ka więc dróg
oca le nia. Wie, że świat no wy ofia ro -
wał mu bez in te re sow nie nie zna ne
mu wcze śniej po czu cie wol no ści
od omni po ten cji pań stwa. Mo że więc
gło sić tak że je go za le ty, zdu mio ny ich
oczy wi sto ścią:

Ale prze cież jed no cze śnie wie, że
owa upra gnio na wol ność „kła mie
jak z nut”, bo dar wol no ści by wa też
p u ł a p k ą . Ozna cza wszak chłod ną
w grun cie rze czy obo jęt ność, brak
bliż sze go za in te re so wa nia jed nost ko -
wym świa tem my śli i uczuć. Czy li tak
czy ina czej tak że ska zu je na eg zy sten -
cjal ną i men tal ną sa mot ność. Daw na
stre fa za gro że nia zmie ni ła tyl ko ko -
stium i me to dy. Jest ona wpraw dzie
atrak cyj na jak ko lo ro wy su per mar ket,
ale nie uchy la by naj mniej cią gle da -
ją ce go o so bie znać lę ku przed utra -
tą we wnętrz nej toż sa mo ści czło wie -
ka. Stąd też nie opusz cza go gorz ka
świa do mość, że od pierw sze go dnia
emi gra cji bu do wał swój no wy świat
„na ru cho mych pia skach” czy li pod -
da wał się złu dze niom. To wie dza
za tru wa ją ca ogląd rze czy wi sto ści,
ale też wy ostrza ona spoj rze nie
na wszel kie pró by pak to wa nia ze
świa tem ilu zji.

gdy naj prost sze go zda nia nie moż na
uchwy cić na go rą cym uczyn ku
praw dy –

po two im do brze uło żo nym
wnę trzu spa ce ru je ner wo wo w te i we wte
ja kiś ob cy czło wiek przy glą da ci się z uwa gą
za my ka do stęp do drzwi praw dy –

[Mo ja no wa oj czy zna]
Nie za da je mi
na tręt nych py tań
(…)

nie in te re su je się zbyt nio 
tym co ro bię
co my ślę
i co czu ję
(…)
nie pu ka w środ ku no cy
do mych drzwi
(…)
nie wzy wa na roz mo wy
nie grze bie
w in tym nych za pi skach

mo ja no wa oj czy zna
po zwa la mi żyć
peł nią szczę ścia
i wol no ści
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Szkic prof. Ja nu sza Kry sza ka uka że się
w to mie Świa ty po etyc kie Edwar da Zy ma na,
pod re dak cją Ma ria na Ki sie la i Bo że ny 
Sza ła sty -Ro gow skiej.

Ta ką pu łap ką ilu zji jest dla emi gran -
ta po ku sa od two rze nia w no wym
miej scu daw ne go spo so bu by cia i re -
kwi zy tów sta re go kra ju. Dla Zy ma -
na ta ką kwin te sen cją „Pol ski na ni by”
jest to ron toń ska uli ca Ron ce sval les
z jej pol ski mi in sty tu cja mi, re stau ra -
cja mi i skle pa mi. To, jak czy ta my
w wier szu Zie mia ni czy ja, „kra ina za -
baw nej pol sko ści, co wie dzie do ni -
kąd”, bo stwa rza tyl ko fał szy wą na -
miast kę „prza śnej swojsz czy zny”.
Na le ży tu zaś do dać, że swój spór
z pol sko ścią uła twio ną, skłon ną do za -
my ka nia się w po czu ciu swoj sko ści
to czył Zy man od po cząt ku po by tu
na emi gra cji nie tyl ko ja ko po eta, ale
i ja ko pu bli cy sta miej sco wej pra sy
i kry tyk li te rac ki. Świa dec twem te go
są choć by książ ki U Bo ga każ dy
bła zen (1987) czy zbiór pam fle tów li -
te rac kich Me ta mor fo zy głę bin Two ich.
Po lo nij ny par nas li ter ac ki (2003).

Od rzu ca jąc za tem po ku sy fał szy wej
swoj sko ści prze no szo nej po nad oce -
anem Zy man tym uważ niej wpa tru -
je się w ota cza ją cy go świat. Do strze -
ga je go bar dziej zło żo ną na tu rę
prze ży wa nia po czu cia ob co ści, wpi -
sa ną nie ja ko w rytm prze mian świa -
ta. Zna mien ny z te go punk tu wi dze -
nia jest przej mu ją cy wiersz
Mis sis sau ga. Przy wo ła na w je go ty -
tu le na zwa to miej sco wość nie gdyś
na ubo czu wiel kie go To ron to, ak tu -
al ne od lat miej sce osie dle nia po ety.
Mis sis sau ga ja ko mia sto po wsta łe
wła ści wie z ni cze go w 1974 ro ku
w miej scu nie wiel kiej wsi, w cią gu
tych kil ku dzie się ciu lat zmie ni ło się
w mi lio no wą me tro po lię, gdzie we -
dług ofi cjal nych da nych miesz ka po -
nad 30 ty się cy imi gran tów z Pol ski
(choć sa mi Po la cy mó wią o po pu la -
cji nie mal trzy krot nie więk szej). Po -
etyc ka re flek sja Zy ma na pro wa dzi
do su ge stii trud ne go pa ra le li zmu lo -
sów daw nych miesz kań ców (dzi kiej
fau ny) i przy by łych ma so wo imi gran -
tów. Łą czy ich po dob ny dra mat ob -
co ści:

Tak gwał tow ny rytm prze mian do -
ty czy jed nak nie tyl ko ze wnętrz nych

wy glą dów świa ta, je go ma te rial nej
sub stan cji. Ob cość bar dziej do tkli wa
wy ra sta na pod ło żu te go, co nie ma -
te rial ne, co de cy du je o trwa ło ści lub
nie trwa ło ści tkan ki du cho wej łą czą -
cej zmie nia ją ce się po ko le nia. Tu taj
Zy man wra ca do wie dzy wy nie sio nej
z pier wot nej stre fy za gro że nia w la -
tach mło do ści. Jak wów czas tak
i dziś ję zyk z jesz cze więk szą in ten -
syw no ścią tra ci swą zdol ność jed no -
znacz ne go hie rar chi zo wa nia ele men -
tar nych war to ści, a za tem sta je się
so jusz ni kiem mo ral nej de pra wa cji.
Nie po zo sta je już wpraw dzie w służ -
bie me cha ni zmów opre syj ne go pań -
stwa, ale z rów ną ła two ścią pod da je
się pre sji ne ga tyw nych prze mian cy -
wi li za cyj no -kul tu ro wych. Z go ry czą
no tu je Zy man, że po ję cia nie gdyś
prze ciw staw ne sta ją się dziś sy no ni -
ma mi (mi łość czy li nie na wiść, szcze -
rość czy li cy nizm, po ko ra czy li bu ta),
wpro wa dza jąc w ruch świat etycz ne -
go cha osu, w któ rym naj bar dziej pa -
ra dok sal ne sy lo gi zmy mo gą mieć
po zór praw dy. Wła śnie ów fik cyj ny
świat su ge styw nych po zo rów zaj -
mu je dziś miej sce na leż ne rze czy wi -
sto ści. Bo i rze czy wi stość za tra ci ła
swą nie gdy siej szą kon sy sten cję – sta -
ła się wiel kim wy sy pi skiem śmie ci,
któ rych si ła in wa zji po chła nia wszyst -
ko. Ów wiel ki, niema ją cy wła ści wie
gra nic śmiet nik, za gar nia za chłan nie
nie tyl ko rze czy, ale dra pież nie się ga
też „po na sze my śli, idee, uczu cia”
(Śmie ci). Śmie ci współ cze snych są
nie na sy co ne.

Ta z grun tu pe sy mi stycz na wi zja
świa ta ja ko gi gan tycz ne go wy sy pi ska
ma oczy wi ście swój ro do wód za rów -
no li te rac ki (Ró że wicz), jak i scjen -
tycz ny w wie lu dia gno zach ba da czy
kul tu ry i spo łe czeń stwa; mar nie ją cy
na na szych oczach świat, po zba wio -
ny du cho we go rusz to wa nia trwa łych
idei, tra ci swą pa mięć, wy zby wa się
tra dy cji, od rzu ca wię zy mo ral ne go ry -
go ry zmu w imię ry zy kow nie po ję tej
otwar to ści po grą ża jąc się w cha osie.

Świat ta ki pro -
wa dzi czło wie -
ka w ot chłań
do głęb nej sa -
mot no ści; zde -
gra do wa ny zda -
je się nie kryć
w so bie żad nej
na dziei. Na wet
po ezja tu taj to
„to war bez zna -
cze nia”, jest tyl -

ko „śmiesz na i god na współ czu cia”.
Ale to nie ozna cza, że przy bli ża jąc ta -

ki ob raz świa ta Zy man bez resz ty
pod da je się wo li re zy gna cji i kon tem -
plu je wła sną roz pacz. Prze ciw nie,
w tak pre zen tu ją cym się świe cie szu -
ka szcze lin, dzię ki któ rym moż li we
bę dzie od zy ska nie szla chet no ści mo -
wy.

W jed nej z tych szcze lin znaj du je
się pa mięć dzie ciń stwa, któ re
wpraw dzie przy pa dło na groź ne la -
ta sta li ni zmu, ale mi mo wszyst ko na -
sy co ne by ło na dzie ją i opty mi zmem.
Po świę cił te mu świa tu Zy man to mik
Z dzie cię cej fa bry ki złu dzeń (2018)
i jest w tych po wro tach pa mię ci
i wy obraź ni lek cja toż sa mo ści, któ -
ra re kon stru ując dziś „świat uchwy -
co ny na go rą cym uczyn ku” po zwa -
la z więk szą pew no ścią sie bie
ana li zo wać póź niej szy los. Po twier -
dze nia je go sen su szu ka też w tra dy -
cji do brze ugrun to wa nej w ję zy ku.
Gdy ty tu łu je je den z wier szy
Nad wiel ką wo dą jest to nie tyl ko re -
ali stycz ne wska za nie na kon kret ny
frag ment lą du przy oce anie, ale
i alu zja do zna nych po wszech nie li -
ry ków lo zań skich Mic kie wi cza
(Nad wo dą wiel ką i czy stą) i ta ki
wła śnie z du cha i kli ma tu uczu cio -
we go Mic kie wi czow ski dys kurs
z oce anicz ną prze strze nią pro wa dzi
Zy man w ka na dyj skiej Za to ce Lwów
(Lions Bay). Nie ma a wy mow na mo -
wa na tu ry jest tą szcze li ną w zde gra -
do wa nej rze czy wi sto ści, któ ra po -
zwa la od zy skać wia rę w speł nie nie
się sen su ist nie nia. To mo ment du -
cho we go oświe ce nia, gdy ko li ber po -
ja wia się i zni ka „w in ten syw nej zie -
le ni ogro du”, oce an „po siadł szy
ludz kie ta jem ni ce, od dy cha peł ną
pier sią” i wszyst ko wo kół od ga du -
je czy jąś wszech obec ność.

Ostat nią część swe go re tro spek -
tyw ne go to mu opa trzył Zy man ty tu -
łem Sta ry Bóg cze ka. Za my ka ją cy
książ kę cykl bar dzo oso bi stych li ry -
ków jest trud ną od po wie dzią na to
we zwa nie.

■

Dziś czwo ro noż ni wy gnań cy dzie li cie
mój los, po ko nu jąc lę kli wie ła ko me ję zo ry
au to strad, umy ka jąc zna nym trak tem, któ ry wie dzie
was do ni kąd, po dą ża cie tak że mo ją dro gą;
nasz świat od wró co ny na dru gą, bez sen sow ną 
stro nę nie róż ni się ni czym: sta je my przed głu cho
za trza śnię tą bra mą swo je go lecz ob ce go
do mu.
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N
ie wiel ki stół, pry wat ne miesz ka nie
i za pach świe żo mie lo nej ka wy. Wi -

ta my pań stwa na spo tka niu or ga ni za cyj -
nym Fun da cji Rytm. Za czy na się nie po -
zor nie – wszy scy prze glą da ją bie żą cą
ko re spon den cję i pa nu je ogól ny luz.
Jed nak nie co póź niej ob ra dy przy sta rym
sto le na bie ra ją roz pę du. Or ga ni zu je się
fe sti wal pio sen kar ski. Fe sti wal ogól -
no pol ski, two rzo ny przez pa sjo na tów.
Mniej wię cej tak wy glą da to co ro ku.

Gru pa pa sjo na tów ma mi sję: wy na jąć
sce nę, za pew nić wa run ki tech nicz ne i za -
pro sić wo ka li stów, któ rzy chcą ry wa li zo -
wać o zwy cię stwo. Naj pierw eli mi na -
cje – co dwa mie sią ce. Pierw sza trój ka
zdo by wa pro mo cje do wiel kie go fi na łu,
od by wa ją ce go się pod ko niec ro ku. Jest
to fe sti wal dla każ de go. Więk szość
uczest ni ków to oczy wi ście na sto let nia
mło dzież, ale go ści li śmy też kil ku let nich
ar ty stów, a na wet śpie wa ją cych eme ry tów.
Nie pre fe ru je my żad ne go ga tun ku mu -
zycz ne go. Je den wy ko naw ca śpie wa
cięż kie go roc ka, a już za chwi lę na sce -
nę wkra cza pu szek, pu szek okru szek. 

Każ dy z uczest ni ków ma swo je pa sje.
Naj więk szą z nich i wspól ną jest śpiew.
Gdy te wszyst kie ta len ty wo kal ne wy stą -
pią w cza sie fe sti wa lu, pro mie niu je
ener gia po rów ny wal na z si łą hu ra ga nu!
Cel jest je den – umoż li wić wy stęp każ -
de mu, ko mu śpie wa nie dla zna jo mych
nie wy star cza. Ta for mu ła to praw dzi wy
strzał w dzie siąt kę! 

Fe sti wal Rytm prze szedł na tu ral ną
ewo lu cję. Za czę ło się w Wil li Ca ro, sie -
dzi bie Mu zeum, gdzie kon cer ty by ły ma -
lut kie. Póź niej sce na prze nio sła się
do ki na Amok. Tam już wy stę po wa ły
zna ko mi te gwiaz dy, to wa rzy szą ce
uczest ni kom kon kur su: Re na ta Prze -
myk, Grze gorz Tur nau, Sta ni sław Soj -
ka i wie lu in nych. Fe sti wal pa mię ta to -
po wych ar ty stów, wśród któ rych
wy stę po wa li mło dzi uczest ni cy, li cząc
na zwy cię stwo. Ci mło dzi lu dzie obec -
nie po wę dro wa li w róż ne stro ny świa ta.
Nie któ rzy mu sie li za po mnieć o ka rie rze
ar ty stycz nej, bo ry nek uznał, że nie
ma ją ta len tu lub wy trwa ło ści. Jesz cze in -
ni wy pa dli ze sce ny z po wo du ni skich za -
rob ków. Po szli pra co wać do mar ke tów
i do ma ga zy nów, gdzie pen sja jest prze -
wi dy wal na. 

Ci, któ rym się uda ło, zdo by wa ją sła -
wę. Syl wia Lip ka, gdy kil ka lat te mu wy -
gra ła nasz fe sti wal, do pie ro za czy na ła
mu zycz ną ka rie rę. Te raz to uzna na ar tyst -
ka, tra fia ją ca głów nie do mło de go po ko -
le nia. Kie dyś wy gra na w fe sti wa lu by -
ła dla niej ca łym ży ciem. Te raz mo że
wy bie rać, gdzie chce wy stą pić: w za -
brzań skim Do mu Mu zy ki i Tań ca, czy
w War sza wie na ogrom nej sce nie? A mo -
że w te le wi zji? W fe sti wa lu Rytm wy -
stę po wał też m.in. Da wid Pod sia dło,
jesz cze ja ko nie zbyt zna ny chło pak.

Bar dzo nas to cie szy, że ta cy lu dzie po -
tra fią speł niać ma rze nia. Jed nak fe sti wal
Rytm to nie tyl ko uczest ni cy, to tak że or -
ga ni za to rzy. Tu war to za cząć od wo lon -
ta riu szy. To se nio rzy. Pre zes Ma rian
Dra gon do fe sti wa lu do pła ca z wła snej

kie sze ni kil ka ty się cy rocz nie. Jak sam
mó wi – czu je ta ką po trze bę i mi sję by -
cia do brym prze wod ni kiem dla mło dych
zdol nych. Obok bar dzo wie lu za an ga żo -
wa nych lu dzi chęt nie wy mie ni my Miesz -
ka Adam kie wi cza, by łe go rad ne go,
a obec nie biz nes me na i za wsze do bre -
go du cha te go fe sti wa lu. Miesz ko jest
z na mi od po cząt ku i przez ca ły ten czas
wzbo ga cał nasz fe sti wal war to ścio wy -
mi po my sła mi i ide ami. Są też dźwię -
kow cy, pro wa dzą cy, kie row ni cy i ope -
ra to rzy ka mer. Pra ca tych lu dzi da je
w efek cie fe sti wal.

Są z na mi też ju ro rzy. Kil ku na stu ju -
ro rów na każ dym kon cer cie! Wszyst ko
po to, by by ło obiek tyw nie oraz że by
uczest ni cy, roz ma wia jąc z ni mi po wy -
stę pie, po czu li się jak w do mu. Ma ją
czuć się, jak by śpie wa li na spo tka niu ro -
dzin nym. Kil ku na stu ju ro rów wy glą da
mniej groź nie niż 3 oso by. W po ło wie
skła du są to pro fe sjo nal ni mu zy cy. Lu -
bią oce niać. Dru ga po ło wa to lu dzie ko -
cha ją cy mu zy kę, ale nie ma ją cy for mal -
ne go wy kształ ce nia mu zycz ne go.
Kie ru ją się od czu cia mi, nie fa cho wą wie -
dzą. Każ dy ma wy so ką wraż li wość
i wi dzi czło wie ka ina czej niż za wo do -

wy ju ror. Do strze ga praw dzi we pięk no
uczest ni ka i nie oce nia wy łącz nie tech -
nicz nie, jak pro fe sjo na li ści.

Wszy scy ci lu dzie two rzą fe sti wal.
War to do dać, że uzy ska li śmy wspar cie
Mia sta Gli wi ce. Otrzy mu je my co rocz -
nie do ta cję, dzię ki któ rej ma my środ ki
na fe sti wal. Bar dzo nas to cie szy i dzię -
ku je my! Ma my wspar cie Gli wic kie go
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych,
gdzie pra cu ją wspa nia li lu dzie, udzie la -
ją cy się na rzecz mło dych ak tyw nych
i uta len to wa nych ar ty stów. Ma my wresz -
cie wspar cie w Ku rii Die ce zjal nej, gdzie
dzię ki wiel kie mu ser cu ks. Ada ma Spał -
ka tak że spo ty ka my się z po mo cą np.
w dzie dzi nie pro mo cji fe sti wa lu.

Cie szy nas wresz cie wspar cie spon so -
rów. Ma my pa tro nów me dial nych, ma my
rów nież wie lu przy ja ciół. To wszyst ko
spra wia, że fe sti wal jest dla nas dziec kiem,
któ re cią gle ro śnie i ma już 10 lat. Aw la -
tach ko lej nych bę dzie fe sti wa lem dla osób
nie peł no spraw nych, bo fe sti wal Rytm
zmie nia pro fil. Uwa ża my, że oso by z nie -
peł no spraw no ścia mi wy stę po wać bę dą
chęt nie i sko rzy sta ją z tej moż li wo ści, któ -
rą im w przy szło ści stwo rzy my. Wszyst -
ko przed na mi! ■

Laureaci i jurorzy festiwalu RYTM
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Mała organizacja 

– wielkie wydarzenia
MICHAŁ CZAPLICKI

FESTIWAL RYTM GLIWICE 
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MARIUSZ SOLECKI

Ma riusz So lec ki (ur. 1975, Szpro ta wa) – ab sol went po lo ni sty ki KUL, na uczy ciel ję zy ka pol skie go w VIII LO w Ka to wi cach, au ‐
tor zbio ru wier szy Pod ochro ną pa mię ci (2018), ksią żek ese istycz nych – Wy nu rze nie z czer wo nej rze ki (2017), Hi sto rie pi sa ne
przez woj nę (2015), Li te rac kie por tre ty żoł nie rzy wy klę tych. Esej o li te ra tu rze pol skiej lat 1948–2010 (LTW, 2013, no mi na cja
do Na gro dy Iden ti tas 2014), an to lo gii – Płaszcz chwa ły. An to lo gia wier szy o Żoł nier zach Wy klę tych (2017), Gol go ta mę stwa.
An to lo gia wier szy o Po wsta niu War szaw skim (2017), Słow ni ka eg zem pla rycz ne go 44 środ ków ar ty stycz ne go wy ra zu (2011),
e ‐bo oków – Nie tyl ko Her bert. Szki ce kry tycz ne i ese je in ter pre ta cyj ne o po ezji pol skiej z prze ło mu ty siąc le ci (2018), Pił ka noż ‐
na i po ezja (2012), Woj na zwy kłych lu dzi (2011) oraz licz nych ar ty ku łów li te ra tu ro znaw czych; Lu bu sza nin, od 2004 r. miesz ka
w Ka to wi cach ‐Szo pie ni cach.

S JAK SE RIAL

bę dę z to bą
na do bre i na złe
w pen sjo na cie pod ró żą
na wspól nej
u gra czy ków i kiep skich

kie dy wpad nie my w ta ra pa ty
po mo że nam ko mi sarz alex
mag da ges sler
fa iry
al bo oj ciec ma te usz

bę dę z to bą
na do bre i na złe
nie dla te go że ży je my
w cza sie ho no ru
dla te go że te raz mo da na suk ces

bę dę z to bą
do pó ki łą czy nas
m jak mi łość
na wer sal ce 
przed te le wi zo rem
bo prze cież to czy się
gra o tron

do pó ki łą czy nas
wspól ny for mat
nic nas nie roz dzie li

bę dzie my ży li dłu go i szczę śli wie
przed okiem sau ro na
sy gna łu te le wi zyj ne go

BIA ŁY WIERSZ

na kart ce w krat kę
bia łe wer sy
wy rwa ne zę by ry mów
za zę bia ją się za sie bie

moc ny ścisk
pew nie trzy ma
kość pro zo dii

z wy kro tów po wy rwa nych zę bach
wy peł za rytm
ta jem ny rytm
zdzie siąt ko wa nej szczę ki

i gra

świe żo gra
ka le cząc gor set wer sy fi ka cji
zdro wo gra
pusz cza jąc ko kie te ryj ny rym
do me lo dii ży cia

NAJ LEP SI SY NO WIE

Dla cze go ci, któ rzy świe cą, nie po zo sta li mię dzy ty mi,
któ rzy mo zol nie świa tło wlo ką?
R. M. Ril ke, „Mal te”, tłum. W. Hu le wicz

gdy by mój pra dzia dek fran ci szek
wal czył i po legł
na fron cie I woj ny świa to wej
nie by ło by dziad ka

nie wal czył
nie po legł
prze żył

gdy by mój dzia dek jan
kon spi ro wał na ro bo tach
w niem czech i wpadł
w rę ce ge sta po
nie by ło by oj ca

nie kon spi ro wał
nie wpadł
prze żył

gdy by mój oj ciec hen ryk
dzia łał w so li dar no ści
i zo stał za bi ty przez zo mow ca
nie by ło by mnie

nie dzia łał
nie zo stał za bi ty
prze żył

je że li praw dą jest
że naj lep si sy no wie na ro du
w go dzi nie pró by
od da li ży cie 
za war to ści więk sze niż ży cie

kim je stem ja
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PTA SIE CIAŁ KO

mam dla cie bie
naj czul sze sło wa
jo an ciu

tłu ma czę

twój płacz
któ rym pró bu jesz za to pić
bu dy nek przed szko la
to je den z mniej szych
pła czów w ży ciu
wiem
nie po ha mo wa ny
gdy wi dzia ło się la to
mniej niż czte ry ra zy

tu lę two je pta sie ciał ko
ro ze dr ga ne szlo chem
nie sku tecz ne sło wa
owi ja jąc w do tyk

GA STRO

trze ba zro bić mu ga stro
gi dia z prze dzia łu
mó wi ła gło śno
do ró żo wej de secz ki

zdrę twia łem
przy po mnia ła mi się
nie moż ność wy par cia
ob ce go cia ła z prze ły ku

trze ba zro bić mu ga stro
bre lok w kształ cie krzy ża
maj tał się przy pier ścion ku
na pra wej rę ce

trze ba zro bić mu ga stro
wy mio tu je co ty dzień
za czę sto

jak że współ czu łem
bliź nie mu

gi dia mia ła prze kłu tą
prze gro dę no so wą
ozdob nym prę tem

za nim po ciąg ru szył
po da ła ko le żan ce przez okno
nie bie ski bank not

trze ba zro bić mu ga stro
gi dia mia ła pa znok cie
po wle czo ne czer nią 
i pły wa nie w ne gli żu
ja ko lek tu rę

zdrę twia łem
przy po mnia ła mi się ru ra
wpy cha na do gar dła in vi vo

trze ba zro bić mu ga stro
pod nar ko zą
to kosz tu je trzy sta zło tych
nie mam te raz pie nię dzy
le karz mó wił
że ma łe pie ski
le piej ją zno szą
niż du że

PO PATRZ

ja dąc do mia sta na noc
po patrz
kwit ną mle cze bę dą ce mnisz ka mi
złusz czo ny błę kit za le ga na da chach
pe ty sa mo cho dów ga sną w desz czu
trwa ją go dy chra bąsz czy

je steś cząst ką tej chwi li
obok two je go od dy cha wspól ny świat
z to mu Pod ochro ną pa mię ci
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Przewodniczka

po ogrodach

tradycji

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Mię dzy ci szą a hałasem

W
nu me rze po świę co nym kul tu rze
wręcz nie zbęd nym jest od wo ła -

nie się do po sta ci mat ki. Dla cze go? Bo
wła śnie ona jest oso bą, któ ra wpro wa -
dza nas za wsze do pięk nych ogro dów
kul tu ry, a po tem po nich opro wa dza.
W związ ku z tym przy po mi na mi się
po stać Adol fa Dy ga cza. Ten zna ko mi -
ty folk lo ry sta w cza sie wy kła dów
w uni wer sy te cie wro cław skim wy ja -
śniał nam – swo im stu den tom – za wi -
ło ści folk lo ru; i sze rzej te go, co dziś
jest przed mio tem ba dań an tro po lo gii
co dzien no ści. Tłu ma czył, że isto tą
każ de go folk lo ru jest to, iż od zwier -
cie dla za wsze pa nu ją cy w da nej kul -
tu rze sys tem war to ści. W tej per -
spek ty wie szcze gól ną uwa gę zwra cał
na lu do we pie śni, któ rych był prze cież
pa sjo na tem, znaw cą i za słu żo nym
zbie ra czem. Za wsze też do wo dził,
że to, co dla da nej kul tu ry jest naj waż -
niej sze naj le piej – jak to mó wił – „uka -
zu ją i naj pięk niej o tym śpie wa ją lu -
do we pie śnicz ki”. Po da wał też za raz
licz ne przy kła dy. Naj czę ściej zaś od -
wo ły wał się wów czas – czer piąc z bo -
ga tej skarb ni cy kul tu ry, za rów no sta -
ro pol skiej, a w tym szla chec kiej, ale
też chłop skiej, miesz czań skiej, ba
na wet i ro bot ni czej – do po sta ci mat -
ki. Mó wił czę sto: „hi sto ria est ma gi -
stra vi tae”. Jed nak za raz też do da wał,
że każ da mat ka za wsze jest pierw szą
i dłu go nie kwe stio no wa ną na uczy ciel -
ką kul tu ry, i tra dy cji. Do wo dził, że to
ona mat ka opro wa dza po ich ogro -
dach. Ale też po łą kach i ba gnach.
Trze ba też przy znać, że Pro fe sor miał

du szę ro man tycz ną, ale i we so łą. Po -
gląd Dy ga cza po twier dza też współ -
cze sna na uka. Bo oto w jed nej z prac
czy ta my: „No si cie la mi tra dy cyj nej
(lu do wej) wie dzy o mat ce są ob rzę dy
z ich trze ma sfe ra mi: spo łecz ną, praw -
ną i wie rze nio wą. Ale rze czy wi ście ją
okre śla i naj peł niej wy ra ża folk lor pie -
śnio wy”.

