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G
ru dzień koń czy każ dy współ cze sny
ka len darz, jest zna kiem de fi ni tyw ne ‐

go fi na łu (wie dzą o tym do brze np. księ ‐
go wi, pla ni ści, itp.), sym bo li zu je więc na ‐
sze prze mi ja nie, uni ce stwie nie
nie uchron nie mi ja ją ce go cza su (ro ku); do ‐
bra, któ re go nie da się w ża den spo sób
od two rzyć, bez pow rot nie stra co ne go
skar bu ja kim jest każ da mi ja ją ca do ba na ‐
sze go ży cia. Z dru giej stro ny to okres
ocze ki wa nia i przy go to wań do ra do ‐
snych świąt, okra szo nych cho in ka mi,
pre zen ta mi, wza jem ny mi od wie dzi na mi,
Wi gi lią jed no czą cą nas wszyst kich; to czas
Ad wen tu i Świąt Bo że go Na ro dze nia.
Wszyst ko to dzie je się wg ja kie goś
ka len da rza, czy li umow nej ra chu by upły ‐
wa ją cych dni i no cy. Ba bi loń czy cy
już XVIII wie ków p.n.e. we dług ka len da ‐
rza księ ży co we go po dzie li li ty dzień na sie ‐
dem dni, sta ro żyt ni Egip cja nie wg słoń ‐
ca po dzie li li do bę na 24 go dzi ny, a rok
na 12 mie się cy, za to sta ro żyt ni Gre cy – co
praw da tak że spo glą da li na księ ży co wy
rok, ale po szcze gól ne pań stwa ‐mia sta
mia ły wła sne na zwy mie się cy i róż ne spo ‐
so by do sto so wy wa nia ro ku księ ży co ‐
we go do sło necz ne go (np. co kil ka lat do ‐
da wa no do dat ko wy mie siąc). U Rzy mian,
któ rych mie sią ce mo gły mieć róż ną dłu ‐
gość, pierw szy dzień mie sią ca za wsze no ‐
sił na zwę Ca len dae, a księ ga w któ rej za ‐
pi sy wa no ra chun ki oraz owe dni, świę ta
i od mia ny księ ży ca zwa na by ła Ca len da ‐
rium. Ju liusz Ce zar w ro ku 45 p.n.e.
spro wa dził z Egip tu astro no ma So si ge ne ‐
sa i upo rząd ko wał licz bę mie się cy oraz
ilość w nich dni, two rząc w ten spo sób Ka ‐
len darz Ju liań ski. Po 128 la tach od tej dys ‐
po zy cji, Pa pież Grze gorz XIII, chcąc „do ‐
go nić stra co ny” w mi nio nym okre sie
czas, po ro zu miał się z astro no mem Lil ju ‐
szem i po sta no wił, że w ro ku 1582
po dniu 4 paź dzier ni ka, na stęp ny bę dzie
no sić da tę 15 paź dzier ni ka. 

10 dni z ży cia czło wie ka prze pa dło
bez pow rot nie, ale dzię ki te mu po wstał
ka len darz do dziś nas obo wią zu ją cy

zwa ny gre go riań skim. Wło si, Hisz pa ‐
nie i Por tu gal czy cy po go dzi li się z tą de ‐
cy zją bez więk szych opo rów, Fran cu zi
na wszel ki wy pa dek chwi lę po cze ka li
i z dnia 9 grud nia, w na stęp nym zro bi li
so bie już 20 grud nia 1582, nie któ re in ‐
ne na cje nie co póź niej wdro ży ły tę re ‐
for mę, pro te stan ci nie miec cy ostroż nie
bo do pie ro w 1700, a An gli cy – jak to wy ‐
spia rze zwy kli czy nić – do pie ro w 1752,
w Ro sji so wiec kiej w... 1918. Po la cy na ‐
tych miast w 1582 ro ku w paź dzier ni ku
bez szem ra nia – wpro wa dzi li zmia nę da ‐
ty na zy wa jąc ten rok: an nus cor rec tio ‐
nis. W Rzecz po spo li tej nikt ni ko go nie
zmu szał do wpro wa dze nia tej ko rek ty,
wy znaw cy ko ścio ła grec kie go w ów ‐
cze snej Pol sce nie za sto so wa li się do tej
„no win ki” i jesz cze dłu go traw li
przy swo im „sta rym” ka len da rzu. War ‐
to tak że wspo mnieć, że pierw szy już gre ‐
go riań ski ka len darz uka zał się w Pol sce
w Kra ko wie – co praw da po ła ci nie – lecz
za raz w pierw szym, po ogło szo nej re for ‐
mie ro ku: 1583. 

Od XV wie ku ucze ni, pro fe so ro wie
sław nej uczel ni kra kow skiej, a póź niej
i in nych szkół mie li obo wią zek spo rzą ‐
dzać i pu bli ko wać przy go to wa ne przez
nich ka len da rze, o po pu lar no ści owych
dzieł świad czy wiel kie ni mi za in te re so ‐
wa nie m. in. w Wied niu i He idel ber gu,
Rzy mie, Lip sku, gdzie uka zy wa ły się
one pod ty tu łem Prac ti ca Cra co vien sis.
A by ły to i po zo sta ły do dziś dzie ła nie ‐
zwy kle in te re su ją ce; bo wiem do ku ‐
men to wa ły m. in. po za da ny mi astro no ‐
micz ny mi (I kwa dra, nów, peł nia
itd.) – dni w któ rych: pusz cza nie krwi
jest do bre, pusz cza nie krwi wy bor ne,
do bry czas sta wia nia ba niek, do bry czas
na łaź nie prócz ba niek, do bry czas
na le kar stwo przez tru nek, na strzy że ‐
nie wło sów, do bry czas na siew, na zo ‐
sta wa nie dzie ci w do mu, fe ral ne dni kli ‐
mak te rycz ne, itp, itd. Ka len da rze
za wie ra ły tak że prze po wied nie, wróż by
i wie le in nych hi sto rycz nych, po li tycz ‐
nych, oby cza jo wych in for ma cji (za bo bo ‐
ny). By ły i są więc to dzie ła, któ re
wbrew na tu rze za trzy mu ją dla nas czas
i zda rze nia z my ślą o współ cze snych i po ‐
tom nych oraz prze ka zu ją za po wie dzi
przy szłych wy da rzeń (pro gno sty ki). Ka ‐
len da rze i ich ro la zmie nia ły się w cią gu
wie ków, kie dyś bo ga ta treść ubo ża ła
i cho ciaż dziś ich zna cze nie zma la ło, a ich
for my są mak sy mal nie uprosz czo ‐
ne – w dal szym cią gu w ci szy od mie rza ‐
ją upły wa ją cy nie uchron nie burz li wy
czas – wio dąc nas i to wa rzy sząc nam
w dro dze ku ra do sne mu koń co wi każ ‐
de go mi ja ją ce go ro ku 31 grud nia w dniu
św. Syl we stra.

Gru dzień to mie siąc w któ rym ob cho ‐
dzi my: 1.12. Świa to wy Dzień AIDS; 3.12.
Mię dzy na ro do wy Dzień Osób Nie peł no ‐
spraw nych; 5.12. Mię dzy na ro do wy
Dzień Po mo cy Cier pią cym (Dzień Wo lon ‐
ta riu sza); 10.12. Mię dzy na ro do wy Dzień
Praw Czło wie ka; Mię dzy na ro do wy Dzień

Ochro ny Praw Dziec ka; 13.12. Dzień Pa ‐
mię ci Ofiar Sta nu Wo jen ne go.

Wy da rze nia z te go mie sią ca, o któ rych
pa mię ta my to m.in.: (Na uka): 15.12.1862
Uru cho mie nie Ko lei War szaw sko Pe ‐
ters bur skiej; 2.12.1942 En ri co Fer mi
uru cho mił na sta dio nie w Chi ca go pierw ‐
szy re ak tor ją dro wy Chi ca go Pi le ‐1;
16.12.2017 Ame ry ka nie John Bar de en
i Wal ter Ho user Brat ta in z Bell Labs
skon stru owa li pierw szy dzia ła ją cy typ
tran zy sto ra; 5.12. 1952 Nad Lon dy nem
za legł „Wiel ki smog” któ ry stał się
przy czy na śmier ci kil ku ty się cy
osób; 5.12.1957 W Le nin gra dzie zwo do ‐
wa no pierw szy cy wil ny sta tek o na pę dzie
ato mo wym, lo do ła macz „Le nin”
1.12.1962 Dla po sze rze nia Alei So li dar ‐
no ści (daw niej: Alei Świer czew skie go)
no cą z 30.11 na 1.12 prze su nię to
o 21 me trów war szaw ski ko ściół kar me ‐
li tów; 3.12.1967 Chri stian Bar nard prze ‐
pro wa dził pierw szą na świe cie ope ra cję
prze szcze pu ser ca u czło wie ka; 3.12.1992
Wy sła no pierw szy sms; 5.12. 1992 Te le ‐
wi zja Pol sat za in au gu ro wa ła swo ją dzia ‐
łal ność za po śred nic twem sa te li ty Eu tel ‐
sat; 13.12.2007 Pod pi sa no Trak tat
Li zboń ski; (Li te ra tu ra, Kul tu ra):
27.12.537 Kon se kra cja kon stan ty no po ‐
li tań skiej ba zy li ki Ha ga So fia (ko ścio ła
Mą dro ści Bo żej); 24.12.1798 Rocz ni ca
uro dzin Ada ma Mic kie wi cza
(w 2018: 220 rocz ni ca); 20.12.1812 Uka ‐
za ło się pierw sze wy da nie Ba śni pió ra
bra ci Grimm; 1.12.1887 Opu bli ko wa no
no we lę A. Co nan Doy le’a, w któ rej
po raz pierw szy po ja wia się po stać Sher ‐
loc ka Hol me sa; 18.12.1892 Pre mie ra
ba le tu Pio tra Czaj kow skie go: Dzia dek do
orze chów; 3.12.1947 Na Broad wayu
od by ła się pre mie ra sztu ki Ten nes see
Wil liam sa Tram waj zwa ny po żą da ‐
niem; 6.12.1953 śmierć Kon stan te go Il ‐
de fon sa Gał czyń skie go (w 2018 65 rocz ‐
ni ca śmier ci); 20.12.1963 śmierć
Gu sta wa Mor cin ka (w 2018: 55 rocz ni ‐
ca śmier ci); 5.12.1988 śmierć Teo do ra
Par nic kie go, (w 2018 mi nę ła 30 rocz ni ‐
ca); 10.12.1997 Ra da Ję zy ka Pol skie go
usta li ła łącz ną pi sow nię par ty ku ły
„nie” z imie sło wa mi przy miot ni ko wy ‐
mi; 12.12.1997 Po wstał Wi ki słow nik,
al ter na ty wa Wi ki pe dii; 16.12.1997 oko ‐
ło 700 ja poń skich dzie ci tra fi ło do szpi ‐
ta li z ob ja wa mi epi lep sji po obej rze niu
od cin ka ani me z Po ke mo na mi.

Ka len da rze kie dyś sku tecz nie stra ‐
szy ły i prze strze ga ły swo ich czy tel ni ków
przed dnia mi fe ral ny mi, ale ni gdy z ta ‐
ki mi skut ka mi jak przy wo ła ne wy żej
Po ke mo ny, więc pew nie le piej na ma ‐
wiać dziś dzie ci do czy ta nia w okre sie
świą tecz nym i no wo rocz nym, na wet
bar dzo sta rych ka len da rzy, niż zga dzać
się na bez myśl ne oglą da nie nie zna nych
ich ro dzi com kre skó wek.

TA DE USZ SIER NY

Od Re dak to ra!
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GRZEGORZ SŁOBODNIK

Grze gorz Sło bod nik uro dził się 6 li sto pa da 1932 ro ku w War sza wie. De biu to wał ja ko po eta w 1956, był współ twór cą gru py li te ‐
rac kiej Re du ta 57, dzia ła ją cej przy Klu bie In te li gen cji w So snow cu. Czło nek ‐za ło ży ciel Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go.
Au tor kil ku to mi ków wier szy, m.in. Uciecz ka do stro fy (1988), Stro me brze gi (1990), Wier sze na póź ny wie czór (1992), Wier sze (wy ‐
bór, 1995), Trze cia po go da (2002). Przez wie le lat zwią za ny za wo do wo ze szkol nic twem gór ni czym w Ka to wi cach i Cho rzo wie.

PAMIĘCI DZIADKA TOMASZA

Suche łzy bywają
łaskawe
jak słoneczny dzień
przed i po burzy
Lekki katar może
być
chroniczną chorobą
każdego stulecia
Kulawe drogi
prowadzą do
niezwykłych zarośli
Święci spierają się o
wszystko
są dokładni i
wymagający
W kościele świętego Tomasza
wiatrowe wieże
opierają się na ziemi
i dotykają nieba
w czasie głośnych
modlitw
Dziadek Tomasz
odchodził w Nieznane
dom pochylał się nie
niżej czerwonych wiśni
paciorki różańca śmigały
wśród niecierpliwych
palców
Dziadek Tomasz już
patrzy na wszystko
przez niebiańskie okno
Dwa koniki polne
zagrały na skrzypcach
będzie długie bardzo ciepłe 
lato
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zy wa na jest wszak z po ko le nia na po ko -
le nie, od kry wa na i czczo na po set kach
lat jak bia łe grec kie po są gi, czy po kry -
te pa ty ną wie ków fre ski Ka pli cy Syk -
styń skiej. Widz spo ty ka się więc z tak ro -
zu mia ną sztu ką nie ja ko po za nur tem
rze czy wi sto ści, po za cza sem, w nie -
zmien nym, nie mal me ta fi zycz nym trwa -
niu rze czy pięk nych. 

Jak więc po rów nać te do świad cze nia
z tym, co przy no si nam do tyk, smak
i węch, czy li tak zwa ne zmy sły kon tak -
tu, któ re są czy stą obec no ścią – rze czy -
wi sto ścią sa mą w so bie, bo jak że moż -
na by przed sta wić za pach, czy do tyk?
In nym za pa chem? Po przez imi ta cję do -
ty ku? Nie jest to moż li we. Być mo że ich
au to ma tycz ne po mi ja nie przez sztu kę by -
ło więc w pe wien spo sób uza sad nio ne.
W na szej tra dy cji po zo sta ła więc głę bo -
ko za ko rze nio na wi zja hie rar chii zmy -
słów i, w kon se kwen cji, hie rar chii do -
świad czeń, w któ rej do świad cze nie
es te tycz ne za wsze by ło wy jąt ko we. 

W kon se kwen cji, w sfe rze teo rii es te -
tycz nej ist nia ła de gra da cja tych sfer
ludz kie go do świad cze nia, któ re w naj bar -
dziej na ma cal ny spo sób za gra ża ją wy żej
wspo mnia nym bez po śred nim kon tak -
tem, do słow nym ubru dze niem się mięk -
kim błoc kiem przed do mem, nie ape tycz -
ną struż ką so su ście ka ją ce go po bro dzie
pod ko niec obia du, a tym bar dziej – fe -
to rem gni ją cych szcząt ków, czy na wet
nie ocze ki wa nie gorz kim sma kiem mig -
da łów, zwłasz cza je śli włą czo ne są one
w stru mień rze czy co dzien nych. 

U źró deł tej po sta wy moż na po dej rze -
wać ist nie nie pew nej od ra zy, a mo że na -
wet lę ku, wo bec za gu bie nia gra ni cy po -
mię dzy ży ciem a sztu ką, mię dzy tym, co
sza re i co dzien ne, a tym, co in te re su ją ce
i bez piecz ne, bo me dio wa ne przez sztu -
kę i jej przed sta wie nia. Otwar cie się
na nie kon tro lo wa ną i nie prze wi dy wal ną
in ge ren cję rze czy wi sto ści w sfe rę es te tycz -
ną wy da wa ło się nie do pusz czal ne. Nie -
mniej, w wie ku dwu dzie stym, a szcze gól -
nie w je go kil ku ostat nich de ka dach nie
tyl ko es te ty cy, ale przede wszyst kim sa -
ma sztu ka po szła w tym wła śnie kie run -
ku, choć – do cze go za chwi lę przej dę – ni -
gdy nie by ło to toż sa me z kon cep cja mi tej
es te ty ki, któ rą dzi siaj na zy wa my es te ty -
ką co dzien ne go ży cia.

Sztu ka a co dzien ność, czy li
„przy mie rzaj cie sto py do bu tów” 1

W otwie ra niu no wych spo so bów my -
śle nia ogrom ną ro lę ode gra ła sztu ka po -
pu lar na, sław ny pop art, a wraz z nim nie -
ustan ne za po ży cza nie co dzien no ści
na uży tek sztu ki. Ko rzy sta no tak że ze zja -
wisk ty po wych dla fil mu, ko mik su, kul -
tu ce le bry tów, czy też re kla my. Naj bar -
dziej chy ba zna nym sym bo lem pop ar tu
są wy sta wio ne w ka li for nij skiej ga le rii
w ro ku 1962 sław ne trzy dzie ści dwie se -
ri gra fie przed sta wia ją ce roz ma ite pusz ki
z zu pą po mi do ro wą z ry żem fir my Camp -
bell. Au tor tych dzieł, An dy War hol,
w krót kim cza sie zo stał jed nym z naj sław -

Za
oknem w ciem no ści wie czo ru pró -
szy śnieg. Nie bie ska wy na po bli -

skim traw ni ku, li lio wy na dwóch pu cha -
tych świer kach, bia ły w świe tle la tar ni.
Skrzy się sre brzy ście na chod ni ko wych
pły tach. A tu, w do mu, sa me cie płe ko lo -
ry, ogień bu zu je w ko min ku, w kuch ni
drew nia ne me ble mięk ko do ty ka ją mo jej
rę ki, za raz bę dę cie szyć się pysz ną bursz -
ty no wą her ba tą z ma li no wym so kiem i ka -
wał kiem szar lot ki z ze bra nych wcze sną je -
sie nią ja błek. Ro ze spa ny pies zie wa
na fo te lu. Otu lam się ko cem w czer wo no -
-zie lo ną krat kę i się gam po te le fon. Za -
dzwo nię do przy ja ciół ki. Idą świę ta. 

Uro da co dzien no ści, ale tak że in ne jej
zmien ne i nie trwa łe ob li cza, sta ły się od ja -
kie goś cza su, a kon kret nie od lat 30. ze -
szłe go stu le cia obiek tem za in te re so wa nia
es te ty ków, któ rzy wcze śniej – zgod nie
z tra dy cja mi es te ty ki wy wo dzą cej się
jesz cze od fi lo zo fa z Kró lew ca, Im ma nu -
ela Kan ta – zaj mo wa li się głów nie przed -
mio ta mi sztu ki. Co wię cej, owe przed mio -
ty naj chęt niej by ły kon tem plo wa ne
w prze strze ni mu ze ów i ga le rii, a prze ży -
cia ja kich do star cza ły, okre śla ne by ły
mia nem „do świad czeń es te tycz -

nych” – rzad kich, wy jąt ko wych i nie przy -
na leż nych do sfe ry sza rej co dzien nej eg -
zy sten cji. Co więc się zmie ni ło?