Folk lo ry stycz ny ob raz mat ki, na wet
ten współ cze sny utka ny z po tocz nych
po glą dów i opi nii ini cju je wi ze ru nek
mat ki ro dzi ciel ki, po tem pia stun ki,
opie kun ki, wy cho waw czy ni, etc.
A szcze gól ne zna cze nie ma w tej per -
spek ty wie ma cie rzyń stwo, i jego kul -
tu ro wy kon tekst. Usta wicz nie też
wzru sza ją nas pie śni do ty czą ce ma tek.
Przy po mnij my też co w tej per spek ty -
wie mó wił wiel ki Mel chior Wań ko -
wicz: „Ma ma to mięk kie rę ce. Ma ma
to me lo dyj ny głos, to chu cha nie
na ude rzo ne miej sce. Ma ma to sa mo
do bro i sa ma przy jem ność. Coś, co do -
brze jest mieć w każ dej chwi li ży cia
ko ło sie bie, do oko ła sie bie, gdzieś
na ho ry zon cie”. Mat kę ce chu je – jak
to pod kre ślał Erich Fromm – bez wa -
run ko wa mi łość do dziec ka. Ale ów
kul tu ro wy, a w tym nie omal mi stycz -
ny ob raz mat ki u swe go za ra nia jest
oczy wi ście zde ter mi no wa ny wzglę da -
mi bio lo gicz ny mi. No bo prze cież
ona jest daw czy nią ży cia, co de cy du -
je o wręcz mi stycz nym związ ku mię -
dzy mat ką i dziec kiem. Nie tyl ko
w sen sie in dy wi du al nym, ale szer szym
uni wer sal nym; i tu po ja wia się sym bol
Pra -Mat ki. A w płasz czyź nie du cho -

wej, re li gij nej po ja wia ją się tu róż ne
wi zje Mat ki Bo żej, jak choć by u nas
Mat ki z Pie kar Ślą skich, czy w szer -
szym uję ciu peł nej uro ku Świę tej An -
ny Sa mo trze ciej z zie mi opol skiej,
gdzie jest i bab cia An na, i jej cór ka, ale
też mat ka czy li Ma ry ja oraz ich wnuk
i dziec ko, czy li Je zus. A dla nas mat -
ka to kon kret, to na sza, mat ka, ma tecz -
ka, ma tuch na, a po ślą sku ma mul ka. To
ona jest na szą ro dzi ciel ką, po tem pia -
stun ką, na stęp nie opie kun ką, wy cho -
waw czy nią. Wresz cie to wy trwa ła
straż nicz ka i ko or dy na tor ka ży cia ro -
dzin ne go. No, i co oczy wi ste to
ona – mat ka – wpro wa dza nas w re gu -
ły ży cia nie tyl ko kul tu ro we go, ale
i spo łecz ne go. Uczy nas mo wy, ję zy -
ka, spo so bów po ro zu mie wa nia, wspo -
mnia ne go sys te mu war to ści, norm
etycz nych, kon we nan sów, zwy cza -
jów, ob rzę dów. To jest na uka ca łe go
sys te mu kul tu ro we go, dzie dzic twa
kul tu ro we go, te go co by ło, co ule ga
zmia nie, co mu si być za cho wa ne.
Uczy nas kul tu ry i tra dy cji, kształ tu -
je nas na ich ob raz. Dla te go daw niej
po wia da no: „Ja ka mać, ta ka nać”.
Tym sa mym to mat ka – ja ko na uczy -
ciel ka kul tu ry i tra dy cji – peł ni jak że
zna czą cą i de cy du ją cą ro lę w pro ce sie
za cho wa nia toż sa mo ści. To ona – mat -
ka – uczy nas mo wy; mo że jesz cze dziś
utu la nas do snu ko ły san ka mi; to ona
też wpro wa dza nas w świat li te ra tu ry,
opo wia da nam lu do we opo wie ści czy
po da nia, i czy ta nam pierw sze baj ki.
W ten spo sób wpro wa dza nas – w au -
rze ba śnio wo ści i ta jem ni czo -
ści – w świat war to ści, w pa nu ją cy sys -
tem ak sjo -nor ma tyw ny, w świat
oby cza jów, ale i kon we nan sów. Tym
sa mym po zna je my dra stycz ną gra ni -
cę mię dzy tym, co Do bre – co spra wia -
ją do bre dusz ki, i co Złe – co czy nią
czar ty i de mo ny. Ta dy cho to mia jest też
za wsze obec na – cze go uczy mat -
ka – wśród lu dzi. To ona też uczy nas
pierw szych wy li cza nek, pierw szych
za baw, pierw szych wier szy ków, ale
i pierw szych pio se nek. Mat ka uczy nas
pierw szych zwy cza jo wych za cho wań,
za rów no tych obec nych i obo wią zu ją -
cych w ży ciu ro dzin nym, jak i są siedz -
kim. To ona uczy nas pierw szych nie -
zbęd nych sfor mu ło wań, dzię ku ję,
pro szę, prze pra szam, etc. Ona przez
sło wo, po kaz, współ uczest nic two,
przy kła do wo w ob rzę dach, za po zna -
je nas z ka no na mi obo wią zu ją cej kul -
tu ry, z ty mi oczy wi sty mi i ty mi „ukry -
ty mi”. Mat ka uczy nas też mo dlitw
i kon tak tu z Bo giem. Dzię ki niej
wkra cza my w świat toż sa mo ści kul tu -
ro wej za rów no tej re gio nal nej, jak
i na ro do wej. 

Ko chaj my na sze mat ki nie tyl ko,
za po zna wa nie pięk nych ogro dów
kul tu ry i tra dy cji.

■
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Ś
lą ski folk lor mu zycz ny prze cho dzi ta -
kie sa me prze mia ny, ja kie są te raź niej -

szo ścią i prze zna cze niem ory gi nal nej
mu zy ki lu do wej ca łe go świa ta: za ni ka
w swych pier wot nych funk cjach wraz
z za ni kiem ob rzę dów i sy tu acji, któ re
nie gdyś współ two rzył. Te go pro ce su
nie za trzy ma żad na si ła. Cóż więc mo -
gą dla folk lo ru zro bić je go mi ło śni cy?
Ano – od po wia dam – two rzyć sy tu acje,
w któ rych to, co war to ścio we, ma szan -
se prze trwać w opra co wa niu ar ty stycz -
nym. Choć by tyl ko na sce nie.

Wie dział o tym Sta ni sław Ha dy na
i wie dzą o tym na uczy cie le mu zy ki, któ -
rzy wciąż w wie lu szko łach zdo by wa -
ją środ ki na utrzy ma nie za dzi wia ją co
licz nych ze spo łów chó ral nych i ta necz -
nych. Mło dzież wy stę pu je chęt nie, ale
trze ba stwa rzać oka zje, wręcz wy szu ki -
wać pre tek sty, np. rocz ni co we czy
choć by ko mer cyj ne, by sta nąć na sce -
nie i „uświet nić” da ną im pre zę.
To trze ba ro bić nie dla słu cha czy, ale
wła śnie dla tych dzie ci. Dla sa mot nych
w sie ci. Do pie ro w ze spo le sły chać, że
naj pięk niej szą har mo nię osią ga my, gdy
śpie wa my ra zem. To pro mie niu je.
To wy cho wu je.

Ode rwać się od słu cha cza

Każ dy ar ty sta chce się po do bać. Nie -
je den mu zyk pła kał za ku li sa mi, gdy sły -
szał okla ski nie dość fre ne tycz ne. Dzie -
ci też żą da ją na tych mia sto wej na gro dy,
wy ra żo nej bra wa mi, pi ska mi, gwiz da mi
uzna nia czy po chwa ła mi po wy stę pie, ale
naj waż niej sze dzie je się „przed”. Dzie -
ci mu szą ro zu mieć, co wła ści wie śpie -
wa ją. One na praw dę nie my ślą o słu cha -
czu; to przy cho dzi do pie ro po zej ściu ze
sce ny. Na pró bach zdo by wa ją ar ty -
stycz ne do świad cze nie, któ re wy po sa ża
je na ca łe ży cie w zdol ność do ro zu mie -
nia wiel kiej sztu ki. I o tym opo wiem
na cie ka wym przy kła dzie, wy ma ga ją -
cym te raz od Czy tel ni ka od two rze nia
Ha dy no we go On drasz ka.

Mu zy ka pol ska dys po nu je dwo ma
ar cy dzie ła mi na gło sy bia łe, chór i or kie -
strę. Oby dwa stwo rzył Sta ni sław Ha dy -
na. Pierw sze – kon ku ru ją ce w swej ka -
te go rii o pry mat świa to wy – to
He lo ka nie; dru gie – rów nie zna ko mi -
te – to On dra szek. I je śli w ja kiejś
szko le ob ja wi się moc ny bia ły alt – te
dwie pie śni wcho dzą do re per tu aru au -
to ma tycz nie, bo ta akie mu gło so wi nie
wol no po zwo lić mil czeć. 

Ter ror uśmie chu

Każ da dziew czyn ka wie lo kroć sły szy
do brą ra dę: „uśmiech nij się, bę dziesz ład -
niej sza”! No i dziew czy ny się uśmie cha -
ją szcze rze czy nie szcze rze, ale na ogół
bez re flek syj nie. Tym cza sem Ha dy na
swo je go On drasz ka pi sał dla ko bie ty...
po waż nej. Nie ko niecz nie wie kiem, ko -
niecz nie: spo łecz nym do świad cze niem.
W sy tu ację wpro wa dza nas – sty li zo wa -
ny na an tycz ny – chór już pierw szym
zda niem:

Po nad je dle i stró my hu czi wia ter hal ny, 
a na ha li Ha na, hań śpiy wo se i pa sie.

Spra wa ja sna. Ha na pa sie pew nie ze
dwie kro wi ny. Za pa rę go dzin przy go -
ni je do za gro dy, a tym cza sem „śpiy wo
se”. Wie, że nikt jej nie wi dzi ani nie sły -
szy. I od tej wie dzy za czy na się wy stęp
na sce nie: nie ma pu blicz no ści! Nie mu -
szę się ni ko mu po do bać! Śpie wam!
Ale... cóż ta kie go mo gę śpie wać: „se”?

Cięż ko się ży je w gó rach. Z tych kró -
wek zy sku nie bę dzie. Za le d wie po mo -
gą prze żyć do ju tra, ale i tak przyj dą ja -
cyś po bor cy, na sła ni przez rzą dzą cych
„pa nów”, i ka żą so bie za pła cić za pra -
wo do ży cia. My tu po zo sta nie my bied -
ni, a ci, co nam za bie ra ją, bę dą bo ga ci.
Nie ma na to ra dy, chy ba że...

Na ta ką wła śnie oko licz ność, na ma -
rze nie o spra wie dli wo ści spo łecz nej
wszę dzie na świe cie gó ra le, ma ry na rze,
chło pi i miesz cza nie przez ca łe wie ki

wspo mi na ją lub wy my śla ją ja kie goś
swo je go Ro bi na Ho oda, Kar ma zy no we -
go Pi ra ta, Ja no si ka czy be skidz kie go
On drasz ka. My nic nie po ra dzi my
na „pa nów” – my ślą pew ni kiem – ale
przyj dzie mści ciel, od bie rze bo ga tym
i roz da bied nym! Re dy stry bu cja bo gac -
twa: sta ły te mat folk lo ru, roz wi ja ny
wszę dzie tam, gdzie pra wo słu ży gnę -
bie niu lu du. Ktoś mu si o na sze do bro
wal czyć wbrew złe mu pra wu! Stąd też
sły szy my:

Łon dra sku, Łon dra sku, 
kaj sie ty po dziy wosz?
Przyjdź że tu hnet, po móż nóm,
nie dej gnę bić pa nóm.

On dra szek mi tycz ny

Wy pa tru ję oczy, ale prze cież wiem,
On drasz ku – śpie wa Ha na – wiem, że cię
nie ma. Nie przyj dziesz, nie po mo żesz,
mu szę so bie ja koś sa ma dać ra dę. Jesz -
cze nie wiem, co zro bię, ale na cie bie
za bar dzo nie li czę. Je steś gdzieś wy so -
ko, po nad jo dła mi, po nad świer ka mi...
Nie przyj dziesz, wiem, po zwól tyl ko
na ta ką jak by oso bi stą mo dli twę. No bo
co mo gę zro bić, sko ro cię nie wi dać? Tyl -
ko mgła się to czy...

Po nad je dle i stró my, po nad sza ła sa mi
le cą chmu ry, kie by dym, 
a jo pod chmu ra mi.
Łon dra sku, Łon dra sku, wy pa tru ję ło cy,
nie wi dać cię, nie wi dać...
je no dym się to cy.

Dziś już ma ło kto pa mię ta po wieść
Gu sta wa Mor cin ka pt. On dra szek. Nasz
ślą ski pi sarz chciał stwo rzyć wiel ki mit
li te rac ki, ale ja koś nie przy dał książ ce
wy so kich wa lo rów ar ty stycz nych. Rów -
nież ope ra Fe lik sa No wo wiej skie go z li -
bret tem Mor cin ka nie zdo by ła uzna nia,
a Bo le sław Lu bosz – mi mo sta rań – nie
wy do był z On drasz ka ma te ria łu na do -
bry dra mat te atral ny. Mi tem On drasz ka
po sił ko wali się też Zo fia Kos sak -Szczuc -
ka, Adolf Fier la, Jó zef Za le ski i wie lu po -
mniej szych au to rów. Ża den z nich nie
stwo rzył z be skidz kie go za wa dia ki po -
sta ci na mia rę Ger wa ze go, czy Kmi ci -
ca, co wy ni ka chy ba z we wnętrz nej
ska zy za wo du zbój ni ka: bra ku wyż szej
idei. „Za brać i roz dać” – to za ma ło dla
płod no ści mi tu. Wszy scy twór cy – rów -
nież Wła dy sław Sko czy las w słyn nym
drze wo ry cie z ro ku 1926 – kon ty nu owa li
trop bo ha ter ski, nie ja ko „ma czy stow ski”.
Tyl ko je den Ha dy na spoj rzał na ten mit
oczy ma... ko bie ty. I od ra zu stwo rzył ar -
cy dzie ło. 

Tak wła śnie, dziew czy no, śpie waj
On drasz ka. Nie o zbój ni ku. Śpie waj
o so bie! Nie po stać bo ha te ra jest waż na,
lecz jej re cep cja, spo łecz ne funk cjo no -
wa nie. O praw dzi wym i ba śnio wym
On drasz ku na pi sa no dzie siąt ki to mów
i wie le pie śni. Tyl ko jed na z nich uj dzie
ca ło. Ta naj pięk niej sza!

■

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Ondraszek...
feministycznie
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W
il liam Bla ke (1757-1827) opu bli -
ko wał w ro ku 1794 wła sno ręcz nie

wy ry to wa ny w mie dzi to mik pt. Pie śni
do świad cze nia, któ ry otwie ra słyn ny 6-
zwrot ko wy utwór Ty grys (The Ty ger).
Zro bił to, wy żło bił, na mi ster nie ozdo -
bio nych ry sun ka mi pły tach mie dzia -
nych, za wie ra ją cych nie co wcze śniej sze
Pie śni nie win no ści, stąd wła ści wy za pis
ty tu łu brzmi: Pie śni nie win no ści i do -
świad cze nia (Songs of In no cen ce and
Expe rien ce, 1789-1794). Bio graf po ety,
Pe ter Ac kroyd, in te re su ją co pi sze o de -
ta lach „fa bry ka cji” tych stro nic: „Szcze -
gól ne zna cze nie ma też sa ma tech ni ka
pro duk cji, gdyż sło wa po szcze gól nych
pie śni są wy ry te na pły tach me to dą
zwier cia dla ną (a więc na od wrót,
wspak) i w do dat ku na od wro cie wier -
szy, któ re po czę ści pa ro diu ją. Bla ke
rzeź bił sło wa, jak by to by ły te go sa me -
go ro dza ju wy obra że nia idei, co to wa -
rzy szą ce im ilu stra cje; po strze gał je ja -
ko sa mo ist ne przed mio ty, [a] nie ja ko
prze zro czy ste no śni ki sen su” (P. Ac -
kroyd: Bla ke. Prze kład: E. Kra skow ska.
Po znań 2016, s. 187; cy tu jąc tę książ kę,
uży wam skró tu AB; podkr. P. A.). Au tor
mo no gra fii do da je: „Ca ły wiersz zo stał
wy ry to wa ny na od wro cie Gło su daw ne -

go bar da. Bla ke wy ko nał rów nież wi ze -
ru nek ty gry sa i po wie lił go w ko lo rze;
w kon tek ście utwo ru zwierz pre zen tu je
się dość za baw nie, wy ra zem py ska
przy po mi na jąc plu szo wą za baw kę”
(AB, 192). 

In te re su ję się Ty gry sem, gdyż „zaj mu -
je pierw sze miej sce na li ście naj czę ściej
prze dru ko wy wa nych w cią gu ostat nie -
go stu le cia [XX wie ku] wier szy w ję zy -
ku an giel skim” (Od Chau ce ra do Lar -
ki na. 400 nie śmier tel nych wier szy 125
po etów an glo ję zycz nych z 8 stu le ci.
Przekł. i oprac.: S. Ba rań czak. Kra -
ków 1993, s. 259; cy tu jąc tę an to lo gię,
uży wam skró tu OCL). Je śli więc utwór
jest tak po pu lar ny, to trze ba spoj rzeć nań
z kil ku per spek tyw. Pierw szą jest oczy -
wi ście pa no ra ma, ja ką wy ty cza i su ge -
ru je pa ra lel ność Pie śni nie win no ści oraz
Pie śni do świad cze nia. Otóż Ty grys ma
być od po wied ni kiem zu peł nie ka te chi -
zmo we go wier szy ka, za ty tu ło wa ne go
Ba ra nek. Dru ga stro fa te go utwo ru wy -
glą da na frag ment ka za nia ko ściel ne go
dla dzia twy szkol nej: „Two je imię Je mu
da no, / On Ba ran ka przy jął mia no, / I,
by do brym wciąż po zo stać, / Przy jął
na się Dziec ka po stać. / Je go imię ma -
my prze cie / Ty – ba ra nek, i ja – dzie -

Blask Tygrysa
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
cię.” (OCL, 260). W czwar tej zwrot ce
Ty gry sa po ja wia się alu zja do te go ob -
ra zu i sym bo lu: „Gdy rój gwiazd ci skał
swe włócz nie / Na zie mię, łza mi wil żąc
jutrz nię, / Czy się swym dzie łem Ten nie
str wo żył, / Kto Ja gnię – lecz i cie bie
stwo rzył?” (OCL, 262). Z te go punk tu
wi dze nia ca ły póź niej szy wiersz jest jed -
ną wiel ką hi per bo lą, któ rej za da nie tkwi
w tym, by uka zać mon stru al ną si łę opi -
sy wa ne go ssa ka, ca łą gro zę strasz nej sy -
me trii je go pło mien nych oczu. Tę per -
spek ty wę naj le piej ujął w tłu ma cze niu
Adam Po mor ski, na wią zu jąc do me ta fo -
ry ki i ję zy ka pol skie go ba ro ku: „Z ja kich
oków i ha mer ni? / W ja kiej mó zgi twe
gi ser ni, / Ja kich kuź nic zdła wią cę gi /
Mor der cze mó zgów po tę gi!” (prze kład
cy tu ję za: S. Ba rań czak: Oca lo ne w tłu -
ma cze niu. Szki ce o warsz ta cie tłu ma cza
po ezji z do łą cze niem ma łej an to lo gii
prze kła dów. Po znań 1992, s. 53; tom ten
ozna czam skró tem OWT). 

Ist nie ją wszak że oczy wi ście in ne bla -
ski te go po pu lar ne go w świe cie an glo -
sa skim utwo ru. Jed nym z ta kich bły sków
i olśnień jest bu do wa ryt micz na i fo ne -
tycz na pierw szej stro fy. Przy to czę ją naj -
pierw w ory gi na le: „Ty ger! Ty ger! bur -
ning bri ght / In the fo re sts of the ni ght,
/ What im mor tal hand or eye / Co uld fra -
me thy fe ar ful sym me try?” (OWT, 48).
Są tu trzy naj waż niej sze z per spek ty wy
ali te ra cyj nej wy ra zy: ty ger (ti ger), bri -
ght (błysz czą cy, czy li stre fa ja sno ści) i ni -
ght (noc, czy li stre fa ciem no ści); gło ski
owe per se we ru ją w ko lej nych sło wach:
eye, thi ne, aspi re, fi re oraz sym me try (vi -
de: AB, 195; OTW, 52). Tę stro nę li ry -
ku zgrab nie uję ła w swo im prze kła dzie
Jo lan ta Ko zak: „Ty grys, Ty grys go re ją -
cy / Ży wym ża rem w dżun gli no cy; / Ja -
każ rę ka nie śmier tel na / Twój strasz li wy
kształt po czę ła?” (AB, 190; nb. w „Li -
te ra tu rze na Świe cie” 1984, nr 2,
s. 313 – in ci pit ma in ną in ter punk cję:
„Ty grys, Ty grys, go re ją cy”). Tak że Jó -
zef Wacz ków skie ro wał bacz ną uwa gę
na brzmie nie po cząt ku utwo ru: „Ty -
grys, Ty grys, blask twój bi je / W bo rach
no cy, ale czy je / Oczy nie śmier tel ne, czy -
je / Rę ce rzeź bi ły twą sy me trię strasz ną?”
(OWT, 50). Ta de usz Sła wek ali te ra cję
ini cjal ną oparł na spół gło skach „r” i „g”,
sa mo gło skach „o” i „y”, a tak że ety mo -
lo gicz nej grze słów „pło mień” / „pło nie”:
„Ty grys, ty grys, gro zy pło mień, / W la -
sach no cy ogniem pło nie” (W. Bla ke: Ty -
grys i in ne wier sze. W przekł. i z ko ment.
T. Sław ka. Ka to wi ce 1993, s. 5; cy tu jąc
tę li bel lę, uży wam skró tu TS). 

In ną per spek ty wę ujaw nia spoj rze nie
na re alia oma wia ne go dzieł ka. Ac kroyd
są dzi, że wers z przed ostat niej zwrot ki
(„When the stars threw down the ir spe -
ars”, AB, 189) na wią zu je do „Wiel kie -
go Ogni ste go Me te oru”, za ob ser wo wa -
ne go nad Lon dy nem w ro ku 1783, któ ry
oka zał się „w rze czy wi sto ści ku li stym
pio ru nem” i „był wi docz ny przez bli sko
trzy dzie ści se kund” (AB, 108). Na stęp -
na li nij ka („And wa ter’d he aven with
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the ir te ars”) mo gła by być alu zją do „łez
świę te go Waw rzyń ca”, jak na zy wa no
„w owym cza sie spa da ją ce gwiaz dy, czy -
li me te ory ze zbio ru Per se id” (AB, 109).
Hi per bo le w Ty gry sie nie któ rzy kry ty -
cy łą czą z okre śla niem pa ry skich san kiu -
lo tów mia nem krwio żer czych be stii.
W ro ku 1792, czy li dwa la ta przed wy -
rzeź bie niem wier sza Bla ke’a, an giel ski
dy plo ma ta mó wił nie par la men tar nie
o re wo lu cji fran cu skiej: „Rów nie do brze
moż na by w ja kiejś afry kań skiej dżun -
gli po wo łać do ist nie nia re pu bli kę ty gry ‐
sów” (AB, 195; podkr. J. P.). Ta kie
umiesz cza nie Ty gry sa w re aliach epo ki
jest cen ne, ale do mi nu ją cym pro ble mem
tak i tak bę dzie tu py ta nie rów no cze śnie
i fi lo zo ficz ne, i re li gij ne: „jak Stwór ca
Do bra mógł stwo rzyć Zło? I jak mógł
stwo rzyć Zło, któ re jest za ra zem Pięk -
nem?” (OWT, 49). 

Prze tłu ma cze nie naj słyn niej sze go klej -
no tu, utrwa lo ne go na pod ko lo ro wa nych
przez żo nę po ety pla te rach Pie śni do -
świad cze nia, jest za ję ciem bez na dziej -
nym! Sam Ba rań czak przy znał się, iż
wie lo krot nie pod cho dził do te go za da -
nia i kil ka ra zy za czy nał prze kła dać
pierw szą stro fę, m.in. w na stę pu ją cy spo -
sób: „Ty gry sie, bły sku by stry, dzi ki, /
Mkną cy przez noc ne ma tecz ni ki: / Ja kich
rąk, oczu wiecz na si ła / Strasz ną sy me -
trię twą rzeź bi ła?” (OWT, 52). W re zul -
ta cie cięż kiej pra cy kon cep cyj nej i na -
my słów nad prio ry te ta mi ry mo wy mi
i sym bo licz ny mi (m.in. nad tym, że „sy -
me tria” mu si się ry mo wać z trze cim wer -
sem, bo jest sło wem klu czo wym dla Bla -
ke’owskiej es te ty ki pięk na po łą czo ne go
z gro zą), Ba rań czak pro po nu je czy tel ni -
ko wi 9-sy la bo wiec za miast ory gi nal ne -
go 7-zgło skow ca: „Ty gry sie, bły sku
w gąsz czach mro ku: / Ja kie muż nie ziem -
skie mu oku / Przy śni ło się, że noc roz -
świe tli / Sku pio na gro za twej sy me trii?”
(OWT, 53). Klam ra stro ficz na li ry ku
zmie nia nie co styl i ak cen ty se man tycz -
ne ini cjal nej zwrot ki: „Ty gry sie, bły sku
w gąsz czach mro ku: / W ja kim to nie -
śmier tel nym oku / Śmiał wsz cząć się sen,
że noc roz świe tli / Sku pio na gro za twej
sy me trii?” (OTW, 54). Ma my więc nie -
śmier tel ne oko obok nie ziem skie go oka,
a tak że trud ną do wy mó wie nia fra zę zło -
żo ną z czte rech jed no zgło skow ców
(„Śmiał wsz cząć się sen”) za miast rów -
no znacz nej, acz ła twiej wy ma wial nej po -
łów ki wer su („Przy śni ło się”). Ma to od -
bi jać ory gi nal ną zmia nę „Co uld fra me”
na „Da re fra me” („Mógł kształ to -
wać” – „Od wa żył się kształ to wać”). 

In ne moż li wo ści da je tłu ma czo wi 8-
sy la bo wiec. Trze ba zre zy gno wać z 4-sy -
la bo wych epi te tów (nie ziem skie mu,
nie śmier tel nym), wy bie rać jed no sy la bo -
we cza sow ni ki (np. kuć za miast rzeź bić),
ina czej ry mo wać. Ba rań czak twier dził,
iż nie moż na po pol sku na śla do wać
ory gi nal nej fra zy in ci pi tu („Ty ger! Ty -
ger!”), gdyż rze czow nik ty grys za czy na
u Bla ke’a zda nie py ta ją ce, stąd mu si
w pol sz czyź nie wy stą pić w wo ła czu „Ty -

gry sie!” (fra za Wacz ko wa: „Ty grys,
Ty grys, blask twój bi je” by ła by więc nie -
po praw na; to sa mo moż na po wie dzieć
o prze kła dzie Po mor skie go: „Ty grys! Ty -
grys! Two je oczy / Pło ną ja sno w knie -
jach no cy”, OWT, 52). Na to miast Sła -
wek nie pro po nu je w pierw szej i ostat niej
stro fie ana li zo wa ne go utwo ru zdań py -
ta ją cych (są tu zda nia urze ka ją co orze -
ka ją ce!), więc mo że po wta rzać sło wo
„ty grys” w mia now ni ku: „Ty grys, ty grys,
gro zy pło mień, / W la sach no cy ogniem
pło nie”. Do pie ro w 3 i 4 wer sie tej zwrot -
ki po ja wia się zda nie py ta ją ce: „Czy jej
wiecz nej dło ni za mysł / Kuł sy me trii
strasz nej za rys?” (TS, 5-6). Nb., je śli
u Ba rań cza ka rze czow nik sy me trii ry mu -
je się z cza sow ni kiem roz świe tli, to
u Sław ka wy traw ny ana li tyk wy tro pi
rym dia go nal ny słów ty grys, ty grys ze
sło wa mi za rys i za mysł! 