O hi sto rii słów pa rę

W ro ku 1934 ame ry kań ski fi lo zof, psy -
cho log i pe da gog, John De wey opu bli -
ko wał książ kę za ty tu ło wa ną Sztu ka ja -
ko do świad cze nie (Art as Expe rien ce)
prze ko nu jąc, że do świad cze nie es te -
tycz ne jest do stęp ne nie mal w każ dej
dzie dzi nie ludz kie go ży cia, po czy na jąc
od pro stych co dzien nych czyn no ści jak
przy go to wy wa nie po sił ku, spa cer po par -
ku, czy roz wią zy wa nie za dań ma te ma -
tycz nych, a koń cząc na kon tak cie z wiel -
ką sztu ką. Ta ka moż li wość ar gu men ta cji
po wsta ła w mo men cie, kie dy za ele ment
pod sta wo wy uzna ne zo sta ło nie dzie ło,
czy li przed miot, lecz do świad cze nie,
czy li ulot ne prze ży cie, któ re nas do ty ka
i an ga żu je we wszyst kich swo ich aspek -
tach – tak że w aspek cie es te tycz -
nym. I dzi siaj, po ty lu la tach i wy da rze -
niach w dzie dzi nie es te ty ki na dal – pi sząc
o co dzien no ści – od wo łu je my się do De -
wey’a, któ ry do słow nie otwo rzył furt kę,
przez któ rą do do stoj nych kom nat es te -
ty ki wle cia ła mi go tli wa, ha ła śli wa i nie -
sta bil na chma ra zja wisk, od czuć i spraw. 

Po wo li, po mię dzy sza cow ne ma lo wi -
dła i dro go cen ne gra fi ki wdar ły się ry sun -
ki dzie cię ce, ba zgro ły na mu rach, pla my
na tyn ku sta rych do mostw i li nie desz czu
spły wa ją ce go po szy bie. Po mię dzy par -
ty tu ry kon cer tów – sze lest li ści w je sien -
ny dzień, od gło sy uli cy, po ka sły wa nia
cho rych i gda ka nie kur na po dwór ku. 

Ale es te tycz ność ota cza ją ce go nas
świa ta od dzia łu je na wszyst kie zmy sły,
nie tyl ko na wzrok i słuch, cho ciaż tyl -
ko te dwa, ja ko tak zwa ne zmy sły dy stan -
su, uwa ża ne by ły przez eu ro pej ską tra -
dy cję kul tu ro wą za szla chet niej sze
i je dy ne wła ści we dla od bio ru sztu ki. Ich
wyż szość po twier dza no po przez pod kre -
śla nie „bez in te re sow nej” kon tem pla cji
wzro ko wych i słu cho wych bodź ców. Dla
ar ty sty z ko lei ozna cza ło to moż li wo ści
ar ty stycz nej kre acji, czy li two rze nia
w ma te rii do stęp nej dla wzro ku i słu chu
ko lej nych przed sta wień, pod le ga ją cych
in ter pre ta cjom i kry ty ce i…nie mal że
wiecz no tr wa łych. Wiel ka sztu ka prze ka -

O uro dzie

co dzien no ści 
MARIA KORUSIEWCZ

Zima przed domem 
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niej szych i naj le piej za ra bia ją cych ar ty -
stów na szych cza sów. Nie co ina czej od -
no si ły się do no wo od kry tej co dzien no -
ści szyb ko roz wi ja ją ce się for my sztuk
tzw. per for ma tyw nych, przede wszyst kim
hap pe ning i per for man ce. Hap pe ning
(ang. „dzia nie się”), to mniej lub bar dziej
zor ga ni zo wa ne wy da rze nie o cha rak te rze
ar ty stycz nym, któ re mo że roz wi jać się
tak że spon ta nicz nie z udzia łem pu blicz -
no ści. W Pol sce jed ny mi z pierw szych by -
ły sław ne hap pe nin gi Ta de usza Kan to ra. 

W ro ku 1965 w ka wiar ni To wa rzy stwa
Przy ja ciół Sztuk Pięk nych w War sza wie
Kan tor w obec no ści wi dzów wy ko nał
czter na ście co dzien nych czyn no ści, jadł,
pił, go lił się, ubie rał i tak da lej, ale czyn -
no ści te w wy ko na niu ar ty sty zo sta ły po -
zba wio ne sen su, a więc sta wia ły rów nież
pod zna kiem za py ta nia sens co dzien no -
ści. Dwa la ta póź niej Kan tor prze pro wa -
dził in ny hap pe ning, któ ry być mo że pa -
mię ta ją jesz cze star si miesz kań cy
War sza wy. Sied miu umun du ro wa nych
li sto no szów prze no si ło z Pocz ty Głów nej
do Ga le rii Fok sal ogrom ny list o roz mia -
rach dwa na czter na ście me trów. Po chód
od by wał się do stoj nie, pod opie ką mi li cji,
ko men to wa ny przez wy zna czo nych przez
ar ty stę „spra woz daw ców”, by po po nad
dwóch go dzi nach do trzeć do „ad re sa ta”,
czy li wspo mnia nej Ga le rii, gdzie ocze ki -
wa ła już zgro ma dzo na pu blicz ność. 

W ra mach hap pe nin gów „dzia ły się”
wszel kie moż li we spo so by kwe stio no -
wa nia rze czy wi sto ści i jej praw: dy ry go -
wa no fa la mi Bał ty ku, sa dzo no ga ze ty za -
miast ro ślin (Ta de usz Kan tor), sa dzo no
rów nież kra ny na grząd kach i pod le wa -
no wo dą, a w miej sce kla wia tu ry for te -
pia nu wsy py wa no pia sek, ukła da jąc
jed no cze śnie kla wia tu rę na wy sy pa -
nym rów nież na zie mi pia sku (Krzysz -
tof Za ręb ski). 

Nie co bar dziej zdy scy pli no wa ne oka za -
ło się per for man ce (ang. „przed sta wie nie”,
„wy ko na nie”„), czy li for ma dzia ła nia ar -
ty stycz ne go, w któ rej przed mio tem i pod -
mio tem jest cia ło i psy chi ka sa me go ar ty -
sty -per for me ra, któ ry sta je się za rów no
twór cą jak i „ma te ria łem” wła snej twór -
czo ści. W na tu ral ny spo sób, co dzien ność
i jej zja wi ska zna la zły się w or bi cie tych
dzia łań, po nie waż per for me rzy po ru sza li
się z re gu ły w dzie dzi nie rze czy i spraw
zwy czaj nych, zmie nia jąc jed nak ich wi dze -
nie i oczy wi ście – pro po nu jąc in ter pre ta -
cję. W Pol sce per for man ce roz wi ja ło się
szyb ko i z du żym po wo dze niem, za rów -
no w śro do wi sku ar ty stów jak i pu blicz -
no ści. Po zwa la ło or ga ni zo wać wspól no -
tę uczest ni ków na da jąc bar wy sza rej
rze czy wi sto ści pol skiej lat 70. Li sta ar ty -
stów za peł ni ła by wie le stro nic, wspo mnę
więc tyl ko dość nie ty po wy du et ar ty stów
war szaw skich, Zo fię Ku lik i Prze my sła -
wa Kwie ka (pod pi su ją cych się ja ko Kwie -
Ku lik). W ich pra cach po wta rza ły się
mo ty wy wo dy, sto łu, roz ma itych mied nic
i na czyń na wo dę, czy też mo tyw gło wy
(Zo si lub Prze mka), na przy kład, wy sta -
ją cej ku za sko cze niu wi dzów z otwo ru
w sto le lub w krze śle usta wio nym po śród
in nych krze seł na za peł nio nej sa li. Tak wła -

Notka ze zbiorów KwieKulik

„Body”, performance, duet KwieKulik 1978 (zbiory własne M.K.)
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śnie roz po czy na ło się „dzia ła nie” w BWA
w Lu bli nie w ro ku 1978. 

Tak więc, od lat 60. ze szłe go wie ku
ten den cje zno szą ce gra ni cę mię dzy tra -
dy cyj nie poj mo wa ną sztu ką a rze czy wi -
sto ścią na si la ły się; po śród nich zna la zły
się kon cep cje ar ty stów za chod nich zwią -
za nych z ru chem zwa nym Flu xus (od po -
wia da ją ce ła ciń skie mu okre śle niu „w ru -
chu”), któ re go ha słem by ło mię dzy
in ny mi „ro bie nie sztu ki” w każ dym mo -
men cie na sze go co dzien ne go by to wa nia2.
Flu xus gło sił uwraż li wie nie na rze czy -
wi stość. Zgod nie z po glą da mi jed ne go
z głów nych przed sta wi cie li, Joh na Ca -
ge‘a, „sztu ka nie po win na być czymś od -
mien nym od ży cia, ale dzia ła niem w ob -
sza rze ży cia. Po win na upodob nić się
do ży cia z je go przy pad ka mi, zmien no -
ścia mi, z je go róż no rod no ścią i nie upo -
rząd ko wa niem i rzad ki mi chwi la mi pięk -
na”. Kre owa no więc drob ne dzia ła nia
i wy da rze nia – z za ło że nia co dzien -
ne – mi ni ma li zu jąc róż ni cę po mię dzy ży -
ciem a tym, co ar ty stycz ne. Za wsze
jed nak po zo sta wał ak tu al ny za mysł cu -
dow nej za mia ny ży cia w sztu kę. Czło -
wiek wkra cza jąc we wła sną co dzien ność
miał w pew nym sen sie po zo stać lub stać

się ar ty stą. Przy kła dem ta kie go my śle nia
jest spo strze że nie za no to wa ne przez
zna ne go geo gra fa kul tu ro we go Yi -Fu Tu -
ana, do któ re go dzi siaj chęt nie od wo łu -
ją się zwo len ni cy es te ty ki co dzien no ści.

„Kie dy od ku rzam dy wan i w trak cie tej
czyn no ści two rzę schlud ne pa sy spłasz -
czo nych włó kien, kie dy spo glą dam
na czy sto wy dru ko wa ną stro nę tek stu,
kie dy rol nik sta ra się za orać po le rzę dem
rów nych bruzd, a cie śla z po czu ciem du -
my spo glą da na wy ko na ne przez sie bie
łą cze nia drew na, to po czu cie sa tys fak cji
nie odmien nie po sia da es te tycz ne za bar -
wie nie. Wszyst kie te czyn no ści są pró -
ba mi utrzy ma nia lub stwo rze nia drob -
nych prze strze ni upo rząd ko wa nia
i zna cze nia, chwi lo wych trwa ło ści sta nu
rze czy wy mie rzo nych prze ciw ko nie -
okre ślo no ści i cha oso wi. I na pró by te
moż na spo glą dać, z co praw da prze lot -
ną, ale jed nak przy jem no ścią ar ty sty” 3.

Uro da co dzien no ści

Yi -Fu Tu an, ba da jąc owe drob ne es -
te tycz ne przy jem no ści, wpa da tu w pu -
łap kę tra dy cyj ne go po glą du, zgod nie

z któ rym do pie ro akt świa do mej kre acji
no bi li tu je co dzien ność, pod no sząc ją
do ran gi es te tycz no ści. Ale jak ina czej
uchwy cić uro dę co dzien no ści? I tu taj
war to po czy nić istot ne za strze że nie.
Otóż sa mo po ję cie co dzien no ści ja ko po -
zba wio nej głęb szych sen sów dzie dzi ny
nu dy, sza rzy zny i nie zróż ni co wa nia,
roz cią ga ją cej się po za Cza sem Wy róż -
nio nym – cza sem Świąt, Wa ka cji i in -
nych Waż nych Wy da rzeń jest ideą spe -
cy ficz nie za chod nią, któ ra uzy sku je
swo je wzmoc nie nie po przez współ cze -
sną sche ma ty za cję ży cia, je go co raz
szyb szy bieg i zmniej sze nie ilo ści cza -
su, ja ki mo gli by śmy po świę cić na czyn -
no ści po wsze dnie. W rze czy wi sto ści
pol skiej, od czu cie sza rzy zny co dzien no -
ści się ga przede wszyst kim lat PRL -u,
sza rych blo ko wisk, za nie dba nych skwe -
rów i po dwó rek, płasz czy or ta lio no wych
w prak tycz nych od cie niach sza ro ści
i be żu, ubo gich wi tryn skle po wych
i w więk szo ści es te tycz nie nie cie ka wych
wnętrz na szych miesz kań. 

Nie mniej, co raz czę ściej, w zgieł ku
współ cze sne go ży cia, pra gnie my wła śnie
tu, w na szej co dzien no ści, za do mo wić się,
zna leźć swo je miej sce, a w kon se kwen -
cji sens. Co raz czę ściej po szu ku je my
dróg po wro tu do eg zy sten cji, któ ra przy -
no si ła by za do wo le nie, wy ni ka ją ce z po -
czu cia przy na leż no ści oraz pe wien prze -
wi dy wal ny, od po wied ni do na sze go
tem pe ra men tu i po trzeb rytm spraw. Po -
wra ca my no stal gicz nie do za pa chów
i sma ków, dzie ciń stwa, ota cza my się
chęt nie przed mio ta mi, któ re uspo ka ja ją:
przy no szą wspo mnie nia lub obie cu ją mi -
łe wy da rze nia, pie czo ło wi cie prze cho wu -
je my pa miąt ki mi nio nej co dzien no ści. Por -
ce la na po Bab ci, stół, przy któ rym
sia da li śmy do ko la cji przez te wszyst kie
la ta, ulu bio ny sza lik, któ re go prze cież nie
wy rzu cę. To one mó wią nam, kim je ste -
śmy. Bu du je my so bie z nich dom po śród
wszech obec nej kru cho ści lo su, en tro pii
spraw. W tym kon tek ście hu ma ni ści mó -
wią o oiko lo gii, czy li re flek sji nad do mem
i po czu ciem za do mo wie nia, o po ję ciu
„miej sca” ja ko lo kum na sze go by to wa nia.
„Miej sce po wsta je, gdy ‘drob ne spra wy”
na gle ujaw nia ją głę bo ki zwią zek mo je go
by cia ze świa tem. […] Po przez nie po ję -
te do koń ca zwią za nie mnie ze świa tem
za po śred nic twem ‘drob nych spraw”,
od kry wam, że do pie ro znaj du ję się w po -
szu ki wa niu sa me go sie bie” 4.

Jed nak du żo bli żej nas niż na uko we
dys kur sy to czy się co dzien ność i w niej
cze ka szan sa na uro dę ży cia w ca łej ska li
je go barw. Jed na z naj wy bit niej szych au -
to rek pi szą cych o es te ty ce co dzien no ści,
Yuri ko Sa ito wy kła da ją ca na ame ry kań -
skim uni wer sy te cie Rho de Is land, ko men -
tu je to na stę pu ją co: „Na sze ży cie es te tycz -
ne obej mu je nie tyl ko przy jem ne, ale
i nie przy jem ne do świad cze nia, okre śla -
ne ja ko przy gnę bia ją ce, wy wo łu ją ce
obrzy dze nie lub strach. W mo im po ję ciu
po ję cie es te tycz no ści do ty czy tak że ta kich
ja ko ści jak „po pla mio ne”, „nie wy raź ne”,
„zwy kłe”. Mo ja ne ga tyw na, choć spo koj -
na re ak cja na po pla mio ną, brud ną ścia -

„Żywa Firanka”, szkic, Krzysztof Zarębski (zbiory własne M.K.)
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nę, nie waż ne jak bar dzo try wial na i nie -
wy ra fi no wa na, jest re ak cją es te tycz ną.5

Rze czy nie po rząd ne i upo rząd ko wa -
ne, brud ne i czy ste, no we i sta re, mło -
de, świe że i po marsz czo ne, czy też
spróch nia łe, gni ją ce, w sta nie upad ku,
kwit ną ce i przy wię dłe, pach ną ce i smro -
dli we, słod kie i gorz kie, mi łe w do ty ku
i szorst kie lub kłu ją ce, wy schnię te i błot -
ni ste, a tak że ży we i mar twe; w tra dy -
cjach za chod nich, więk szość tych ja ko -
ści ozna cza ją cych chwi lo we sta dia lub
sta ny za wsze -zmien ne go, prze mi ja ją ce -
go świa ta przy pi sa na by ła do sfer ży cia
uzna wa nych za niż sze, mniej szla chet -
ne, a przede wszyst kim – niewar te uwa -
gi, a tym bar dziej sza cun ku. W za chod -
nim my śle niu nie trwa łość by ła za wsze
sil nie zwią za na z ob ra zem nie do sko na -
ło ści. I ta ki ob raz co dzien no ści sta no wi
rów nież kło pot dla wie lu es te ty ków. Al -
len Carl son za sta na wia się w tym kon -
tek ście nad es te tycz ną oce ną wszyst kie -
go, co nas ota cza: „Nie mo że my ce nić
wszyst kie go; mu szą być ogra ni cze nia
i od po wied nie roz ło że nie ak cen tów.
Bez ta kich ogra ni czeń i ak cen tów na sze
do świad cze nia by ły by tyl ko cha otycz -
ną mie sza ni ną fi zycz nych do znań bez ja -
kie go kol wiek zna cze nia lub wa gi. By -
ły by tym, co Wil liam Ja mes na zy wa
brzę czą cym, bzy czą cym za mę tem.6

Jest jed nak jesz cze in ne wyj ście z tej sy -
tu acji. Mo że po win ni śmy, jak su ge ru je
Pau li na von Bons dorff, kon cen tro wać
się ra czej na for mach re la cji two rzą cych
peł nię by to wa nia czło wie ka w świe cie,
peł nię, któ ra obej mu je pa mięć i pro jek cje
przy szło ści, tę sk no ty i ma rze nia, wy -
obraź nię i pro ste po trze by prak tycz ne. Po -
dob ne in tu icje nio są ze so bą prze cież na -
sze wła sne do mo we tra dy cje, o któ rych
przed chwi lą pi sa łam. Naj czę ściej łą -
czy my je z – jak że zna czą cą – pa mię cią
wspól no ty: wspól ne świę to wa nie, wspól -
ne za miesz ki wa nie, a tak że przy jem ność
wspól nej pra cy. W po dob nej for mie jed -
na z mo ich przy ja ció łek pro po no wa ła nam
czę sto „pra cę ko biet”. Ten ta jem ni czy ter -
min ozna czał uro cze spo tka nia przy ka -
wie, śmie chach i plo tecz kach, pod czas któ -
rych wzo rem pań z opo wie ści o „Ani
z Zie lo ne go Wzgó rza” z za pa łem wy ko -
ny wa ły śmy ma ło in te re su ją ce do mo we za -
ję cia, jak cho ciaż by czysz cze nie przy pa -
lo nych garn ków, czy ki sze nie ogór ków. 