Jest jesz cze in ny wy miar hi sto rii Ty -
gry sa w li te ra tu rze pol skiej. Mia no wi -
cie Ewa Kra skow ska, tłu macz ka mo no -
gra fii Ac kroy da, ani w ro ku 2002, ani
w 2016 nie do strze gła w ogó le prze kła -
du Sław ka! Cy tu je aż czte ry trans la cje
wier sza Bla ke’a – Zyg mun ta Ku bia ka,
Sta ni sła wa Ba rań cza ka (AB, 190),
Krzysz to fa Pu ław skie go i Jo lan ty Ko zak
(AB 190-191) – czy li obok tłu ma czy do -
świad czo nych umiesz cza po cząt ku ją -
cych, a po mi ja Wacz ko wa, Po mor skie -
go czy Ro ma na Kle wi na (ci trzej
cy to wa ni są przez Ba rań cza ka w słyn -
nym trak ta cie pt. Ma ły, lecz mak sy ma -
li stycz ny ma ni fest trans la to lo gicz ny;
OWT, 49-50, 50-51, 52-53). To jest
tak, jak gdy by nie po chleb ne zda nie Ba -
rań cza ka ani hi lo wa ło – w oczach pa ni
pro fe sor z Po zna nia – pra cę trzech
uzna nych pi sa rzy! Do dam na mar gi ne -
sie, że rów nież w dys ku sjach, pro wa dzo -
nych w In ter ne cie o wier szu Bla ke’a, nie
spo ty kam na zwi ska i do rob ku Ta de usza
Sław ka (Kra skow ska cho ciaż wy mie nia
esej ślą skie go an gli sty o Bla ke’u;
AB, 532). W tej sy tu acji głę bo kie go

i nie spra wie dli we go nie do ce nia nia ro bo -
ty po etyc kiej dwu krot ne go rek to ra Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, niech mi bę dzie
wol no przy to czyć ca łe pięć strof (bo
pierw sza i szó sta ma ją iden tycz ny tekst)
ar cy dzie ła Wil lia ma Bla ke’a w kon ge -
nial nym prze two rze niu Ta de usza Sław -
ka. Prze two rze niu, w któ rym 8-zgło sko -
wy rytm li ni jek przy po mi na brzmie nie
kla sycz nych ko me dii Alek san dra Fre dry,
boć Pie śni do świad cze nia mia ły być
wszak pa ro dią i prze drzeź nia niem
(na wspak, na od wro cie) Pie śni nie win -
no ści! 

Oto tekst Ty gry sa za czerp nię ty z bi -
blio fil skiej li bel li, co to zu peł nie nie tra -
fi ła pod strze chy lu du, a w szcze gól no -
ści ba da czy Pi sma i Dru ków Rzad kich
(TS, 5-6):

Ty grys, ty grys, gro zy pło mień,
W la sach no cy ogniem pło nie.

Czy jej wiecz nej dło ni za mysł,
Kuł sy me trii strasz nej za rys?

Ogień, co w twych oczach pło nie, 

W ja kich ja rzy się ot chła niach? 

Ja kie skrzy dła cię przy nio sły? 

Kto śmiał schwy cić pło mień wznio sły?

Czy je ra mię, sztu ka lot na, 

Mię śnie twe go ser ca splo tła? 

A twe go ser ca głu chy stuk, 

Spod czy jej rę ki? Czy ich stóp? 

Ja kiż był to młot? Oko wy? 

Ja ki ogień mózg har to wał? 

Czy ja rę ka si łę mia ła, 

By kuć gro zę twe go cia ła? 

Kie dy gwiaz dy za pła ka ły 

Precz rzu ciw szy włócz ni sta le, 

To On ja gnię stwo rzył w nie bie? 
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Za
wier sza mi Pio tra Szew ca stoi brak,
wid mo nie obec no ści, pu ste miej sce,

któ re prze cho wu je jesz cze w swo ich gra ni cach
pa mięć po kimś, kto nada wał mu zna cze nie.
Po ezja ta wy ro sła z tę sk no ty, z nie zgo dy
na uby wa nie ko lej nych ele men tów two rzą cych
pry wat ną kon ste la cję i ga lak ty kę, wo kół któ -
rej wi ru je na sza eg zy sten cja. Te wer sy są jak
za gu bio ne zdję cia z ro dzin ne go al bu mu, któ -
re zszy wa ją mi nio ne, po le ru ją wy bra ko wa ne
kan ty. Pra cu je w nich nie zgo da na prze cho -
dze nie z jest do by ło. Po eta na skrzy deł ku no -
we go to mu pod kre śla, że za po ezją stoi utra -
ta, kon kret na do tkli wość czy jejś nie obec no ści,
któ rą wier sze ma ją czy nić bar dziej zno śną.
Pra ca wier sza ja ko pra ca po cie sza ją ca, ła go -
dzą ca do raź ne do le gli wo ści zwią za ne z prze -
mi ja niem bli skich, rze czy, po sta ci świa ta
zna ne go, mo je go, te go naj bli żej każ dej skó -
ry. Po eta po ezją wra ca w mi nio ne, bo choć
czas zo sta wił go w ty le, on nie mo że odejść
i do biec do wła snych my śli, ogni sku ją cych się
przy tu i te raz. W wier szu Na ro we rze wy zna -
je: „mu szę cze kać aż te raź niej szość roz le je się
/ jak co raz mniej wy raź na pla ma”. Au tor
Zmierz chów i po ran ków tkwi w prze szło ści,
nie chce od niej od stą pić. Wiersz ucze pił się
wspo mnie nia, cza su za pie kłe go, daw ne go
sie bie, te go, z cze go nie bę dzie już żad nych
po wtó rek. Szewc do sko na le zda je spra wę, że
je dy nym ka pi ta łem ja kim roz po rzą dza my
jest czas, któ re go naj bar dziej po żą da nym
imie niem jest chwi la. Nie zo bo wią zu ją cy dryf
cza su, któ ry na mo ment od sła nia pięk no ja -
kie goś nie po zor ne go mo men tu, w któ rym roz -
wi ja się i trwa dra mat ist nie nia. Być mo że wła -
śnie dla te go te wier sze sku pia ją się
na po je dyn czych fe no me nach, de ta lach spoj -
rze nia, ziar nach, któ re ze bra ne w ca łość,
skła da ją się na ma te rial ność rze czy wi sto ści. 

Za sta na wiam się nad ty tu łem: świa teł ko?
Mo że cho dzi o świa tło, któ re na raz świe ci
w ma łej ko mór ce i wszyst kie jej ką ty są oświe -
tlo ne i roz po zna ne? Świa teł ko, czy li bar dziej

udo mo wio ne świa tło, znak obec no ści, em ble -
mat by cia? Po ko lej nej lek tu rze po ja wia ją się
ko lej ne py ta nia. Gdzie jest kil ka de kad mo -
je go mi nio ne go ży cia? Czy ka pry sy pa mię ci
i jej ła ska bądź nie ła ska de cy du ją o tym, co
za cho wa my z prze szło ści? Czy gdzieś jest ma -
ga zyn rze czy prze szłych, od kła da nych na ku -
pę w wiel kim han ga rze, któ ry jest skła do wi -
skiem na sze go cza su do ko na ne go? Czy jest
ta ki styk cza su gdzie prze szłość mi ja się z te -
raź niej szo ścią i się nie uzgad nia? Du żo py tań,
mniej od po wie dzi. I to prze ko na nie, że do brze
wró cić w prze szłość, bo jesz cze wte dy „wy -
ro ki przy szło ści / po zo sta ją szczę śli wie nie -
od gad nio ne”. 

Czy ta jąc wier sze Pio tra Szew ca bar dzo czę -
sto za sta na wiam się co de cy du je o na szej wraż -
li wo ści i wspo mnie niach? Oka zu je się, że dzie -
ciń stwo. Je go nie prze bra ne moż li wo ści by cia
i kre acji, sta le pod sy ca na in ten syw ność do znań
i rze czy wi sto ści, nie po skro mio na uwa ga łak -
ną ca każ dy prze jaw ży cia, oko za chłan ne
na zo sta wio ny sa mo pas spła che tek zie mi, uszy
wy tę ża ją ce zmy sły za każ dą na pły wa ją cą
nu tą bu rzą cą zna ny po rzą dek, za pach pierw -
szych mi ło snych unie sień, fa scy na cji, sma ków,
któ re pod po rząd ko wa ły so bie zmy sły i pod -
bi ły je bez resz ty. Wier sze Szew ca to rów nież
umi ło wa nie uro dy pro win cji, jej sta ro świec -
ki urok za pi sa ny w ko lej nych stro fach. Szcze -
ry za chwyt nad for mą prze szłe go świa ta, je -
go gu sta mi i sta ro mod ną, kla sycz ną po ety ką
co dzien no ści, któ rej cię żar i smak, wart jest
każ de go dziś wspo mnie nia.

W Świa teł ku znać wpraw ną rę kę po ety, któ -
ry po szu ku je for mu ły po jem nej dla swo ich
róż no rod nych re mi ni scen cji z prze szło ści.
Du żo wier szy za pi sa nych jest na jed nym
od de chu, ich or ga ni za cją rzą dzi stru mień
świa do mo ści, zo gni sko wa ny wo kół ja kiejś
sce ny z prze szło ści. Tak jak by na gle ob ja wia -
ją ca się po ecie prze szłość, za czę ła za wią zy -
wać nar ra cję, któ ra opo wie hi sto rię, po raz ko -
lej ny włą czo ną w ży wy obieg. Gwał tow nie,

KSIĄŻKI BARTOSZ SUWIŃSKI

Małe sprawy,
większe sprawy

jak wzbie ra ją ca rze ka, peł na za ko li i prze rzut -
ni. Bar dzo czę sto wier sze są oszczęd ne, mi -
ni ma li stycz ne, sku pio ne na so bie, na po je dyn -
czych sło wach i ak cen tach. Ci che, jak by nie
chcia ły za wie le po wie dzieć, jak by po sta no -
wi ły zo sta wić ja kąś prze strzeń, któ ra wa ha się
czy być al bo nie być. Spo ra część tych po ezji
to ta kie mi ni opo wia da nia, z go to wą fa bu łą,
roz wi ja ją cą się na prze strze ni kil ku na stu
wer sów, do pro wa dza ją cą nas do fi na łu, ale ni -
gdy do de fi ni tyw nej ko dy. Róż ne czę sto tli wo -
ści i pa sma po etyc kiej mo wy. Du żo tu szyb -
kich aso cja cji, sko ja rzeń, na pręd ce
mon to wa nych ka drów z prze szło ści po dług ko -
lej no ści zja wia nia się w po etyc kiej świa do mo -
ści. Prze pły wa ją przez po etę ko lej ne zda rze -
nia wy rwa ne z pa mię ci, wprzę gnię te
w po etyc ką mo wę, któ ra chce raz jesz cze
w po rząd ku słów od dać nie po rzą dek i cha os
mniej szych i więk szych spraw, wo kół któ rych
krę ci my się bez u stan nie. 

Wier sze Szew ca są jak włócz ka wspo mnień,
któ rą tar mo si i rzu ca na róż ne stro ny, pstry
i pso tli wy kot. Świat Świa teł ka to spis wra żeń
i za chwy tów, in ten syw na i sta le pod sy ca na mi -
łość do ro dzi me go kra jo bra zu, bab cia, ciot ki,
są siad ki, ga le ria bli skich i zna jo mych, z któ -
ry mi prze cię ły się tra jek to rie lo su po ety.
Pierw sze sma ki, sma żo ne kon fi tu ry, by dło
prze żu wa ją ce tra wę, ospa łe mu chy, ży cie
dłu gie jak pe łen ob rót cy kli przy ro dy, a za ra -
zem krót kie jak spazm jęt ki. Zdo by wa nie wie -
dzy i do świad czeń, pe ry pe tie chłop ca na tle
uświę co nej rze czy wi sto ści, do ce nia ją cej pro -
ste war to ści, uj mu ją cej tru dem rąk i wpraw -
ną pra cą. Ten świat krę ci się wo kół prze wi dy -
wal nych zda rzeń, po wta rza nych jak mo dli twa.
Wier sze jak let ni, sen ny kra jo braz, któ ry
prze ci na li sto nosz spie szą cy z pocz tą, bądź ple -
ban do glą da ją cy wło ści swo ich kra jan. Mnó -
stwo w tym to mie po je dyn czych se kwen cji,
któ re bu du ją tło po etyc kie go ob ra zu. Ta ki
pierw szy, przy cho dzą cy na myśl po lek tu rze,
ka ta log za uro czeń i przy wi dzeń: pa ję czy ny, ja -
skół cze gniaz da, uja da ją cy pies Cy gan, dzi -
ka gru sza, bez, ło pian, po krzy wa, sad, dzia -
dek rzu ca ją cy owies, cień bro wa ru, krę cą ce się
szpry chy w ro we rze, ude rze nie w kla wia tu -
rę for te pia nu, pa ni Ada mo wi czo wa, Ka wo wa,
pan Wo liń ski. I mo ment kie dy „mięk kim
skrzy dłem wzma ga się gwar miej sco we go na -
rze cza”. Po eta po nad to uczył się „se kret nej
mo wy / my sich nor”, czy tał księ gę za go nów,
in ter pre to wał po stu rę drzew, za pa dał w dłu -
gi sen na ja wie, pi ja ny od wra żeń. Pa trzy
na tam te go sie bie, co raz bar dziej nie kom plet -
ny. Cie szy oczy pierw szy mi za pa trze nia mi,
astra mi, ja śmi na mi. Wspo mi na zmar łych są -
sia dów.

Po ezja Pio tra Szew ca jest pró bą za trzy ma -
nia cza su, je go re or ga ni za cją, ma ją cą na ce -
lu wy do by cie prze szłych pasm, dziś za dru ko -
wa nych i za pi sa nych in ny mi ak tyw no ścia mi.
Re kon stru ują ca daw ny po rzą dek i ład, po -
świad cza ją ca dzi siej szy bez wład, rze czy wi -
stość co raz bar dziej wy da ną dez in te gru ją ce -
mu cha oso wi. Po ezja wie rzą ca w to, że
wiersz jest szan są i moż li wo ścią wskrze sze -
nia te go, co za po mnia ne. Że za spra wą po ezji
moż na od po mi nać prze szłość, przy wra cać ją
z nie by tu, sta wiać w świe tle wier sza. Po eta jest
jak ko lek cjo ner mi nio nych fo to gra fii, na któ -
rych prze szłość, nie wzru szo na, trwa w swo -
im zni ko mym, wiecz nym bla sku. 

Piotr Szewc: Światełko. Wydawnictwo
Literackie, Kraków 2017, s. 60.
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W
iatr ko ły sze lo to sy to trze cia an to lo gia
po ezji chiń skiej Ma ria na Ki sie la. Tym

ra zem au tor po świę cił ją tyl ko po etom epo -
ki Tang (618–907). Ty tuł zbio ru po cho dzi
z wier sza Bai Juyi. W książ ce moż na zna leźć
sześć dzie siąt osiem utwo rów trzy dzie stu
trzech au to rów. Ki siel wy brał je spo śród Trzy -
stu wier szy Tang, do kład nie wy zna cza jąc kry -
te ria swe go wy bo ru. Na pi sał przy tym: „Jest
to an to lo gia oso bi sta. Umiesz czam w niej
wier sze po etów sprzed lat, dla któ rych głę -
bo ko in te rio ry zo wa na i in ter na li zo wa na świa -
do mość wła sne go do mu, utra ty do mu, roz sta -
nia z bli ski mi, tę sk no ty za ni mi – jak kol wiek
na zwać te uczu cia – by ły nie by wa le istot nym
do świad cze niem oso bi stym” (s. 5). 

W an to lo gii waż ne są nie tyl ko pa ra fra zy,
ale tak że au to rzy, któ rych ist nie nie i lo sy tłu -
macz chciał by oca lić. Przy po mi na: „Epo ka
Tang by ła naj do sko nal szą mgła wi cą w wie -
lo ty sięcz nych dzie jach Chin. Mgła wi cą
w tym sen sie, że wy da ła wie le gwiazd, któ -
re – na gle roz bły sku jąc – ga sły rów nie
szyb ko” (s. 5). Z krót kich bio gra mów po etów
moż na się do wie dzieć, że po eci Tang peł ni li
przede wszyst kim urzęd ni cze funk cje. Wa -
run kiem ich otrzy ma nia by ły nie tyl ko po -
rząd ne wy kształ ce nie i zda ne eg za mi ny
na sto pień jin shi, lecz tak że umie jęt ność pi -
sa nia po ezji w róż nych ga tun kach (fu – po -
ema tu opi so we go, shi – utwo ru czte ro - lub
ośmio wier szo we go, ci – wier sza li rycz ne go
o sta łej licz bie to nów). Ży cie licz nych po etów
koń czy się jed nak dra ma tycz nie al bo tra gicz -
nie. W świe cie dwor skich in tryg, je że li nie
ode bra no im urzęd ni czych sta no wisk, czy nie
wy gna no z oj czy zny, to prze śla do wa no
i ska zy wa no na śmierć. Wie lu za pa dło
na róż ne cho ro by, nie któ rzy uto nę li w rze -
ce. „Po eci -tu ła cze, eg zu le, rzu ca ni z ką ta
w kąt (a Chi ny to ob szar nie zmie rzo ny), pi -
sa li o tym, co wi dzie li, co ich do ty ka ło,
za czym tę sk ni li. Mie li świa do mość fak tu, że
są ce sar ski mi urzęd ni ka mi, by li wier ni urzę -
do wi, ale też do sko na le czu li, że ich ży cie jest
w tym ca łym oplą ta niu ma ło war te” (s. 5). 

Naj waż niej szym do świad cze niem opi sy -
wa nym przez po etów Tang zda je się być po -
że gna nie bli skich, ska za nych na tu ła czy los

al bo nie ła skę ce sa rza. W ich ostat niej dro dze
to wa rzy szą im przy ja cie le. Od pro wa dzam
star sze go bra ta od jeż dża ją ce go do mia sta (Lu
Zha olin, s. 7), Od pro wa dzam Du od jeż dża -
ją ce go do Shu zhou (Wang Bo, s. 8), Od pro -
wa dzam przy ja cie la uda ją ce go się do sto li -
cy (Meng Ha oran, s. 16), Od pro wa dzam
pa na Ho (Wang Chan gling, s. 18), Od pro wa -
dzam Yuana Dru gie go (Wang Wei, s. 20), Od -
pro wa dzam przy ja cie la (Gao Shi, s. 24). Sło -
wo „od pro wa dzić” na bie ra tu szcze gól ne go
zna cze nia. Jest nie tyl ko doj ściem do ja kie -
goś miej sca, to wa rzy sze nia ko muś, kto
gdzieś się uda je, ale sta no wi naj praw do po -
dob niej przed wcze sne, ostat nie po że gna -
nie. Po eci Tang wy ra ża ją w swo ich utwo rach
prze czu cie wiecz nej roz łą ki z ty mi, któ rzy
mu szą odejść w nie zna ne. Cza sa mi, nie
ma jąc od wa gi że gnać się wza jem nie i nie od -
naj du jąc od po wied nich słów, mil czą:
„Na dróg roz sta ju, smut ni, / ści ska my so bie
dło nie. // Mil czy my obaj, nie wie my, / kie -
dy się znów spo tka my” (s. 7); in nym ra zem
pró bu ją uda wać nie wzru szo nych, wma wia -
jąc so bie, że nie wy pa da nad to od sła niać
swych uczuć: „Na smut nym dróg roz sta ju /
nie wol no nam roz pa czać, // Bo nie jest do -
brze, kie dy / męż czy zna pła cze w rę kaw”
(s. 9); kie dy in dziej zno wu nie mo gą po -
wstrzy mać swe go smut ku: „Łza mi prze -
mo kły rę ka wy / te go, któ ry po zo stał” (s. 16).
Roz sta nia te prze ży wa ją szcze gól nie ko bie -
ty: na rze czo ne („Pa trzy na pół noc, / w prze -
stwór do li ny, // I na gle zry wa / ga łąz kę wierz -
by // I ją po sy ła uko cha ne mu. // W my ślach
po sy ła, / śle ją z uśmie chem” – s. 22), mat -
ki („Już się szy ku je chło piec, / by wło żyć ka -
ftan na dro gę. // […] Na ra sta smu tek, że zno -
wu / nie pręd ko za wi ta do do mu” – s. 42). 

Po że gna nia te są koń cem i po cząt kiem.
Koń cem ży cia w oj czyź nie, wśród ro dzi ny
i przy ja ciół; po cząt kiem wę drów ki, sa mot -
no ści i wiel kiej tę sk no ty. „W ser cu tu ła cza
od daw na / trwa nie utu lo ny ból” (Gao Shi,
s. 26). Cier pie nia spo wo do wa ne go od osob -
nie niem, od cię ciem od te go, co do mo we, nikt
nie mo że zła go dzić: „[…] sa mot ny, / mam
tyl ko me łzy” – na pi sał Chen Zi’ang. Smut -
ni wy gnań cy mi gru ją za zwy czaj na da le kie

KSIĄŻKI KATARZYNA NIESPOREK

„Wiatr kołysze lotosy”

gór skie pro win cje. W ich ogrom nej prze strze -
ni tym moc niej po tę gu je się uczu cie osa mot -
nie nia czło wie ka: „Miesz kam tu cał kiem sa -
mot nie, / w kwia ty ubra ła się ka sja. // Noc
ca ła prze szła spo koj nie, / na wio snę w gó rach
jest pu sto” (Wang Wei, s. 20); „Si ne gó ry
przez ty sią ce wiorst / i tyl ko jed na łód ka sie -
ro ta” (Liu Chan gqing, s. 27). Tam, w gó rach,
po eci -urzęd ni cy wspo mi na ją swój dom i bli -
skich na wscho dzie Chin. Ocze ku jąc po wro -
tu, chcąc za po mnieć o swej sa mot no ści,
prze mie nia ją się w ob ser wa to rów na tu ry. Sta -
je się ona ich je dy ną to wa rzysz ką w nie do -
li, wy peł nia brak, ale też otwie ra na no we ist -
nie nie. Bo ha te rów an to lo gii za chwy ca
szcze gól nie wio sna. Przy wra ca im ra dość
i sens ży cia, re kom pen su je do świad cza ną
stra tę. Du Fu za no to wał: „Je stem szczę śli wy
nad brze giem rze ki. / Wio sna! Du sza na wol -
ność się rwie. // Po won nych kwia tach
z wier ną la ską / Bro dzę bez ce lu, nie spie sząc
się” (s. 31). Ale po wro ty tych, któ rym po la -
tach tu łacz ki uda je się wró cić w ro dzin ne stro -
ny, nie na le żą do ra do snych. Wy gnań cy od -
kry wa ją, że ich miej sce uro dze nia po zo sta ło
ta kie sa mo, jak przed la ty, zmie ni li się jed -
nak oni sa mi. Uświa da mia ją so bie, że peł niąc
urzęd ni czą służ bę, stra ci li czas swej mło do -
ści, naj lep sze la ta ży cia. He Zhi zhang pi sał:
„Od cho dząc z do mu, by łem mło dy, / wra cam
do nie go ja ko sta rzec. // Mo wa ro dzin -
na wciąż ta sa ma, / lecz czas wy sre brzył mi
skro nie. // Idę uli cą, nie zna ne mi dzie ci / śmie -
ją się, za cze pia ją mnie. // Chcą, że bym im po -
wie dział, / do ko go przy je cha łem w go ści”
(s. 10). 

Bai Juyi to po eta, któ re mu w an to lo gii po -
świę co no naj wię cej uwa gi. Nic dziw ne go,
gdyż Ki siel tłu ma czy te go „wiel kie go do stoj -
ni ka dy na stii Tang” od po cząt ku swej dro gi
twór czej. Tym ra zem uwa gę czy tel ni ka
zwra ca mi strzow ski prze kład Pio łu nu i or -
chi dei – wiersz o ko eg zy sten cji nie uży tecz -
ne go zie la i pięk ne go kwia tu, któ rych „Nie -
okrze płe ko rze nie / złą czy ły się, ra zem
ro sną” (s. 48). Cho ciaż je den prze szka dza ist -
nie niu dru gie go, to każ dy z nich z upo rem
wal czy o prze trwa nie. Tym, któ ry ma zde cy -
do wać o ich dal szym lo sie jest czło wiek.
Zma ga się z dy le ma tem: „Czy za bi ja jąc, ura -
tu ję ży cie?” (s. 48). Brak od po wie dzi na po -
sta wio ne py ta nie wstrzy mu je od osta tecz nej
de cy zji pod miot mó wią cy. 

Ma rian Ki siel w sło wie wpro wa dza ją -
cym do an to lo gii na zy wa sie bie „tłu ma -
czem -imi ta to rem”. Pa ra fra zu jąc wier sze
chiń skie, umie jęt nie two rzy wła sną opo -
wieść o po że gna niach, roz sta niach, tę sk no -
cie, pa mię ci, me lan cho lii, by ciu w dro dze
i po wro tach. W Pio łu nie i or chi dei, je go
pierw szej chiń skiej an to lo gii, o pra cy tłu ma -
cza na pi sał na stę pu ją co: „Je że li od kry je my
w kla sycz nej po ezji chiń skiej ja kąś ideę
uni wer sa li zu ją cą, to zbli ży my się do te go,
o co w niej w isto cie rze czy cho dzi ło”. Przy -
bli ża jąc w pa ra fra zach wier sze po etów od -
le głych od nas cza so wo i geo gra ficz nie,
od sła nia nie tyl ko zna mie ni tych twór ców
okre su Tang, ale przede wszyst kim sie bie.

Wiatr ko ły sze lo to sy. An to lo gia po ezji
chiń skiej VII –X wie ku. Wy bór i pa ra fra ‐
zy Ma rian Ki siel. Wy daw nic two Mi nia tu ‐
ra, Kra ków 2018, 76 s. + 4 nlb. 
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B
io gra fia Sta ni sła wa Le ma au tor stwa Woj -
cie cha Or liń skie go za chwy ca ze wzglę -

du na roz mach przed się wzię cia, na któ re skła -
da ją się ar chi wal ne kwe ren dy, roz mo wa
prze pro wa dzo na z au to rem So la ris dzię ki
uprzej mo ści Krzysz to fa Teo do ra To eplit za
na po cząt ku dzien ni kar skiej ka rie ry Or liń skie -
go, zna jo mość kon tek stów wią żą cych się
z ży ciem Le ma oraz wy czu le nie na szcze gół.
Ten wa lor jest szcze gól nie waż ny ze wzglę -
du na wy bór stra te gii in nej niż ta, któ rą przy -
ję ła Agniesz ka Ga jew ska w wy da nej w 2016
ro ku mo no gra fii Za gła da i gwiaz dy. Prze -
szłość w pro zie Sta ni sła wa Le ma. Po znań ska
ba dacz ka de szy fro wa ła oku pa cyj ne lo sy Le -
ma, a lek tu ra jej książ ki po zo sta wia nie do -
syt ze wzglę du na nie wiel ką ob ję tość i za cho -
waw czość wy wo du. Wie le wąt ków zo sta ło
w niej tyl ko za sy gna li zo wa nych, nie któ re,
dzię ki za sto so wa niu me to do lo gii z ob sza ru
Ho lo caust stu dies, jed no znacz nie wska zu ją
na trau ma tycz ny ła du nek pro zy au to ra Pa -
mięt ni ka zna le zio ne go w wan nie (no ta be ne
roz dział po świę co ny tej po wie ści jest naj lep -
szy w ca łej mo no gra fii, dzię ki pod ję ciu ry -
zy ka po dą że nia w kie run ku od czy tań in ty mi -
stycz nych, a nie pa ra bo licz nych, jak czy ni li
Je rzy Ja rzęb ski i Mar cin Wołk). 

Or liń ski rów nież zde cy do wał się na re kon -
struk cję wo jen nych lo sów Le ma, jed nak
je go opo wieść kon cen tru je się przede wszyst -
kim na aspek tach, któ re ze wzglę du na wą -
sko za kro jo ny te mat mo no gra fii Ga jew -
skiej, nie mo gły po ja wić się w jej roz pra wie.
Książ ka Or liń skie go jest kom ple men tar na
i sta no wi do peł nie nie od kryć Ga jew skiej, ale
za ra zem od sła nia ku li sy ży cia co dzien ne go
Le ma, co wią że się z cie ka wo ścią nie ma ją -
cą gra nic, wy ni ka ją cą z po wszech ne go
uwiel bie nia czy tel ni ków chcą cych wie dzieć
wszyst ko. Bio graf sku pia się m.in. na pro ble -
mach miesz ka nio wych (dom za ku pio ny
na osie dlu Kli ny oka zał się wy jąt ko wo nie -
tra fio ną in we sty cją, któ ra przez kil ka lat po -
chła nia ła znacz ne su my pie nię dzy), mo to ry -

za cyj nych (za kup luk su so we go sa mo cho du
w go spo dar ce nie do bo ru stał się dla Le ma
źró dłem wie lu nie przy jem no ści i fru stra cji),
fi nan so wych i cen zu ral nych. 

Or liń ski dą ży do za ry so wa nia sze ro kie go
tła spo łecz no -go spo dar cze go i oko licz no ści,
któ re zmu sza ły pi sa rza do wie lu kom pro mi -
sów i ustępstw. Osob nym wąt kiem bio gra -
fii jest pró ba na kre śle nia kon ste la cji przy jaź -
ni (szcze gól nie z Ja nem Błoń skim i Ja nem
Jó ze fem Szcze pań skim) oraz ani mo zji (naj -
słyn niej szy kon flikt m.in. z Phi li pem Dic -
kiem, skut ko wał ode bra niem Le mo wi ho no -
ro we go człon ko stwa w Ame ry kań skim
Sto wa rzy sze niu Pi sa rzy Scien ce Fic tion
i Fan ta sy), któ re mo bi li zo wa ły Le ma do pra -
cy lub wpra wia ły w stan przy gnę bie nia
(spra wa z Dic kiem nad szarp nę ła je go re pu -
ta cję, jed nak jej za rze wiem by ło uza leż nie -
nie ame ry kań skie go pi sa rza od środ ków
psy cho ak tyw nych). 

Szcze gól nie waż na (z per spek ty wy czy tel -
ni ka nie pro fe sjo nal ne go) oka zu je się de cy -
zja o po dzie le niu bio gra fii na dwie kom ple -
men tar ne czę ści, z któ rych jed na po świę co na
jest omó wie niu ka no nicz nych ksią żek Le ma,
a dru ga kon cen tru je się na spra wach pry wat -
nych. Za bieg do peł nia nia fi ne zyj nie prze pro -
wa dza nych ana liz Ede nu, Po wro tu z gwiazd
i Gło su Pa na frag men ta mi re kon struk cji
bio gra fii Le ma skut ku je od naj dy wa niem
oku pa cyj nych re mi ni scen cji lub re aliów
prze nie sio nych przez au to ra do kre owa ne go
uni wer sum, a tak że po zwa la do strzec si łę od -
dzia ły wa nia Za gła dy na wy obraź nię Le ma. 

W bio gra fii od na leźć moż na pas su sy
o szcze gól nym ła dun ku emo cjo nal nym, któ -
re zdra dza ją nie tyl ko za an ga żo wa nie Or liń -
skie go w pro ces po szu ki wa nia od po wie dzi
na py ta nia: jak wy glą dał po wsze dni dzień Le -
ma, jak ukła da ły się je go sto sun ki z żo ną Bar -
ba rą, sy nem To ma szem i za przy jaź nio ny mi
li te ra ta mi, lecz rów nież za miar wzię cia
w obro nę pi sa rza -neu ro ty ka, któ ry po trze bo -
wał po kla sku, wąt pił w swój ta lent i ocze ki -

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Światy (nie) przedstawione

Stanisława Lema

wał wa run ków so cjal nych od po wia da ją cych
je go po zy cji. W opo wie ści, któ rą snu je Or -
liń ski, od na leźć moż na kil ka do mi nant te ma -
tycz nych. Do naj waż niej szych na le żą: woj -
na, pa mięć, dzie ciń stwo, ety ka, nie za wi słość,
sztu ka i mi łość. Oczy wi ście przy wo ła ne
ka te go rie, we dług któ rych ustruk tu ry zo wa -
na jest nar ra cja, wcho dzą ze so bą w in te rak -
cje, dzię ki cze mu moż li we jest snu cie pa ra -
lel nych roz wa żań, któ rych pod sta wą jest np.
mi łość (przede wszyst kim oj cow ska). Wie -
le uwa gi po świę ca Or liń ski re la cjom Le ma
z oj cem. Sam pi sarz wie lo krot nie z czu ło ścią
wspo mi nał oj ca i za wdzię czał mu so lid ne wy -
kształ ce nie. Po ja wia ją cy się na kar tach po -
wie ści Le ma le ka rze (co udo wod ni ła Ga jew -
ska) wzo ro wa ni są na po sta ci oj ca. Cie ka wą
lek tu rą zdra dza ją cą, jak wie le ucho dzi ło pi -
sa rzo wi pła zem i w ja kich wa run kach do ra -
stał, jest Wy so ki Za mek. Or liń ski za uwa ża, że
spe cy ficz ne re la cje łą czą ce Le ma i To ma sza
są kon se kwen cją me tod wy cho waw czych Sa -
mu ela Leh ma (tak pier wot nie brzmia ło ro do -
we na zwi sko Le mów), któ ry po zo sta wiał sy -
na bez nad zo ru, roz piesz czał po nad mia rę
i we wszyst kim po bła żał. Lem do ra stał
w do stat nim do mu, oto czo ny mi ło ścią, lecz
bra ko wa ło mu kon tak tu z za ję tym oj cem, co
prze ło ży ło się na je go kon tak ty z sy nem. 

Re gla men ta cja mi ło ści oj cow skiej oraz
wia ra w sa mo dziel ność sy na nie umniej sza -
ły po czu cia obo wiąz ku wzglę dem ro dzi ny
i wy wią zy wa nia się z za dań, ja kie cią ży ły
na Le mie ja ko pi sa rzu świet nie pro spe ru ją -
cym w do tkli wie uciąż li wych re aliach PRL
(dwu krot na prze pro wadz ka do do mów jed -
no ro dzin nych, za gra nicz ne po dró że, zmia ny
mo de li sa mo cho dów). Au tor Astro nau tów
przy wią zy wał uwa gę do no wi nek tech nicz -
nych, dbał o kom fort ro dzi ny, lecz pro wa dził
usta bi li zo wa ny i mo no ton ny tryb ży cia. Or -
liń ski wie lo krot nie wspo mi na o dys cy pli nie
i sa mo za par ciu, któ re ce cho wa ły Le ma pod -
czas pra cy nad ko lej ny mi książ ka mi oraz wy -
jaz dach (okre śla nych ja ko „ma ra to ny pi sar -
skie”) do Za ko pa ne go, pod czas któ rych
w spo ko ju mógł od da wać się pra cy twór czej.
Po za nie kwe stio no wa ny mi suk ce sa mi i uzna -
niem czy tel ni ków pol skich (a tak że ro syj -
skich) Lem bo ry kał się z pro ble ma mi, któ -
rych źró dłem był brak wia ry we wła sne
moż li wo ści i ta lent, co ob ja wia ło się w to nie
li stów wy sy ła nych do przy ja ciół, bę dą cych
do dat kiem do na pi sa nych i spre zen to wa nych
ksią żek: „»Ów tekst jest okrop ny«! Tak
Lem pi sze o swo im fi lo zo ficz no -na uko -
wym opus ma gnum […]. Jest to ty po wy ton
li stów, któ re Lem i Mro żek do da wa li do prze -
sy łek ze swo imi naj więk szy mi ar cy dzie ła -
mi – nie mal że prze pra sza li przy ja ciół, że po -
sy ła ją im te swo je nie szczę sne książ czy ny
i sztu czy dła” (s. 245). 

Książ ka Or liń skie go uka zu je au to ra cał ko -
wi cie od da ne go sztu ce, uwi kła ne go w prze -
szłość i wie dzą ce go do cze go zdol ny jest
czło wiek w sy tu acjach gra nicz nych. Wie dza
ta po zwa la ła Le mo wi na za cho wa nie ostroż -
no ści w nie sprzy ja ją cych cza sach i dyk to wa -
ła za cho wa nia z po zo ru nie wła ści we (ca sus
qu asi -emi gra cji na wieść o sta nie wo jen nym),
lecz w per spek ty wie cza su, waż ne i oca la ją -
ce (je śli nie ży cie, to na pew no nie za leż ną
sztu kę).

Woj ciech Or liń ski: Lem. Ży cie nie z tej zie ‐
mi, Wy daw nic two Czar ne, Wy daw nic two
Ago ra, Wo ło wiec 2017, s. 440.
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H
er me neu ty ka gier wi deo Mi cha ła Kło -
siń skie go to książ ka waż na nie tyl ko dla

czy tel ni ków za in te re so wa nych te ma ty ką
gier oraz kul tu rą po pu lar ną. Choć już daw -
no za kwe stio no wa no po dział na kul tu rę wy -
so ko ar ty stycz ną i ni ską (po pu lar ną), to
jed nak na dal on po ku tu je w pol skiej re flek -
sji nad sztu ką. Kło siń ski pod cho dzi do za -
gad nie nia gier w spo sób po waż ny. Trak tu -
je gry cy fro we ja ko rów no praw ny ele ment
kul tu ry i sztu ki, któ re mu na le ży się od po -
wie dzial ne po dej ście ba daw cze. Dla au to -
ra mo no gra fii gry cy fro we są nie tyl ko roz -
ryw ką dla mas, ale sta no wią lu stro,
w któ rym moż na przyj rzeć się współ cze -
snym spo łe czeń stwom. 

Kło siń ski wie, że od mo men tu po ja wie nia
się w no wo cze snych cy wi li za cjach po ję cia
cza su wol ne go, je go oddzia ły wa nie na ży cie
ho mo lu dens (czło wie ka ba wią ce go się) sta -
no wi waż ny ele ment kształ to wa nia spo łe -
czeństw. Gry cy fro we sta ły się we współ cze -
snym świe cie prze strze nią po zwa la ją cą
przyj rzeć się i zba dać psy cho lo gicz ne, so cjo -
lo gicz ne, eko no micz ne i kul tu ro we pod ło że
spo łe czeń stwa. Mó wiąc ina czej, pro po no wa -
na przez pro du cen tów „prze strzeń za ba wy”
kształ tu je jej od bior cę. A od te go w ja ki spo -
sób czło wiek bę dzie spę dzał czas wol ny, za -
le ży fi nan so wy sta tus firm za pew nia ją cych
roz ryw kę.

Kło siń ski za uwa ża, że „do strze że nie
w grach tej sa mej isto ty, któ ra sta no wi o si -
le li te ra tu ry, fil mu i in nych tek stów kul tu -
ry, po zwa la na po sta wie nie pod sta wo wych
py tań, któ re ma ją w swo im wy mia rze her -
me neu tycz nym cha rak ter py tań eg zy sten -
cjal nych, np. co mó wisz mi, gro, o rze czy -
wi sto ści? jak ją prze kształ casz? jak
kon fi gu ru jesz mo ją rze czy wi stość za po mo -
cą fik cji? etc. Są to py ta nia w du żej mie rze
obec ne w dys kur sie ota cza ją cym gry wi deo,
nie mniej ro lą her me neu ty ki gier jest sta wia -
nie ich wciąż od no wa, oddzie la nie i roz bu -
do wy wa nie od po wie dzi na nie”. 

Ba dacz sta ra się w Her me neu ty ce gier wi -
deo od po wie dzieć na te py ta nia na no wo. Już
sam ty tuł książ ki wska zu je, ja ką dro gą po -
dą ży au tor. Her me neu ty ka Pau la Ri co eu ra jest
nie tyl ko me to dą ba daw czą uży tą w mo no -
gra fii do zba da nia gier wi deo, lecz sta no wi
rów no praw ny ele ment ana li zy. Spra wia to,
że książ ka bę dzie cie ka wa i in te re su ją ca nie
tyl ko dla czy tel ni ków za fa scy no wa nych
gra mi. Od bior ca pra gną cy po sze rzyć swo ją
wie dzę na te mat fi lo zo fii, so cjo lo gii, li te ra -
tu ro znaw stwa du żo sko rzy sta z jej lek tu ry.
Dzie je się tak dla te go, że au tor nie tyl ko ana -
li zu je miej sce gier w ży ciu czło wie ka, ale
szcze gól nie waż ny jest dla nie go punkt wyj -
ścia, okre śle nie swo jej po zy cji wo bec te ma -
tu, ja kim się zaj mu je. „Py ta nie o to, jak pi -
sać o grach, ści śle uza leż nio ne jest za tem
od po zy cji, ja ką ba dacz zaj mu je we współ -
cze snym świe cie” – stwier dza, aby bez
zbęd nych za słon okre ślić, kim jest. Pi sze:
„Czy tel ni ka nie zdzi wi za tem fakt, że od ra -
zu przy znam się do by cia przede wszyst kim
li te ra tu ro znaw cą, mi ło śni kiem fi lo zo fii i teo -
rii li te ra tu ry, na stęp nie gra czem, a na sa mym
koń cu lu do lo giem. Ni niej sza książ ka wcho -
dzi wie lo krot nie w dia log z ba da cza mi, któ -
rzy mia nu ją sie bie gro znaw ca mi, lu do lo ga -
mi czy dy plo mo wa ny mi spe cja li sta mi
z dzie dzi ny ga me stu dies […]”. 

Ja ko li te ra tu ro znaw ca, Mi chał Kło siń ski
trak tu je gry ja ko sys te my zna ków, któ re wie -
le mo gą czło wie ko wi po wie dzieć o rze czy -
wi sto ści, a zwłasz cza o czło wie czeń stwie.
Gra jest waż na, o ile mó wi gra czo wi coś o je -
go wła snym ży ciu. Ba da nie prze strze ni,
ma py gry, po sta ci czy śmier ci awa ta rów po -
zwa la za sta no wić się nad sto sun kiem czło -
wie ka do tych za gad nień. Pi sząc o śmier ci
w grach, Kło siń ski za uwa żył: „Fik cyj na
śmierć, w za leż no ści od te go, jak zo sta nie
skon fi gu ro wa na w ra mach opo wie ści, mo że
być ba na łem, źró dłem śmie chu, ale i do zna -
niem trau ma tycz nym i skła nia ją cym do re -
flek sji. To wła śnie w tym miej scu wi docz na

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Gra wideo:

hiperbolizacja marzenia

sta je się od po wie dzial ność in ter pre ta to ra, któ -
ry bie rze na sie bie fik cyj ną śmierć i czy ni
z niej ele ment swo jej opo wie ści o wła snym
by ciu ku śmier ci”.

Nar ra cja i „od po wie dzial ność in ter pre ta -
to ra” wy su wa ją się tu na plan pierw szy. Ba -
dacz trak tu je gry jak dzie ła po sia da ją ce
swo ją struk tu rę nar ra cyj ną, któ rą moż na in -
ter pre to wać jak każ de dzie ło sztu ki. Naj cie -
kaw sze w tym kon tek ście wy da ją się roz wa -
ża nia nad zmia ną – pod wpły wem gier
– miej sca wy obraź ni w ży ciu czło wie ka. Au -
tor pi sze: „Je śli bo wiem staw ką w grze jest
ży cie, to roz su nię cie toż sa mo ści do ko ny wa -
ne przez me dium sta no wi wła śnie efekt za -
ję cia przez nie miej sca, któ re wcze śniej za -
re zer wo wa ne by ło dla wy obraź ni. Ale
me dium gry wi deo nie ozna cza re zy gna cji
z wy obraź ni, jest ono ra czej jej hi per bo li za -
cją za po mo cą tech ni ki, któ ra wkra da się tam,
gdzie wy obraź nia do tej po ry swo bod nie prze -
pły wa ła”. 

Ta kie uję cie pro ble mu spra wia, że gry wi -
deo prze sta ją funk cjo no wać ja ko na rzę dzia
po żyt ko wa nia cza su wol ne go, sta ją się tak -
że no śni ka mi wy obraź ni, po zwa la ją „hi per -
bo li zo wać” pra gnie nia ludz kie. „Stąd ana li -
zy Sim Ci ty 5, Di sho no red oraz Bio Shock
In fi ni te wpi su ją się w tra dy cję de kon stru owa -
nia, kry ty ki i pro wa dze nia re flek sji nad tym,
co gry, ja ko tek sty kul tu ry, mó wią nam
o ma rze niach spo łecz nych, ja kie wi zje eg zy -
sten cjal ne pro po nu ją, jak prze pra co wu ją
pro ble my na szej współ cze sno ści i jak ją
współ two rzą”. 

Na te py ta nia ba dacz od po wia da w czte -
rech roz dzia łach swo jej książ ki: I. Her me neu -
ty ka gier wi deo, II. Pro ble ma ty ka im mer -
sji, III. W ma gicz nym krę gu uto pii,
IV. In ter pre ta cje. „Pierw sze trzy ma ją cha -
rak ter teo re tycz no -fi lo zo ficz ny, na to miast
czwar ty po świę co ny jest w ca ło ści in ter pre -
ta cjom gier” – na pi sał ba dacz we wstę pie,
wpro wa dza jąc czy tel ni ka w struk tu rę książ -
ki. Ję zyk wy wo du oraz po dej ście me to do lo -
gicz ne, ja kie go uży wa au tor, nie dla każ de -
go czy tel ni ka bę dą pro ste w od bio rze.
Kło siń ski nie tyl ko przed sta wia są dy na te -
mat gier, ale kry tycz nie je prze pra co wu je, po -
ka zu jąc wa dy i za le ty przed sta wia nych teo -
rii. Każ dy roz dział wień czy pre cy zyj ne
pod su mo wa nie do tych cza so wych roz wa -
żań, a ca łą po zy cję za koń cze nie. Ta kie roz -
wią za nie wy da je się być słusz ne. Po zwa la
czy tel ni ko wi ła twiej po ru szać się po trud nym
te ma cie, nie zgu bić w na tło ku przy wo ły wa -
nych de fi ni cji, oma wia nych teo rii. Waż ne jest
tak że to, że ba dacz nie tyl ko od wo łu je się
do wie dzy teo re tycz nej. Je go in ter pre ta cje
gier opie ra ją się tak że na ana li zie em pi rycz -
nej, np. „wie lo go dzin nym kon stru owa niu
w grze wir tu al nych miast […]”. 

Her me neu ty ka gier wi deo. In ter pre ta cja,
im mer sja, uto pia to stu dium, któ re jest jak do -
bra gra. Wy ma ga od swo je go czy tel ni ka uwa -
gi, cza sem mu si on się cof nąć do jej wcze -
śniej szych frag men tów, cza sem odło żyć
na dłu żej, prze my śleć, do czy tać. Wcią ga i nie
po zwa la o so bie za po mnieć.

Mi chał Kło siń ski: Her me neu ty ka gier
wi deo. In ter pre ta cja, im mer sja, uto pia.
Lu pa ob scu ra. War sza wa 2018, s. 306.
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Gaba Palicka ur. 5 lip ca 1992 r, ży je i pra cu je w Ka to wi cach. Obec nie koń czy stu dia na Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach. Two rzy w me diach, ta kich jak: ry su nek, gra fi ka cy fro wa, oka zjo nal nie się ga także po vi deo, ani ma cje,
gry kom pu te ro we czy ko miks. Re ali zu je za równo pra ce kon cep tu al ne jak i uz ̇yt ko we. Ku ra tor ka sek cji ani ma cji
na Arts In de pen dent Fe sti wal 2018 w Ka to wi cach. Da lej za sta na wia się kim bę dzie jak do ro śnie.

W hi sto rii ma lar stwa sze ro ko eks plo ro wa ny był te mat

cier pie nia – by ły to za zwy czaj przed sta wie nia sil nie es te -

ty zo wa ne, spo sób przed sta wie nia cier pią cych za le żał

od ich po zy cji. Ina czej po ka zy wa no cier pie nie świę tych,

wo jow ni ków czy wro gów. W rze czy wi sto ści cięż ko szu -

kać w prze mo cy czy cho ro bie pięk na bądź god no ści.

Dy cho to mię tę po sta no wi łam uka zać pro jek tu jąc ze staw

kart do gry – bio rąc udział w grze na ra ża my się do bro -

wol nie na po ten cjal ne cier pie nie (po raż kę), jed nak w bez -

piecz nej daw ce i for mie. Przed sta wie nia po gru po wa ne

zo sta ły sym bo la mi: Ka ro – Cho ro ba, Ser ca – Prze moc,

Pik – Cier pie nia Umy słu oraz Trefl – Uwię zie nie. War -

stwa wi zu al na zo sta ła stwo rzo na w tech ni ce ko la żu cy -

fro we go z ele men tów sta re go ma lar stwa. 

„Blef” zo stał po ka za ny na wy sta wie w Ga le rii Po je dyn -

czej w czerw cu 2017 r.

Blef
kar ty do gry, ko laż cy fro wy, 2017

G a b a
P a l i c k a
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W
i told Sza lo nek – cóż to za ory gi nal -
ny a w su mie za po zna ny twór ca!

Dzi siaj, choć nie od ma wia mu się zna -
cze nia, je go do ro bek z róż nych po wo -
dów wła ści wie (już) nie ist nie je na es -
tra dach w stop niu za do wa la ją cym.
Za li czył bym go więc do kom po zy to rów
„ta jem ni czych”: ni by coś wia do mo, ale
wła ści wie nie wia do mo zbyt wie le. Wy -
star czy po roz ma wiać z młod szy mi mu -
zy ka mi...

Uro dził się 2 mar ca 1927 w Cze cho -
wi cach -Dzie dzi cach, zmarł 12 paź dzier -
ni ka 2001 w Ber li nie. Był on w każ dym
ca lu ary sto kra tą du cha so wi cie ob da rzo -
nym przez na tu rę ta len tem, ale tak że jak -
że rzad ko spo ty ka ny mi w mu zycz nym
świat ku do bro cią, życz li wo ścią, cie ka -
wo ścią po znaw czą oraz to le ran cją. Roz -
mo wy z nim pa mię tam ja ko zaj mu ją ce;
wy wo dy swe okra szał sma ko wi ty mi
aneg do ta mi, błysz czał wy so kiej kla sy po -
czu ciem hu mo ru, ale i ra do ścią dzie le -
nia się wie dzą, do świad cze niem z in ny -
mi, któ rych wła sna twór czość na praw dę
go in te re so wa ła. Był wy jąt ko wy – wie -
dział o tym, lecz ni gdy te go brzyd ko nie
wy ko rzy sty wał.

W ro ku 1949 pod jął stu dia w Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Mu zycz nej (dziś:
Aka de mia Mu zycz na) w kla sach for te -
pia nu Wan dy Chmie low skiej oraz kom -
po zy cji Bo le sła wa Woy to wi cza. Ukoń -
czył stu dia w 1956, ro ku po li tycz ne go
i kul tu ral ne go prze ło mu. Już w pierw -
szych je go utwo rach da je się po znać ta -
lent kom po zy tor ski wy ra ża ny ory gi -
nal nym po dej ściem do ma te ria łu
wyj ścio we go, np. me lo dii lu do wych: tu
wy raź nie sły chać in spi ra cję mu zy ką
Szy ma now skie go, wy czu le nie na bar wę
in stru men tal ną, wy ostrzo ny ję zyk har -
mo nicz ny; im po nu ją opa no wa nie for my
oraz za wsze szcze gó ło wo prze my śla na
i na kre ślo na tek to ni ka prze bie gu nar ra -
cji. Je śli uro cze Pa sto ra le na obój i for -
te pian (1952) to jesz cze mu zy ka par
excel len ce „stu denc ka” w swym neo kla -
sy cy stycz nym ję zy ku (lecz jak świet nie
na pi sa na!), to w na stęp nych utwo rach za -
czy na po ka zy wać Sza lo nek lwi pa zur. 

Bez względ nie naj cie kaw szym dzie łem
te go okre su jest Su ita kur piow ska na alt
i ma ły ze spół in stru men tal ny (1955),
w któ rej ogni sku ją się wy żej wy mie nio -
ne wa lo ry. W pra cy Kom po zy to rzy pol -
scy 1918-2000 pod re dak cją Mar ka Pod -
haj skie go, w ha śle po świę co nym
Sza lon ko wi, Mag da le na Dzia dek i Ja ro -
sław Mam czar ski sta wia ją te zę, iż ta ni -
by „nie win na” kom po zy cja jest w rze czy
sa mej przy kła dem kon te sta cji – słusz nie,
bo wiem pod je go pió rem kur piow ski
folk lor na bie ra dra ma tycz ne go ko lo ry tu,
za gęsz czo na har mo ni ka i ela stycz na ryt -
mi ka współ dzia ła ją w osią ga niu za gad -
ko wo prze ko ny wu ją cych wy ła do wań
eks pre syj nych – jak gdy by wbrew obo -
wią zu ją cym wte dy dy rek ty wom. 

W 1959 koń czy Sza lo nek ko lej ne
dzie ło in stru men tal no -wo kal ne, Wy zna -
nia na głos re cy tu ją cy, chór i or kie strę

ka me ral ną do słów Ka zi mie ry Ił ła ko wi -
czów ny. Szcze gól nie in te re su ją ce w par -
ty tu rze Wy znań są ewo lu cje fak tur oraz
sub li ma cja – poj mo wa nej jesz cze dość
tra dy cyj nie – ko lo ry sty ki or kie stro wej,
któ rej spe cy ficz ne za bar wie nie do da je
nie czę sto wów czas sto so wa ny kla we syn.
Par tie gło su re cy tu ją ce go i chó ru do peł -
nia ją się dra ma tycz nie acz har mo nij nie:
oto ma ni fe sta cja na wskroś współ cze -
snej, in ten syw nej li ry ki, któ ra ni gdy
nie wy cho dzi z cie nia eg zy sten cjal nej bo -
le sno ści. 

Przej mu ją ca kan ta ta Zie mio mi ła
na do wol ny głos i or kie strę do słów An -
to nie go Go łu bie wa (1969) do peł nia ów
„tryp tyk” mo im zda niem naj lep szych
w twór czo ści Sza lon ka dzieł wo kal no -
-in stru men tal nych. Zie mio mi ła to ko lej -
ny przy kład po my sło wo ści kom po zy to -
ra, któ ry prze zna czył utwór na głos
do wol ny, za tem żeń ski lub mę ski, na wet
chło pię cy. Jak to moż li we? Otóż wy my -
ślił on na po trze by tej par ty tu ry no ta cję
wo kal ną, w któ rej in ter wa ły, od le gło ści
mię dzy dźwię ka mi li czą się bar dziej niż
ich wy so ko ści, za no to wa ne ja ko „punk -
ty i li nie” na bia łym tle (tra dy cyj na pię -
cio li nia jest nie obec na). Sa mo dzie ło za -
chwy ca dziw ną ener ge ty ką nar ra cji,
któ ra po ini cjal nych eks plo zjach stop nio -
wo za mie ra, oraz mno go ścią nie kon wen -
cjo nal nych a bar dzo atrak cyj nych barw
w par tii or kie stry.

W la tach sześć dzie sią tych i póź niej
kom po nu je Sza lo nek sze reg dzieł, któ -
re sta wia ją go w czo łów ce ów cze snej
awan gar dy. W tych pi sa nych z roz ma -
chem utwo rach – szcze gól nie uda ne są
Con cer ti no na flet i or kie strę ka me ral -
ną (1962), ul tra -eks pre syj ne Les Sons
na or kie strę (1965), brzmie nio wo qu asi -
-elek tro nicz na Aar hus Mu sic na kwin tet
dę ty (1970) oraz Mu si ca con cer tan te
na kon tra bas i or kie strę (1977) – uda ło
się kom po zy to ro wi stwo rzyć od ręb ny
świat dźwię ko wy, przede wszyst kim

dzię ki nie sły cha nej po my sło wo ści
w uzy ski wa niu no wych barw z in stru -
men tów dę tych. Od kry wa np. Sza lo nek
tak zwa ne wie lo dź wię ki, czy li spe cy ficz -
ne „akor dy”, któ re dzię ki od po wied nie -
mu ukła do wi pal ców i za dę ciu da się wy -
do być z in stru men tów uwa ża nych
za „jed no gło so we” – fle tu, obo ju, klar -
ne tu czy fa go tu. Sza lo nek ba da jak
w la bo ra to rium na tu rę po je dyn cze go
dźwię ku czy efek tu, ja wiąc się tu taj pre -
kur so rem co raz mod niej szych dzi siaj ten -
den cji neo -so no ry stycz nych. Nie ty po we
efek ty brzmie nio we (wła śnie: so no ry sty -
ka!), któ re nie gdyś Gó rec ki, Ki lar, Pen -
de rec ki i Scha ef fer ma lo wa li sze ro ki mi
po cią gnię cia mi kom po zy tor skie go pędz -
la, te raz zmie ni ły się w swo istą ka li gra -
fię, w któ rej ist nie ją cą pa le tę nie tra dy -
cyj nych spo so bów gry wzbo ga co no
o set ki no wych. Na zy wam tę tech ni kę
so no ry zmem ana li tycz nym – w je go roz -
wo ju Sza lo nek zaj mu je miej sce po cze -
sne obok ta kich nie miec kich twór ców jak
Hel mut La chen mann czy Hans -Jo achim
He spos. Sztan da ro wym dzie łem utrzy -
ma nym w tej es te ty ce jest Pier ni kia na
na tu bę so lo (1977), na pi sa na dla zna ko -
mi te go Zdzi sła wa Pier ni ka, a w któ rej
np. ust nik tu by za stą pio no ust ni kiem sak -
so fo nu te no ro we go. Sło wa nie opi szą
prze dziw nej au ry dźwię ko wej tej wręcz
pa ra te atral nej mu zy ki – to po pro stu trze -
ba usły szeć!