Ucząc się co dzien no ści
od co dzien no ści
– czy li o na wią zy wa niu re la cji 

Co dzien ność jest prze strze nią, w któ rej
na wią zu je my naj ści ślej sze moż li we re la -
cje ze świa tem, wcho dzi my w dia log. Aby
jed nak ów dia log ze świa tem nie był je dy -
nie pu stą me ta fo rą, nie zbęd ne jest uzna -
nie pod mio to wo ści te go, co po dru giej stro -
nie, pod ję cie roz mo wy. Być mo że jesz cze
le piej od po wia da ło by tym wy zwa niom sło -
wo spo tka nie. Za kres zna cze nio wy spo tka -
nia jest nie tyl ko po zba wio ny nu ty prze -
mo cy, któ ra po brzmie wa w kla sycz nym
ro zu mie niu dia lo gu, ale przy zwa la rów nież

na pew ne po chy le nie, uważ ność, na wet je -
śli spo tka nie jest przy pad ko we. Spo tka nie,
w prze ci wień stwie do dia lo gu, nie wy ma -
ga rów nież wy rów na ne go sta tu su czy
po do bień stwa na tu ry swo ich uczest ni -
ków, co su ge ru je sam ję zyk. Mo że my spo -
tkać się z gó ra mi, z mia stem, z hi sto rią, ze
zwie rzę ciem, a na wet z su per mar ke tem,
wy sy pi skiem śmie ci czy zde wa sto wa -
nym bil l bo ar dem. Pod sta wo wą funk cją
spo tka nia jest pew ne otwar cie psy chi ki, go -
to wość na ciąg dal szy, na re la cję w od nie -
sie niu do zróż ni co wa nej i wie lo gło so wej
pod mio to wo ści świa ta, w któ rym pra gnie -
my za miesz kać. 
Świa do mość owe go spo tka nia ma

nie zwy kle istot ne zna cze nie w świe cie
co dzien no ści, gdzie rze czy wi stość,
w prze ci wień stwie do nie zmien no ści ob -
ra zu w ra mie, pod le ga pro ce som bu do -
wa nia i nisz cze nia, roz kwi tu i roz pa du.
Pie rze my prze po co ną po ściel, tyn ku je -
my spę ka ne ścia ny, drze my na ka wał ki
sta re fo to gra fie, wsta wia my do wa zo nu
ścię ty, a więc umie ra ją cy kwiat, ale
jed no cze śnie te sa me ścia ny po tra fią się
nam zwa lić na gło wę i nie odmien nie ule -
ga my uro ko wi świe żo ści po ście li, pach -
ną cych ki ści bzu, tę sk no cie fo to gra fii. 

Yuri ko Sa ito, szu ka jąc wska zó wek dla
do świad cze nia es te tycz ne go się ga ku sta -
rym za sa dom sztu ki ja poń skiej, ku sło wom
sław ne go au to ra ha iku, Mat suo Bashō. Pro -
po nu je on, by po pierw sze „na słu chi wać
gło su” rze czy wi sto ści wo kół nas i w nas,
bo prze cież no si my ją w so bie. Po dru gie,
do bre spo tka nie z rze czy wi sto ścią po win -
ni śmy wi dzieć ja ko pro ces ucze nia się. 

Mo że my więc uczyć się por ce la ny po -
przez mięk kie świa tło fi li żan ki, drew na
po przez za pach la su, ale też do tyk dę bo -
wej pod ło gi, po przez użyt ko wa nie drew -
nia nej łyż ki i pust kę po zrą ba nej li pie
przed do mem. Uczyć się miej skiej prze -
strze ni po przez ścież ki, ja kie wy dep tu -
je my w za pla no wa nych przez ar chi tek -
tów traw ni kach, skra ca jąc so bie dro gę
do do mu, ale też po przez po rząd ko wa -
nie i upięk sza nie za nie dba nych po dwó -

rek, jak to ro bią zwo len ni cy ini cja ty wy
„Plan na glanc”. Uczyć się co dzien no ści
od sa mej co dzien no ści, ob da rza jąc ją sza -
cun kiem, pod cho dząc do niej z uważ no -
ścią i dba ło ścią. To tak że dba łość o in -
nych dzie lą cych z na mi ży cie, dba łość
o to, co in ne. Dba łość mo że być pięk na.

To dzi siaj pod sta wo we za da nie po nie -
waż na sza es te tycz na re la cja z tym, co nas
ota cza po sia da zdu mie wa ją cą moc kształ -
to wa nia świa ta, a w kon se kwen cji – ja ko -
ści na sze go ży cia. I osta tecz nie to z co -
dzien no ści wy ra sta naj czę ściej pięk ny
kwiat po ezji. Prze czy ta łam ostat nio wiersz
śre dnio wiecz ne go in dyj skie go mi sty ka
Ka bi ra, któ ry na ty le za chwy cił Cze sła wa
Mi ło sza, że prze ło żył go na ję zyk pol ski.

We wnątrz te go gli nia ne go garn ka są al -
ta ny i ga je i we wnątrz  miesz ka Stwór ca.

We wnątrz te go garn ka jest sie dem oce -
anów i nie po li czo ne gwiaz dy.

We wnątrz te go garn ka roz le ga się
mu zy ka wiecz no ści i bi je źró dło wszel -
kiej wo dy.

■

________

1 Jed no z ha seł prze cho wy wa nych w do -
ku men ta cji du etu Kwie Ku lik.

2 Na zwa „Flu xus” zo sta ła za sto so wa na
przez G. Ma ciu na sa w ro ku 1962; do roz po -
wszech nie nia idei Flu xu su przy czy ni ła się
dzia łal ność Ma ciu na sa pro wa dzo na wspól -
nie z no wo jor skim wy daw nic twem D. Hig -
gin sa, oraz dzia łal ność sze ro kie go, mię dzy -
na ro do we go gro na ar ty stów w la tach 60. i 70. 

3 Yi -Fu Tu an za: Yuri ko Sa ito Eve ry day
Aesthe tics

4 Alek san dra Kun ce, Ma pa do mu w: T. Sła -
wek, A. Kun ce, Z. Ka dłu bek, Oiko lo gia, Na -
uka o do mu, Ka to wi ce 2013, s. 91.

5 Sa ito,, op. cit., s. 10.
6Al len Carl son, Ap pre cia tion and the Na -

tu ral Envi ron ment, w: The Aesthe tics of
Na tu ral Envi ron ments, op. cit., s. 71.
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Po zor nie trud no wy obra zić so bie bar -
dziej od le głe od sie bie ob sza ry niż

sztu ka i je dze nie, co wpły nę ło na fakt, że
przez wie ki po kar my nie by ły trak to wa -
ne ja ko istot ny te mat w sztu ce. Ken neth
Ben di ner za sta na wiał się nad wspo mnia -
ną de pre cja cją je dze nia ja ko mo ty wu
w sztu ce, wska zu jąc, że po wo dem mo że
być je go po wsze dniość – „wszy scy sty -
ka my się z je dze niem kil ka ra zy dzien -
nie. Zda je my so bie spra wę ze spo łecz nej
ro li po sił ków (…). Jed nak cał ko wi ta
po spo li tość je dze nia w ży ciu co dzien nym
każ de go czło wie ka czy ni je zwy czaj nym,
nie cie ka wym oraz nie war tym głęb sze -
go na my słu”1. Jest to jed nak wra że nie po -
zor ne, gdyż jak zwra ca ła uwa gę Jo lan ta
Brach -Cza ina, na wet naj bar dziej pro -
za icz ne aspek ty na szej eg zy sten cji, kry -
ją w so bie po ten cjał do ge ne ro wa nia re -
flek sji2. Nie ina czej jest z je dze niem,
za po mo cą któ re go ar ty ści wy po wia da -
ją się na róż ne te ma ty – spo łecz ne, po -
li tycz ne czy eg zy sten cjal ne. W ni niej -
szym ar ty ku le za mie rzam przyj rzeć się

róż nym przy kła dom prze ni ka nia się je -
dze nia i twór czo ści ar ty stycz nej na prze -
strze ni wie ków.

Je śli uznać pre hi sto rycz ne przed sta -
wie nia na skal ne za sce ny uka zu ją ce po -
lo wa nia, oka że się, że je dze nie jest jed nym
z naj star szych te ma tów w sztu ce. Gil lian
Ri ley opi sy wa ła ba da nia ar che olo gicz ne
pro wa dzo ne w ja ski niach, któ rych przed -
mio tem by ły zna le zio ne w nich reszt ki
zwie rzę ce – ko ści i po zo sta ło ści go to wa -
nych zwie rzą t3. Są dzo no, że ich ba da nie
po zwo li roz ja śnić re la cję po mię dzy je dze -
niem a przed sta wie nia mi na ścia nach, nie
zna le zio no jed nak ko re la cji po mię dzy
spo ży wa ny mi w da nym miej scu zwie rzę -
ta mi, a ty mi uka za ny mi w kon kret nej ja -
ski ni. Przy kła do wo re ni fer, choć naj czę -
ściej spo ży wa ny, sto sun ko wo rzad ko
po ja wia się w ma lar stwie na skal nym,
więc in ter pre ta cje trak tu ją ce te ostat nie
w kon tek ście po lo wań czy za pew nie nia
spo łecz no ści od po wied niej ilo ści zwie rzy -
ny łow nej, są tyl ko jed ny mi z wie lu ich od -
czy tań. 

Xe nia i asa ro tos oikos 

W sta ro żyt nym Rzy mie po ja wia się wie -
le in te re su ją cych przed sta wień je dze nia,
a po wią za nie ich z jed ną z pierw szych za -
cho wa nych ksią żek ku char skich au tor stwa
Api cju sza, De re co qu ina ria, da je pew ne
po le do pró by re kon struk cji rzym skie go
sto łu. Z per spek tywy ni niej szych roz wa -
żań war to zwró cić uwa gę, że w pom pe jań -
skich wil lach za cho wa ły się przed sta wie -
nia po prze dza ją ce no wo żyt ne mar twe
na tu ry. De ko ra cje ścien ne i mo zai ki pod -
ło go we uka zu ją ce pro duk ty spo żyw cze zo -
sta ły od kry te w bo ga tych do mach w Rzy -
mie, Ostii, Pom pe jach i Her ku la num.
Wi tru wiusz na zy wał te przed sta wie nia
xe nia. Zda niem Si lvii Ma la guz zi mo gły
peł nić one po dwój ną funk cję – de ko ra cyj -
ną i ry tu al ną: „do mnie ma ne go hoł du wła -
ści cie li do mu dla ich go ści bądź, jak za kła -
da ją nie któ rzy hi sto ry cy, sym bo licz ne go
po kar mu dla obec nych w do mu du chów”4.
Przed sta wie nia te za ska ku ją re ali zmem,
któ ry do dziś po zwa la na roz po zna nie

Sztuka jedzenia.

O kulinariach i twórczości

artystycznejAGATA STRONCIWILK

Martwa natura z jajami, ptakami i naczyniami z brązu, Pompeje ok. 50-79 r. p.n.e.
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po szcze gól nych pro duk tów – ryb, dro biu,
orze chów, szpa ra gów, ko szy z ri cot tą,
owo ców mo rza, pigw, kró li ków i fig.
Trud no na to miast do ciec, czy w któ -
rymś z ma lo wa nych na czyń znaj du je się
ga rum – sos ze sfer men to wa nych ryb, ab -
so lut na pod sta wa kuch ni sta ro żyt ne go
Rzy mu. 

In te re su ją ce są tak że mo zai ki uka zu ją -
ce reszt ki po ży wie nia, tzw. asa ro tos
oikos, czy li „źle za mie cio na pod ło ga”. Po -
ja wia ją się w nich ry bie ości, orze chy,
reszt ki wa rzyw. Ich in ter pre ta cja nie jest
pew na, mo gły mieć zna cze nie ry tu al ne,
zwią za ne z prze ko na niem, że reszt ki,
któ re spa da ją na pod ło gę, prze zna czo ne są
dla dusz zmar łych przod ków. Istot nym
wąt kiem kul tu ro wym jest współ bie sia do -
wa nie ży wych i umar łych oraz je dze nie ro -
zu mia ne ja ko ele ment, któ ry łą czy te
dwa świa ty. Już naj star sze przy kła dy
uzmy sła wia ją więc spo łecz ny wy miar
je dze nia oraz zwią zek po ży wie nia i sa -
crum. Wą tek ten bę dzie tak że kon ty nu -
owa ny w ko lej nych epo kach, a sa kral ny
wy miar żyw no ści wi docz ny bę dzie przede
wszyst kim w sym bo li ce bi blij nej.

Po śród scen sta ro - i no wo te sta men to -
wych szcze gól nie czę sto uka zy wa ne by ły
uczty – We se le w Ka nie Ga li lej skiej, Wie -
cze rza w Emaus, uczta w do mu Le wie go,
uczta Bal ta za ra czy Ostat nia Wie cze rza. In -
ny mi sce na mi, w któ rych po ja wia ło się je -
dze nie, by ły: Chry stus w Do mu Ma rii
i Mar ty, cu dow ny po łów ryb czy przed sta -
wie nia Ma don ny z Dzie ciąt kiem, w któ rych
trzy ma ono w dło ni jabł ko, kiść wi no gron
lub owoc gra na tu.

Szcze gól nie czę sto uka zy wa na by ła
uczta u He ro da5. Jej tra gicz ny fi nał roz -
bu dzał wy obraź nię ar ty stów. Hi sto ria ta łą -
czy w so bie prze pych, bo gac two, ero tyzm
i okru cień stwo. W ostat nim przy pad ku po -
ja wia się tak że nie po ko ją cy wy obraź nię
wą tek ka ni ba li zmu. Wi docz ne jest to
w szcze gól no ści w ob ra zie Uczta He ro da
(1635) au tor stwa Pie te ra Pau la Ru ben sa,
na któ rym He ro dia da wy cią ga wi de lec
w kie run ku gło wy Ja na Chrzci cie la, po -
da wa nej jej przez Sa lo me na pół mi sku ni -
czym jed no z dań. 

Przed sta wie nia uczt to jed nak nie tyl ko
sce ny bi blij ne czy mi to lo gicz ne, to tak że
sce ny ro dza jo we, któ re są in te re su ją cym
źró dłem hi sto rycz nym, mó wią cym o hie -
rar chii spo łecz nej oraz spo so bach jej bu -
do wa nia w opar ciu o zaj mo wa ne w trak -
cie bie sia dy miej sce czy też sa mo
bo gac two sto łu. 

Psał terz Lut trel la (1325–40) jest jed nym
z cie kaw szych ma nu skryp tów śre dnio -
wiecz nych, gdyż uka za ne w nim zo sta ło
szcze gól nie wie le scen z ży cia co dzien ne -
go. Jed ną z nich jest sce na uczty, uka zu ją -
ca sa me go Geof freya Lut trel la z ro dzi ną
i dwo ma kle ry ka mi. Nie ty po we jest tu taj
przed sta wie nie sto łu ku chen ne go wraz
z ca łym za ple czem przy go to wy wa nia po -
traw. Wi dzi my więc ku cha rza lub kroj cze -
go dzie lą ce go mię si wa na mniej sze por cje
oraz przy go to wy wa nie przy praw i na poi
przy mniej szym sto le. Po tra wy na stęp nie
są nie sio ne do bie siad ne go sto łu na kry te -
go bia łym ob ru sem ze srebr ną za sta wą6.
W Psał te rzu od naj dzie my tak że sce ny ro -

dza jo we, uka zu ją ce zry wa nie owo ców
z drzew, do je nie owiec, or kę, sia nie i zbio -
ry psze ni cy. We wcze sno re ne san so wym
Bre wia rzu Gri ma nie go Ge rar da Ho ren bo -
ut’a (ok. 1510), po ja wia się rów nież in te -
re su ją ca sce na uczty księ cia. W tym przy -
pad ku hie rar chia feu dal na jest za zna czo na
szcze gól nie wy raź nie – se nior za sia da
przy sto le sa mot nie, a to wa rzy szą ce mu
oso by nie uczest ni czą w uczcie. 

In nym źró dłem śre dnio wiecz nym jest
Li vre de chas se (tzw. Księ ga Ło wów,
ok. 1380), czy li trak tat ło wiec ki Ga sto na
Fe bu sa. Po śród scen i opi sów do ty czą cych
zwie rzy ny łow nej znaj dzie my prze dsta -
wie nia po lo wań oraz to wa rzy szą cej im
uczty. Jak za uwa ża Gil lian Ri ley, na wet
w trak cie po sił ku od by wa ją ce go się
w otwar tej prze strze ni, za sa dy ety kie ty zo -
sta ją za cho wa ne – Ga ston Fe bus za sia da
przy sto le, pod czas gdy mniej zna mien ni
kom pa ni po lo wa nia je dzą na roz ło żo -
nych na zie mi ma te ria ła ch7. 

W kuch ni

Sce ny uka zu ją ce ku cha rzy i ku char ki
przy pra cy nie na le ża ły ni gdy do szcze gól -
nie po pu lar nych. Ma la rze ho len der scy
przed sta wia li go to wa nie ja ko pra cę fi -
zycz ną, brud ną i wy ma ga ją cą si ły. Wi docz -
ne jest to w dzie le Ku char ka (1559) Pie te -
ra Aert se na, w któ rym ty tu ło wa ko bie ta
zo sta ła przed sta wio na w trak cie na dzie wa -
nia dro biu na ro żen. W tle znaj du je się bo -
ga to de ko ro wa ny ko mi nek, co su ge ru je, że
pra cu je ona dla do brze sy tu owa ne go go spo -
da rza8. Go to wa nie jest tu taj uka za ne ja ko
zma ga nie się, ar ty sta wy raź nie pod kre śla
tę ży znę fi zycz ną przed sta wio nej ko bie ty.
Dla kon tra stu moż na na to miast przy wo -
łać XIX -wiecz ne przed sta wie nie Cu dow -
ny sos (ok. 1890), któ re go au to rem jest Je -
han Geo r ges Vi bert. Uka zu je on ku cha rza
oraz je go chle bo daw cę, kar dy na ła, któ ry wi -
zy tu je kuch nię. Po miesz cze nie, w któ rym
się znaj du ją, jest ogrom ne, ide al nie czy ste
oraz per fek cyj nie zor ga ni zo wa ne. Ku -
charz ma na so bie, oprócz cha rak te ry stycz -
nej bia łej czap ki i far tu cha, je dwab ne
spodnie oraz la kier ki. Uka za ne na ob ra zie
za ple cze i spo sób, w ja ki po sta ci kosz tu ją
sos, wska zu je zmia nę, ja ka na stą pi ła w wy -
obra że niach do ty czą cych kuch ni. Wy ra fi -
no wa ny ku charz bliż szy jest ar ty ście, a je -
go dzia ła nie zwią za ne jest z wy jąt ko wym
wy czu ciem sma ku, nie zaś pra cą fi zycz ną
(któ rą zaj mu je się po moc ku chen na). 

Na tar gu

Ko lej nym z mo ty wów zwią za nych z je -
dze niem, któ re po ja wia ły się w sztu ce, by -
ły tar gi, tar go wi ska i han dla rze sprze da ją -
cy róż no rod ne pro duk ty spo żyw cze. Jest to
mo tyw o dłu giej tra dy cji – przy kła do wo po -
śród fre sków w pom pe jań skich wil lach na -
tra fia my na sce nę ro dza jo wą, przed sta wia -
ją cą pie ka rza sprze da ją ce go chleb. Sce ny
uka zu ją ce sto iska tar go we, nie mal że ugi -
na ją ce się od nad mia ru to wa rów, po ja wia -
ją się zaś przede wszyst kim w ma lar stwie
ho len der skim. Moż na wspo mnieć tu taj

cho ciaż by ob ra zy Pie te ra van Aert se na czy
też Jo achi ma Beuc ke la era. Z ma la rzy fla -
mandz kich na to miast war to wspo mnieć
o twór czo ści Fran sa Sny der sa. 

Ob ra zy Aert se na są wy jąt ko we ze wzglę -
du na swą zło żo ną sym bo li kę oraz nie ty -
po wą kom po zy cję. Je go Targ mię sny
(1551) w pierw szym oglą dzie zwra ca
uwa gę nie sły cha ną ob fi to ścią róż no rod nych
mięs eks po no wa nych na stra ga nie. Do pie -
ro po dłuż szym wpa try wa niu się, moż na
do strzec sce nę roz gry wa ją ca się w tle. Jest
to Uciecz ka do Egip tu. Ten za bieg kom po -
zy cyj ny zda je się de ter mi no wać zna cze nie
ob ra zu. Je dze nie sta je się tu taj do me ną
do cze sno ści, a sku pie nie się na niej po wo -
du je utra tę z za się gu wzro ku te go, co
zwią za ne z sa crum. Sce ny tar go we nie jed -
no krot nie by ły ce le bra cją ob fi to ści, jak by
źró dło po kar mu mia ło się ni gdy nie skoń -
czyć. Ofe ro wa na żyw ność za wsze jest
świe ża i ape tycz na, a sprze daw cy peł ni wi -
go ru i uśmiech nię ci. Moż na się za sta na wiać,
czy ob ra zy te nie mia ły speł niać ro li psy -
cho lo gicz nej, uka zu jąc świat wiecz ne go do -
bro by tu, a na wet nad mia ru. Jak za uwa żał
Ken neth Ben di ner, ob ra zy tar go we mo gą
być rów nież od czy ty wa ne ja ko ów cze sne
re kla my, za chę ca ją ce do kup na to wa rów po -
przez uka za nie ich zmy sło we go pięk na. 

Mar twe na tu ry 

Jed nym z po wo dów, dla któ rych je dze -
nie po ja wia się ja ko sa mo dziel ny te mat
sztu ki, są je go wa lo ry es te tycz ne. Po ły sku -
ją ca skó ra owo ców, chro po wa tość wa rzyw,
pięk ne ko lo ry – wszyst ko to po wo du je, że
po ży wie nie sta no wi wdzięcz ny te mat dla
ma lar stwa. W XVII i XVIII wie ku przed -
sta wie nia mar twej na tu ry sta ły się bar dzo
ce nio ne ze wzglę du na swój de ko ra cyj ny
i ilu zjo ni stycz ny cha rak ter.

Do naj bar dziej zna nych mar twych na tur
na le żą ob ra zy ho len der skich mi strzów.
An drzej Chu dzi kow ski za uwa ża, że po przez
ho len der ską mar twą na tu rę moż na do ko nać
ob ser wa cji na te mat umy sło wo ści, sma ku
ar ty stycz ne go i sto sun ków spo łecz nych
pa nu ją cych na ów cza s9. Przy kła do wo, w ob -
ra zach Wil le ma Cla esza He dy lub Pie te ra
Cla esza wi docz ny jest już pe wien wzrost za -
moż no ści, co do strzec moż na za rów no
w sa mych po tra wach, jak i w za sta wie sto -
ło wej. Za miast gli nia nych na czyń po ja wia
się szkło i sre bro, na sto łach wi docz ne są sło -
dy cze, cia sta, owo ce. Wi docz na zmia na na -
stę pu je też w dru giej po ło wie XVII wie ku.
Zwią za na jest ze wzbo ga ce niem się miesz -
czań stwa i wy two rze niem no wej ary sto kra -
cji, czy li wzbo ga co ne go pa try cja tu miej skie -
go. W ob ra zach Abra ha ma van Bey er na
i Ja na de He ema wi dać bo ga te za sta wy oraz
po łu dnio we owo ce, lan gu sty, pasz te ty.
W prze ci wień stwie do po przed nich przed -
sta wień, tu taj wi docz ne są już nie tyl ko pro -
duk ty ro dzi me, ale tak że im por to wa ne,
któ re za czę to spro wa dzać wraz z roz wo jem
han dlu z kra ja mi Da le kie go Wscho du.
Ho len drzy, ma lu jąc mar twe na tu ry, opo wia -
da li więc przede wszyst kim o so bie i swo -
jej co dzien no ści. 

Jesz cze jed ną istot ną kwe stią, na któ rą na -
le ży zwró cić uwa gę w kon tek ście ho len der -
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skich mar twych na tur jest ich sym bo licz na
wy mo wa. Przy kła do wo, su to za sta wio ne -
mu sto ło wi z ob ra zu Pie te ra Cla esza Mar -
twa na tu ra z kra bem i ho ma rem (1643) to -
wa rzy szy ze gar. Jest to je den z wie lu
przy kła dów mar twej na tu ry o wy mo wie wa -
ni ta tyw nej, gdzie zmy sło wa atrak cyj ność
po traw zo sta je skon tra sto wa na z przy po -
mnie niem o prze mi ja niu. Abra ham van Bey -
ern nie jed no krot nie uka zy wał nie zwy kle bo -
ga to za sta wio ne sto ły, jed nak po ja wiał się
w nich nie po ko ją cy ele ment. Prze wró co ne
pa te ry, nie do koń czo ne uczty spra wia ją
wra że nie, jak by ci, któ rzy za sia da li przy sto -
le, na gle ucie kli w po pło chu. Bo gac two
uczty wy raź nie kon tra stu je z nie obec no ścią
bie siad ni ków, a umiesz czo ne po śród za sta -
wy ze ga ry wy mow nie przy po mi na ją o nie -
trwa ło ści te go, co ma te rial ne. Rów nież
pra ce van Bey er na moż na więc od czy ty wać
w kon tek ście wa ni ta tyw nym – w tym
przy pad ku za chwyt nad zmy sło wą uro dą
świa ta spo ty ka się z przy po mnie niem
o śmier tel no ści i ulot no ści czło wie ka. 

Naj bar dziej ta jem ni czym ma la rzem mar -
twych na tur był jed nak hisz pan, Ju an
Sánchez Cotán, a hi sto ry cy sztu ki do dziś
za sta na wia ją się nad zna cze niem nie ty po -
we go za bie gu kom po zy cyj ne go, któ ry sto -
so wał w swych ob ra zach. Cotán ma lo wał
wa rzy wa i owo ce za wie szo ne na sznu rach
w ka mien nych ob ra mie niach. Nie są to jed -
nak przed sta wie nia spi żar ni, gdyż w tle
znaj du je się pust ka – za zna czo na po przez
głę bo ką czerń. Dzię ki te mu za bie go wi ar -
ty sta, przed sta wia jąc pro ste pro duk ty spo -
żyw cze, uzy sku je jed no cze śnie kon tem pla -
cyj ną, nie mal że mi stycz ną at mos fe rę. 

Fu tu ry stycz na książ ka ku char ska

Te ma ty ka prze ni ka nia się je dze nia
i sztu ki jest rów nież in te re su ją ca w kon -
tek ście twór czo ści współ cze snej, w któ -
rej je dze nie nie jest je dy nie te ma tem, a sta -

je się tak że me dium, któ rym po słu gu ją się
ar ty ści. W ta kiej opo wie ści nie mo że za -
brak nąć fu tu ry stów. Punk tem kul mi na cyj -
nym ich ku li nar nych za in te re so wań był
wy da ny przez Fi lip po Tom ma so Ma ri net -
tie go w 1930 ro ku Ma ni fest kuch ni fu tu -
ry stycz nej (Il ma ni fe sto del la Cu ci na Fu -
tu ri sta). Dzia łal ność tych ar ty stów
zwią za na by ła nie od łącz nie z wia rą
w moż li wość cał ko wi te go prze kształ ce nia
spo łe czeń stwa. Jed nym z ele men tów i za -
ra zem mo to rów tej prze mia ny mia ła być
kuch nia. Słyn ny wą tek po tę pie nia ma ka -
ro nu przez Ma ri net tie go był zwią za ny z je -
go prze ko na niem, że czy ni on Wło chów
po wol ny mi, le ni wy mi, ocię ża ły mi. No we
spo łe czeń stwo mia ło być dy na micz ne
i ta kiej też kuch ni po trze bo wa ło. W Ma -
ni fe ście Ma ri net ti po stu lu je rów nież:

(…) 
c) po rzu ce nie tra dy cyj nych po łą czeń

na rzecz eks pe ry men to wa nia z no wy mi,
jaw nie ab sur dal ny mi mie sza ni na mi we -
dług rad Jar ro Ma in ca ve i in nych ku cha -
rzy fu tu ry stycz nych. 

d) po rzu ce nie co dzien nej prze cięt no ści
z ob sza ru przy jem no ści pod nie bie nia10.

Za sa dy te fu tu ry ści sta ra li się im ple men -
to wać we wła snej re stau ra cji The Ho ly Pa -
la te otwar tej w 1931 ro ku w Tu ry nie. Ko -
lej nym do wo dem na waż ność je dze nia dla
Ma ri net tie go by ła wy da na przez nie go
w 1932 ro ku Fu tu ry stycz na książ ka ku char -
ska. „Prze pi sy”, któ re od naj du je my w tej
pu bli ka cji, są za pi sa mi ko lej nych
uczt – część z nich zo sta ła zre ali zo wa na,
a część ma zu peł nie fan ta stycz ny cha rak -
ter. Jak za uwa ża Mi chel De lvil le, fu tu ry -
stycz ny pro gram to tal ne go od no wie nia
je dze nia i kuch ni wią zał się z sy ne ste tycz -
ny mi eks pe ry men ta mi11. W związ ku z tym
po wstał przy kła do wo po mysł stwo rze nia
„tak tyl nej” uczty, któ rej ele men tem był by
do ty ko wy i cie le sny kon takt z po ży wie -
niem. Dla fu tu ry stów es te ty ka je dze nia mia -
ła cha rak ter wie lo zmy sło wy – waż ną ro lę

od gry wa w niej za rów no wzrok (np. ko lo -
ry sty ka po ży wie nia), jak i za pach, do tyk
(np. je go fak tu ra), a na wet słuch. 

Nie spo sób nie wspo mnieć rów nież
o dzia łal no ści Da nie la Spo er rie go, któ ry jest
au to rem ter mi nu Eat Art. Ar ty sta w swej
twór czo ści po ru szał róż no rod ne aspek ty
zwią za ne z je dze niem – od je go przy go to -
wy wa nia, po da wa nia, spo ży wa nia, aż
po reszt ki, któ re zo sta ją po kon sump cji. 

Naj bar dziej zna nym dzia ła niem Spo er -
rie go by ły „ob ra zy -pu łap ki”. Po wsta wa ły
w na stę pu ją cy spo sób: po skoń czo nym po -
sił ku ar ty sta przy kle jał do sto łu za sta wę
i reszt ki po ży wie nia, a na stęp nie ścią gał
blat, by osta tecz nie ca łość po wie sić na ścia -
nie ja ko go to wy „ob raz”. Dzia ła nie to wpi -
sy wa ło się w de kla ro wa ną przez Pier -
re’a Re sta ny’ego chęć uchwy ce nia
rze czy wi sto ści sa mej w so bie, nie za po śred -
ni czo nej po przez pry zmat „kon cep tu al ne -
go lub ima gi na cyj ne go prze pi sa nia”12.
Ob ra zy -pu łap ki Spo er rie go by ły wy po wie -
dzią o cza sie oraz pró bie je go za trzy ma -
nia. Ar ty sta trak to wał ota cza ją cą go rze czy -
wi stość ja ko nie wy czer pa ne źró dło
go to wych kom po zy cji. Wie le ob ra zów -pu -
ła pek po wsta wa ło pod czas or ga ni zo wa -
nych przez nie go ban kie tów, jak i w otwar -
tej prze zeń w 1968 ro ku w Düssel dor fie
re stau ra cji. Być mo że klien tom tej ostat -
niej to wa rzy szył nie wiel ki nie po kój, gdyż
w każ dym mo men cie mógł po dejść do nich
kel ner i po pro sić o za prze sta nie je dze nia,
aby móc za brać stół z kom po zy cją. 

O tym, że prze ni ka nie się sztu ki i ku li na -
riów jest wciąż obec ne w sztu ce współ cze -
snej, mo że świad czyć przy kła do wo za pro -
sze nie ku cha rza Fer na na Ad rii do udzia łu
w Do cu men ta w Kas sel w 2007 ro ku. Te -
ma ty ka je dze nia po ja wia się też w per for -
man sach, in sta la cjach i ak cjach wie lu twór -
ców – przy kła do wo Ri kri ta Ti ra va ni ji,
Mi cha ela Ra ko wit za, Elż bie ty Ja błoń -
skiej czy An ny Kró li kie wicz. Uzmy sła wia
nam to, że ar ty ści po sia da ją szcze gól ny typ
wyczu le nia na uro ki co dzien no ści i po tra -
fią z po zor nie ba nal nych zja wisk oraz sy -
tu acji wy cią gnąć re flek sje o uni wer sal nym
cha rak te rze. ■

________

1 K. Ben di ner, Fo od in Pa in ting. From Re -
na is san ce to the pre sent, Lon don 2004, s. 21. 

2 Zob. J. Brach -Cza ina, Szcze li ny ist nie nia,
War sza wa 2018. 

3 G. Ri ley, Fo od in Art. From Pre hi sto ry to
the Re na is san ce, Lon don 2015, s. 15-20. 

4 S. Ma la guz zi, Wo kół sto łu. Lek sy kon, tłum.
E. Mor ka, War sza wa 2009, s. 50.

5 Przy kła do wo: Be noz zo Goz zo li (1461), Fi -
lip po Lip pi (1460).

6 Zob. G. Ri ley, op. cit., s. 101.
7 Ibi dem, s. 145.
8 K. Ben di ner, op. cit., s. 77.
9 Zob. A Chu dzi kow ski, Ho len der ska i fla -

mandz ka mar twa na tu ra XVII wie ku, War sza -
wa 1954. 

10 F. T. Ma ri net ti, The Fu tu rist Co ok bo ok,
Lon don 2014, s. 35. 

11 M. De lvil le, Fo od, Po etry, and the Aesthe -
tics of Con sump tion: Eating the Avant -Gar de
New York 2011, s. 103.

12 P. Re sta ny, For ty De gre es Abo ve Da da,
[w:] The ories and Do cu ments of Con tem po ra -
ry Art: A So ur ce bo ok of Ar tist’s Wri tings, red.
K. Sti les, P. Selz, Ca li for nia 1996, s. 308.

Juan Sánchez Cotán, Martwa natura z pigwą, kapustą, melonem i ogórkiem
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K
ie dy barw ne li ście utka ją dy wa ny w par -
kach a kie sze nie są peł ne ru dych kasz ta -

nów, wiatr we wło sy wpla ta ba bie la to i pta -
ki szy ku ją się do od lo tu to zbie ra mi się
na wspo mnie nia.

Wspo mnie nia bez tro skie go cza su mo je go
dzie ciń stwa, gwar ne go po dwór ka u Mo ich
Dziad ków, zie lo nych łąk nad Wi słą, ra do -
snych za baw i psot. Przy po mi nam so bie
barw ny ogró dek z ró ża mi pod pło tem i krza -
ka mi ru mia nych po mi do rów ugi na ją cy mi się
pod ich ob fi tym cię ża rem. W sa dzie wiel ka
gru sza da ją ca bło gi cień w upal ne la to
a pod nią ław ka, na któ rej chęt nie przy słu -
chi wa li śmy się cie ka wym opo wia da niom
Bab ci. Słod kie tru skaw ki pro sto z krza ka i so -
czy ste owo ce zja da ne bez my cia i po zo sta wia -
ją ce śla dy na umo ru sa nych bu ziach i ubra -
niach. To naj lep sza na świe cie zu pa ogór ko wa
i sto sy ka na pek zja da nych łap czy wie i w po -
śpie chu bo za ba wy nie mo gły za dłu go cze -
kać. To ko lo ro wa oran ża da w szkla nych bu -
tel kach i smak cu kro wej wa ty.

Po sło necz nym le cie czas wrze śnio wych
wę dró wek do szko ły po dob nie jak dzie ci
z Bul ler byn ca łą gro ma dą od do mu do do mu
zbie ra li śmy się ra zem ubra ni w gra na to we
mun dur ki z bia ły mi koł nie rzy ka mi i czer wo -
ną tar czą na ra mie niu. Tor ni stry nam wte dy
nie cią ży ły, głów nie za przą ta ły kło po ty
do ro słych. Po szko le dro ga za wsze by ła
dłuż sza, z wie lo ma cie ka wy mi przy stan ka -
mi, gdy od kry wa li śmy no we ga tun ki dżdżow -
nic czy ro ba ków al bo pusz cza li śmy la taw ce
czy łód ki zro bio ne z pa pie ru.

Jak spadł pierw szy śnieg to ra dość by ła po -
dwój na. Wyj mo wa ło się nie ty ko cie płe
ubra nia ale i za ku rzo ne na stry chu łyż wy
i san ki oraz nar ty. Zi mo we ad wen to we po -
ran ki to wcze sne wsta wa nie na ro ra ty i cie -
płe mle ko na śnia da nie. To czas ku li gów i do -
kar mia nia pta ków. To gru dnio we świę to wa nie
Bar bór ki jak na ro dzi nę z gór ni czy mi tra dy -
cja mi przy sta ło i od pust w ko ście le pw. św.
Bar ba ry, dźwię ki mu zy ki w wy ko na niu or -
kie stry z czer wo ny mi pió ro pu sza mi i lśnią -
cy mi gu zi ka mi gór ni cze go mun du ru. Oba wa
przed wi zy tą św. Mi ko ła ja bo nie do koń ca
by ło się tak bar dzo grzecz nym jak na le ża ło.
A po tem już czas ocze ki wa nia...

Tak wspo mi nam dzie ciń stwo, tak przy wo -
łu ję je go ko lo ry, sma ki i za pa chy. I bar dzo ża -
łu ję że nie mo gę ich od two rzyć w rze czy wi -
sto ści – po za my kać w pu deł kach, prze lać
do bu te lek czy prze sy pać do pa pie ro wych to -
re bek tak jak cu kier. Ale pie lę gnu ję je w pa -
mię ci a kon ser wu ję MI ŁO ŚCIĄ i dla te go kie -
dy wie czo ry sta ją się dłuż sze wte dy mój dom
zmie niam w pier ni ko wą pra cow nię by mieć
choć na chwi lę na miast kę te go co już prze -
mi nę ło...

Ki lo gra my mą ki rów no po ukła da ne w rzę -
dzie, cu kier za raz obok bo też prze cież jest
bar dzo po trzeb ny. Zza szkla ne go sło ika le -
ni wie pusz cza oko miód gry cza ny, któ ry po -
ły sku je na bursz ty no wo. Przy wie zio ny pro -
sto ze wsi kosz pe łen ja jek zna lazł swo je
miej sce na pa ra pe cie, gdzieś obok ma sło na -
bie ra tem pe ra tu ry po ko jo wej, w ką ci ku ma -
ła to reb ka so dy dla pu szy sto ści i tyl ko jesz -
cze do peł ne go skła du pier ni ko we go cia sta
bra ku je ko rzen nych przy praw.