W dzie łach ostat nich po sta no wił Sza -
lo nek zmie rzyć się z tra dy cją – jak
zwy kle im po nu ją co: Ma ła sym fo nia
B -A -C -H (1979), Sym fo nia ry tu ałów
na kwar tet smycz ko wy (1994), a na de
wszyst ko prze pięk ne Mi se re re na dwu -
na sto oso bo wy chór mie sza ny (1997),
któ re uwa żam za jed no ze szczy to wych
osią gnięć mu zy ki pol skiej te go ga tun ku.

Wła ści wie wszyst ko co skom po no wał
ma ol brzy mie zna cze nie. To był wiel ki
kom po zy tor – i wiel ki czło wiek.

■

PIOTR GRELLA!MOŻEJKO

Kompozytor tajemniczy

Witold Szalonek
(1927‐2001)

Język w strunach
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C
zte ry per for mer ki, czte ry ko bie ty,
czte ry oso by, czte ry cia ła. Ta ki jest

punkt wyj ścia dla spek ta klu Czte ry,
ko pro duk cji Te atru A Part oraz Te atru
Ama reya & Gu ests. Miał on swo ją pre -
mie rę 15 czerw ca 2018 r. pod czas
24 Fe sti wa lu Sztuk Per for ma tyw nych
A Part w Ka to wi cach. W spek ta klu
w re ży se rii Mar ci na He ri cha wy stą pi -
ły Da nie la Ko mę de ra, Ka ta rzy na Pa -
stu szak, Alek san dra Śli wiń ska i Mo -
ni ka Wa cho wicz.

Dla cze go czte ry? W opi sie spek ta -
klu je go twór cy pi szą o sym bo li ce
licz by, ozna cza ją cej stwo rze nie, świat,
ży wio ły, po ry ro ku, ale też śmierć
i za gła dę. Moż na za tem po wie dzieć,
że licz ba czte ry sym bo li zo wać bę dzie
od wiecz ny po rzą dek, wo kół któ re go
ob ra ca się na sze ży cie, zwłasz cza
w je go ma te rial nym aspek cie. Je go
trwa nie wy zna cza sta wa nie się i zni -
ka nie.

Czte ry to nie jed no znacz ny spek takl.
Z jed nej stro ny na sce nie wi dzi my
czte ry ko bie ty, co jed no znacz nie od -
sy ła nas ku fe mi ni stycz nym in ter pre -
ta cjom. Po ja wia się te ma ty ka cie le -
sno ści i re la cji mię dzy ko bie ta mi.
Z dru giej jed nak stro ny, spek takl
Czte ry wy my ka się jed no znacz nym
in ter pre ta cjom, od sy ła jąc nas ku te -
ma ty ce zwią za nej z uni wer sal no ścią
ludz kie go do świad cze nia, zmie nia jąc,
tym sa mym, kon tekst funk cjo no wa -
nia ko bie ce go cia ła.

Cia ło ko bie ty ja ko uni wer sal ne
przed sta wie nie cia ła czło wie ka

Kul tu ro wo przy zwy cza je ni je ste -
śmy do przed sta wień po sta ci czło wie -
ka po przez przed sta wie nia mę skie go
cia ła. Po cząw szy od bi blij ne go Ada -
ma, po przez czło wie ka wi tru wiań -
skie go Le onar do da Vin ci, uka zu ją -
ce go mę ski akt ja ko wzór pro por cji
ludz kie go cia ła, mę skie cia ło jest
uni wer sa li zo wa ne ja ko przed sta wie -
nie ludz kie go cia ła. 

Po cząt ko we sce ny spek ta klu Czte -
ry zda ją się od wra cać ten sche mat.
Wi dzi my czte ry ludz kie po sta ci sto -
ją ce ty łem i wy ko nu ją ce po wta rzal -
ne ru chy. To uni wer sal ne przed sta wie -
nie cia ła w ru chu. Każ dy ruch jest
tu taj in ny, po dob nie jak in ne są cia -

ła, któ re wi dzi my na sce nie. Per for -
mer ki, bio rą ce udział w spek ta klu,
róż nią się wzro stem, wa gą, stop -
niem roz bu do wa nia mię śni, a co
za tym idzie też, eks pre sją cia ła. Po -
dob nie jak w ży ciu, na sce nie, ludz -
kie cia ło, cho ciaż ana to micz nie za -
wsze po dob ne, jest nie po wta rzal ne.
Cia ła róż nią się kształ ta mi, roz mia -
ra mi, ko lo ra mi. Każ de po sia da swój
znak szcze gól ny, co in dy wi du ali zu -
je nas, ale też, pa ra dok sal nie, spra wia,
że w swo jej róż no rod no ści je ste śmy
do sie bie po dob ni. Naj bar dziej uni -
wer sal ny jest wła śnie ob raz od da ją -
cy zróż ni co wa nie ciał. 

Czte ry nie jest spek ta klem nar ra cyj -
nym. To ra czej zbiór scen o róż nym
na tę że niu, czymś w ro dza ju esen cji
przed sta wie nia ży cia czło wie ka
w kon tek ście cie le snych, ale nie sek -
su al nych, in te rak cji. Każ da ko lej -
na sce na spek ta klu Czte ry przy wo dzić
mo że uni wer sal ne ge sty, sym bo le
i ru chy, to wa rzy szą ce czło wie ko wi
oraz in te rak cjom po mię dzy ludź mi.
Wi dzi my bli skość, za raz po tem od py -
cha nie, do mi na cję, a więc pe łen prze -
krój re la cji, w ja kie wcho dzą lu dzie.
To cia ło w re la cji do cia ła, w ca łej je -
go ma te rial no ści i fi zycz no ści. W tej
per spek ty wie Czte ry to rów nież spek -
takl o cie le w prze strze ni, je go geo -
me trii i pla stycz no ści, pod kre ślo nej
do dat ko wo przez mięk kie, ma lar -
skie oświe tle nie. W nie któ rych sce -
nach spek ta klu czte ry wy glą da ją ni -
czym po sta ci z re ne san so we go
ma lar stwa. To prze cież re ne sans wy -
po sa żył nas, na po wrót po epo ce
śre dnio wie cza, w wy obra że nia cie le -
sno ści. To ma lar skie na wią za nie nie
wy da je się tu taj bez za sad ne. 

Czte ry ba lan su ją na dwóch bie gu -
nach – po mię dzy ży ciem, cie le sną wi -
tal no ścią, a śmier cią. W spek ta klu wi -
dzi my jak per for mer ki do pro wa dza ją
swo je cia ła do sy tu acji zmę cze nia,
cięż ko chwy ta ją po wie trze, a w jed -
nej ze scen, owi nię te w po zor nie
lek ką fo lię, wal czą o każ dy ruch
i od dech. Koń co we osu wa nie się
czte rech w ciem ność, ka że my śleć
o ich kre sie. Śmierć, nie uchron ny ele -
ment cy klu ży cia, jest w spek ta klu
nie wy po wie dzia ną to wa rzysz ką. To
nie oczy wi sta in ter pre ta cja, od sy ła ją -
ca do pra pod sta wy wszyst kie go,

gdzie po czą tek za wsze im pli ku je ko -
niec. Co cze ka czte ry, gdy w ostat niej
sce nie spek ta klu po dą ża ją ku czer wo -
ne mu świa tłu? Czy idą ku śmier ci,
a mo że ku na ro dzi nom, by po wtó rzyć
cykl? 

W ca ło ści spek ta klu po brzmie wa ją
od nie sie nia do opo zy cji na tu ra -kul tu -
ra. Na tu ra to jed ność czło wie czeń stwa,
kul tu ra na to miast, sym bo li zo wa -
na przez obec ne przez ca ły spek takl
me ta lo we wia tra ki oraz bu ty szpil ki,
któ re w pew nym mo men cie za kła da -
ją per for mer ki, zda je się być si łą nie -
jed no znacz ną. Za kła da jąc szpil ki,
na jed ną sce nę, na mo ment, czte ry sta -
ją się ko bie ta mi. Bu ty na ob ca sach to,
obok czer wo nej szmin ki, naj bar dziej
ste reo ty po wy mar ker płci. W sce nie
tej, naj bar dziej od róż nia ją cej się w ca -
łym spek ta klu, z of fu pa da ha sło re -
lax your bo dy and mind. Per for mer -
ki, jak na umó wio ny znak, za czy na ją
tań czyć przed roz wie wa ją cy mi ich
wło sy wia tra ka mi. Czy jest to chwi -
la, gdy cia ło zo sta je ukon tek stu owio -
ne ja ko cia ło ma ją ce nada ną płeć? Czy
mo że to mo ment bez tro skiej wol no -
ści czte rech? Mi mo wszyst ko wy da -
je się, że w po zach tych jest ro dzaj kul -
tu ro wo od twa rza nej gry. Te sa me
wia tra ki, już w jed nej z na stęp nych
scen, na kie ro wa ne wprost na pu blicz -
ność, oka zu ją się być opre syj ny mi ma -
chi na mi, wie ją cy mi zim nym wia -
trem. Sce na ra dy kal nie się zmie nia.
Kon tekst ko bie co ści oka zu je się chwi -
lo wy. Po now nie wi dzi my na gie cia -
ło – cia ło czło wie ka. 

Ku te atro wi wy zwo le nia cia ła

Ludz kie cia ło, mę skie czy też żeń -
skie, uka za ne w peł nym kon tek ście
swo jej cie le sno ści, róż no rod ne, ope -
ru ją ce na gra ni cy swo jej wy trzy ma -
ło ści, sta ją ce się obiek tem wo bec
sa me go sie bie, prze sta je być cia łem
wi dzia nym przede wszyst kim przez
pry zmat sek su al no ści, sta jąc się sym -
bo lem. Jest to sym bol za ra zem te atral -
nie umow ny, jak i ma te rial ny, po ka -
zu ją cy, że cia ło jest uni wer sal nym
prze kaź ni kiem zna czeń i emo cji. To
cia ło wy zwo lo ne z kul tu ro we go gor -
se tu, po ru sza ją ce się w nie skoń czo -
nym cy klu ży cia i śmier ci. Pod tym
wzglę dem spek takl Czte ry po ka zu je
nam sta rą -no wą opo wieść o ludz kim
ży ciu. Nie mó wiąc nic, cze go do tej
po ry nie wie dzie li by śmy, od sła nia cia -
ło spod ota cza ją cych je dys kur sów,
upo mi na jąc się o tę naj bar dziej pod -
sta wo wą opo wieść o czło wie ku,
o któ rej, prze cież, tak ła two za po mi -
na my. ■

CzteryMONIKA POPOW
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„D
zie je się na uli cy wol no ści, czy li wszę -
dzie”; „[…] Przy cho dzi mi na myśl, że

uli ca mnie wi dzi”; „W skle pach na Wol no ści
ku po wa no pral ki, te le wi zo ry, sto ły, krze sła, ro -
dzin ne hi sto rie”; „Szko ła naj bli żej skle pu
z trun ka mi, zo sta ła ude ko ro wa na na ro do -
wy mi fla ga mi. Szko łę wy bu do wa no chy ba sto
lat te mu. Ile to po ko leń flag?”; „Kie dy tram -
waj zjeż dżał z Wol no ści w Chro bre go, by su -
nąć da lej uli cą Po wstań ców, do Ryn ku, to czy -
nił to z ta kim po waż nym wy sił kiem – z ta kim
prze my śla nym zgrzy tem, z ta kim tar -
ciem – jak by przy po mi nał szy nom, do ko go
na le żą”; „Szło się na przy sta nek przy dra pa -
czu chmur. Lu bi łam ocze ki wa nie na tram waj.
Je chał w asy ście ka mie nic. Z da le ka wy da wa -
ły się iden tycz nie ubra ne w mun du ry z ce -
gieł. I póź niej ta asy sta to wa rzy szy ła nam
w dro dze. I po mi nię ciu Zło te go Ro gu sta wa -
ła się tro chę skrom niej sza, a przy ogród kach
dział ko wych już zni ka ła i by ło ja koś ina czej”.
Sło wa te moż na by ło usły szeć 2 wrze -
śnia 2018 ro ku w Cho rzow skim Cen trum Kul -
tu ry oraz 6 wrze śnia 2018 ro ku w Te atrze Ślą -
skim im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go
w Ka to wi cach, pod czas pre mie ry spek ta klu
Uli ce wol no ści. 

Opo wieść o miesz kań cach Cho rzo wa po -
wsta ła z oka zji 150-le cia nada nia praw miej -
skich Kró lew skiej Hu cie, jak rów nież by ła
oka zją do świę to wa nia 85-le cia dzia łal no ści
„Re du ty Ślą skiej”, jed ne go z trzech naj star -
szych w Pol sce te atrów ama tor skich, któ re go
głów ny cel to przy cią ga nie uzdol nio nej i za -
in te re so wa nej te atrem gru py mło dzie ży. Obec -
nie ze spół ak to rów li czy 27 człon ków. „Ta kich
te atrów […] pew nie ze świe cą szu kać w Pol -
sce i ta kich wspa nia łych lu dzi, któ rzy po mi -
mo swo ich roz licz nych za jęć, chcą „ba wić się”
w te atr z peł nym po świę ce niem i od da niem.
Są ama to ra mi w pod sta wo wym zna cze niu te -
go sło wa, któ re mó wi, że ama tor to „mi ło śnik
cze goś, oso ba znaj du ją ca w czymś przy jem -
ność”, ale za ra zem za wo dow ca mi w po dej ściu
do za dań ak tor skich, któ re wy ko nu ją ab so lut -
nie pro fe sjo nal nie” – wspo mi nał Ro bert Ta -
lar czyk – sce na rzy sta, dra ma turg, ak tor, jak
rów nież re ży ser spek ta klu. Te atr stał się kie -
dyś szan są dla wszyst kich tych, któ rzy w swo -
im ży ciu ma rzy li o ak tor stwie. Chcąc roz wi -
jać swo je pa sje, zna leź li w „Re du cie Ślą skiej”
swe sta łe miej sce: „Wy cho wa na w bar dzo
skrom nym do mu nie mo głam ma rzyć o stu -
diach ak tor skich po za miej scem za miesz ka -
nia. Na to miast re ali zu jąc dru gą mo ją pa sję za -
wo do wą, speł nia łam się ja ko pe da gog w pra cy
z dzieć mi i mło dzie żą, ma rząc cią gle o gra -
niu na sce nie. Ma rze nia cza sem się speł nia -
ją, tak też się sta ło w mo im przy pad ku” – mó -
wi Bar ba ra Mi cha lik, Pre zes Sto wa rzy sze nia
Te atru „Re du ta Ślą ska”. 

Sztu ka, w któ rej prze szłość zo sta je prze nie -
sio na do te raź niej szo ści, skła da się z trzech,
dość no stal gicz nych scen. Pierw sza przed sta -
wia mat kę i sy na oglą da ją cych fo to gra fie
i dzię ki nim przy po mi na ją cych so bie daw ną
uli cę Wol no ści. „Mo że oso by na zdję ciach wi -
dzą swo ich so bo wtó rów. I na pew no do pie ro
co we szły z uli cy do wnę trza ob ra zu. I tam już
po zo sta ną” – czy ta my w sce na riu szu. Dru gi
ob raz to opo wieść zna jo mych, któ rzy od cza -
su do cza su spo ty ka ją się, aby w knaj pie po -
wspo mi nać sta re, do bre cza sy. „Uli ca Wol no -
ści to dla nich w tej chwi li uli ca do brej wo li
wza jem nej, któ rą urze czy wist nia ją przy pi wie
[…]. „Wol ka” mia ła dla nich po wab swa wo li
czy na wet swa wol ki. O sma ku przy szło ści nie
my śle li. Te raz ide ali zu ją so bie już tyl ko mi -
nio ną bez pow rot ną mło dość […]”. Ak cja

trze ciej sce ny roz gry wa się na po czcie,
„przy za ciem nio nym okien ku ocze ku ją ci, któ -
rzy przy szli ure gu lo wać ra chun ki. W dło niach
trzy ma ją ksią żecz ki do na bo żeń stwa, szkol -
ne cen zur ki, sta re fo to gra fie, zu ży te bi le ty
na tram waj i nie wy ko rzy sta ne re cep ty na ży -
cie” – pi sze sce na rzy sta.

W ob sa dzie Ulic wol no ści zna leź li się: Ela
Pań czyk („Pa ni II”), Pa tryk Trzcion ka („Syn”),
Se ba stian Świe czak („Syn”), Da nu ta Mar kie -
wicz („Mat ka”), Bry gi da Ha ła ta („Ma ła”), Bar -
tosz Drzen sla („Nar ra tor”), Ma ria Sro ka
(„Ar tyst ka”), Ta de usz Mi cha lak („Dłu gi”),
Klau diusz Ke il („Gru by”) oraz Da ria Ka sprzak
(„Pa ni I”). To mię dzy in ny mi dla nich po wstał
sce na riusz Ulic wol no ści. „Zna la złem w so -
bie od wa gę na pi sa nia tek stu dla Te atru „Re -
du ta Ślą ska”. Mia łem świa do mość, że bę dzie
to tekst dla wy ko naw ców z róż nych po ko leń,
któ rzy są zwią za ni z mia stem, a więc ich bio -
gra fie au ten tycz ne prze tną się z fik cyj ny mi
bio gra fia mi sce nicz ny mi. By łem pe wien, że
wy peł nią i do peł nią sce nicz ne po sta ci so bą.
Na pi sa łem o bru ku, ka mie ni cach, tram wa jach
z my ślą o oso bach – i oso bo wo ściach – dla
któ rych umow na sce na te atral na jest kon tra -
punk tem wła snej sce ny ży cio wej. Świat
przed sta wio ny mo że ob cią ży łem sta ty ką, ale
też sens te go świa ta mniej za le ży od ak cji,
od pre zen to wa nia wy da rzeń oraz ich na -
stępstw, a bar dziej od opo wie ści – cza sem la -
men tu – roz pi sa ne go na chór gło sów” – opo -
wia da w jed nym z wy wia dów Piotr
Za czkow ski – au tor sce na riu sza, ale też kul -
tu ro znaw ca, po eta, dra ma turg, re dak tor wy -

daw nictw ar ty stycz nych, w prze szło ści na -
uczy ciel, dzien ni karz, rzecz nik pra so wy. Był
kie row ni kiem li te rac kim Te atru Roz ryw ki
w Cho rzo wie oraz Te atru Dzie ci Za głę bia
w Bę dzi nie, obec nie peł ni funk cję Dy rek to -
ra In sty tu cji Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek
„Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów”.

Do współ two rze nia spek ta klu zo sta li za pro -
sze ni tak że Ewa Sa ta lec ka – pro jek tant ka, dzie -
kan Wy dzia łu Sztu ki No wych Me diów Pol -
sko -Ja poń skiej Aka de mii Tech nik
Kom pu te ro wych w War sza wie oraz współ pra -
cow ni cy: Na ta lia Łajsz czak – fi lo log, ak ty wist -
ka, pro jek tant ka mul ti me dial na, Ma ciej Po -
łczyń ski – ty po graf. Wspól nie za pro jek to wa li
sce no gra fię, ko stiu my, pro jek cje mul ti me dial -
ne. W opra wie spek ta klu zo sta ły bo wiem wy -
ko rzy sta ne – jak moż na prze czy tać w za po -
wie dziach Ulic wol no ści – fo to gra ficz ne
ma te ria ły oraz do ku men ty re je stru ją ce zmia -
ny so cjo po li tycz ne. Mu zy kę do sztu ki na pi -
sał Miu osh (Mi łosz Pa weł Bo ryc ki) – uro dzo -
ny w Ka to wi cach ra per i pro du cent mu zycz ny.
Za ruch sce nicz ny od po wia da ła Bar ba ra Duc -
ka – cho re ograf i in struk tor tań ca, so list ka ze -
spo łu ba le to we go Te atru Roz ryw ki w Cho rzo -
wie. Waż ną ro lę wy mie nio nych osób
pod kre ślał Piotr Za czkow ski: „Swo je do po -
wia da ją pro jek cje zdjęć ar chi wal nych i wy -
ję tych z pry wat nych al bu mów, coś wła sne go
mó wi tak że mu zy ka. Na wet przy asce tycz nej
opra wie sce no gra ficz nej opo wieść o mie ście
ma róż ne bar wy i na stro je, a wia ry god ność na -
stęp stwa ob ra zów osią ga się bez kon wen cjo -
nal nie ro zu mia nych zmian de ko ra cji”. ■
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Uli ce wol no ści 
KATARZYNA NIESPOREK
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G
dy by ktoś mnie za py tał, skąd ta kie za -
in te re so wa nia, to nie wiem, co miał -

bym od po wie dzieć. No bo jak to się za czę -
ło? Pod ziem ny schron na mo jej dziel ni cy
w By to miu? Ro we ro we wy ciecz ki do be to -
no wych ko lo sów? Wy da wa ło się wte dy, że
tak da le kie. Wej ście do ciem nych wnętrz?
Opo wie ści tych, któ rzy jesz cze pa mię ta li?
Chy ba wszyst kie go po tro chu. Miał bym
rów nież pro blem z od po wie dzią na py ta -
nie, dla cze go w mo im ży ciu hi sto ria ma tak
wie le miej sca. No bo co mam po wie -
dzieć? Że jest mi po trzeb na jak tlen? Nie
każ dy to zro zu mie…

Ob szar Wa row ny „Śląsk”
– Pa nie, to nie miec kie bun kry. Po la cy ta -

kich nie bu do wa li – tak sły sza ło się jesz -
cze do nie daw na w wie lu miej scach, gdzie
na Gór nym Ślą sku i na te re nie Za głę bia bie -
gnie li nia przed wo jen nych pol skich for ty -
fi ka cji. Te raz jest już ina czej. Po wiem z du -
mą – dzia łal ność na sze go sto wa rzy sze nia
(Pro For ta li cium) wie le w tej ma te rii zmie -
ni ła. Lu dzie już wie dzą, że to pol skie
bun kry, że by ły bu do wa ne przed woj ną
prze ciw ko Niem com, że my też po tra fi li -
śmy. Wie le tych obiek tów jest wy re mon -
to wa nych i udo stęp nio nych do zwie dza nia.
Moż na prze ko nać się na wła sne oczy.
War to o nich opo wia dać, bo wie le z nich
ma swo je cie ka we hi sto rie. Cie ka we, a jed -
no cze śnie tra gicz ne. No bo coś z tych opo -
wie ści mu si my się na uczyć...

Gór no ślą ska Po zy cja Gra nicz na
– Pa nie, te Niem ce to bu do wa li… – tak

też się sły szy. No fakt, nie miec ka od po -
wiedź po nie miec kiej wów czas stro nie gra -
ni cy ro bi wra że nie. Obiek ty są du że,
spek ta ku lar ne i wy glą da ją bar dzo groź nie.
Ale, jak to czę sto w ży ciu by wa, po zo ry
cza sa mi my lą. Tak na praw dę wie le pol -
skich obiek tów by ło sil niej uzbro jo nych
i sen sow niej zbu do wa nych. O tym też war -
to opo wia dać. W przy pad ku nie miec kich
schro nów bo jo wych trze ba by coś wie dzieć
o hi sto rii ich po wsta nia, o ro dzą cym się or -
ka nie nie szczę ścia w 1939 r., o tra gicz -
nym 1945 r., o lo sach żoł nie rzy, lud no ści
cy wil nej, o wie lu, wie lu rze czach. Że by
wie dzieć, ktoś mu si to opo wie dzieć...

Nie miec ka li nia B ‐2 Stel lung
Ostat nia na dzie ja umie ra ją cej III Rze szy.

Śmiesz na w swo im roz mia rze li nia obron -
na, za zna czo na do dzi siaj w te re nie be to no -
wy mi grzyb ka mi. Li nia po je dyn czych
„Koch bun krów” cią gnie się przez Gór ny
Śląsk i ob szar Za głę bia. Dla przy kła -
du – na te re nie Wy my sło wa prze ci na się z li -
nią pol skich for ty fi ka cji. Dla te go lu dzie tra -

cą ro ze zna nie. Co jest nie miec kie, a co jest
pol skie? Fakt, Niem cy w 1944 r. wy ko rzy -
sta li część pol skich schro nów do bu do wy
swo jej li nii obron nej. Li czy li na to, że te
śmiesz ne be to no we bun kier ki ura tu ją to ną -
cy sta tek Hi tle ra. Nie ura to wa ły. Ale na dal
są wo kół nas. Ma ją swo ją hi sto rię. War to
ją po znać...

Schro ny prze ciw lot ni cze
(Luft ‐Schutz ‐Dec kungs gra ben)

Je den ta ki zna łem na pa mięć. Cho dzi -
łem po nim w egip skich ciem no ściach, mu -
ska jąc je dy nie opusz ka mi pal ców je go zim -
ne ścia ny i ce gla ne za krę ty. Zna łem
w kro kach dłu go ści ścian i kie run ki za krę -
tów. Był czę ścią mo je go dzie ciń stwa.
W każ dym ze ślą skich miast jest wie le ta -

kich obiek tów. Słu ży ły do ochro ny lud no -
ści cy wil nej, w tym pra cow ni ków za kła -
dów prze my sło wych, a tak że dzie ci
w wie ku szkol nym. Fakt, za śmie co ne,
okop co ne dy mem z pa lo nych opon, brud -
ne i nie chcia ne. Ale ja za wsze pa trzy łem
na nie ina czej. Po wy re mon to wa niu przez
mo ich ko le gów schro nu ty pu LSD w By -
to miu -Mie cho wi cach i przy go to wa niu
prze ze mnie dwóch po dob nych schro -
nów w By to miu (schron „So sa bow ski”
i schron „Träger”) oka za ło się, że te go ty -
pu obiek ty rów nież do sko na le na da ją się
do re wi ta li za cji i mo gą za cie ka wić zwie -
dza ją cych. A kie dyś by ły peł ne prze ra żo -
nych lu dzi, słu cha ją cych w sku pie niu po -
mru ku lot ni czych sil ni ków. O tym też
trze ba opo wia dać...

Lu dzie i miej sca
O lu dziach czę sto za po mnie li śmy, a prze -

cież nie wol no nam te go ro bić. Trze ba przy -
po mi nać syl wet ki tych, któ rzy spa ce ro wa li
na tych sa mych uli cach, miesz ka li w tych
sa mych do mach, ba wi li się na tych sa mych
po dwór kach. Ży li w ta kich cza sach, że sta li
się czę ścią wiel kiej hi sto rii, choć pew nie sa -
mi te go nie po dej rze wa li. Mu si my o nich
przy po mi nać. A miej sca? Są wszę dzie wo -
kół nas. Tu ko lej ny nasz grzech. Nie za trzy -
mu je my na nich wzro ku. Nie przy glą da my
się im. Nie ana li zu je my. Są czę ścią na sze -

go oto cze nia – wy da wa ło by się, że do sko -
na le zna ną. Ale to tyl ko po zo ry. Nic o nich
nie wie my. Naj wyż szy czas, by to zmie nić. 

Do tyk hi sto rii
Ślad po wal kach na ścia nie bu dyn ku.