Na pierw szym miej scu pieprz czar ny
a jak że – wszak to wła śnie je mu swą na zwę
PIER NI KI za wdzię cza ją. Pier ny czy li pie prz -
ny. Tak, tak – pieprz dro dzy Pań stwo. We dług
le gen dy w cza sach kie dy przy pra wy ko rzen -
ne by ły droż sze od zło ta pew ne mu dwor skie -
mu ku cha rzo wi wpadł pieprz do cia sta chle -
bo we go. Prze ra żo ny tym fak tem w oba wie

przed kon se kwen cja mi po sta no wił ura to wać
sy tu ację i do dał do cia sta mio du a po tem
upiekł i tak po wsta ły pierw sze żyt nie pier -
ni ki. By ły one bar dzo dro go cen nym i eks klu -
zyw nym to wa rem.

In na le gen da gło si, że kie dy w daw nych
cza sach w bo ga tym do mu przy cho dzi ła
na świat cór ka to wów czas za czy nia no
w gli nia nej ka dzi pier nik a na stęp nie był on
prze cho wy wa ny aż do cza su jej za mąż pój -
ścia kie dy to wy pie ka no go na przy ję cie we -
sel ne czy ja ko wia no pan ny mło dej. Tak więc
pieprz od gry wa tu ro lę naj waż niej szą.

Go to wy do mie le nia usta wia się w ko lej -
ce cy na mon – la ska po la sce, a za raz za nim
gał ka musz ka to ło wa z któ rą trze ba ostroż nie
bo w nad mia rze mo że być szko dli wa. Ko len -
dra cza sa mi my lo na z gor czy cą prze la tu je się
przez pal ce ma leń ki mi prąż ko wa ny mi ku lecz -
ka mi a żół ta wy sprosz ko wa ny im bir szczy -
pie w ję zyk. Ko per wy sy pał się z bal da chi -
mów pro sto do moź dzie rza a ma leń kie
goź dzi ki stro szą ro gi cze ka jąc na swą ko lej.
Zie le an giel skie uda je gre ka a anyż lan su je
się na gwiaz dę i tyl ko za pach go zdra dza i tra -
fia do młyn ka tak jak każ dy in ny, na koń cu
zie lon ka wy kar da mon w to wa rzy stwie z ka -
wą a jak że i dom wy peł nia się po brze gi za -
pa chem przy pra wy do pier ni ka. Te raz du ża
mi ska po mie ści to wszyst ko w od po wied nich
pro por cjach i za gosz czą tu u niej na tro chę
dłu żej by po le ża ko wać i doj rzeć przez ko lej -
ne 6 ty go dni w ocze ki wa niu na świę ta.
W tym cza sie dom ule gnie me ta mor fo zie.
Wiel kie po rząd ki świą tecz ne na zmia nę
z za ku pa mi i przed świą tecz nym za mie sza -
niem. A kie dy już wszyst ko to co trze ba znaj -
dzie się na swo im miej scu, kie dy do do mu
przy nie sie my cho in kę to wów czas przy -
cho dzi czas na lu kro wa nie pier nicz ków.

Wspól nie za sia da my przy ku chen nym
sto le i za czy na my wiel kie ro dzin ne lu kro wa -
nie. Nas do ro słych ogra ni cza je dy nie wy -
obraź nia bo chce my że by cho in ka by ła zie -
lo ną cho in ką i mia ła rów ne brze gi. Na to miast

dzie ciom to wca le nie prze szka dza, że cho -
in ka ma ko lor nie bie ski a Mi ko łaj jest w żół -
tych spodniach czy na gwiazd ce są zie lo ne
krop ki. Naj waż niej sza w tym wszyst kim jest
do bra za ba wa i ro dzin na at mos fe ra oraz
wspól nie spę dzo ny czas. Pod czas zdo bie nia
pier ni ków wie le roz ma wia my, śmie je my
się i oczy wi ście pod ja da my pier ni ki – te
mniej uda ne. Po tem już tyl ko po zo sta je
nam na wlec pier ni ko we ozdo by na ko lo ro -
wą włócz kę i za wie sić je na zie lo nym drzew -
ku, któ re bę dzie de ko ro wa ło nasz dom przez
naj bliż sze ki lka ty go dni.

Jesz cze tyl ko ubrać się w od święt ne ubra -
nie, wło żyć sian ko pod bia ły ob rus i wy pa -
try wać pierw szej gwiazd ki z no sem przy kle -
jo nym do szy by. Ten czas ocze ki wa nia jest
chy ba naj pięk niej szy. Ta at mos fe ra ra do ści
i mi ło ści. Dźwięk ko lęd i blask świec, sze -
lest pa pie ru z od pa ko wy wa nych pre zen tów
i uśmie chy każ de go z obec nych w ten za cza -
ro wa ny czas świąt.

I tak bym chcia ła aby to trwa ło ca ły rok,
aby lu dzie by li dla sie bie mi li i życz li wi.

By śmy po ma ga li so bie nie tyl ko od świę ta. 
By śmy z dzie cię cą na iw no ścią wie rzy li

w świę te go Mi ko ła ja przy no szą ce go pre zen -
ty i nie krę po wa li się zli zy wa nia lu kru
z pier ni ków tyl ko dla te go, że ktoś po wie dział
że tak nie wy pa da. 

By śmy znaj do wa li dla sie bie czas przez ca -
ły rok, by śmy umie li odło żyć na bok kom -
pu te ry, te le fo ny i te le wi zo ry.

By śmy z so bą roz ma wia li, wspo mi na li
i wspól nie ko lę do wa li.

By śmy ra zem po szli na zi mo wy spa cer
choć śnieg bę dzie skrzy piał pod bu ta mi
a mróz szczy pał w no sy, po rzu caj my śnież -
ka mi i ulep my wspól nie bał wa na, ciesz my
się każ dą wspól nie spę dzo ną chwi lą, dziel -
my się ra do ścią z wszyst ki mi.

By śmy ni gdy nie ża ło wa li zmar no wa ne -
go bez sen sow nie cza su...

■

Dom pach ną cy

pier ni kiem RENATA WALICZEK

Wigilia 2017
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GRZEGORZ SŁOBODNIK

ME LO DRA MAT

My ślą zła pa łem
garść za ga dek
obej rza łem się za
sie bie
aby nie ucie kło
pierw sze wra że nie
Tę sk no ty by wa ją
po chmur ne
jak dni
nie zwia stu ją ce 
ni cze go do bre go
Tyl ko szczę śli wi
nie bo ją się
czar ne go słoń ca
bo wie rzą że
ju tro zno wu 
roz bły śnie 

ZA URO CZE NIE

Schy łek dnia
po tra fi 
za wró cić w
gło wie
a schy łek ży cia
szko da ga dać 
mil czy

REJS 

Skrzyk nę ły się me wy 
mo wą mor ską 
fa le za nie mó wi ły z
za chwy tu 
i przy cup nę ły na
wil got nym brze gu 
cze ka jąc na sło ne 
opo wie ści

BU RZA

Wy raź na od po wiedź
na
kło po tli we py ta nia

MGŁA

Wy szli z do mu i
nie wró ci li
zni kąd są trud ne
po wro ty

NA WIA SY

Ni gdy to zna czy
ni gdy
Za wsze to zna czy
za wsze
z prze rwą na sen
po si łek i roz mo wę ze
zna jo my mi
Wier sze cza sa mi sia da ją
przy sto le
na le ży je za pa mię tać lub
za pi sać
po to są ze szy ty i
luź ne kart ki oraz
pa mięć
Te le wi zyj ne fil my
uczą cier pli wo ści
i do ce nia nia ład nych
ko biet
szcze gól nie kie dy
jest wie le nie ja sno ści a
cie ka wość by wa okrut na
Sły chać od le głą 
bu rzę
Ze bry chi cho czą ze
wsty du
Przej ścia dla pie szych
nie lu bią sa mot no ści 

KO LO RY ZDA RZEŃ

Roz mo wa by ła krót ka
nie by ło do dat ko wych
zdań
ani na wet prze cin ków
tyl ko za koń cze nia brak
i pu stych miejsc przed
do mem
Mo że jesz cze wró ci my
do wcze snych traw
i bla dej zie le ni
któ ra nie jed no opo wie
i to nie tyl ko o nas
Za wra ca nie z po ło wy
dro gi
jest ry zy kow ne
kie dy się nie zna
ob cych se kre tów
Grzesz ne mo dli twy
wciąż pro szą ze stra chu
o nie dziel ne zba wie nia
dla roz tar gnio nych pe chow ców
Krót ko trwa łe kwia ty
szyb ko ucie ka ją z
tę czy
zo sta ją tyl ko ma lar skie
fo to gra fie czy li
fi go we list ki
na po tka nych wra żeń 
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HER BA CIAR NIA

Miej sco wość na zy wa się
Śród mie ście
Sto lik sztucz ne kwiat ki
w wa zo ni ku
ko lo ry na wet świe że
jak świe żo po da na
her ba ta z cy try ną
Na nie bie zwy kłe
ob ło ki
Ciast ko ma lep ką
słod ką pian kę
Pod no ga mi dy wa nik
któ ry ni gdzie nie
od le ci
Twa rze sie dzą cych jak
li te ra tu ra
po wieść dra mat wiersz
a na wet frasz ka
z kłu ją cym ko ma rem
Czas ucie ka al bo do
przo du
al bo do ty łu
Są siad nu ci Ostat nią
nie dzie lę
cho ciaż na stęp ne
nie cier pli wie cze ka ją
Wier sze od cho dzą naj szyb ciej
spie szą się do swo ich
my śli i spraw
Pu ste krze sła spo glą da ją
na sie bie i
ga da tli wie mil czą 

SZU KA NIE ŚMIE CHU 

Ko pa nie tu ne lu 
przez 
śmier tel ną ci szę 

ZIĄB

Dwa ko ce
prze wie szo ne
na opar ciu
krze sła

WA KA CJE

Opa da nie rąk
do
znu żo nych ko lan

SPA CE RY Z LA TAW CEM

Za mia stem sto pol ne
łą ki 
Piotr Pa weł Ru bens
no sił ko szu le z wy kła da ny mi 
ko ron ko wy mi koł nie rzy ka mi
Z dra bi ny spa dły ja sne
skrzy deł ka anioł ków
i za mie ni ły się w ga łąz ki
bzu
głów ki kwia tów zwi sa ły jak
kro ple desz czu
Dło nie ko biet głasz czą 
nie sfor ną po go dę
Ob ra zy na szta lu gach
za czy na ją wspól ną roz mo wę
bu fia ste suk nie
zaj mu ją miej sca w fo te lo wym
par ku
Ra no po ra nek
wy chy li się z okna
i wej dą do po ko ju
dziu ra we my śli i
dziu ra wa pa mięć
Li ry ka umie ra w
nie wy god nym łóż ku
wo kół dzi ko ro sną
nie sto sow ne ziel ska
ale i tak naj waż niej szym
obok co ty go dnio wych nie dziel
bę dzie Pierw szy Dzień Świąt

Pierw szy Dzień Świąt
nie wy sła ny list do
lo su

ME DY TA CJE

Dwa pta ki
ko ły szą się
nad prze pa ścią 

ŻA ŁOŚĆ 

Cho wa nie oczu
do
smut ne go cie nia

PŁACZ

Tak ci cho
krzy czeć
po tra fią tyl ko
łzy

OR NI TO LO GIA

Gło śny śmiech
i płacz
wie lu pta ków

Sa mo lot za wiózł mnie
do chmur
bia ła pulch ność
ocie ra ła się dys kret nie
o je go smu kły ka dłub
Ja skół ki znie nac ka 
ucie kły przed wio sną
Wia ra w cu da
nie jest wia ro łom stwem
tyl ko na iw ną odro bi ną
czu łe go ro zu mu
Sło wa spa da ją do
kru chych ścian wier szy
i tak po wsta ją no we
ba śnie
o po cząt kach świa ta
Pta ki za kre śli ły dwa
pół ko la
sta łe wę drów ki za wsze
no cu ją w nie na sy co nej
pa mię ci

A Pa ni zo sta nie mo ją
Mu zą 

R
ys

.B
o
g
n
a
 S

kw
a
ra
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W
li ście z Kra ko wa da to wa nym 21 li -
sto pa da 1934 stu dent kra kow ski,

Al fons Mro wiec, póź niej szy wo jow nik
spod Mon te Cas si no i ślą ski hi sto ryk cy -
to wał stu den to wi z Po zna nia, Le ono wi
Ta tar czy ko wi, sło wa je go umi ło wa ne -
go Go ethe go: „Ten jest naj szczę śliw szy
z lu dzi, któ ry ko niec ży cia swo je go po -
tra fił zwią zać z po cząt kiem”. A ja ko
przy szły dok tor fi lo zo fii, a pew nie też
dla po pi su in te lek tu al ne go, któ ry tak nas
w mło do ści krę ci, do rzu cił He gla: „Jest
nie ogra ni czo nem pra wem pod mio tu
znaj do wać za do wo le nie w swej dzia łal -
no ści i pra cy”. 

Dal sza część li stu na wią zu je nb.
do pierw szych ar ty ku łów hi sto rycz -
nych Mrow ca w Sztan da rze Pol skim
i Ga ze cie Ryb nic kiej, gdzie wkrót ce swe
re cen zje te atral ne za czął za miesz czać
tak że Ta tar czyk. Mo wa jest tak że o po -
trze bie stwo rze nia w Ka to wi cach pręż -
ne go śro do wi ska aka de mic kie go.
W Ryb ni ku ist niał już AKR czy li Aka -
de mic kie Ko ło Ryb ni czan, sku pia ją ce
w swym gro nie stu den tów ryb nic kich
z róż nych pol skich uczel ni. Tym cza sem
sa na cyj ny Klub Po wstań ców (Ślą skich)
za ży czył so bie by ślą scy stu den ci za pre -
zen to wa li się ja ko od da ni „sa na to rzy”.
Mro wiec pi sze, że te go ty pu na rzu ca -
nie dy rek tyw po li tycz nych w Kra ko wie
jest nie do po my śle nia. Stąd za pał
mło dych lu dzi zo stał moc no ostu dzo ny.

A prze cież pa li li się do spo łecz no -kul -
tu ral nych dzia łań. Tym cza sem jak wi -
dać po li ty cy czę sto nie wie le wie dzą nie
tyl ko o He glu...

Le onard Ta tar czyk uro dził się
7 czerw ca 1909 w Bot trop, West fa lia.
Kie dy przy szedł na świat ro dzi ce wła -
śnie ukoń czy li bu do wę spo rej, so lid nej
ka mie ni cy. Zaś 27 czerw ca 1909 je go oj -
ciec wy słał pięk ną kart kę z wi do kiem hi -
sto rycz nych gma chów Al ma Ma ter we
Wro cła wiu. Pi sał na niej m.in. o tym, jak
cięż kie jest mu roz sta nie z ro dzi ną.
Po po wro cie tej że (licz nej) ro dzi ny
do Pol ski, po cząt ko wo osie dli w Wiel -
ko pol sce. Po tem jed nak Fran ci szek Ta -
tar czyk wraz z żo ną po sta no wi li, że wró -
cą na je go ro dzin ny Śląsk. Le on za czął
uczęsz czać do ryb nic kie go gim na zjum,
wień cząc na ukę ma tu rą. Je go oj ciec był
pol skim pa trio tą z krwi i ko ści. Wier nie
sta ła przy nim mat ka Le onar da, Fran -
cisz ka bę dą ca ro do wi tą Niem ką. W Ryb -
ni ku sta ła się zna na ja ko do sko na ła aku -
szer ka, któ ra nie mal do koń ca swe go
ży cia (1957) od bie ra ła po ro dy (plus mi -
nus ok. 5-6 ty się cy no wo rod ków).
W 1905 ukoń czy ła stu dium po łoż ni cze
przy uni wer sy te cie w Ge tyn dze. Fran -
ci szek jesz cze w Niem czech na le żał
do To wa rzy stwa Gim na stycz ne go So kół,
do To wa rzy stwa Czy tel ni Lu do wych,
Związ ku Za wo do we go Pol skie go,
Związ ku Gór ni cze go św. Bar ba ry etc.

W Pol sce nie do cze kał się wdzięcz no -
ści na ja ką za słu żył.

Le onard wzra stał jed nak w prze siąk -
nię tej pol sko ścią at mos fe rze. Po ma tu -
rze w 1930 udał się na uni wer sy tet
do Po zna nia, by stu dio wać far ma cję.
Od po cząt ku za an ga żo wał się w aka de -
mic ki ruch kor po ra cyj ny. W Po zna niu
pręż nie dzia ła ły Si le sia i Slen sa nia.
Wkrót ce po wsta ła trze cia z ślą skich
kor po ra cji, Od ra, któ rej przez pe wien
czas na wet pre ze so wał. W cza sie stu diów
po znań skich, gdy po miesz ki wał na „ślą -
skiej” uli cy Śnia dec kich, pod jął pierw -
sze sa mo dziel ne pró by li te rac kie. Osta -
ły się dwa opo wia da nia w rę ko pi sie.
Jed no na zbyt na pa ko wa ne osten ta cyj nym
pa trio ty zmem, dru gie cał kiem uda ne,
wska zu ją ce nad to na nie złe po czu cie hu -
mo ru. Pierw sze za ty tu ło wał Me ta mor -
fo za Stu den ta – Za wa dja ki, dru gie to
Zyg za ki aka de mic kie. Pod pi sał się tu ja -
ko Jan Le onard („Nur to wiec”). Uży wał
póź niej te go pseu do ni mu, tj. Jan Le onard,
gdy pi sy wał nie tyl ko re cen zje te atral ne
do w/w SzPiGR. Opo wia da nie zwią za -
ne jest ze stu denc ką służ bą woj sko wą,
bo też Le onard Ta tar czyk zwią za ny był
dość sil nie z woj skiem, o czym jesz cze
bę dzie mo wa. Oczy wi ście by ły tak że
pró by po etyc kie, któ re w peł ni za owo -
co wa ły po woj nie we Wro cła wiu.

Jed nym z je go ser decz nych ko le gów
był Fran ci szek Plu ta, któ ry ja kiś czas

Leonard

Tatarczyk

student,

żołnierz

i poeta

MICHAŁ M. PALICA

Leon Tatarczyk, pocza ̨tek lat 30. ub.w.
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pia sto wał urząd wi ce pre ze sa, po tem
pre ze sa kor po ra cji Od ra. Zgi nął
w 1945 w obo zie kon cen tra cyj nym.
Za cho wa ło się spo ro pa mią tek po aka -
de mic kiej prze szło ści Le ona, m.in.
tzw. ra pier (ra pir) stu denc ki, za pro sze -
nia na uro czy sto ści i ba le, pie cząt ka
kor po ra cji, no i oczy wi ście licz ne
zdję cia. Część tych ma te ria łów znaj -
du je się obec nie w po znań skim Ar chi -
wum Kor po ra cyj nym. Jed nym z głów -
nych miejsc spo tkań stu den tów
z Ryb ni ka i po wia tu był (-o) w/w AKR.
Za cho wa ła się jed nod niów ka te go Ko -
ła, w któ rej wie le barw nych tek stów
stu den tów -au to rów. Czę sto try ska ją
hu mo rem, a przede wszyst kim da ją
nam ob raz daw ne go ży cia aka de mic -
kie go. Z do ku men tów stu den ta, za cho -
wał się m.in. in deks po znań ski, aka de -
mic ki do wód oso bi sty. Przy tej oka zji
moż na do dać, że Le onard Ta tar czyk
jesz cze w pierw szej po ło wie lat 30.
zmie nił wy dział z ma te ma tycz no -
-przy rod ni cze go (w/w far ma cja)
na wy dział hu ma ni stycz ny, gdzie pod -
jął kie ru nek stu diów na fi lo lo gii nie -
miec kiej. 

Jesz cze w ryb nic kim gim na zjum
ukoń czył po myśl nie obóz przy spo so bie -
nia obron ne go (1927 rok). Po tem by ła
pod cho rą żów ka. Wła śnie pe ry pe tie
dwóch stu den tów po woj sku opi su ją
Zyg za ki aka de mic kie. Za cho wał się
pa tent ofi cer ski pod po rucz ni ka Le -
onar da Ta tar czy ka z 1935 (obec nie
w Mu zeum Woj ska Pol skie go w War -
sza wie). Ist nie je list pi sa ny z obo zu woj -
sko we go pod cho rą żych w Oświę ci -
miu, któ ry skre ślił 16 paź dzier ni ka 1932
do ro dzi ców, któ ry da je ogląd ja ki re -
żim pa no wał w przed wo jen nym woj sku
pol skim. Aby przy oka zji za po znać
się z pió rem Ta tar czy ka krót ki frag ment
te go li stu, w któ rym wy ra ża tę sk no tę
za swym mi łym, wy peł nio nym ko cha -
ny mi książ ka mi, po ko ikiem w Po zna -
niu. A tu mar sze w peł nym ekwi pun ku
na 13 ki lo me trów, ko pa nie ro wów, „...
mó wię Wam to czoł ga nie to pie kiel na
ro bo ta, oczy wy cho dzą na wierzch,
ję zyk wy le zie aż pod pę pek... U nas się
ro bi wszyst ko na roz kaz. Pa da się
na zie mię na roz kaz, śpie wa się na roz -
kaz, śmie je się na roz kaz, pła cze się
na roz kaz, spać kłaść trze ba się na roz -
kaz, wsta wać na roz kaz, je dy nie na OO
nie cho dzi się na roz kaz”. Nie dzie la, gdy
wsta wać moż na do pie ro o 7.00, to raj.
Do daj my, że na po cząt ku li stu w związ -
ku z po pra wą zdro wia je go oj ca wy ra -
ża na dzie ję, że ten do ży je w ro dzin nym
gro nie „sę dzi wej sta ro ści”. Nie ste ty
sześć mie się cy po tem że gnał go wraz
z naj bliż szy mi na ryb nic kim cmen ta rzu.
Fran ci szek nie do żył na wet pa so wa nia
sy na na ofi ce ra Woj ska Pol skie go (zm.
w kwiet niu 1933), któ re naj praw do po -
dob niej na stą pi ło na obo zie w Her ma -
ni cach ko ło Sko czo wa (za cho wa ły się

zdję cia), acz moż li we, że zgod nie z da -
tą na pa ten cie ofi cer skim ofi cjal nie
zo stał ofi ce rem re zer wy 1 stycz -
nia 1935.

Za cho wa ła się tak że umo wa o pra cę
w Pu blicz nej Szko le Do kształ ca ją cej
Za wo do wej z bur mi strzem Ryb ni ka
We be rem. Da to wa na jest 22 czerw -
ca 1937. Pra cę miał Ta tar czyk roz po -
cząć 1 wrze śnia 1937. Kie dy na stu diach
do cho dzi ło do... in ter wa łów Le on wy -
ka zał się rów nież smy kał ką do han dlu,
któ rą odzie dzi czył pew nie po oj cu.
Ist nie je zdję cie i pie cząt ka fir mo wa skle -
pu ga lan te ryj ne go, ja ki pro wa dził
na ryb nic kim ryn ku. Nie mniej nie za -
po mi nał o swym po wo ła niu kul tu ro -
wym i zgod nie z cy to wa ny mi wy żej sło -
wa mi nie miec kie go fi lo zo fa czyn nie
uczest ni czył w ży ciu kul tu ral nym.
Głów nie syn za słu żo ne go ryb nic kie go
księ ga rza, Mie czy sław Ba si sta oraz on
pi sa li re cen zje ze spek ta kli, któ re
w Ryb ni ku pre zen to wał przede wszyst -
kim Te atr Pol ski z Ka to wic.

Cie ka wą kwe stią mo że być roz szy fro -
wa nie okre śle nia Nurt, któ rą obaj
umiesz cza li przy swym na zwi sku bądź

pseu do ni mie. Praw do po dob nie by ła to
jed na z aka de mic kich or ga ni za cji i stąd
okre śle nie Nur to wiec.

Do wy bu chu woj ny ppor. Ta tar czyk
ja ko je den z dwóch pro wa dził szko le -
nia od dzia łów przy spo so bie nia woj sko -
we go przy TG So kół w Ryb ni ku. Woj -
na za sta ła go na sta no wi sku do wód cy 2
plu to nu w jed nej z kom pa nii 55 dy wi -
zji pie cho ty. Za cho wa ło się zwol nie nie
Le onar da Ta tar czy ka z obo zu kon cen -
tra cyj ne go w Mau thau sen z sierp -
nia 1940. Pod nim sy gna tu ra ko men dan -
ta la gru SS -sturm bahn fu eh re ra Cie ne ra.
Jak po tem do wie dzia łem się od in ne go
więź nia obo zu, z któ re go Au stria cy
dziś po śród dom ków jed no ro dzin nych
i ogród ków po zo sta wi li je dy nie ma ły
frag ment, ów znie na wi dzo ny ko men -
dant w 1945 nie uszedł ka ry. Do pa dli go
sa mi więź nio wie i wy mie rzy li naj wyż -
szy jej wy miar. Ta tar czyk po po wro cie
do ro dzin ne go mia sta mu siał sta le mel -
do wać się w sie dzi bie policji. Na przed -
ra mie niu po zo sta ła „pa miąt ka” z Mau -
thau sen. 

Po woj nie do koń czył stu dia ger ma ni -
stycz ne. Ja kiś czas pra co wał na Ka to -

Poznańscy studenci (na obu zdjęciach w środku L.Tatarczyk)
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lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim. Oże -
nił się 5 stycz nia 1946 z Kry sty ną Ko -
ry but -Dasz kie wicz. Mie li dwój kę dzie -
ci: Lesz ka i Li lia nę. Osta tecz nie los
za wiódł go do Wro cła wia. Zo stał
na Uni wer sy te cie Wro cław skim pra -
cow ni kiem na uko wym Wy dzia łu Fi lo -
lo gii Ger mań skiej. W 1961 wy dał esej
Wit te lo. Wro cław ski fi zyk we Wło szech.

Przy po mniał w nim za słu żo ne go dla
nad odrzań skie go gro du pol skie go uczo -
ne go, któ re go ma ło zna no, wręcz my -
lo no z Era zmem Cioł kiem. Co praw da,
po tem re cen zen ci J. Bur chardt i K. Woj -
cie chow ski do pa trzy li się w nim sze re -
gu nie ści sło ści do ty czą cych głów nie
spraw stric te fa cho wych, zwią za nych
z opty ką, nie mniej trze ba wska zać,

iż L. Ta tar czyk był pierw szym, któ ry
spo pu la ry zo wał za słu żo ne go Po la ka
z XIII w. 

Le onard Ta tar czyk ser ce na pew no
po zo sta wił we Wro cła wiu. Ko chał to
mia sto. Lu bił swe oto cze nie. Zmarł 25
stycz nia 1985. Po cho wa ny we wro cław -
skiej ne kro po lii.

Dzie dzi ną, któ rą naj bar dziej ho łu bił
by ła po ezja. Znał na pa mięć ca łe frag -
men ty nie tyl ko Go ethe go czy Schil le -
ra. Wiel kie by ło też je go umi ło wa nie
kul tu ry an ty ku. Lu bił po dró żo wać.
W po cząt ku lat 70. wy brał się do Egip -
tu. Dla więk szo ści z nas jeż dżą cych
do Ru mu nii, Buł ga rii, naj da lej do Ju go -
sła wii, by ła to, w tam tym cza sie, da le -
ka eska pa da. Ko chał Gre cję. „Roz ko -
sze umy sło we, po wia da De mo kryt,
ma ją w so bie coś nie śmier tel ne go”.
To „za do wo le nie” poj mo wał wła śnie
grec ki fi lo zof ja ko eu da imo nizm. Wła -
śnie eu da imo nia, er go szczę ście jest tym
naj wyż szym ce lem, o któ rym mó wił
Ary sto te les. Zaś Epi kur po wia dał „Naj -
wię cej przy jem no ści ma ten, kto ma naj -
mniej po trzeb”. Wresz cie ja wi się tu
rów nież wiel ki pol ski fi lo zof i es te ta,
któ ry tak do głęb nie opra co wał fi lo zo -
fię eu da imo ni zmu – Wła dy sław Ta tar -
kie wicz. Wie dzę za wo do wą wzbo ga cał

Index – zaliczenie trymestru

Zebranie AKR – podpis Weberówna
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więc Ta tar czyk zna jo mo ścią hi sto rii
sta ro żyt nej i fi lo zo fii. Sam na pi sał wie -
le wier szy wpi su ją cych się w nurt,
któ ry na zwał po ezją eu da imo ni stycz ną.
„Po ję cie eu da imo nizm” – jak pi sał
w Za klę tym krę gu (ma szy no pis wro -
cław ski z 1964) – „za wie ra w so bie

szczę śli wość wszyst kich stop ni od naj -
mniej szej chwi lo wej, do naj więk szej,
cią głej”. Na stęp nie okre śla jąc eu da -
imo nizm ja ko si łę i trwa nie do da je:
„Prąd ten jest sta wa niem się szczę ścia,
do któ re go do cho dzi się przez ge ne tycz -
ny em pi ryzm ży cio wy, czę sto kroć przez
wy rze cze nie się i cier pie nie, przez wy -
trwa łość w pra cy i przez cier pli wość
cze ka nia”. Acz kol wiek dal sze wstęp ne
wy wo dy wy da ją się nie co za wi łe, jak -
by nie co na gi na ne do w/w po ję cia, to sa -
me wier sze, wie lo kroć, nie tyl ko swą za -
ska ku ją cą for mą, po twier dza ją te zę
o eu da imo niź mie ja ko eg zem pli fi ka cji
szczę ścia. Ich au tor zwra ca nb. uwa gę,
przez pew ne po rów na nie, na fakt, iż nie
tak zno wu daw no, tak że jazz bu dził
kon tro wer sje, a na wet gor sze re ak cje
od bior ców. A prze cież dziś jest rów no -
praw nym part ne rem tzw. mu zy ki kla -
sycz nej. Przed staw my w tym miej scu
choć wiersz pro gra mo wy Le onar da
Ta tar czy ka za ty tu ło wa ny wła śnie Za klę -
ty krąg.

Za wi ły krę gów krąg
Mąk two ich trwa upar cie –
Na kar cie ży cia dnia.
Po rad nia – Bóg – mil czy.
Cień wil czy wie ków wiek
Człek dźwi ga, to sa piąc,
To ga piąc się w tłu mie;
Nie umie iść tę dy,
Któ rę dy … ni by to,
Ko ry to stoi wskos.

Trzos, zda je się, lu dzi
Pa sku dzi i bru dzi;
Wciąż łu dzi swym bły skiem,
Po ły skiem barw zło tych.

Co do tych rze czy praw
Staw pra wo: płyn no ści,
Zmien no ści, nie szczę ścia;
Zaś szczę ścia isto ta
Ży wo ta Wiecz ność ma.

Te ma ty ka wier szy jest prze róż na.
Do ty czy po rów nań z przy ro dą, wo jen -
nych wspo mnień, od czuć re li gij nych,
mi ło snych, fi lo zo ficz nych prze my śleń
itd. Po ja wia ją się wier sze po świę co ne
bo ha te rom wal ki z czar ną ospą (we
Wro cła wiu w 1963) czy ko bie cie, któ -
ra ura to wa ła dziec ko zgar nia jąc je z to -
rów ko le jo wych w Kło buc ku (sa ma bę -
dąc mat ką ma ło let nie go syn ka).
W for mie przy bie ra ją po stać, to bal la -
dy, to ody, li ry ków etc. Ta tar czyk pi sze:
„Eu da imo ni sta ma wy cho wać praw dzi -
we go hu ma ni stę”. Dla cze go? „… po nie -
waż na uka za wio dła i na dal za wo dzi.”
Ale wie rzy, że wła śnie eu da imo nizm
„… po łą czy jed nak per ma nent ną przy -
jaź nią uczo nych z po eta mi...”.

Le onard Ta tar czyk sta rał się przy cią -
gnąć do swej po ezji, do jej idei, przede
wszyst kim mło dych. A, że zwią za ny był
z okre ślo nym śro do wi skiem, by li to
głów nie stu den ci Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go. Te re sie Ży cho niuk, stu dent -

ce po lo ni sty ki „nie po wta rzal nej Re cy -
ta tor ce wier sza Dziec ko na to rze” pod -
czas wie czo ru au tor skie go w klu bie
Pan do ra (kwie cień 1964), ofia ro wał
na wet wiersz, któ re mu na dał ty tuł, nie
in ny, ale Pan do ra. Do łą czył zresz tą
do to mi ku Za klę ty krąg kil ka gło sów
kry tycz nych wła śnie wro cław skich stu -
den tów. Je den z nich, Krzysz tof Anu -
sie wicz po dzie lił się in te re su ją cym
spo strze że niem: „O ile ze wzglę du
na za war tość po ezja ta jest cał ko wi cie
ko mu ni ka tyw na, o ty le for ma jej jest
bar dzo trud na do ode bra nia. Tej po ezji
nie moż na czy tać. Trze ba ją od bie rać”.
Zaś Ma rian Ku ba la za da je so bie py ta -
nie „Czy je stem eu da imo ni stą?”.

L. Ta tar czyk stwo rzył po tem jesz cze
je den to mik po ezji eu da imo ni stycz nej
(Wro cław 1964) za ty tu ło wał go po pro -
stu Cykl pie śni o mi ło ści. W je go epi -
lo gu wiersz za ty tu ło wa ny jak by re to -
rycz nie Co lep sze: Wier sze czy …
Ser ce? ■

Z pisemka AKR, 1934 r.
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OJ CO WIEMi chał Oleś

WOJCIECH KORFANTY IGNACY PADEREWSKI

JÓZEF PIŁSUDSKI WINCENTY WITOS
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NIE POD LE GŁO ŚCI 1918

JÓZEF PIŁSUDSKI

JÓZEF DOWBOR-MUŚNICKI JÓZEF HALLER

WOJCIECH KORFANTY
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Uczty, sa lo ny, ba le, ma ska ra dy 

Je den z pięk niej szych wi do ków mię -
dzy wo jen nych Ka to wic prze trwał we
wspo mnie niach Au gu sta Gro dzic kie go
za ty tu ło wa nych „W te atrze ży cia”. Je -
go za pi ski jak li te rac ka akwa rel ka uka -
zu ją świę tu ją cą uli cę ka to wic kie go śród -
mie ścia. 

„Mia sto nie du że, z ba nal ną bez sty lo -
wą ar chi tek tu rą bez za byt ków, so lid nie
zbu do wa ne, z szy chem eu ro pej skim,
któ rym mo gło kon ku ro wać ze sto li cą.
Mi nia tu ro we cen trum – uli ca 3-go Ma -
ja, Ry nek i pro sto kąt w krat kę uli czek
się ga ją cy do dwor ca – za da wa ło szy ku
wiel ko miej skie go. Wie czo rem oży wio -
ne do póź na, ja sne od ja skra wo świe cą -

cych wy staw skle po wych i neo nów.
Za mknię ta dla ru chu ko ło we go Dy rek -
cyj na o szó stej po po łu dniu za mie nia ła
się w kor so spa ce ro we roj ne głów nie
od mło dzie ży. Po jed nej stro nie uli cy
lśnił ca ły w szkle sklep We dla, po dru -
giej kon ku ren cyj ne sło dy cze Za lew -
skie go, któ ry co dzien nie spro wa dzał
sa mo lo tem świe że ciast ka ze Lwo wa.”

By ły god ne pocz ty lot ni czej bo wy szły
spod rę ki Lu dwi ka Za lew skie go, jed ne -
go z naj wy bit niej szych pol skich kon fi -
se rów, któ ry de biu to wał pod okiem mi -
strza Ja na Apo li na re go Mi cha li ka,
le gen dar ne go cu kier ni ka w Kra ko wie
a po tem w Po zna niu. Miesz kań cy pod -
wa wel skie go gro du uho no ro wa li go ty -
tu łem Wiel kie go Pasz tet ni ka. 

Oby dwaj się ga li do prze pi sów swo ich
sta ro pol skich ko le gów po fa chu za trud -
nia nych na dwo rach kró lew skich i ma -
gnac kich. Ję drzej Ki to wicz, znaw -
ca XVIII -wiecz nych oby cza jów
pol skie go zie miań stwa i ma gna te rii pi -
sze o nich, że daw niej „na zy wa li się pasz -
tet ni ka mi, lu bo nie do sa mych tyl ko
pasz te tów na le że li, ale do wszel kich
po traw z pie ca wy cho dzą cych, ja ko to:
tor ty, cia sta, le go mi ny, mię si wa i zwie -
rzy ny, któ re prze mysł ku char ski nie
w ron dlu ani na roż nie, ale w pie cu przy -
pra wiał.”

Owi po my sło wi kon struk to rzy cu -
kro wo -mar ce pa no wych fi gur i kształ tów,
już wte dy po tra fi li for mo wać cia sta za -
ska ku ją ce nie co dzien ny mi ga ba ry ta mi
i wy glą dem. Nie tyl ko ogrom ną ale
i „(...) Ale go rycz ną struc lę Sta ni sła wo -
wi Po nia tow skie mu (w pierw szym ro ku
je go pa no wa nia) spre zen to wał zna ny pie -
karz war szaw ski Szy ler. „Mia ła sie dem
łok ci dłu go ści, a przy nio sło ją kró lo wi
dzie wię cio ro dzie ci mi strza Szy le ra, co
mia ło sym bo li zo wać da tę 7 IX (1764),
kie dy to ogło szo no na ro do wi, że
w przed dzień Sta ni sław Au gust zo stał
ob ra ny kró lem Pol ski. Mą ka uży ta do tej
struc li -gi gan ta po cho dzi ła s sie dem na -
stu mły nów, gdyż król przy szedł
na świat 17 (stycz nia 1732 ro ku). Struc -
lę tę usmacz nio no trzy dzie sto ma dwo -
ma wy myśl ny mi do dat ka mi, ja ko że mo -
nar cha li czył so bie w chwi li jej
otrzy ma nia 32 la ta, i ozdo bio no dwu dzie -
sto ma pię cio ma esa mi -flo re sa mi z lu kru,
upa mięt nia jąc tym dzień ko ro na cji
25 (li sto pa da 1764 ro ku)”.