Wbi te głę bo ko ka ra bi no we ku le. Po ra nio -
na ce gła, cią gle jesz cze krzy wią ca się z bó -
lu. Świa dek wo jen nej tra ge dii. Gdzie in -
dziej bez i mien na mo gi ła. Ma ło kto już
pa mię ta, ko go w niej po cho wa no i ja ki no -
sił na so bie mun dur. Opo wia da nie prze ka -
zy wa ne z ust do ust jak ro dzin ny skarb.
O pod zie miach, ta jem ni cach, ludz kim
stra chu i prze ra że niu. Zwe ry fi ko wa ne,
uzna ne za ma ło wia ry god ne, ale cią gle
funk cjo nu ją ce w ludz kiej świa do mo ści.
Ka wał be to nu ukry ty w gę stych krza kach.

Ni ko mu nie po trzeb ny, wręcz za wa dza ją -
cy, brzyd ki i nie bez piecz ny. Kie dyś twar -
dy obroń ca na szej oj czy zny. Wy ko pa ny
z zie mi ka wa łek me ta lu. Odła mek, któ ry
kie dyś śmier tel nie ra ził czło wie ka. Mło -
de go męż czy znę, któ ry chciał żyć peł ną
pier sią. Prze zna cze nie zgo to wa ło mu in -
ny los. Po je go ży wo cie po zo sta ła je dy nie
blasz ka – za rdze wia ła blasz ka, z nie zro zu -
mia ły mi dla więk szo ści lu dzi nu me ra mi.
Nic wię cej. Wy ry te ostrzem ba gne tu w ko -
rze drze wa ser ce i wo jen na da ta. Mi łość,
o któ rej już daw no za po mnia no. Nie moż -
na o tym wszyst kim za po mi nać. Nie wol -
no nam...

P.S. Mo im ży cio wym sen sem ist nie nia jest
opo wia da nie. Sło wa opi su ją ce lu dzi i miej -
sca, wy da rze nia i ich oko licz no ści. Ja wiem,
że to jest mo je prze zna cze nie. Dla te go sta -
ram się ro bić to jak naj le piej. Mam na dzie -
ję, że bę dzie to dla Czy tel ni ków in te re su ją -
ce i war te ich za sta no wie nia i pa mię ci. 

Wszyst ko wo kół nas

Hi sto rie pach ną ce be to nem cz. 1

Da riusz Pie tru cha – hi sto ryk z wy kształ ce ‐
nia, ab sol went Uni wer sy te tu Ślą skie go,
wie lo let ni na uczy ciel hi sto rii, od uro dze nia
zwią za ny ze Ślą skiem, mi ło śnik i ba dacz hi ‐
sto rii re gio nu, au tor wie lu ksią żek i ar ty ku ‐
łów, pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz Za byt ‐
ków For ty fi ka cji „Pro For ta li cium”.

Wo je wódz two ślą skie pod wzglę dem wy stę po wa nia no wo żyt nych obiek tów mi li tar nych, sta no ‐
wi re gion wy jąt ko wy w ska li kra ju, a na wet Eu ro py. Burz li wa hi sto ria XX wie ku i zmie nia ją ce się
tu taj czę sto gra ni ce po zo sta wi ły pa miąt ki w po sta ci se tek bun krów i schro nów róż ne go ty pu.
W te re nie moż na wciąż od na leźć obiek ty bę dą ce dzie dzic twem for ty fi ka to rów roz ma itych
szkół. Na sza no wa ru bry ka przy bli żać bę dzie te bu dow le – pro we nien cji pol skiej, cze cho sło wac ‐
kiej, nie miec kiej, pru skiej, a na wet car skiej – nie tyl ko przez pry zmat de ta li tech nicz nych oraz
lo ka li za cji w te re nie, ale też rzu ca jąc świa tło na lo sy kon kret nych po sta ci, zwią za nych z ty mi
obiek ta mi, dzię ki któ rym te mil czą ce ko lo sy zy sku ją no we ży cie, oczy wi ście już tyl ko w kon tek ‐
ście pa mię ci o prze szło ści i hi sto rii re gio nu.

Ko pu ła bo jo wa pol skie go schro nu w Pie ka rach
Ślą skich (Dą brów ka Wiel ka)
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Z
naw cy dzie jów Ślą ska epi te tem „pierw -
sza książ ka tech nicz na” opa try wa li by

zu peł nie in ne tek sty, któ rych w po ło -
wie XVI stu le cia – ale przed ro kiem 1566
by ło spo ro, cho ciaż by im po nu ją cy trak tat
„me dy ka i fi lo zo fa” Je rze go Agri co li De re
me tal li ca z 1556 ro ku, opi sy żup wie lic kich:
War mia ka Vil li chiu sa (1543), czy po emat
Ślą za ka z Ny sy – Ada ma Schro ete ra,
wresz cie zna ko mi te dzie ło, sta no wią ce
eu ro pej ski fe no men w tej dzie dzi nie, na pi -
sa ne przez Krzysz to fa Win te ra z Ża ga nia
z opi sem kuź nic i ko palń ślą skich (1556)
na dłu go jesz cze przed po ema tem Wa len -
te go Roź dzień skie go. Świat re ne san su nie
tyl ko za chwy cał się bo wiem spu ści zną Gre -
ków i Rzy mian, po rząd ko wał sfe rę re li gij -
nych unie sień, lecz też pró bo wał oswa jać
i po zna wać ota cza ją cą rze czy wi stość. Owe
pat chwor ko we za in te re so wa nia spra wi ły,
iż na gle wśród na tchnio nych utwo rów Ja -
na Ko cha now skie go Cze go chcesz od nas
Pa nie za Twe hoj ne da ry spo ty ka my prze -
kład trak ta tu astro no micz ne go Ara to sa,
by za chwi lę zde rzyć się z po le micz ny mi,
a nie zgod ny mi z po wszech nie wów czas
przyj mo wa ny mi opi nia mi O Le chu i Cze -
chu ja ko „hi sto ry ją na ga nio ną”, na pi sa ną
pod wpły wem Je rze go. J. Re ty ka o złą cze -
niu się Jo wi sza z Sa tur nem w sierp niu 1563
ro ku.
Świat re ne san su to ogrom ny świat wy -

zwań, tak w wy mia rze wer ty kal nym, jak
i ho ry zon tal nym, cze go naj lep szą ilu stra cją
mo że być nie zwy kle cel na i po nad cza so wa
frasz ka Na ma te ma ty ka, oczy wi ście wiel kie -
go, czar no le skie go Ja na. 

A jed nak stu den tów Aka de mii Kra kow -
skiej za sko czył tekst jed ne go z pro fe so rów,
au to ra Geo me trii, to jest mier nic kiej na uki.
Za sko czył dzieł kiem pro stym, jak „sznur
mier ni czy”, jak że od le głym od roz wa żań,
za war tych w kon ge nial nych prze kła dach
dzieł Grze go rza z Na zjan zu. Oby dwie te
książ ki po wsta wa ły zresz tą nie mal rów no -
le gle. Jed nak roz trzą sa nia fi lo lo gicz ne
a przy ziem na co dzien ność, okra sza na spo -
ra mi o gra ni ce, to rzecz dru ga. Jesz cze
za cza sów Zyg mun ta Sta re go (a więc
za pa no wa nia po przed ni ka ostat nie go z Ja -
giel lo nów) pro blem miar był czymś nie zwy -
kle waż nym. Wy obraź my so bie kon se -
kwen cje przy ja ciel skie, lo kal ne, spo łecz ne
ze złe go, błęd ne go mie rze nia pól, dzia łek,
par cel, ale i „mie rze nia wy so ko ści, da le ko -
ści i głę bo ko ści”. A je śli do te go do cho dzą
róż ne mia ry prze strzen ne, ta kie jak: „łan
fran cu ski, łan fran koń ski (toż sa my z nie -
miec kim?), włó ka cheł miń ska na Ma zow -
szu”, ale też umie jęt no ści wy zna cza nia
„na sznu rze” pla cu, wów czas wca le nie dzi -
wi my się, że dla ro da ków pro fe so ra Grzep -
skie go – wte dy naj wy bit niej sze go hel le ni -
sty, waż niej sze by ło upo rząd ko wa nie miar,
po jęć, ka te go rii. Ogrom na eru dy cja, opar -
ta na sta ro żyt nej wie dzy i zna jo mo ści Eu -
kli de so wej geo me trii, po zwo li ła nadać uni -
wer sal ny wy miar prak tycz nym za sa dom
ów cze sne go mier nic twa. Po zwo li ła stwo -
rzyć spój ny sys tem, ujed no li co ny, któ ry eli -
mi no wał su biek tyw ność lo kal nej po li ty ki
„łor cy ko wej”.

Tym sa mym, kra kow ski uczo ny hel le ni -
sta, ży ją cy w la tach 1524-1570, wy peł nił za -
da nie Zyg mun ta Sta re go. Od niósł przy tym
wiel ki suk ces. Ów ry go ry sta „kła dą cy do snu
za miast po dusz ki Pię ciok siąg Moj że szo -
wy”, zy skał ogrom ne uzna nie u ko ry fe uszy

Pierw sza książ ka tech nicz na.
Sta ni sław Grzep ski:
Geo me tria, to jest mier nic ka

na uka (1566)

JAN MALICKI

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej

kontr re for ma cji: kar dy na ła Sta ni sła wa Ho -
zju sza i bi sku pa war miń skie go Mar ci na Kro -
me ra, au to ra wy da nej w Szwaj ca rii Po lo nii
o mo nu men tal nej hi sto rii na sze go kra ju
De ori gi ne et re bus ge stis Po lo no rum li bri
XXX. Za kon ge nial ny prze kład dwóch po -
ema tów pa try stycz nych. Dla ma lucz kich był
jed nak na de wszyst ko au to rem dzie ła, po -
rząd ku ją ce go co dzien ność.

Nic więc dziw ne go, że Sta ni sław Grzep -
ski za de dy ko wał Geo me trię swo je mu
ucznio wi Sta ni sła wo wi Mi ło szew skie mu. Pi -
sał tak: „Tę te dy ja ką kol wiek pra cą swą, ła -
ska wy Pa nie Mi ło szew ski, umy śli łem W.M
Pa nu i Przy ja cie lo wi, mnie oso bli wie ła ska -
we mu ofia ro wać: chcąc oka zać, że nie tyl -
ko za mło dych lat W.M kie dy za pra ecep to -
ra (prze wod ni ka) mnie W.M uży wać ra czył,
ale też i dziś, i za wż dy W.M rad słu żę. Amam
za to, że to pi sa nie mo je W.M się po do bać,
po nie waż jest rzecz no wa, a w ję zy ku na szym
przed tym nie sły cha na. A dru ga, że ją W.M
ofia ru je ten, na któ re go W.M z daw na ła skaw,
i w któ rym się W.M z mło dych lat swo ich
ko cha. Prze toż nie wąt pię, że ten ma ły upo -
mi nek W.M wdzięcz nie ra czy przy jąć ode

mnie na ten czas, aż do więt sze go da li Pan
Bóg nad cią gnie. Z tym sie W.M ła sce
po ruczam, z któ rej, aby mnie W.M nie ra czył
opusz czać ba rzo pro szę. W Kra ko wie 20 paź -
dzier ni ka ro ku 1565.” 

Nie za ska ku je mnie wła śnie ta ka de dy -
ka cja, kie ro wa na na rę ce daw ne go ucznia.
Sta ni sław Grzep ski do swo jej śmier ci
w cza sie wiel kiej, kra kow skiej za ra zy ro -
ku 1570, był ido lem stu denc kiej mło dzie -
ży. Pa mię tał o niej na wet w mo men tach
bar dzo trud nych dla sa mot ne go, star sze go
już pro fe so ra. W cza sie świąt. We wspo -
mnie niach Ślą za ka, sze ścio krot ne go rek to -
ra Aka de mii Kra kow skiej, Wa len te go Fon -
ta ny – któ ry za sły nął tym, iż w cza sie
stu denc kie go tu mul tu ura to wał ży cie bo -
se mu, ob ra ża ne mu, cią gnię te mu ku Wi śle
Fau sto wi So cy no wi, jed ne mu z naj świa tlej -
szych lu dzi pol skiej re for ma cji – za cho wał
się opis, spę dza nych w bur sie świąt. 

* * *
– Cho ro ba czar nej me lan cho lii – pi sał

Hen ryk Ba rycz – po ło ży ła kres ży ciu
Grzep skie go 1 grud nia 1570 ro ku. ■
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wspie rać i współ two rzyć tę biel ską
jed nost kę kul tu ry. 

Tra dy cja bi blio te kar ska Książ ni cy
Be skidz kiej się ga XVIII wie ku. Okres
ten był pierw szym zna czą cym mo men -
tem, kie dy duch dzie jów za ist niał na ty -
le moc no, aby po ru szyć los czło wie -
ka – Zyg mun ta Fröli cha – i je go ksią żek.
Biel ski pa try cjusz na mo cy te sta men tu
z dnia 26 paź dzier ni ka 1720 ro ku prze -
ka zał swój pry wat ny księ go zbiór mia stu
Biel sku. To da ta sym bo licz na, wy zna cza -
ją ca po czą tek dzia łal no ści pierw szej bi -
blio te ki po wszech nej ob sza ru ca łe go
Ślą ska Au striac kie go. Cie szyn po dob ny
księ go zbiór zy skał do pie ro w 1787 ro -
ku, a je go dar czyń cą był ad wo kat Bo gu -
mił Ru dolf Tscham mer. Do dat ko wo
Zyg munt Frölich ofia ro wał wspar cie
fi nan so we, prze zna czo ne na za kup ko -
lej nych ksią żek, z któ re go ko rzy sta no
przez osiem dzie siąt lat, a bi blio te ka
sta ła się chlu bą ca łe go mia sta, co po -
twier dza za pis w To po gra fii Ce sar sko -
-Kró lew skiej czę ści Ślą ska (1804): „Jest
za szczy tem dla tak ma łe go mia sta, ja kim
jest Biel sko, po sia da nie bi blio te ki pu -
blicz nej. Przy pusz czal nie za wie ra ona
głów nie praw ni cze dzie ła, ale rów nież
chy ba też i książ ki «do czy ta nia»; […]
moż na prze to ocze ki wać, że bę dzie się
ona cią gle roz ra sta ła”1. 

Na dzie je bi blio te kar stwa wpły nę ło
tak że po wsta nie Czy tel ni Pol skiej w Bia -
łej w 1873 ro ku. Jej głów nym ini cja to -
rem był no ta riusz Edward Stia sny, któ -
ry wzo ru jąc się na za ło że niach
cie szyń skie go „Sto wa rzy sze nia Czy tel -
ni Pol skiej ku wza jem nej po mo cy i na -
uce”, stwo rzył nie tyl ko bi blio te kę, ale
i pręż nie dzia ła ją cy – jak na owe cza -
sy – ośro dek oświa to wy i na ro do wo ścio -
wy dla Po la ków. W du chu war to ści pa -
trio tycz nych dzia ła ły tu licz ne
to wa rzy stwa, or ga ni za cje i gru py te atral -
ne, a sa ma bi blio te ka zrze sza ła czy tel -
ni ków rów nież na ro do wo ści nie miec kiej.

W ko lej nych la tach duch dzie jów,
któ re mu moż na by przy pi sać czu wa nie
nad cią gło ścią hi sto rycz ną bi blio tek
w Biel sku i Bia łej, oży wił się wraz
z po wo ła niem przez ks. Sta ni sła wa Sto -
ja łow skie go Do mu Pol skie go w 1902 ro -
ku. Sta no wił on ośro dek na ro do wy,
oświa to wy i kul tu ral ny, po sia da ją cy bi -
blio te kę, któ ra by ła miej scem gro ma dze -
nia się wspól no ty Po la ków.

Waż nym eta pem roz wo ju biel sko -
-bial skie go bi blio te kar stwa po II woj nie
świa to wej by ło nie mal rów no le głe po wo -
ła nie Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Biel sku w 1945 ro ku, Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej w Bia łej oraz Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Biel sku w 1948
ro ku. Ich po wsta nie za wdzię cza my lu -
dziom, któ rzy po łą czy li swo je do świad -
cze nie, za an ga żo wa nie i sza cu nek
do ksią żek. Szcze gól ną po sta cią by ła Ma -
ria Sar nic ka, któ ra z wiel kim od da niem
po świę ci ła się bi blio te kar stwu, wno sząc
istot ny wkład w roz wój me ry to rycz ny, or -
ga ni za cyj ny i prze strzen no -lo ka lo wy bi -
blio tek. Pod nio sła ich ran gę do zna czą -
cych in sty tu cji kul tu ral no -oświa to wych,

B
i blio te ka jest miej scem nie zwy kłym
i za ra zem sym bo licz nym. Sta no wi

znak cią gło ści kul tu ry ma te rial nej, spo -
łecz nej i du cho wej. W daw nych wie kach
ura sta ła do ran gi cen trum świa ta, ge nius
lo ci, miej sca, gdzie ucze ni po szu ki wa li
wie dzy i dys ku to wa li, a prze strzeń wy -
peł nia ły gro ma dzo ne zbio ry, nad któ ry -
mi uno sił się od wiecz ny duch dzie jów.

Czy dziś zdo ła li śmy za cho wać jesz cze
pa mięć o miej scach ta kich jak bi blio te -
ki, któ re od za wsze by ły ośrod ka mi in -
te lek tu al ne go i es te tycz ne go po zna nia?

Książ ni ca Be skidz ka w Biel sku -Bia -
łej to jed na z 16 bi blio tek po wia to wych

wo je wódz twa ślą skie go. Jest sa mo -
rzą do wą in sty tu cją kul tu ry. W swo ich
dzia ła niach łą czy za rów no tra dy cję 145-
le cia biel skie go czy tel nic twa, 70 lat do -
świad cze nia w pro wa dze niu i or ga ni za -
cji bi blio tek pu blicz nych, jak
i współ cze sne me to dy pra cy z czy tel -
ni ka mi, no we tech no lo gie in for ma cyj -
ne oraz ak tyw ność oświa to wą, edu ka -
cyj ną i wy sta wien ni czą. Obec ny pro fil
Książ ni cy Be skidz kiej zo stał wy pra co -
wa ny dzię ki dłu go let nie mu za an ga żo -
wa niu dy rek to rów, ka dry kie row ni -
czej, bi blio te ka rzy, czy tel ni ków,
me ce na sów kul tu ry oraz osób chcą cych

Duch biblioteki.

Krót ka hi sto ria
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kiupo wszech nia ją cych do stęp do wie dzy
i ksią żek na te re nie Biel ska i Bia łej. Dzię -
ki jej pra cy zbio ry pu blicz ne zy ska ły wy -
miar nie tyl ko ma te rial ne go do bra kul -
tu ry, ale tak że war tość du cho wą
i sym bo licz ną. 

Hi sto ria biel skie go bi blio te kar stwa
zo sta ła ukształ to wa na przez wy da rze nia
spo łecz ne, kul tu ral ne, jak rów nież de cy -
zje praw ne i ad mi ni stra cyj ne. W 1951 ro -
ku po łą czo no w jed ną struk tu rę Biel sko
i Bia łą, tym sa mym for mal nie ze spo lo -
no bi blio te ki, na da jąc im na zwę Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Biel sku -Bia łej.
Pod sta wo wą jej ak tyw no ścią sta ły się
pro pa go wa nie czy tel nic twa, dzia łal ność
edu ka cyj na i wy sta wien ni cza. Na częst -
sze za in te re so wa nie książ ką wpły nę ło
tak że to, że za czął wzra stać au to ry tet pra -
cow ni ka kul tu ral no -oświa to we go, a za -
wo dy na uczy cie la czy bi blio te ka rza zy -
ska ły no wą ran gę i zna cze nie. 

W la tach 70. XX wie ku Miej ska Bi -
blio te ka Pu blicz na za li cza na by ła do tzw.
bi blio tek wiel ko miej skich, o czym de -
cy do wa ła licz ba miesz kań ców prze kra -
cza ją ca 100 ty się cy. Do gra nic ad mi ni -
stra cyj nych mia sta włą cza no gro ma dy,
m.in.: Ka mie ni cę, Mi ku szo wi ce Ślą -
skie i Kra kow skie, Ko mo ro wi ce, Hałc -
nów, Stra con kę, po wsta wa ły też no we
osie dla miesz ka nio we, a wraz z ni mi
punk ty, a na stęp nie fi lie bi blio tecz ne.
Dzię ki te mu do stęp do czy tel nic twa
zy ski wa ło co raz wię cej miesz kań ców,
a we wnętrz na struk tu ra bi blio te ki ule ga -
ła roz bu do wa niu.

Na stęp nym eta pem, ja ki wy ło nił się
i urze czy wist nił w pro ce sie hi sto rycz nym
w ra mach ko lej ne go prze kształ ce nia
ad mi ni stra cyj ne go, by ło po wo ła nie
w 1975 ro ku Wo je wódz kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej. By ła to zmia na nie tyl ko for -
mal na, ale i sta tu to wa, na mo cy któ rej
biel ska pla ców ka sta ła się in sty tu cją nad -
zo ru ją cą po zo sta łe bi blio te ki daw ne go
wo je wódz twa ślą skie go. W Wo je wódz -
kiej Bi blio te ce Pu blicz nej go ści li pi sa -
rze, wy daw cy, wy kła dow cy, na ukow cy,
ar ty ści i pa sjo na ci. Od wie dza li ją lu dzie
sce ny, m.in. Be ata Tysz kie wicz, po li ty -
ki, np. ów cze sny mi ni ster kul tu ry i sztu -
ki Zyg munt Naj do wski, biel scy po -
eci – Mie czy sław Stanc lik, Le szek
Mech, pla sty cy, m.in. Jan Gra bow ski.
Swo je miej sce znaj do wa ły tu tak że gru -
py nie zwią za ne bez po śred nio z książ ką:
nu mi zma ty cy, pa sjo na ci ar che olo gii czy
espe ran ty ści.

Rok 1999 na dał biel skiej bi blio te ce
obec ny kształt. W związ ku z po dzia łem
ad mi ni stra cyj nym kra ju Wo je wódz ka Bi -
blio te ka Pu blicz na zo sta ła prze kształ co -
na w Miej ską Bi blio te kę Pu blicz ną,
a na stęp nie na mo cy uchwa ły z dnia 8
czerw ca 1999 ro ku zy ska ła no wą na -
zwę – Książ ni ca Be skidz ka w Biel sku -
-Bia łej i zo stał jej nada ny Sta tut. Jest to
naj więk sza bi blio te ka pu blicz na na po -
łu dniu wo je wódz twa ślą skie go. Jej or -
ga ni za to rem zo sta ło mia sto Biel sko -
-Bia ła na pra wach po wia tu. Od 2001
ro ku na pod sta wie po ro zu mie nia po mię -
dzy Pre zy dium Mia sta Biel ska -Bia łej

i Sta ro stą Biel skim peł ni funk cję bi blio -
te ki po wia to wej wzglę dem 10 bi blio tek
gmin nych (w Be stwi nie, Bucz ko wi -
cach, Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, Ja sie -
ni cy, Ja wo rzu, Ko zach, Po rąb ce, Szczyr -
ku, Wi la mo wi cach, Wil ko wi cach). W jej
struk tu rze funk cjo nu je 11 dzia łów (Dział
Udo stęp nia nia Zbio rów, Dział Udo -
stęp nia nia Zbio rów dla Dzie ci, Dział In -
for ma cyj no -Bi blio gra ficz ny i Zbio rów
Re gio nal nych, Dział Zbio rów Spe cjal -
nych, Dział Gro ma dze nia i Opra co wa -
nia Zbio rów, Dział Ani ma cji, Pro mo cji
i Mar ke tin gu, Sa mo dziel ne Sta no wi sko
In struk cyj no -Me to dycz ne, Dział In for -
ma ty ki, Dział Or ga ni za cyj ny, Dział Fi -
nan so wo -Księ go wy, Dział Ad mi ni stra -
cyj no -Go spo dar czy), któ re z la ta mi
wy pra co wa ły za ple cze or ga ni za cyj ne,
ka dro we i ma te rial ne. Książ ni ca Be -
skidz ka po sia da 17 fi lii bi blio tecz nych,
zlo ka li zo wa nych na te re nie mia sta oraz
6 punk tów spe cja li stycz nych, m.in.
w biel skim Aresz cie Śled czym.

Jej pod sta wo wym za da niem jest gro -
ma dze nie i udo stęp nia nie bo ga tych
zbio rów, li czą cych po nad 630 ty się cy
ksią żek i ma te ria łów po zak siąż ko wych.
Wśród nich szcze gól nie cen ne są uni ka -
to we do ku men ty ży cia spo łecz ne go
i sta ro dru ki. Po nad to ofe ru je sze ro ki wy -
bór cza so pism oraz moż li wość ko rzy sta -
nia z baz da nych, m.in. ka ta lo gu OPAC,
Be skidz kie go ABC i Da tow ni ka Re gio -
nal ne go, któ re po zwa la ją na sa mo dziel -
ne po głę bia nie wie dzy na te mat hi sto rii
mia sta i re gio nu. 

Książ ni ca Be skidz ka współ pra cu je
z in sty tu cja mi, uczel nia mi oraz pla -
ców ka mi kul tu ral no -oświa to wy mi. W ra -
mach po ro zu mie nia z bi blio te ka mi part -
ner ski mi we Fryd ku -Mist ku i Ży li nie
re ali zu je pro gram z za kre su czy tel nic twa
„Be ski dy bez gra nic”. Zna czą cy stał się
mię dzy na ro do wy kon kurs Two rzy my
wła sne wy daw nic two, skie ro wa ny
do dzie ci, mło dzie ży i osób nie peł no -
spraw nych. Du żym za in te re so wa niem
cie szą się tak że cy klicz ne fe sti wa le kul -
tu ry i li te ra tu ry sło wac kiej, cze skiej
i wę gier skiej, słu żą ce prze ła my wa niu ba -

rier kul tu ro wych, na wią zy wa niu kon tak -
tów oraz po zna wa niu twór czo ści fil mo -
wej, mu zycz nej, pla stycz nej i li te rac kiej
są sied nich kra jów.

Po nad to Książ ni ca Be skidz ka pro po -
nu je swo im czy tel ni kom bo ga tą ofer tę
edu ka cyj ną, obej mu ją cą dzia łal ność
skie ro wa ną do róż nych grup wie ko -
wych – od przed szko la ków po stu den tów.
Kon kur sy, warsz ta ty li te rac kie i re gio nal -
ne sta no wią do sko na łe uzu peł nie nie
pro gra mu edu ka cyj ne go szkół i pla có wek
wy cho waw czych. 

Książ ni ca Be skidz ka or ga ni zu je tak że
licz ne pre lek cje, spo tka nia au tor skie,
pro mo cyj ne, in for ma cyj ne, li te rac kie,
hi sto rycz ne oraz pro wa dzi dzia łal ność
wy sta wien ni czą. Włą cza się w ogól no -
pol skie pro gra my i pro jek ty, ob cho dzi
rocz ni ce wy da rzeń waż nych dla lo kal nej
spo łecz no ści oraz an ga żu je się w ochro -
nę dzie dzic twa re gio nal ne go. 

Od wie lu lat w pra cy z czy tel ni ka mi
sto su je spraw dzo ne me to dy dzia łań, mo -
de lu jąc je i do sto so wu jąc do no wych po -
trzeb i kul tu ry czy tel ni czej. Za swo ją pra -
cę i osią gnię cia bi blio te ka zo sta ła
nie jed no krot nie do ce nio na i wy róż nio na
w ogól no pol skich kon kur sach i pro gra -
mach, któ re sku pia ją się wo kół pro mo cji
czy tel nic twa, ksią żek i li te ra tu ry. 

W tym ro ku Książ ni ca Be skidz ka
ob cho dzi szcze gól ny czas ju bi le uszy.
War to więc z no stal gią spoj rzeć na hi -
sto rię i wy da rze nia, któ re przez la ta
kształ to wa ły jej cha rak ter i obu dzić du -
cha dzie jów. To on in spi ro wał bi blio te -
ka rzy, pro wa dził czy tel ni ków przez re -
ga ły peł ne wie dzy oraz kształ to wał
prze strzeń na ro do wą, spo łecz ną i ad mi -
ni stra cyj ną dla biel skie go bi blio te kar -
stwa. Po dą żaj my za nim w stro nę otwar -
tej księ gi, ko rzy sta jąc z ca łe go bo gac twa
zbio rów pu blicz nych i dzia łal no ści kul -
tu ral nej bi blio tek.