Do daj my, że wy pie ki fir my Lu dwi ka
Za lew skie go ze Lwo wa (nie speł nio ne go
ar ty sty ma la rza) na po kła dach ma je sta -
tycz nych ae ro pla nów la ta ły tak że do War -
sza wy i Pa ry ża. W Ka to wi cach moż na
by ło się ni mi roz ko szo wać w fir mo wym
lo ka lu przy Dy rek cyj nej 4. Mie ścił się
w do mu Aloj ze go Do mi na, tuż obok ho -
te lu „Mo no pol”. Funk cjo no wał pod szyl -
dem „Lu dwik Za lew ski”. Tam też,
od 6 grud nia to jest od dnia św. Mi ko ła -
ja każ de go ro ku, przed je go wi try ną za -
trzy my wa ły się gro ma dy ga piów oglą da -
ją cych cu kier ni cze ra ry ta sy eks po no wa ne
ja ko wiel ka bo żo na ro dze nio wa wy sta wa
je go lwow skich wy ro bów. 

Kto na to pa trzał nie mógł wąt pić, że
świę ta za pa sem!

Ja ko ma ły chło piec a po tem gim na zja -
li sta, tam te lwow skie eks po zy cje
(pro jek to wa ne przez Ka zi mie rza Si -
chul skie go i Sta ni sła wa Ka czor -Ba tow -
skie go) oglą dał i opi sał Sta ni sław Lem:

„By ła to zresz tą wła ści wie sce na,
opraw na w me ta lo we ra my, na któ rej
kil ka krot nie w ro ku zmie nia no de ko ra -
cje sta no wią ce tło dla po tęż nych po są -
gów i fi gur ale go rycz nych z mar ce pa -
nu. Ja cyś wiel cy na tu ra li ści al bo
i Ru ben so wie cu kier nic twa urze czy wist -
nia li swo je wi zje, a szcze gól nie już
przed Bo żym Na ro dze niem i Wiel ka no -
cą dzia ły się za szy ba mi za klę te w ma -
sę mig da ło wą i ka ka ową dzi wy. Cu kro -
wi Mi ko ła je po wo zi li za przę ga mi,

W hi sto rii Te atru Pol skie go i w pa mię ci ka to wi czan Syl we ster 1922 za pi sał się

ja ko ra do sne tri du um, któ re mu pa tro no wa ła Mel po me na i jej sio strzy ce z or ‐

sza ku Apol li na. W przed dzień No cy Syl we stro wej in au gu ro wa ło je ja seł ko we,

ale go rycz ne „Be tle jem Pol skie” Lu cja na Ry dla a w dwie go dzi ny po je go za koń ‐

cze niu po emat ba le to wy „Pro me te usz” z ma estro Ja nem Cie pliń skim, gwiaz dą

pol skie go ba le tu w ro li ty tu ło wej. Wie czór i noc dnia na stęp ne go wy peł ni ły syl ‐

we stro we oszo ło mie nia i nie spo dzian ki. Na za jutrz, dnia trze cie go, w go dzi nach

po obied nich ka to wic ka pu blicz ność jesz cze raz okla ski wa ła „Be tle jem Pol skie”

a wie czo rem ze spół ope ro wy pod dy rek cją Ta de usza Wierz bic kie go za pre zen ‐

to wał na ro do wy prze bój stu le ci – „Hal kę” Sta ni sła wa Mo niusz ki. 

Święta

w dawnych

Katowicach
Od Mikołaja do Sylwestra 

Wy ro by Za lew skie go, Pro gram Te atral ny, Ka to wi ce na se zon 1933-34 arch. prasowe ŚBC

ROK UMIERA, ROK SIĘ RODZI!

HENRYK SZCZEPAŃSKI
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a z ich wo rów ki pia ły la wi ny sma ko ły -
ków; na lu kro wych pół mi skach spo czy -
wa ły szyn ki i ry by w ga la re cie, też mar -
ce pa no we z tor to wym na dzie niem,
przy czym te mo je in for ma cje nie ma -
ją czy sto teo re tycz ne go cha rak te ru.
Na wet pla stry cy try ny, prze świe ca ją ce
spod ga la re ty, by ły uda niem cu kier ni -
cze go rzeź biar stwa. Pa mię tam sta da ró -
żo wych świ nek z cze ko la do wy mi oczę -
ta mi, wszyst kie moż li we ro dza je
owo ców, grzy by, wę dli ny, ro śli ny, ja -
kieś knie je i wer te py: moż na by ło
dojść do prze świad cze nia, że Za lew ski
po tra fił by Ko smos ca ły po wtó rzyć
w cu krze i cze ko la dzie, słoń cu przy da -
jąc łu ska nych mig da łów, a gwiaz dom
lu kro we go lśnie nia; za każ dym ra zem
w no wym se zo nie umiał ten mistrz
nad mi strze zajść du szę mo ją, łak ną cą,
nie spo koj ną i nie cał kiem jesz cze uf ną,
od no wej stro ny, prze szyć mnie wy mo -
wą swych mar ce pa no wych rzeźb, akwa -
for ta mi bia łej cze ko la dy, We zu wiu -
sza mi tor tów rzy ga ją cych bi tą śmie ta ną,
w któ rych jak wul ka nicz ne bom by nu -
rza ły się cięż ko kan dy zo wa ne owo ce”.

W Ka to wi cach ta kie świą tecz ne Cze -
ko la do wo -mar ce pa no we glip to te ki
u schył ku je sie ni zwia stu ją ce Bo że Na -
ro dze nie a wio sną Wiel ka noc, od 1870
ro ku aran żo wa li kon fi se rzy wier ni daw -
nej eu ro pej skiej tra dy cji. Wte dy to Al -
bert Abra ham Dan zi ger otwo rzył pierw -
szą w mie ście cu kier nię w Ryn ku
pod sió dem ką. Po tem swój lo kal prze -
niósł do do mu He ima na Fröli cha. Do je -
go no we go przy byt ku wcho dzi ło się wej -
ściem usy tu owa nym w na roż ni ku Ryn ku
i dzi siej szej uli cy Mic kie wi cza. W okre -
sie mię dzy wo jen nym czyn na by ła tam
cu kier nia bra ci Licz biń skich. Uro dą
wy róż nia ły się wi try ny Li bo riu sa Ot to
przy War szaw skiej i Mak sy mi lia na La -
mii przy Wo je wódz kiej. Ob wiesz cza ły
na dej ście świąt Bo że go Na ro dze nia.
Na wschod niej fa sa dzie słyn nych de li -
ka te sów Lo uisa Bo rin skie go, do sko na -
le wi docz nej z per spek ty wy uli cy War -
szaw skiej, wła ści ciel in sta lo wał re kla mę
świetl ną. Wy obra ża ła św. Mi ko ła ja. Pę -
dził w sa niach wy peł nio nych po da run -
ka mi i za przę żo nych w rą cze, dłu go no -
gie re ni fe ry. 

W daw nym kró le stwie Pia stów i Ja giel -
lo nów okres świąt od Bo że go Na ro dze -
nia do Trzech Kró li na zy wa no „go da mi”,
od sta ro sło wiań skie go „god” – we so łość,
ucie cha, szczę śli wość a tak że uczta, bie -
sia da. Do ich ry tu ału na le żą wciąż lu bia -
ne i po pu lar ne zwy cza je i wróż by... Je den
z nich to pra sta ry sło wiań ski pod łaź nik,
któ re go świę tym amu le tem jest so sno wa
lub świer ko wa ga łąź ude ko ro wa na jak
cho in ka i tak jak ona umiesz cza na na ho -
no ro wym miej scu, w ja snej re pre zen ta -
cyj nej izbie wło ściań skie go do mu al bo
w miesz czań skim sa lo nie.

U Mie rze jew skich pod cho in ką

Praw dzi wy, jak z baj ki – Św. Mi ko łaj
z pa sto ra łem, ubra ny w czer wo ny

płaszcz i czer wo ną cza pę, po ta jem nie za -
pro szo ny przez ro dzi cie li lub dziad -
ków, w asy ście anio ła i dia bła od wie dzał
dzie ci w wie czór wi gi lij ny. Star sza ków
eg za mi no wał ze zna jo mo ści pa cie rzy
a tak że po słu szeń stwa wo bec ta ty i ma -
my. Mą drych i grzecz nych na gra dzał po -
dar ka mi. Krnąbr nych stra szył pie kłem.
Ro dzi com nie po kor nych wrę czał ró -
zgę mó wiąc: „Nie ko cha ten dzia te czek,
kto ró zgi oszczę dza”. Jed ną z ta kich wi -
zyt za pa mię tał pan Ksa we ry Mie rze jew -
ski, syn Bo le sła wa, aman ta przed wo jen -
ne go ki na i scen ope ret ko wych
a po woj nie ulu bień ca pu blicz no ści Te -
atru Sta ni sła wa Wy spiań skie go oraz
słu cha czy ka to wic kiej roz gło śni Pol skie -
go Ra dia, jed ne go z bo ha te rów „Gwiazd
i le gend daw nych Ka to wic”:

„Te go dnia przy cho dzi ły do mnie mo -
je ró wie śnicz ki z kil ku po bli skich do mów
i cier pli wie cze ka li śmy aż po ja wi się ko -
cha ny Świę ty z wor kiem pre zen tów.
Pa na Bie lec kie go roz po zna łem kie dyś
po bu tach, a pa na Łęc kie go po je go ulu -
bio nej kre acji – naj chęt niej prze bie rał się
za dia bła. Wpa dał do po ko ju w ostat niej
chwi li, gdy już, już mie li śmy do stać ja -
kąś za baw kę, książ kę lub sło dy cze. Ła -
jał nas i gro ził ró zgą. Stra sze nie by ło je -
go ulu bio nym za ję ciem. Na wet gdy
pod ro słem, to jesz cze pła tał róż ne fi gle
wy wo łu ją ce dresz czyk emo cji!” 

Uro czy stość od by wa ła się
pod wi gi lij nym drzew kiem

„Pach ną cy ży wi cą świerk ta ta ku po -
wał oso bi ście – wspo mi na syn pa na Bo -
le sła wa – gdy już pod ro słem za bie rał
mnie ze so bą i po ka zy wał jak na le ży
wy bie rać naj do rod niej sze sztu ki. Mu -
sia ły być na praw dę oka za łe i mie rzyć
po nad 3 me try, bo ta ką wy so kość miał
je go ga bi net, w któ rym usta wia li śmy
„drzew ko”. Za okna mi, na Gli wic kiej

tań czy ły płat ki śnie gu, po ka zy wa ła się
pierw sza gwiazd ka. Przy sto le sia da li
dziad ko wie, ciot ki i wuj ko wie, ro -
dzeń stwo i ku zy ni a tak że kil ko ro
przy ja ciół do mu. Ła miąc się opłat -
kiem, wspo mi na li śmy tych, któ rych
już za bra kło, a tym któ rzy się z na mi
zna leź li ży czy li śmy jak naj le piej. Ten
i ów ukrad kiem otarł łzę wzru sze nia
a po tem by ło ko lę do wa nie. Ma ma za -
sia da ła przy for te pia nie a ta ta in to no -
wał ko lej ne pa sto rał ki”.

Świę to wszyst kich ka to wi czan

Bo że Drzew ko w po sta ci zie lo nej
cho in ki po ja wia ło się w wi try nach skle -
po wych i we wnę trzach sa lo nów han dlo -
wych. Tuż przed wi gi lią ro dzi ce i dziad -
ko wie we spół z wnu ka mi usta wia li
i stro ili je nie tyl ko w chrze ści jań skich
do mach. Po dob nie by ło w ży dow skich
fa mi liach. Dr Wal ter Grünfeld, wnuk
sław ne go mu ra to ra Igna ca Grünfel da za -
pi sał w swo ich chło pię cych wspo mnie -
niach: „Bo że Na ro dze nie ob cho dzi li śmy
z wiel ką cho in ką. Pło nę ło na niej mnó -
stwo świe czek a przed nią cze ka ły pre -
zen ty. Pod czas uro czy sto ści by li obec -
ni wszy scy do mow ni cy, na si krew ni
i do brzy zna jo mi.” 

W ba lach syl we stro wych or ga ni zo wa -
nych przez ro dzi ców Wal ter uczest ni czył
do pie ro ja ko stu dent. W noc syl we -
stro wą 1928, w wil li przy Szkol nej 6 ba -
wił się z pan ną Ma rią Göppert, przy szłą
no blist ką, wte dy stu dent ką fi zy ki uni wer -
sy te tu w Ge tyn dze, któ ra do Grünfel dów
w od wie dzi ny, przy je cha ła ra zem z ma -
mą. Za raz po no wym ro ku wspól nie
z Ka ro lem Lu bow skim wy bra li się
na wy ciecz kę do Kra ko wa. Ma ria by ła
ocza ro wa na wspa nia łym pol skim mia -
stem a Ka rol wte dy wła śnie po sta no wił,
że w pod wa wel skim gro dzie bę dzie
kon ty nu ował stu dia praw ni cze.

Mie rze jew ski i Bal cer kie wi czów na ja ko or dy nat Mi cho row ski i Me la nia Bar ska w Trę do wa tej 1926 
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W Ka to wi cach, zwłasz cza dla miej sco -
wej Po lo nii z cza sów roz bio ro wej oku -
pa cji pru sko -ro syj sko -au striac kiej Bo że
Na ro dze nie by ło wy jąt ko wo uro czy -
stym świę tem o cha rak te rze ro dzin nym,
po rą bra ter skiej łącz no ści z ro da ka mi
w po dzie lo nej za bor czy mi kor do na mi oj -
czyź nie. Głę bo ko za ko rze nio ne w na ro -
do wej oby cza jo wo ści, od za wsze by ło
ob cho dzo ne we wszyst kich pol skich
do mach. Po la cy róż nych wy znań jak
i nie wie rzą cy, z po ko le nia na po ko le nie
mie li sła bość do sta ro pol skich zwy cza -
jów. Dla nich „Be tle jem Pol skie” Lu cja -
na Ry dla, by ło hi tem stu le cia, pa no ra mą
hi sto rycz nych lo sów Po la ków a jed no -
cze śnie ja seł ko wą szop ką, w któ rej bez
afek ta cji obok uzna nych wiel kich po sta -
ci mo gli okla ski wać lub ob śmie wać po -
wszech nie zna ne oso bi sto ści. 

Fia kier ze Sta ro wiej skiej
i sa niar skie raj dy

W ka to wic kiej Księ dze Ad re so wej
z lat 1925-1926 prze trwał ta ki za pis: 

„Bar te la Jan, do roż karz, War szaw -
ska 25”.

Te go ory gi na ła pa mię ta li naj star si
Ka to wi cza nie. Do roż kę i ko nie miał
w po dwó rzu Sta ro wiej skiej 9. Tam jesz -
cze w po wo jen nych la tach Pol ski Lu do -
wej znaj do wa ła się chłop ska cha ta obu -
do wa na ce gla nym mu rem. Daw niej
by ło to po dob no jed no z go spo dar skich
za bu do wań na le żą cych do słyn ne go ro -
du Ski bów. U schył ku XIX wie ku miesz -
ka ła tu jed na z có rek soł ty sa Ka zi mie -
rza Ski by – Zu zan na, po mę żu Ko sio wa. 

Pan Jan miesz kał w ka mie ni cy Fla dau -
szów, na pię trze w miesz ka niu nr 6, miał
wiel kie su mia ste wą sy, dłu gie bi czy sko,
ciem no bru nat ną i wiel ką jak skrzy dła
kor mo ra na pe le ry nę a przede wszyst kim
re pre zen ta cyj ny strój fia kra pa mię ta ją -
cy jesz cze cza sy fin de siec le’u. Na co
dzień za przę gał swo je gnia do sze i pod -
jeż dżał pod sta ry ka to wic ki dwo rzec ko -
le jo wy u wy lo tu Dy rek cyj nej, gdzie
cze ka li klien ci. Był ta jem ni czy i pe łen
ma je sta tu. Je go kon ter fekt mógł by ilu -
stro wać „Za cza ro wa ną do roż kę” Gał -
czyń skie go. 

Ta ki utrwa lił się i prze trwał w pa mię -
ci dr An drze ja Ro ża no wi cza, ho no ro we -
go miesz cza ni na Ka to wic z prze ło mu ty -
siąc le ci, któ ry zmarł w 2011 ro ku
prze żyw szy lat 86. Ca łe ży cie spę dził
w ka mie ni cy przy War szaw skiej 5,
w miesz ka niu nad ka wiar nią Li bo riu sa
Ot to – póź niej pod szyl dem „Krysz ta ło -
wa”. Dla nie go oko li ce uli cy War szaw -
skiej, Sta ro wiej skiej, i Mie lęc kie go z lat
trzy dzie stych XX stu le cia, by ły kra iną
chło pię cych wspo mnień. 

– Gdy zbli ża ło się Bo że Na ro dze -
nie – opo wia dał dr Ro ża no wicz – cho -
dzi ło się do Bar te li że by umó wić się
na prze jażdż kę do Pa new ni ka. Jak na pa -
da ło śnie gu, to je cha ło się sa nia mi.
Gdy dzie cia ki na pa trzy ły się już na fran -
cisz kań ską szop kę, znów przez Bry nów
i park Ko ściusz ki – znad Kłod ni cy wra -

ca li śmy nad Ra wę. Wio sną na Wiel ka -
noc i la tem za ma wia ło się brycz kę i pan
Jan po wo ził na ma jów kę do Za mecz ku
My śliw skie go na Mu chow cu.

Miesz kań cy Ka to wic rok rocz nie ki bi -
co wa li za wod ni kom ory gi nal nej za ba wy,
od XIX wie ku w for mie wy ści gów
na sa niach roz gry wa nej na po łu dnio -
wych przed po lach gmi ny. W cza sach po -
wsta nia li sto pa do we go ich fa wo ry tem
był mło dy ka to wi cza nin Ka zi mierz Ski -
ba, póź niej szy soł tys tej miej sco wo ści,
od dzie ciń stwa ma rzą cy aby zo stać
stan gre tem. 