■

________

1 Cyt. za: W. Imiel ski, Naj star sza bi blio -
te ka pu blicz na na Ślą sku, „Ka len darz Be -
skidz ki” 1970, s. 99.
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7
wrze śnia 2018 ro ku w Ga le rii Ar ty stycz -
nej na Pla cu Grun waldz kim w Ka to wi cach

od by ło się uro czy ste od sło nię cie rzeź by
upa mięt nia ją cej Ta de usza Ki jon kę. „Spo ty -
ka my się z oka zji 153. rocz ni cy nada nia praw
miej skich Ka to wi com, by upa mięt nić pa mięć
wy bit ne go twór cy i spo łecz ni ka” – mó wi ła
dr Vio let ta Rot ter -Ko ze ra, pro wa dzą ca spo -
tka nie. 

Uro czy stość roz po czę ła się ode gra niem
hej na łu mia sta Ka to wi ce oraz po wi ta niem
przy by łych go ści. Wśród nich zna leź li się:
Mar cin Kru pa – Pre zy dent Mia sta Ka to wi -
ce, Zo fia Ki jon ka – żo na po ety, Ju sty na Ki -
jon ka – cór ka twór cy, Ali na i An drzej Grzy -
bow scy – pro jek tan ci Pla cu Grun waldz kie go
i po my sło daw cy Ga le rii Ar ty stycz nej, To -
masz We nklar – ar ty sta -rzeź biarz, wy ko naw -
ca po pier sia Ta de usza Ki jon ki, Łu kasz Go -
ik – szef Ope ry Ślą skiej w By to miu oraz prof.
Ma rian Ki siel i dr Ta de usz Sier ny – re dak -
to rzy cza so pi sma „Śląsk”, jak rów nież bro -
szu ry po świę co nej po ecie. 

W ostat nich la tach na Pla cu Grun waldz -
kim od sło nię to rzeź by Zbi gnie wa Cy bul skie -
go, Ka ro la Stryi, Paw ła Stel le ra, Sta ni sła wa
Li go nia, Wil hel ma Szew czy ka, Je rze go Du -
dy -Gra cza, Alek san dry Ślą skiej, Sta ni sła wa
Ha dy ny, Bo gu mi ła Ko bie li, Al fre da Szklar -
skie go, Adol fa Dy ga cza, Hen ry ka Mi ko ła ja
Gó rec kie go, Woj cie cha Ki la ra, An drze ja
Urba no wi cza, Ja na „Kyk sa” Skrze ka, Teo -
fi la Ociep ki, a w ubie głym ro ku An to nie go

Ha lo ra. Od 2004 ro ku zo sta ją or ga ni zo wa -
ne ple bi scy ty, prze pro wa dza ne wśród miesz -
kań ców mia sta. Gło su ją oni, któ ra z po sta -
ci ma zo stać upa mięt nio na w ga le rii.
W te go rocz nej edy cji ple bi scy tu no mi no wa -
no dzie więć oso bi sto ści. Mar cin Kru pa,
Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce, po prze pro wa -
dze niu son da żu wśród miesz kań ców Ka to -
wic, pod jął de cy zję o upa mięt nie niu Ta de usza
Ki jon ki. 

Dr Vio let ta Rot ter -Ko ze ra – przy po mnia -
ła po stać i do ro bek Ta de usza Ki jon ki, cy tu -
jąc m.in. je go sło wa: „Je stem Ślą za kiem z Ra -
dli na, Po la kiem ze Ślą ska. Śląsk jest
miej scem pod sta wo wym w mo jej bio gra fii
i ży cio wych de cy zji, z któ ry mi się iden ty fi -
ku ję”. Ta de usz Ki jon ka był wier ny tej de wi -
zie ca łe ży cie. Ja ko li te rat, po eta, pu bli cy sta,
au tor utwo rów sce nicz nych, dzien ni karz,
kry tyk li te rac ki, te atral ny, wy daw ca, spo łecz -
nik, pa trio ta. Uro dził się 10 li sto pa da 1936
ro ku w Ra dli nie, nie opo dal Ryb ni ka. Czę sto
pod kre ślał, że cha rak ter Ślą ska i je go miesz -
kań ców kształ to wa ły je go oso bo wość
od wcze sne go dzie ciń stwa. Za py ta ny po la -
tach kim był by bez Ślą ska od po wie dział:
„Czło wie kiem in nej toż sa mo ści, z in ną bio -
gra fią. Pew nie nie miał bym żo ny Ślą zacz ki,
więc nie po wio dło by mi się tak w ży ciu ro -
dzin nym. Nie miał bym tak wy ra zi ste go po -
strze ga nia spraw spo łecz nych, bo one nie mo -
gą funk cjo no wać w abs trak cji, mu szą być
wpi sa ne w kon kret”. Po ukoń cze niu Tech ni -

Od sło nię cie rzeź by

upa mięt nia ją cej

Ta de usza Ki jon kę

KATARZYNA NIESPOREK

kum Bu do wy Ma szyn Gór ni czych w Ryb ni -
ku, za miesz kał w Ka to wi cach i za spra wą
Wil hel ma Szew czy ka zwią zał się z Ko łem
Mło dych przy Związ ku Li te ra tów Pol skich.
„Ja ko po eta za de biu to wał już na pierw szym
ro ku stu diów po lo ni stycz nych na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim. […] już w 1955 ro ku
opu bli ko wa no je go tryp tyk pt. Kon stan ty no -
pol Mic kie wi cza, za któ ry otrzy mał pierw szą
na gro dę w kon kur sie stu denc kim. De biu tem
książ ko wym był tom po ezji Wi tra że, wy da -
ny w 1959 ro ku. Za na stęp ny zbiór wier szy
Rzeź ba w czar nym drze wie otrzy mał na gro -
dę im. An drze ja Bur sy. Ko lej ny tom Ka mień
i dzwo ny wy róż nio no dwo ma pre sti żo wy mi
na gro da mi. Na stęp nie wy dał m.in. to my:
Pod Akro po lem, Śnieg za śnie giem, Czas za -
mar ły, Echa, La bi ryn ty. Pięć po ema tów pol -
skich oraz słyn ne 44 so ne ty bry now skie, no -
mi no wa ne do fi na łu po etyc kiej na gro dy
Or fe usza za naj lep szy tom wier szy 2014 ro -
ku, a tak że to mik Sło wo w sło wo. […] „Pi -
sa nie dla mnie to jest dzia łal ność bez in te re -
sow na, nie na sta wio na na ża den zysk ani
po klask, choć chcę w ten spo sób wy ra zić sie -
bie i swo je ist nie nie. Mo ja twór czość pod po -
rząd ko wa na jest zma ga niu się z pa mię cią, cie -
le sno ścią i śmier cią” – tak mó wił Ta de usz
Ki jon ka. Kie dy pra co wał w Pol skim Ra diu
pi sał słu cho wi ska, współ pra co wał rów nież
z Te le wi zją Pol ską – w 1977 ro ku za pro po -
no wa no mu na trzy mie sią ce, jak wspo mi nał
z uśmie chem po la tach, sta no wi sko kie -
row ni ka li te rac kie go Ope ry By tom skiej.
Peł nił ją przez nie mal pięć de kad, aż do 2013
ro ku, ale de fac to z Ope rą Ślą ską był zwią -
za ny do koń ca swych dni. W 1995 ro ku utwo -
rzył słyn ny mie sięcz nik spo łecz no -kul tu -
ral ny „Śląsk”, któ re go zo stał dłu go let nim
re dak to rem na czel nym. Ar ty kuł wstęp ny
pierw sze go nu me ru no sił wy mow ny ty tuł
[…] Po pierw sze Śląsk. […] „Był czło wie -
kiem bar dzo cie płym, ro dzin nym, dba ją cym
o przy ja ciół, sta ra ją cym się lu dzi łą czyć, a nie
dzie lić” – tak wspo mi na go prof. Ma rian Ki -
siel, któ ry do da je: «To był je den z wiel kich
pi sa rzy na Ślą sku. Po śmier ci Net za,
po śmier ci Ki jon ki zo sta li śmy osa mot nie ni»”.
Zmarł 30 czerw ca 2017 ro ku”. 

Po przed sta wie niu syl wet ki twór cy głos zo -
stał od da ny Mar ci no wi Kru pie, Pre zy den to -
wi Mia sta Ka to wi ce: „Bar dzo się cie szę, że
dzi siaj, tu taj, nie ja ko rok po śmier ci Ta de usza
Ki jon ki mo że my znów po wró cić pa mię cią
do je go twór czo ści, do je go za sług. Za sług,
któ re są ab so lut nie czymś wiel kim dla kul -
tu ry i hi sto rii na sze go mia sta i na sze go re gio -
nu. […] To czło wiek, któ ry za ra żał swo ją
umie jęt no ścią or ga ni zo wa nia wie lu róż -
nych, waż nych dzia łań na rzecz kul tu ry na -
sze go re gio nu. Cza so pi smo «Śląsk» jest,
moż na po wie dzieć, «dziec kiem» Ta de usza
Ki jon ki. […] My ślę, że po je go sło wach nie
do koń ca po zo sta ła pust ka, bo lu dzie, któ rzy
czer pa li od Ta de usza Ki jon ki, od Fe lik sa Net -
za są. Po wsta je ko lej ne po ko le nie twór ców,
któ rzy na fun da men cie te go, co zo sta ło
stwo rzo ne, da lej two rzą swo je dzie ła. Je stem
bar dzo dum ny, że ta ga le ria nam się po więk -
sza. Je stem bar dzo dum ny z te go, że ma my
tu taj w Ka to wi cach wspa nia łych lu dzi, któ -
rzy są god ni ta kich upa mięt nień i nie tyl ko
ta kich. To jest pew ny sym bol, któ ry ma nam
przy po mi nać o wiel kich lu dziach mia sta
Ka to wi ce, Gór ne go Ślą ska i na sze go kra ju”. 

Upa mięt nia ją cą po etę rzeź bę Pre zy dent od -
sło nił wraz z Zo fią i Ju sty ną Ki jon ką. Wła -
dzom mia sta oraz ze bra nym go ściom na Pla -
cu Grun waldz kim na ko niec uro czy sto ści
po dzię ko wa ła żo na twór cy. ■
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie sięcz ni ka „Śląsk” na 2019 rok!

Wy star czy wy ciąć i wy peł nić
za miesz czo ny obok blan kiet, a na stęp nie do ko nać

prze le wu na wska za ne kon to.

*
Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je

sys te ma tycz ną do sta wę pi sma 
do oso by za ma wia ją cej!

*
Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go

eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 zło te

Pre nu me ra ta pół rocz na – 42 zło te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 zło tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 zło tych.

*
Dzię ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„Śląsk” uka zu je się przez 12 mie się cy w ro ku.

*
Za chę ca my tak że do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com

*
PO LEĆ „ŚLĄSK” SWO IM ZNA JO MYM

I PRZY JA CIO ŁOM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE ŚLĄSK!

✂
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VI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal

im. Krzysz to fa Pen de rec kie go

ZA BRZE. Krzysz tof Pen de rec ki – pa tron fe sti wa lu ob cho -
dzi w tym ro ku 85. uro dzi ny. W trak cie pię ciu ostat nich edy -
cji pu blicz ność mo gła po dzi wiać wie lu zna ko mi tych ar ty stów
oraz ze spo łów ka me ral nych świa to we go for ma tu – jed nak
po raz pierw szy jed nym z głów nych wy da rzeń był wy stęp za -
gra nicz nych go ści w sym fo nicz nym skła dzie! 19 wrze śnia
w Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu or kie stra Fil har mo nii
z Es sen pod ba tu tą Frie dri cha Ha ide ra za pre zen to wa ła obok
dwóch prze pięk nych Ada giów Krzysz to fa Pen de rec kie go
z Ra ju Utra co ne go oraz z III Sym fo nii słyn ny Kon cert klar -
ne to wy Mo zar ta A -dur (KV 622) oraz IV Sym fo nię f -moll
op. 36 Pio tra Czaj kow skie go. Es seń scy Fil har mo ni cy tym ra -
zem w ka me ral nym skła dzie wy stą pi li rów nież 17 wrze -
śnia, 320 me trów pod zie mią w Ko pal ni Gu ido, pre zen tu jąc
jed no z naj po pu lar niej szych ar cy dzieł mu zy ki ka me ral nej: Sep -
tet Es -dur op. 20 Lu dwi ga van Beetho ve na i Kwar tet klar ne -
to wy K. Pen de rec kie go.

Me tro po lia GZM i Me tro po lia Ruh ry

chcą współ pra co wać. Pod pi sa no list in ten cyj ny

KA TO WI CE. Pod pi sa ny list in ten cyj ny otwie ra dro gę
do współ pra cy po mię dzy są sia du ją cy mi ze so bą me tro po lia -
mi. Po le gać ma ona mię dzy in ny mi na wy mia nie in for ma cji,
two rze niu grup ro bo czych, wy pra co wy wa niu re ko men da cji,
opra co wy wa niu pro gra mów współ pra cy, wza jem nym in for -
mo wa niu się o pro jek tach, po dej mo wa niu wspól nych dzia łań,
wspie ra niu się we wspól nych dzia ła niach – w tym w ini cja -
ty wach wspól no to wych i pro gra mach unij nych, udo stęp nia -
niu oraz wy pra co wy wa niu do brych prak tyk oraz wspól nym
uczest nic twie w wy da rze niach mię dzy na ro do wych. W do ku -
men cie wska za no rów nież ob sza ry, w ra mach któ rych obie me -
tro po lie mo gły by ko ope ro wać. Cho dzi o spra wy zwią za ne m.in.
z pla no wa niem prze strzen nym, pro ce sem trans for ma cji go spo -
dar ki prze my słu cięż kie go do go spo dar ki opar tej na wie dzy,
re wo lu cją prze my sło wą 4.0, wy zwa nia mi zwią za ny mi ze zmia -
na mi kli ma tu, zin te gro wa ną mo bil no ścią miej ską,
roz wo jem kul tu ral nym i usług me tro po li tal nych, mię dzy na -
ro do wą i kra jo wą pro mo cją re gio nów i me tro po lii, wspól nym
uczest nic twem w wy da rze niach mię dzy na ro do wych np.
CO P24. Pod pi sa ny list in ten cyj ny to do pie ro pierw szy etap
na wią za nej for mal nie współ pra cy po mię dzy obie ma me tro -
po lia mi. Umo wa, któ ra uszcze gó ło wi za kres i for mę wspól -
nych dzia łań, po win na zo stać pod pi sa na jesz cze w tym ro ku.
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Fe sti wal Mu zycz ny im. Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go
„U źró deł sła wy”

RYB NIK. VI edy cja Fe sti wa lu Mu zycz ne go im. Hen ry ka Mi -
ko ła ja Gó rec kie go „U źró deł sła wy” roz po czę ła się w nie -
dzie lę (7.10). Ini cja to rem się gnię cia do „źró deł sła wy”
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go by ło To wa rzy stwo Mu zycz -
ne im. Bra ci Sza fran ków w Ryb ni ku, po wo ła ne w 1996 r.
w ce lu re ak ty wo wa nia Fil har mo nii Ryb nic kiej, do dziś
funk cjo nu ją cej w je go struk tu rach. For mu ła fe sti wa lu „U źró -
deł sła wy” jest bar dzo po jem na, bo oprócz dzieł Gó rec kie -
go i in nych utwo rów z mu zycz nej kla sy ki, w pro gra mie każ -
dej z do tych cza so wych edy cji by ły też pro jek ty jaz zo we.
Wśród ar ty stów, któ rzy, obok Fil har mo nii Ryb nic kiej i lo kal -
nych chó rów, wy stą pi li w ko lej nych od sło nach fe sti wa lu, by -
li m.in. Ka ja Dan czow ska i Piotr Pław ner (skrzyp ce), kwar -
tet smycz ko wy NO SPR Fo ur Strings, Wie sław Pie re go ról ka
i The Cre amy Jazz Qu in tet, w 2014 r. ryb nic ką or kie strę po -
pro wa dził m.in. Je rzy Mak sy miuk, a w ro ku 2017 jed nym z fe -
sti wa lo wych kon cer tów uczczo no 70. uro dzi ny Ada ma Ma -
ko wi cza i przy zna nie mu z tej oka zji ty tu łu Ho no ro we go
Oby wa te la Ryb ni ka. To wa rzy stwo Mu zycz ne im. Bra ci
Sza fran ków w Ryb ni ku jest waż nym ani ma to rem kul tu ry mu -
zycz nej w Ryb ni ku i re gio nie: or ga ni zu je przy wspar ciu mia -
sta kil ka kon cer tów fil har mo nicz nych oraz edu ka cyj nych rocz -
nie, kon ty nu uje w Ryb ni ku tra dy cję Dni Ce cy liań skich,
a w 2013 r., za ini cjo wa ło wy da rze nie mu zycz ne, ma ją ce na ce -
lu nie tyl ko po pu la ry za cję mu zy ki Hen ry ka M. Gó rec kie go,
ale przy bli że nie je go syl wet ki i miejsc, z któ ry mi był zwią -
za ny. Stąd po mysł, by po szcze gól ne kon cer ty od by wa ły się
w miej scu uro dze nia sław ne go kom po zy to ra – Czer ni cy,
w Ry duł to wach, gdzie ukoń czył szko łę śred nią i pod jął pierw -
szą pra cę oraz w Ryb ni ku, gdzie roz po czął mu zycz ną edu -
ka cję. Dwie pierw sze edy cje fe sti wa lu (2013, 2014) od by -
ły się w ma ju, ko lej ne, w tym te go rocz na, w paź dzier ni ku.
Fe sti wal jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, a pa tro nu je mu Pre zy dent
Mia sta Ryb ni ka. Fe sti wal jest też for mą po pu la ry za cji kul -
tu ry mu zycz nej w ogó le, a je go sze ro ka for mu ła po zwa la
na wpro wa dze nie do pro gra mu róż nych kom po zy to rów
i epok, a tak że ga tun ków mu zycz nych, co po zwa la two rzyć
pro jek ty in spi ro wa ne kom po zy cja mi Gó rec kie go. Kil ka krot -
nie na sce nie Te atru Zie mi Ryb nic kiej, a tak że w ba zy li ce św.
An to nie go w ra mach te go wy da rze nia mia ły miej sce kon cer -
ty spe cjal ne.

Ka to wi ce mia stem fa chow ców

KA TO WI CE. Urząd Mia sta Ka to wi ce wraz z part ne ra mi przy -
stę pu je do re ali za cji pi lo ta żu pro jek tu Ka to wi ce Mia stem Fa -
chow ców; pod pi sa no już po ro zu mie nia z 10 pod mio ta mi. Pro -
jekt, któ ry w szko łach jest re ali zo wa ny od po cząt ku ro ku
szkol ne go ma na ce lu zwięk sze nie po zio mu wie dzy i świa -
do mo ści spo łecz nej w za kre sie du al ne go sys te mu kształ ce -
nia, a tak że uka za nie bo ga tej ofer ty mia sta Ka to wi ce w za -
kre sie moż li wo ści roz wo ju za wo do we go. Ad re sa ta mi pro jek tu
i uczest ni ka mi wi zyt stu dyj nych u Part ne rów bę dą ucznio wie
klas VIII szkół pod sta wo wych oraz klas III gim na zjów. Wi -
zy ty te bę dą oka zją do po zna nia m.in. spe cy fi ki da ne go za -
wo du, or ga ni za cji dnia pra cy oraz roz mo wy z sa mym pra co -
daw cą. Ucznio wie bę dą mo gli po znać, ta kie za wo dy, jak:
ku charz, ho te larz, kel ner, han dlo wiec, me cha tro nik, au to ma -
tyk, ma new ro wy, usta wiacz, re wi dent ta bo ru, ma szy ni sta, dys -
po zy tor, gór nik, me cha nik, mu rarz, tyn karz, mon ter za bu do -
wy i ro bót wy koń cze nio wych w bu dow nic twie, tech nik
ob słu gi tu ry stycz nej, mon ter, elek tro mon ter, spa wacz, elek -
tryk, ener ge tyk, la kier nik oraz bla charz – do da je na czel nik.
Re ali za cja wi zyt stu dyj nych pla no wa na jest w okre sie
od wrze śnia 2018 r. do li sto pa da 2018 r. Pod su mo wa nie pro - 83

jek tu od bę dzie się w ra mach fe sti wa lu Się gnij po za wód, pod -
czas któ re go Part ne rzy bę dą mieć moż li wość za pre zen to wa -
nia pro fi lu swo ich dzia łal no ści. Part ne ra mi pro jek tu są:
BFC Nie ru cho mo ści, GA STRO -MAR s.c., Or bis S.A. Od dział
No vo tel Ka to wi ce Cen trum, ifm elec tro nic Sp. z o.o., Pol ska
Gru pa Gór ni cza S.A., PKP CAR GO S. A. Po łu dnio wy Za kład
Spół ki, Pro In west Sp. z o.o., Ślą ska Izba Tu ry sty ki, Tau ron
Pol ska Ener gia S.A. oraz TP -Au to -Kom pleks.

W 2018 ro ku pro jekt bę dzie re ali zo wa ny ja ko pi lo taż i sta -
no wi od po wiedź na zmia ny wi docz ne na ryn ku pra cy.
Obec nie  moż na za ob ser wo wać wy raź ny de fi cyt pra cow ni -
ków trud nią cych się za wo da mi rze mieśl ni czy mi, sta no wią -
cy mi pod sta wę pra wi dło we go roz wo ju go spo dar cze go.
Dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach pro jek tu ma ją na ce -
lu  zwięk sze nie licz by rze mieśl ni ków w mie ście, zmniej sze -
nie od pły wu  mło dych lu dzi do in nych miast w ce lu zna le -
zie nia pra cy w za wo dzie, przy wró ce nie rów no wa gi  na ryn ku
pra cy oraz przy czy nią się do roz wo ju go spo dar cze go Mia -
sta Ka to wi ce. 

IV Ślą skie Tar gi Książ ki

KA TO WI CE. 4. Ślą skie Tar gi Książ ki, od by ły się w Ka to wi -
cach w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym
w dniach12-14 paź dzier ni ka 2018 ro ku. Mia stem – Współ go -
spo da rzem Tar gów są Ka to wi ce, part ne rem me ry to rycz nym spół -
ka Tar gi Książ ki, za or ga ni za cję wy ko naw czą od po wia da fir -
ma Mu ra tor EXPO. Wśród pa tro nów ho no ro wych jest
Bi blio te ka Ślą ska. Tar gi Książ ki w Ka to wi cach, za in au gu ro -
wa ne w 2015 r., ofe ru ją mi ło śni kom li te ra tu ry do sko na łą oka -
zję do spo tkań z wy bit ny mi twór ca mi – pi sa rza mi i po eta mi,
ilu stra to ra mi i tłu ma cza mi, tak że zna ny mi i lu bia ny mi oso bi -
sto ścia mi świa ta kul tu ry i sztu ki, są im pul sem roz wi ja ją cym pa -
sję czy ta nia i oka zją do za ku pu ksią żek w do brych ce nach. Skie -
ro wa ne są przede wszyst kim do czy tel ni ków, ale też do grup
za wo do wych, któ re książ kę two rzą i pro mu ją – au to rów, tłu -
ma czy, wy daw ców, po li gra fów, księ ga rzy, bi blio te ka rzy tak -
że kry ty ków li te rac kich, dzien ni ka rzy i blo ge rów. Pre zen ta cji
ofer ty bli sko 150 wy daw nictw to wa rzy szy róż no rod ny i bo ga -
ty pro gram wy da rzeń – spo tka nia z au to ra mi, de ba ty, wy da rze -
nia ar ty stycz no -li te rac kie i licz ne atrak cje dla dzie ci. Waż ne miej -
sce Ślą skich Tar gi Książ ki w ka len da rzu im prez kul tu ral nych
Ka to wic po twier dza bi lans trze ciej edy cji – 108 au to rów z Pol -
ski i za gra ni cy, 144 wy staw ców oraz re kor do wa, 34-ty sięcz -
na pu blicz ność!

Na gro dy Kie pu ry dla ar ty stów Ope ry Ślą skiej

BY TOM. Tro je Ar ty stów Ope ry Ślą skiej zna la zło się wśród
lau re atów XII Te atral nych Na gród Mu zycz nych im. Ja na Kie -
pu ry. Sta tu et ki roz da no pod czas ga li, któ ra od by ła się
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie. Na gro dy przy zna no
w 18 ka te go riach.

W ka te go rii NAJ LEP SZY DY RY GENT trium fo wał Bas -
sem Aki ki, Dy rek tor Ar ty stycz ny Ope ry Ślą skiej, do ce nio ny
za ope rę Ro meo i Ju lia Char les’a Gou no da, zre ali zo wa ną przez
Ope rę Ślą ską w By to miu. W ka te go rii NAJ LEP SZA ŚPIE -
WACZ KA OPE RO WA zwy cię ży ła Ewa Maj cher czyk, któ ra
zo sta ła na gro dzo na za ro lę  Ju lii w ope rze Ro meo i Ju lia Char -
les’a Gou no da, zre ali zo wa nej przez Ope rę Ślą ską w By to miu.
W ka te go rii NAJ LEP SZY DE BIUT na gro da tra fi ła do Sła -
wo mi ra Na bor czy ka, za ro lę Edwi na w ope ret ce Księż nicz -

ka czar da sza Em me ri cha Kálmána, zre ali zo wa nej przez
Ope rę Ślą ską w By to miu.

Te atral ne Na gro dy Mu zycz ne im. Ja na Kie pu ry są je dy ny -
mi w Pol sce na gro da mi dla te atral ne go śro do wi ska mu zycz -
ne go. Od 2006 r. przy zna je je Ma zo wiec ki Te atr Mu zycz ny
imie nia Ja na Kie pu ry w War sza wie. 
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In au gu ra cja se zo nu

BY TOM. Na in au gu ra cję 74 se zo nu ar ty stycz ne go Ope ra Ślą -
ska w By to miu wy sta wi ła Hal kę Sta ni sła wa Mo niusz ki z li -
bret tem Wło dzi mie rza Wol skie go, or kie strą dy ry go wał Ste -
phen El le ry. 

No we obiek ty wpi sa ne na III edy cję Pol skiej Li sty

Kra jo wej Pro gra mu UNE SCO Pa mięć Świa ta

WAR SZA WA. Co dwa la ta Pol ska Li sta Kra jo wa Pro gra mu
UNE SCO Pa mięć Świa ta zy sku je ko lej ne wy jąt ko we obiek -
ty prze cho wy wa ne w ar chi wach, bi blio te kach, mu ze ach i in -
sty tu tach. Każ dy z nich nie sie do nio słe zna cze nie dla dzie -
jów, kul tu ry i toż sa mo ści na sze go kra ju. Trze cia edy cja Li sty
zo sta ła po świę co na za cho wa nym do dzi siaj świa dec twom dą -
żeń nie pod le gło ścio wych Po la ków oraz od ra dza ją ce go się pań -
stwa pol skie go po 123 la tach nie wo li. Ob cho dzo na w tym ro -
ku set na rocz ni ca od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści
sku pi ła uwa gę człon ków Ko mi te tu na tym wła śnie kon tek ście.
Dla te go wpi sa mi uho no ro wa no obiek ty, któ re uka zu ją ca łe
spek trum tam tych wy da rzeń i sta no wią uni ka to we po mni ki
pol skie go dzie dzic twa do ku men ta cyj ne go prze cho wy wa ne -
go w in sty tu cjach w kra ju i za gra ni cą. Wśród ak tu al nie wy -
róż nio nych przez Ko mi tet Kra jo wy obiek tów zna la zły się:

Do ku men ty Po wsta nia Wiel ko pol skie go (1918‐1919).
Miej sce prze cho wy wa nia: Ar chi wum Pań stwo we w Po zna niu
i Mu zeum Hi sto rii Mia sta Po zna nia, Od dział Mu zeum Na ro -
do we go w Po zna niu;

Atlas, ma pa i rę ko pi sy Eu ge niu sza Ro me ra zwią za ne z je -
go dzia łal no ścią w pro ce sie kształ to wa nia gra nic Pol ski (1916-
1920). Miej sce prze cho wy wa nia: Bi blio te ka Ja giel loń ska
w Kra ko wie; 

Akt pa miąt ko wy ob ję cia Gór ne go Ślą ska przez rząd Rze ‐
czy po spo li tej Pol skiej pod pi sa ny 16 lip ca 1922 ro ku w Ka -
to wi cach. Miej sce prze cho wy wa nia: Ar chi wum Pań stwo we
w Ka to wi cach,

9. Noc Te atrów Me tro po lii w Ope rze Ślą skiej

BY TOM. Oko ło 2 tys. 150 osób wzię ło udział w wy da rze -
niach za pro po no wa nych przez by tom ski te atr ope ro wy w ra -
mach 9. No cy Te atrów Me tro po lii. Przy je cha li go ście m.in.
z Ty chów, Gli wic, Za brza, Cho rzo wa a na wet z Wro cła wia.
Wi dzo wie z Wro cła wia pod kre śla li, że są pod wiel kim wra -
że niem by tom skie go te atru ope ro we go i ża łu ją, że po dob nej
ak cji, ja ką jest Noc Te atrów Me tro po lii, nie ma w ich mie ście.
Wszyst ko za czę ło się w ga le rii han dlo wej Ago ra. Kie dy ar -
ty ści za chę ca li do od wie dze nia by tom skie go te atru ope ro we -
go klien tów CH Ago ra, w bu dyn ku Ope ry Ślą skiej już
otwar to pra cow nie. Ogrom nym po wo dze niem cie szy ła się
moż li wość przy mie rze nia ko stiu mów ze spek ta kli. Przy ko -
stiu mach sta ła fo to bud ka i każ dy mógł zro bić so bie pa miąt -
ko we zdję cie ja ko Car men, To sca czy in ny bo ha ter. Tuż obok
by ły sta no wi ska, na któ rych wy ko ny wa no sce nicz ne fry zu -
ry i ma ki ja że. Naj młod si naj dłu żej za ba wia li w sa li z in stru -
men ta mi oraz na sa li ba le to wej, gdzie oglą da no po pi sy tan -
ce rzy, a chęt ni mo gli spró bo wać swo ich sił. Ca łe ro dzi ny
wspól nie wy ko ny wa ły ma ski te atral ne. Star si ko rzy sta li
z dar mo wej na uki śpie wu ope ro we go i z cie ka wo ścią za glą -
da li do pra cow ni kra wiec kich, gdzie po wsta ją ko stiu my
do paź dzier ni ko wej pre mie ry ope ry Don De si de rio Jó ze fa Mi -
cha ła Ksa we re go Po nia tow skie go. 

Naj wię cej emo cji wzbu dzi ły jed nak wy ciecz ki po naj bar -
dziej ta jem ni czych miej scach ope ro we go bu dyn ku. Go ści opro -
wa dza ła Ka ta rzy na Szu bert z dzia łu Edu ka cji, te atro log, któ -
ra z Ope rą Ślą ską jest zwią za na od 18 lat. Go ście zo ba czy li
sa lę ba le to wą, piw ni ce, by li na sce nie i za sce ną, w ma ga zy -

nie de ko ra cji. Do wie dzie li się, jak kie dyś wy glą da ła Sa la kon -
cer to wa im. Ada ma Di du ra, po zna li bli żej hi sto rię bu dyn ku,
a tak że ku li sy pra cy nie tyl ko ar ty stów, ale i in nych pra cow -
ni ków by tom skie go te atru. Nie za bra kło opo wie ści o ope ro -
wych prze są dach, a tak że ta jem ni cze go upio ra, któ ry tro chę
prze szka dzał pod czas zwie dza nia.

So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry

SO SNO WIEC. 17 wrze śnia 2018 ro ku ru szy łą czter na sta edy -
cja So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry, jed nej z naj waż niej szych
im prez kul tu ral nych w re gio nie. Ce lem pro jek tu Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w So snow cu, jak co ro ku, jest sku tecz na
pro mo cja czy tel nic twa pol skiej li te ra tu ry naj now szej oraz za -
pro sze nie wszyst kich mi ło śni ków sztu ki sło wa do ak tyw ne -
go udzia łu w sze ro ko ro zu mia nej kul tu rze li te rac kiej. Te go -
rocz na edy cja w du żej mie rze po świę co na jest po sta ci
Zbi gnie wa Her ber ta. Im pre zy w ra mach 14. So sno wiec kich
Dni Li te ra tu ry od by wa ją się w Za głę biow skiej Me dia te ce
(w wy re mon to wa nej Au li oraz Sa li Edu ka cyj nej przy ul. Ko -
ściel nej 11). Go ść mi te go rocz nych SDL bę dą m.in.: An na Bi -
kont, An drzej Fra na szek, Ce za ry Ha ra si mo wicz, Mar cin
Sen dec ki, Ja cek Hu go -Ba der, An na Cie plak czy Elż bie ta Ba -
nie wicz. Po za spo tka nia mi au tor ski mi – w ra mach „Roz mów
o książ kach” – w pro gra mie znaj dą się tak że wy jąt ko we dzia -
ła nia z po gra ni cza li te ra tu ry i in nych sztuk. Bę dą to: wy sta -
wa po ple ne ro wa so sno wiec kich fo to gra fi ków „Bar ba rzyń ca
w ogro dzie” przy go to wa na z po mo cą Pa ła cu Scho ena Mu zeum
w So snow cu, dwa mo no dra my po etyc ko -mu zycz ne (pierw -
szy z udzia łem Woj cie cha Wy soc kie go i Pio tra Ka je ta na Mat -
czu ka, dru gi na to miast Ewy Dał kow skiej i Do mi ni ka Ro sło -
na), wie czór fil mo wy na dzie dziń cu Me dia te ki, warsz ta ty dla
dzie ci i mło dzie ży oraz spo tka nie z go ściem spe cjal nym, któ -
rym w tym ro ku jest zna ko mi ta ak tor ka te atral na i fil mo wa,
Mał go rza ta Za jącz kow ska. Idea So sno wiec kich Dni Li te ra -
tu ry jest in ter dy scy pli nar na, choć kró lu je oczy wi ście wszech -
obec ny duch li te ra tu ry. Swo ją bo ga tą ofer tę Me dia te ka kie -
ru je do sze ro kie go gro na od bior ców z So snow ca i miast
ościen nych, miesz kań ców Za głę bia Dą brow skie go i Gór ne -
go Ślą ska, po cząw szy od dzie ci i mło dzie ży, a skoń czyw szy
na do ro słych sym pa ty kach do brej li te ra tu ry.

Zbi gniew Sa wicz: Sym bo le cza su

KA TO WI CE. „Sym bo le cza su” wy sta wa fo to gra mów Zbi gnie -
wa Sa wi cza w Ka wiar ni Fo to gra ficz nej i sie dzi bie Re gio nal -
ne go In sty tu tu Kul tu ry w Ka to wi cach przy uli cy Te atral nej 4. 
jest pró bą po su mo wa nia do rob ku fo to gra ficz ne go i jest po -
łą czo na z waż nym wy da rze niem w ży ciu ar ty sty któ re mu zo -
stał wrę czo ny me dal „Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”
nada wa ny przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go oso bie lub in sty tu cji wy róż nia ją cej się w dzie dzi nie
twór czo ści ar ty stycz nej, dzia łal no ści kul tu ral nej lub ochro -
nie kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go.  Wy sta wa „Sym bo le
cza su” Zbi gnie wa Sa wi cza sta no wi pró bę opo wie dze nia
o pew nym baj ko wym, nie co mi stycz nym miej scu, któ ry roz -
mył się we współ cze snym kra jo bra zie Ślą ska.

4. edy cja So sno wiec kiej Je sie ni Te atral nej

SO SNO WIEC. Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Gu sta wa
Da ni łow skie go w So snow cu jest or ga ni za to rem 4. edy cji So -
sno wiec kiej Je sie ni Te atral nej. „Li te rac ko -ar ty stycz ne kon -
tek sty te atru” to te mat prze wod ni 4. edy cji So sno wiec kiej
Je sie ni Te atral nej. Na pro jekt zło żą się przed się wzię cia w róż -
no rod ny spo sób pro mu ją ce bi blio te kę ja ko in sty tu cję po pu -
la ry zu ją cą li te ra tu rę, te atr i sztu kę ja ko dys cy pli ny dzia ła -
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ją ce w tej sa mej prze strze ni, ma ją ce wie le za leż no ści
i wspól ny cel – kul tu ral ne od dzia ły wa nie i ak ty wi za cję śro -
do wi ska do uczest nic twa w kul tu rze, roz bu dze nie, zwłasz -
cza w mło dym po ko le niu, po trze by ko rzy sta nia z dóbr i in -
sty tu cji kul tu ry. 

Pro jekt jest ad re so wa ny głów nie do dzie ci i mło dzie ży,
w tym tak że do dzie ci cho rych (im pre za li te rac ko -ar ty stycz -
na „Przy go dy żół tej ży ra fy” w Cen trum Pe dia trii) oraz do dzie -
ci nie peł no spraw nych, dla któ rych warsz ta ty pan to mi micz -
ne „Sztu ka bez słów” po pro wa dzi ak tor z Te atru Za głę bia,
Mi chał Ba ła ga. Or ga ni za to rzy nie za po mnie li tak że o oso -
bach star szych, dla któ rych udział w tym przed się wzię ciu,
bę dzie nie tyl ko atrak cyj ną for mą spę dze nia wol ne go cza su,
ale tak że do wo dem na to, że ma ją jesz cze wie le do za ofe ro -
wa nia mło dym lu dziom. Za cie śnie niu tej mię dzy po ko le nio -
wej wię zi ma ją słu żyć warsz ta ty te atral ne „Daj so bie szan -
sę”, w któ rych bę dą uczest ni czyć dzie ci wraz ze swo imi
dziad ka mi oraz za ję cia te atral ne „Se nio rzy dzie ciom”, pod -
czas któ rych po wsta ną spek ta kle, pre zen to wa ne póź niej dzie -
ciom w bi blio tecz nych fi liach. W Za głę biow skiej Me dia te -
ce po ja wią się: wy sta wa hi sto rycz na o pol skich sce nicz nych
re ali za cjach dra ma tów ro man tycz nych oraz eks po zy cja
„Dra mat ro man tycz ny w pol skim pla ka cie te atral nym” (ze
zbio rów Ga le rii Pla ka tu Kra ków), od bę dzie się cykl wy kła -
dów z udzia łem pra cow ni ków na uko wych Za kła du Te atru
i Dra ma tu Uni wer sy te tu Ślą skie go, a tak że spo tka nie z po -
pu lar nym ak to rem sce ny pol skiej, Ma te uszem Da mięc kim
oraz kon cert po ezji śpie wa nej „Wie czór przy świe cach”. W du -
chu szla chet nej ry wa li za cji mło dzież bę dzie wal czyć o na -
gro dy w prze glą dzie ze spo łów ka ba re to wych „W opa rach
śmie chu”. Dla mło dych, uzdol nio nych pla stycz nie osób
prze wi dzia no warsz ta ty kom pu te ro we go two rze nia pro jek -
tów sce no gra fii. Ze swo im spek ta klem „Ko smicz na po dróż”
przy je dzie Te atr Czar ne go Tła z Cho rzo wa. Dla dzie ci, któ -
re lu bią ba wić się w te atr i ma rzą o za wo dzie ak to ra prze wi -
dzia no za ję cia „The atrum mun di” oraz warsz ta ty lo go pe dycz -
ne „Akro ba ty ka ję zy ka, czy li tre ning czy ni mi strza”. 

Lau re aci

KA TO WI CE. Lau re aci na gród Mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go w dzie dzi nie kul tu ry za rok 2018

1. Na gro da za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie kon ser wa -
cji za byt ków  w ka te go rii In we stor – Sta ni sław Ku liś za wy -
bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie kon ser wa cji za byt ków

2. Na gro dy za upo wszech nia nie i ochro nę dóbr kul tu ry: 
– Ewa Nie wia dom ska – za upo wszech nia nie kul tu ry

w me diach
– Grze gorz Płon ka – za po pu la ry za cję kul tu ry ślą skiej
– Adam We so łow ski – za upo wszech nia nie sztu ki mu zycz nej

3. Na gro dy ar ty stycz ne:
– Jan Bóg doł – za wy bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne
– Je rzy Kron hold – za wy bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne
– Mi chał Zna niec ki – za wy bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne

4. Na gro dy dla mło dych twór ców:
– Ju sty na Kę dzia za osią gnię cia w dzie dzi nie po ezji
– Mi łosz Bo ryc ki za osią gnię cia w dzie dzi nie mu zy ki
– Dag ma ra Wal ko wicz -Go le śny za osią gnię cia w dzie dzi -

nie sce no gra fii, ko stiu mo gra fii i ma lar stwa

Lau re aci Na gro dy im. Ka ro la Miar ki w wo je wódz twie ślą -
skim w 2018 ro ku

1. ks. dr Adam Pa lion
2. Aloj zy Ly sko
3. Krzysz tof Wój cik

Po wo ła nie na sta no wi sko Dy rek to ra Bi blio te ki Ślą skiej

dr. hab. prof. UŚ Zbi gnie wa Ka dłub ka

KA TO WI CE. Z dniem 1 paź dzier ni ka 2018 r. Za rząd Wo je wódz -
twa Ślą skie go po wo łał Pa na dr. hab. prof. UŚl Zbi gnie wa
Ka dłub ka na sta no wi sko dy rek to ra Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to -
wi cach na okres pię ciu lat tj. do  30 wrze śnia 2023 r.

Wy bo ry sa mo rzą do we

KA TO WI CE. Wy bo ry sa mo rzą do we od bę dą się 21 paź dzier -
ni ka 2018. W owe świę to sa mo rzą do wej de mo kra cji o fo tel
pre zy den ta mia sta Ka to wi ce ubie gać się bę dą: Ja ro sław
Gwiz dak („Pra wo do Ka to wic”); Ja kub Ka lus (Ruch Na ro -
do wy); Ilo na Kanc lerz (ŚPR); Mi ro sław Kor ba sie wicz (Stron -
nic two Pra cy); obec ny pre zy dent, bez par tyj ny Mar cin Kru -
pa (Fo rum Sa mo rzą do we i Mar cin Kru pa); Ja ro sław Ma kow ski
(Ko ali cja Oby wa tel ska), Adam Słom ka (Kon fe de ra cja Ruch
Kon tro li Wła dzy). Gdy bę dzie dys try bu owa ny na kład te go nu -
me ru „Ślą ska” wy ni ki wy bo rów bę dą już nam zna ne.

Pej za że Jac ka Łydż by

CZĘ STO CHO WA. W Sa li Po ple ne ro wej MGS -u do 21 paź -
dzier ni ka moż na oglą dać wy sta wę za ty tu ło wa ną Kra jo bra -
zy i ob ra zy Jac ka Łydż by. Po ka za ne pra ce ukła da ją się
w kil ka grup te ma tycz nych. Do pierw szej za li czyć moż na
przed sta wie nia środ ków lo ko mo cji ja ko przed mio tów es te -
tycz nych, do dru giej – kra jo bra zy, na szki co wa ne, two rzo ne
szyb ki mi ru cha mi pędz la. Dla au to ra waż ne jest uchwy ce nie
na stro ju, a nie pre cy zja wy ko na nia. Na ob ra zach czę sto do -
strzec moż na wbu do wa ne w tło po sta cie, jak by z in ne go świa -
ta: skrzy dla te go ko nia, ko bie ty w dłu gich sza tach ze skrzy -
dła mi al bo trą ba mi. Ich obec ność zda je się nie co przy pad ko wa
i chwi lo wa. Są rów nież pra ce przed sta wia ją ce anio ły.

Ja cek Łydż ba, rocz nik 1966, ukoń czył ASP w War sza wie
w pra cow ni pla ka tu prof. Ma cie ja Urbań ca. Ar ty sta wciąż chęt -
nie po słu gu je się sza blo nem, ko rzy sta z wy ra zi stych mo ty wów
w pra cach olej nych i akwa re lo wych oraz lu bi ży we ko lo ry.
W 1999 ro ku był no mi no wa ny do Pasz por tu Po li ty ki. Pod czas
No cy Kul tu ral nej ar ty sta prze kształ cił sa lę MGS -u w pra cow -
nię, by po ka zać za in te re so wa nym, w ja ki spo sób po wsta ją je -
go ob ra zy.

Sztu ka z lu pą w rę ku

CZĘ STO CHO WA. W tym ro ku OPK Gau de Ma ter w Czę -
sto cho wie zor ga ni zo wa ło ju bi le uszo we, 10. Bien na le Mi nia -
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tu ry. Na kon kurs wpły nę ło 671 prac 254 au to rów z 22 kra -
jów, m.in. Mek sy ku, In dii czy Sta nów Zjed no czo nych.
Na wy sta wę za kwa li fi ko wa no 289 prac 153 au to rów, w tym
ry sun ki, gra fi ki, fo to gra fie oraz ob ra zy. Ku ra to rem by ła Ju -
sty na War was, uczest nicz ka 6. Bien na le Mi nia tu ry. Wer ni -
saż od był się 25 sierp nia.

Grand Prix przy zna no To ma szo wi Wik to ro wi. Pierw szą
na gro dę – Alek san drze Ja kub czak z Ka to wic, dru gą – Mag -
da le nie Szczę śniak z Kra ko wa, trze cią – Łu ka szo wi
Chmie lew skie mu z Ło dzi. Wy róż nie nia otrzy ma li: Jo se Apa -
za (Mek syk), Ma rze na Hu cu lak (Olsz tyn), Sła wo mir Ko -
lo (War sza wa), Zbi gniew Ma łec ki (Czę sto cho wa), We ro -
ni ka Ma sze lew ska (To ruń), Lak sha man Pra sad (In die),
Ma te usz Ra fal ski (Ka to wi ce), Cleo Wil kin son (Au stra lia).
Wśród wy sta wio nych prac moż na zo ba czyć też pra ce czę -
sto chow skich ar ty stów: An drze ja De spe ra ka, Je rze go Pi -
wo war skie go, Ra fa ła Stęp nia ka, Gra ży ny Tar kow skiej, Emi -
lii Du dziec.

Ju ry prze wod ni czy ła prof. Elż bie ta Ku raj z Wy dzia łu Ar -
ty stycz ne go Uni wer sy te tu Ślą skie go w Cie szy nie. Wraz
z nią pra ce oce nia li: doc. Sta no Bu ban z Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w Bra ty sła wie, dr hab. prof. ASP w Kra ko wie Wi told
Stel mach nie wicz, prof. Go ran Sti mač z ASP w Ri je ce, dr Bar -
tosz Frą czek z Uni wer sy te tu Hu ma ni stycz no -Przy rod ni cze -
go im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie.

Kon tem plo wa nie iko ny

CZĘ STO CHO WA. W Pa wi lo nie Wy sta wo wym Mu zeum
Czę sto chow skie go w par ku im. S. Sta szi ca od 27 lip ca moż -
na by ło oglą dać wy sta wę Iko na: Ob raz – Tchnie nie zło żo -
ną z prac kil ku dzie się ciu współ cze snych twór ców sku pio -
nych w Dro dze Iko ny – Pra cow ni Dzia łań Twór czych,
kie ro wa nej przez o. Jac ka Wró bla SJ, a dzia ła ją cej w War -
sza wie i Po zna niu. Pra ca nad iko ną przy po mi na pro ces mo -
dli tew ny, nie mal unie waż nia ar ty stę. Za miast dą że nia
do ory gi nal no ści po ja wia się po trze ba na śla do wa nia daw -
nych me tod two rze nia. Ob ra zy są wy ko na ne tech ni ką tem -
pe ry ja jecz nej na drew nia nych pod obra zach, wie le z nich zo -
sta ło po zło co nych.

Ar ty ści ma lo wa li wi ze run ki Chry stu sa, Mat ki Bo żej,
świę tych i bło go sła wio nych, wśród nich Je rze go Po pie łusz -
ki. Po wta rza ły się tra dy cyj ne mo de le przed sta wie nia, m.in.
Mat ka Bo ska Ho de ge tria, Mat ka Bo ska Kie lich Nie wy czer -
pa ny (Nie upi ja ją cy), Pan to kra tor, Man dy lion, Chry stus
Świę te Mil cze nie, Je zus Mi ło sier ny oraz Je zus ukrzy żo wa -
ny. Po ka zy wa li rów nież naj bar dziej zna ne sce ny bi blij ne: ze -
sła nie Du cha Św., Chrzest Pań ski, Prze mie nie nie Pań skie,
spo tka nie Je zu sa z Ma rią Mag da le ną czy uzdro wie nie nie -
wi do me go.

Ca ła noc dla kul tu ry!

CZĘ STO CHO WA. 15 wrze śnia od by ła się 15 Noc Kul tu ral -
na w Czę sto cho wie, w cza sie któ rej OPK Gau de Ma ter ko -
or dy no wa ło 100 wy da rzeń. Przy go to wa nia roz po czę ły się
już 10 mar ca. Wszyst ko mu sia ło być za pla no wa ne, omó wio -
ne, do pię te. Nie by ło by to moż li we bez współ pra cy wie lu in -
sty tu cji, a przede wszyst kim wo lon ta riu szy. 

Noc roz po czę ła się o 17.45, ofi cjal ną pre mie rą Straż ni ka cza -
su, mu ra lu To ma sza Sę tow skie go przy Dwor cu PKP. A po -
tem był czas na kon cer ty, roz mo wy, wy sta wy, warsz ta ty, gry
i za ba wy. Tej no cy każ dy mógł zbu do wać pro gram dla sie -
bie. Po być tro chę tu, tro chę tam, po cho dzić po mie ście, po pu -
bach i sa lach wy sta wo wych. Oczy wi ście, naj bo gat sza i naj -
gło śniej sza by ła ofer ta mu zycz na. W róż nych punk tach
mia sta za gra li: Chłop cy z Pla cu Bro ni, Püdel si, 3Kings, Fol -
low Di ces, Woj tek Szcze pa nik, Piotr Orze chow ski, Ha des, Piotr
Ba nach i Ka sia Son dej, Le we Łok cie, Ted Ne meth, Ja nek Sa -
mo łyk. Po za tym po ka za no fil my, m.in. Emi ra Ku stu ri cy, spek -
ta kle za wo dow ców i ama to rów, Bur le sque&Boy le sque, przy -
go to wa no roz mo wy o li te ra tu rze i sztu ce z twór ca mi
i kry ty ka mi, za pre zen to wa no wy bór do no sów i skarg zgro -
ma dzo nych w Ar chi wum Pań stwo wym w Czę sto cho wie. Moż -
na by ło rów nież po tań czyć w klu bach i na mio cie na pla cu Bie -
gań skie go.

Za ko cha ni w dźwię kach skrzy piec…

CZĘ STO CHO WA. W ostat nim ty go dniu wrze śnia w Fil har -
mo nii Czę sto chow skiej od by wał się Fe sti wal Wio li ni stycz -
ny im. Bro ni sła wa Hu ber ma na. Go ść mi szcze gól ny mi by li
Shlo mo Mintz oraz Ro by La ka tos. Ko lej ne kon cer ty pre zen -
to wa ły skrzyp ce w róż nej sty li sty ce.

Pod czas in au gu ra cji Shlo mo Mintz wy ko nał z or kie strą
utwo ry Hen ry ka Wie niaw skie go, An to nia Vi val die go i Zyg -
mun ta No skow skie go. Po tem by ły Sza lo ne skrzyp ce i mu zy -
ka świa ta z Ro bym La ka to sem, czy li Jo han nes Brahms, Vit -
to rio Mon ti, Via che slav Se my nov oraz Jer ry Bock. Alek san dra
Szwej kow ska -Be li ca pro mo wa ła pły tę Pieśń o Zie mi, na któ -
rej zna la zły się m.in. kom po zy cje Ka ro la Szy ma now skie go
i Gra ży ny Ba ce wicz. Ze spół Di ver so String Qu ar tet pre zen -
to wał mu zy kę Ro ma na Pa dlew skie go i Alek san dra Tan sma -
na, a Hu ber man Pia no Trio wy ko na ło mu zy kę Cho pi na
i An drze ja Pa nuf ni ka. Pod czas fe sti wa lu od by ły się rów nież
re ci ta le Ma riu sza Pa ty ry, zwy cięz cy Kon kur su Skrzyp co we -
go Pre mio Pa ga ni ni z 2001 ro ku, oraz Ma riu sza Klim sia ka.

Na fe sti wa lu po ja wi ły się też ryt my lu do we i et nicz -
ne – Folk nie z tej zie mi w wy ko na niu Ka pe li Ma li szów oraz
ze spo łu Lau ta ri z Mar ci nem Po spie szal skim, oraz jaz zo -
we – pro jekt Se ifert Atom String Qu ar tet.

KRÓT KO:

CZĘ STO CHO WA

■ za gra li: Jazz Club Fi ve O’Clock – Blu es Jun kers;
TfP – Be du i Bre ak ma szy na;
■ wy sta wia li: Ga le ria Wej ściów ka – Ma rek Mszy ca; Kon -

duk to row nia – Ali na Si be ra; Mu zeum Czę sto chow skie – Rze -
mio sło wczo raj i dziś, ko lek cja Ja nu sza Na biał ka;
■ w dniach 20–23 wrze śnia już po raz 9. od był się Free Art

Fest From Po land;
■ w dniach 16–18 wrze śnia zor ga ni zo wa no cykl spo tkań

Mu zy ka w świą ty niach;
■ 8 wrze śnia czy ta no Przed wio śnie Ste fa na Że rom skie go.

Po raz pierw szy miej scem spo tka nia był nie tyl ko park im.
S. Staszi ca, ale rów nież bu dy nek Uni wer sy te tu Hu ma ni stycz -
no -Przy rod ni cze go im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie.

Wy sta wa za ty tu ło wa na Kra jo bra zy i ob ra zy Jac ka Łydż by
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Świa ty po etyc kie Bo le sła wa Lu bo sza pod re dak -
cją Ma ria na Ki sie la i Ka ta rzy ny Nie spo rek, Wy daw -
nic two Na uko we „Śląsk”, Ka to wi ce 2018.

Ka ta rzy na Pa rzy bok La so ciń ska, Co mó wią bru ki.
Wy daw nic two Edy to rial, Rze szów 2018.

Ra fał Wik tor Ko wal czyk, Era Fry de ry ka II. Na ro dzi -
ny pru skiej po tę gi go spo dar czej w XVIII stu le ciu. Wy -
daw nic two Na uko we „Śląsk”, Ka to wi ce 2018.

Le szek En gel king, By tom w li te ra tu rze. Dzie ła, miej -
sce, za ko rze nie nie, toż sa mość, mit. Mu zeum Gór -
no ślą skie w By to miu, 2018. Au tor ba da in te rak cję
po mię dzy twór czo ścią li te rac ką a prze strze nią
świa ta rze czy wi ste go, książ ka trak tu je o po wsta -
łych od XVII wie ku do cza sów współ cze snych re -
pre zen ta cjach li te rac kich By to mia.

By tom w daw nej fo to gra fii (Beu then in al ten Bil -
dern), Mu zeum Gór no ślą skie w By to miu, 2018.
Trze cie, zmie nio ne i roz sze rzo ne, dwu ję zycz ne wy -
da nie cen nej nie tyl ko dla mi ło śni ków hi sto rii By -
to mia, Gór ne go Ślą ska i fo to gra fii pu bli ka cji. Al bum
po ka zu je mia sto, uwiecz nio ne na prze ło -
mie XIX i XX wie ku, kie dy z nie wiel kie go mia stecz -
ka sta wał się jed nym z cen tral nych i naj więk szych
miast i ośrod ków prze my sło wych na ma pie Gór -
ne go Ślą ska.

Pocz tów ki z daw nym By to miem, Mu zeum Gór no ślą -
skie w By to miu, 2018. Nie ba nal ne wy daw nic two,
czy li wy bór 20 uni ka to wych przed wo jen nych pocz -
tó wek ze zbio rów Mu zeum Gór no ślą skie go w By -
to miu w po ręcz nej i przy jem nej dla oka tecz ce.

Ta de usz Ki jon ka. 1936-2017, opra co wa li Ma rian Ki -
siel, Ta de usz Sier ny, pu bli ka cja wy da na ze środ ków
bu dże to wych Mia sta Ka to wi ce, 2018.

Agniesz ka Zie liń ska, To ast za za po mi na nie. Mu zeum
Miej skie „Szty gar ka”, Dą bro wa Gór ni cza.

Hen ryk Urba nek, Sza ry chło piec w wie ku Chry stu -
sa. Wy daw nic two So wel lo, Rze szów 2016.

K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E
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