W przed dzień Bo że go Na ro dze nia
gdy tyl ko za wiał zim ny, po ry wi sty wiatr
od Kar pac kich szczy tów co gwa ran to -
wa ło ob fi te opa dy śnie gu i wy bor ną san -
nę, wło ścia nie z pa ra fii Mi ko łow skiej
do swych po śli zgo wych po jaz dów
na ostrych łyż wach za przę ga li pa rę ko -
ni. Za raz po wi gi lij nej ko la cji sta wa li
na star cie wy ści gu w Pod le siu pod Ka -
to wi ca mi. W tu ma nach śnież ne go py łu
i wśród ryt micz nie po brzę ku ją cych
dzwon ków, co sił w koń skich ko py tach
gna li na dzie dzi niec mi ko łow skiej fa ry
gdzie znaj do wa ła się me ta. Tam, pod czas
uro czy stej Pa ster ki, na zwy cięz ców cze -
ka ły miej sca w pierw szej ła wie
a przed por ta lem naj waż niej sze go pa ra -
fial ne go sank tu arium, któ re mu pa tro no -
wał św. Woj ciech – ho no ro we bok sy
z sia nem dla szyb ko no gich siw ków
i gnia do szy. Gdy od mó wi li mo dli twy
przed be tle jem ską sta jen ką ksiądz pro -
boszcz ści skał dłoń try um fa to rów, gra -
tu lo wał im i bło go sła wił. Re pre zen to wa li
wszyst kie miej sco wo ści de ka na tu: Sta -
rą Kuź ni cę, Li go tę, Go styń, Ka mion kę,
Ła zi ska Gór ne, Śred nie i Dol ne, Bra dę,
Śmi ło wi ce, Wil ko wy je, Wy ry oraz dziś
le żą ce w gra ni cach Ka to wic: Pa new ni -
ki, Ko ko ci niec, Pio tro wi ce, Ko stuch nę,
Ocho jec, Pod le sie Ślą skie i Za rze cze. 
Po ko ny wa li dy stans 6 ki lo me trów; naj -
szyb si w cią gu kwa dran sa. Po wo zi li
sa mo pas al bo sa mo wtór w to wa rzy -
stwie do brze opa tu lo nej bia ło gło wy,
któ ra umie jęt nie ba lan su jąc swo im cia -
łem re du ko wa ła wy chy le nia po jaz du
i dba ła o to aby nie wy pa dli z krę te go bo -
żo na ro dze nio we go hi po dro mu. Ich za -

wo dy, ja ko ży wo przy po mi na ły kar na -
wa ło we goń by pod ha lań skich ku mo te -
rek, o pal mę pierw szeń stwa wal czą ce
na tra sie Za ko pa ne Sza fla ry. Po dob ne sa -
niar skie raj dy or ga ni zu ją gó ra le w Ty ro -
lu i wie lu pod gór skich miej sco wo ściach
świa ta. 

Jed ną ze scen pa sjo nu ją cej bądź co
bądź spor to wej kon ku ren cji, na barw nym
płót nie uwiecz nił zna ny pol ski ar ty sta
Ka rol Wie rusz -Ko wal ski (bra ta nek Al -
fre da). W ca łej kra sie moż na ją obej rzeć
na stro nach in ter ne to we go lek sy ko nu
Por ta Po lo ni ca: https://www.por ta -po lo -
ni ca.de/de/le xi kon/wie rusz -ko wal ski -
-ka rol?pa ge=2

Pierw szy Wiel ki Syl we stro wy

Cy to wa ny już red. Gro dzic ki przy po -
mi na, że ka to wi cza nin to nie tyl ko za -
fra so wa ny i zmę czo ny ho mo fa ber ale
rów nież ra do sny i chęt ny do za ba wy ho -
mo ri si bi lis:

„Ży cie tęt ni ło też w lo ka lach dzien nych
i noc nych. W po łu dnie spo ty ka no się
w ob szer nych po ko jach cu kier ni Ot ta
na War szaw skiej. Po po łu dniu i wie czo -
rem w ka wiar niach »Asto ria« i »Mo no pol«
gra ły naj lep sze or kie stry war szaw skie:
Gold i Pe ters bur ski, Ka ra siń ski i Ka ta szek.
Re stau ra cje i ka wiar nie z dan sin ga mi:
»Mo no pol«, »Sa voy«, »Flank« (z lu -
strza ną po sadz ką) i dzie siąt ki po mniej szych
knajp i ba rów. Ka ba re ty: Apol lo, Ba ga te -
la, Tro ca de ro ofe ro wa ły atrak cyj ne pro gra -
my. W kar na wa le so cje ta ka to wic ka tań -
czy ła na wy twor nych ba lach”.

Naj waż niej szy był pierw szy, ten
na któ rym we te ra ni po wstań ślą skich
w 6 mie się cy po od zy ska niu pra wa
do sa mo sta no wie nia i po wro tu na ło no
pol skiej Ma cie rzy – tań czy li i wzno si li
to a sty za po myśl ność naj ja śniej szej
Rzecz po spo li tej. Ma estro Ta de usz
Wierz bic ki, wów czas dy rek tor i re ży ser
sce ny ope ro wej Te atru Pol skie go za dbał
o to aby je go świą ty nia Mel po me ny sce -
ne rią i dra ma tur gią przy po mi na ła war -
szaw skie i kra kow skie re du ty daw nych
wie ków, to jest pu blicz ne ba le ma sko we,
pod czas któ rych, ten kto chciał mógł wy -

Sa niar ski rajd, Ka rol Wie rusz, Ko wal ski Lek sy kon Por ta Po lo ni ca
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stę po wać in co gni to kry jąc twarz pod ma -
ską lub za wie sza jąc ją na ra mie niu.
Naj waż niej sze by ło, że by wkra cza jąc
na bal nie miał przy so bie bia łej ani pal -
nej bro ni. W dys kret nych ma secz kach
gu sto wa ły praw dzi we da my. We dług
żur na la mia ły do wy bo ru: ma skę pa nień -
ską z przy kryw ka mi, bia ło głow ską lub
bab ską. 

Or ga ni za to rzy i uczest ni cy za pew -
nia li: „po dob ne go ba lu nie tyl ko w Ka -
to wi cach, ale i na ca łym świe cie do tych -
czas nie oglą da no”.

Pro tek tor ką wiel kiej hi sto rycz nej ma -
ska ra dy zo sta ła pa ni Wan da Wol ny,
mał żon ka mar szał ka Sej mu Ślą skie go,
przy ja cio łom i ro dzi nie zna na ja ko wiel -
bi ciel ka ce sa rza Na po le ona Bo na par te.
Za ba wa roz po czę ła się na dwa kwa dran -
se przed „chwi lą po że gna nia Sta re go Ro -
ku 1922 dnia 31. grud nia o godz. 11.30
w no cy”. W pierw szej pa rze, na cze le
uro czy ste go Po lo ne za kro czył mar sza -
łek Kon stan ty Wol ny, god nie pro wa dząc
po ło wi cę – uro dzi wą i peł ną ra do sne go
do sto jeń stwa da mę w wie ku bal za kow -
skim. 

Po tem Te atr Pol ski w Ka to wi cach za -
mie nił się w ma gicz ny pa łac tań ca
i dys tyn go wa nych swa wo li. Pa no wa ła
bez tro ska at mos fe ra przy po mi na ją ca
wiel kie świę to wa nie z an tycz nym or sza -
kiem Dio ni zo sa, w asy ście ka men, me -
nad i sy le nów ja dą ce go na wiel kim
czte ro ko ło wym okrę cie zwa nym car rus
na va lis. Ni ko mu nie za bra kło „uciesz -
nych wiel ce fi gli ków, psot prze róż nych,
ta nów ocho czych” na sta ro pol ską mo -
dłę za aran żo wa nych. Aż do bia łe go ra -
na gra ły 3 or kie stry i jazz band w tym
ostat nim – na trąb ce Fran ci szek Zwią -
zek, syn hut ni ka z Ru dy Ślą skiej -Wir -
ku, mu zyk w tym te atrze do 1925 ro ku,

za ło ży ciel i dy ry gent awan gar do we go
kwin te tu „The Cra zy Kid dies Jazz
Dan ce Or che stra” oraz Ar nold Le -
wak – pia ni sta i skrzy pek, któ ry aż
do śmier ci w 1976 ro ku miesz kał w ka -
mie ni cy przy Ple bi scy to wej 2, vis a vis
przed wo jen ne go ka ba re tu „Ma scot te”,
gdzie w cza sach mło do ści tań czy ła
Li li La rys, wiel ka je go mi łość, gwiaz -
da war szaw skich, kra kow skich i po -
znań skich scen ka ba re to wych; po woj -
nie ka to wi czan ka He le na Płacz kie wicz
z uli cy Ma tej ki, 

Jak gra ła or kie stra Związ ka wy stę pu -
ją ca w ka to wic kich ka ba re tach (Mo ulin
Ro uge, Tro ca de ro, Atlan tic) i jak jej so -
li sta śpie wał „Kwiat z ha wa jów” moż -
na po słu chać w in ter ne cie: https://www.
youtu be.com/watch?v=uHIi F7t2n dY

Bar dziej kon ser wa tyw ni tan ce rze plą -
sa li w takt wal ca. Po stę pow cy – by wa -
ją cy na wiel kich ba lach w Wied niu,
Lon dy nie czy No wym Jor ku pró bo wa -
li charl sto na i ca ke -wal ka. O tych,
któ rzy wal cu ją, z prze ką sem mó wi li, że
wi ru jąc pa ra mi „po su wa ją się na par kie -
cie”. En tu zjazm wzbu dza ły swoj skie ryt -
my i me lo die, przy któ rych no gi sa me
rwa ły się do tań ca. Pa nie i pa no wie wy -
wi ja li ma zu ra, kra ko wia ka, po lkę, obe -
rki, tro ja ki i in ne ślą skie tań ce. Le gen -
dy i pa mięt ni ki mil czą na te mat
wo dzi re ja tej wiel kiej uro czy sto ści. Je -
ste śmy jed nak prze ko na ni, że był ktoś
kto po pro wa dził wie deń ski walc tań czo -
ny w szczę śli wie do bra nych pa rach
po łą czo nych pięk ny mi ko ty lio na mi
w bia ło czer wo nych bar wach.

Po 1929 ro ku rów nie wy staw ne ba le
i re du ty pod pro tek to ra tem naj bar dziej
pro mi nent nych oso bi sto ści od by wa ły
się w no wych sa lach re cep cyj nych Sej -
mu i Wo je wódz twa Ślą skie go w Ka to -
wi cach.

Tak jak na ka zy wał to sta ro pol ski
zwy czaj do ko la cji go ście wiel kie go
ba lu w ope rze ka to wic kiej za sie dli gdy
nad mia stem i ca łą do li ną Ra wy roz -
śpie wa ły się dzwo ny wszyst kich miej -
sco wych ko ścio łów. Na sto łach po ja -
wi ła się tra dy cyj na zu pa syl we stro wa,
cie płe przy staw ki, ry ba, pie czy ste
z ja rzy na mi, de ser, a na ko niec se ry
i owo ce. Plot ka gło si, że na tak wy jąt -
ko wej uro czy sto ści nie za bra kło sma -
ko wi tych pół gę sków ani też po kró -
lew sku przy rzą dzo nych pu lard
i ka pło nów, to jest mło dziut kich ku -
rek i ko gut ków ma ją cych za so bą ty -
go dnie tu czą cej die ty prze mie nia ją cej
ich mię sko w roz kosz dla ludz kie go
pod nie bie nia. 

Po da wa ło kil ku dzie się ciu gar so nów
wspo ma ga nych przez za stęp zdy scy pli -
no wa nych pi ko la ków. Ser wo wa li na po -
je z bu fe tów, w któ rych jak żoł nie rze
na war cie czu wa ły dę bo we ku beł ki za -
peł nio ne lo dem i flasz ka mi eg zo tycz nych
trun ków. Na kon tu arze w po go to wiu sta -
ła ba te ria ko nia ków i win. Kra jo wy
mo no pol re pre zen to wa ły: li kie ry, ro so -
li sy z Łań cu ta, star ka, ja rzę bia ki i in ne
wód ki zio ło we. Sa la błysz cza ła i mi go -
ta ła od krysz ta łów, szkła i por ce la ny.

Na sto li kach w są siedz twie wa chla rzy
z ser wet ka mi lub na kie lisz kach le ża ły
wi zy tów ki a obok nich kar to nik z na pi -
sem: „za ję ty”.

Na ele ganc kich tan ce rzy we fra -
kach i czar nych oks for dach oraz na po -
wab ne ra mio na wi ru ją cych z ni -
mi – uwo dzi ciel sko wy de kol to wa nych
pięk no ści, jak śnież ny puch opa da ło
błysz czą ce kon fet ti i spły wa ły ar peg -
gia ko lo ro wych ser pen tyn. Ich sze ro -
ko otwar te oczy lśni ły bla skiem a kre -
ski pod po wie ka mi i szmin ka
w ciem niej szym od cie niu do da wa ła
szel mow skie go wy ra zu. Mod nie to
zna czy krót ko przy strzy żo ne da my
z opa ska mi we wło sach mia ły na so -
bie je dwab ne, błysz czą ce suk nie do ko -
stek lub nie co krót sze to jest po ni żej
ko lan. Ich zwiew ny strój uzu peł nia ły
pió ra, frędz le i per ły a od sło nię te łyd -
ki okry wa ły je dwab ne poń czo chy.

Ta jem ni cze, jak za kró la Sta sia by ły
nie spo dzian ki w ro dza ju „Pocz ta!! Przy -
byt ki szczę ścia!! Tań ce!! Po ko je egip -
skie”. Te ostat nie peł ne stre su ją cych
la bi ryn tów i wca le nie ła twych do roz wią -
za nia za ga dek. O czym pi sa li nadaw cy
i ad re sa ci nie śmia ło lub bez ce re mo -
nial nie flir tu ją cej pocz ty sa lo no wej, te -
go już się nie do wie my. Ta jem ni cą po -
zo sta nie też to wszyst ko co się
wy da rzy ło za pa ra wa na mi „przy byt -
ków szczę ścia”. Pew ność mo że my mieć
tyl ko co do iro nicz ne go wit za, któ ry był
szla gie rem tam te go se zo nu.

– Czy Pa ni zna Tu wi ma?
– Nie; a jak się to tań czy pro szę Pa -

na?
Wśród no wi nek, hec i plo te czek

pocz ty pan to flo wej te ma tem nu mer 1
wciąż po zo sta wa ła jesien na wi zy ta le -
gen dar ne go wo dza Błę kit nej Ar mii ge -
ne ra ła Jó ze fa Hal le ra, ja ką zło żył w wil li
mar szał ko stwa Wol nych przy ka to wic -
kim Za ci szu oraz in au gu ra cyj ne ob ra dy
Sej mu Ślą skie go, któ re mu prze wod ni -
czył me ce nas Kon stan ty Wol ny. Ka to -
wi cza nie by li pod wra że niem pol skie go
pra wy ko na nia scen ba le to wych Pro me -

Pierw szy Wiel ki Syl we stro wy bal Ma sko wy
„Gór no ślą zak” nr 299 z 1922

Rok umie ra, rok się ro dzi. Mu zy ka gra, rys. For -
ci me rów na „Szczu tek”, syl we stro wy 1920Ź
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te usza po ka za nych kil ka ty go dni wcze -
śniej na sce nie ka to wic kiej świą ty ni
Terp sy cho ry i Mel po me ny. Cho re -
ogra fię opra co wał Jan Cie pliń ski, mło -
dy war szaw ski gwiaz dor sce ny ba le to -
wej tań czą cy par tie ty tu ło we go
bo ha te ra. Pa nie spie ra ły się o nie
do koń ca da ją ce się roz po znać ja seł ko -
we per so ny z III. ak tu Be tle jem pol -
skie go. Nam tak że nie uda ło się do -
trzeć do sce no pi su i wy ja śnić czy
wy stą pił tam W. Kor fan ty i J. Pił sud -
ski. Wśród sfer aspi ru ją cych do ar ty -
stycz nych, do mi no wa ły plo tecz ki i cie -
ka wost ki na te mat gwiazd wiel kie go
świa ta fil mu i mu zy ki. 

W Ka to wi cach przy syl we stro wych
sto łach u schył ku an no do mi ni 1922
zu peł nie fra pu ją ce oka za ły się se kre -
ty wło skie go li rycz ne go te no ra En ri -
co Ca ru so zwią za ne z je go no wo -
rocz ny mi prze są da mi. W krę gu
naj bliż szych go ści chęt nie je od sła niał
dy rek tor Wierz bic ki, któ ry przez kil -
ka se zo nów śpie wał w me dio lań skiej
„La Sca li”. 

Wie czo ry syl we stro we Ca ru so spę -
dzał wy łącz nie w to wa rzy stwie nie bie -
sko okich blon dy nów i blon dy nek. Ob -
se syj nie dbał o to by te go dnia nie
za sie dli przy je go sto le bru ne ci. Był pe -
wien, że ich bli skość przy nie sie mu pe -
cha w nad cho dzą cym ro ku. Po raz
pierw szy ta kie fa tum spo tka ło go
po Syl we strze ro ku 1888, kie dy to
na po le ce nie swe go oj ca i wbrew oso -
bi stym ma rze niom mu siał roz po cząć
na ukę ślu sar stwa. Po prze dza ją cy to
wie czór no wo rocz ny upły nął mu wy -
łącz nie wśród ta kich jak on kla sycz nych
bru ne tów. w kil ka ty go dni po syl we stro -
wym wie czo rze 1893 ro ku spę dzo nym
w asy ście ja sno wło sych i błę kit no -
okich przy ja ciół otrzy mał swój pierw -
szy an gaż ar ty stycz ny w Ne apo lu. 5 lat
póź niej wi tał no wy rok w to wa rzy -
stwie 10 pań i pa nów o przy no szą cej

szczę ście bar wie owło sie nia i tę czó wek,
a wkrót ce po tem zo stał za pro szo ny
do ne apo li tań skie go Te atro Li ri co i ten
wy stęp za po cząt ko wał je go bły sko tli -
wą ka rie rę na sce nach ca łe go świa ta.

W krót kich in ter mez zach, na par kiet
wbie ga li mło dzi i pięk ni tan ce rze z ze -
spo łu ba le to we go mi strza Ja na Cie pliń -
skie go i pre zen to wa li po pi so we etiu dy
bu dzą ce za chwyt ocza ro wa nej pu blicz -
no ści. 

Po kil ku to a stach, co śmiel si ga wę dzia -
rze przy po mi na li so bie sa lo no wy ca lem -
bo urg pra dziad ków i ostroż nie ce dzi li ka -
lam bur ki z przy zwo itej, cien kiej rur ki.
Naj pierw za sta na wia li się nad za sad ni -
czą róż ni cą po mię dzy ide alist ką a na tu -
ra list ką. 

– Co to jest ide alist ka i na tu ra list ka i ja -
kie mię dzy nie mi za cho dzą róż ni -
ce? – prze pi jał Ku ba do Ja ku ba a za py -
ta ny od po wia dał:

– Obie są ko bie ta mi – a tem się róż -
nią, że pierw szą in te re su je idea a dru gą
na tu ra list ka... fi go we go.

Z te go dy le ma tu naj gło śniej śmia ły
się su fra żyst ki wtó ru ją ce sta tecz nym da -
mom pro mie nie ją cym na wi dok zwin -
nych i żwa wych tan ce rzy ka to wic kie -
go corps de bal let, któ rzy ryt micz nie
po ru sza li się w takt bę ben ków, pisz cza -
łek i cym ba łów. Po pół no cy to wa rzy -
stwo co raz swo bod niej za czę ło grać
na pół słów kach. Du szę się w pu chu mó -
wił inż. Bi zoń a ja czu ję, że trzesz czy
wrzos, ri po sto wa ła je go żo na Mar ta.
Ru basz ny jak zwy kle, ja śnie pan hra -
bia ER., z na my słem ce dził ab synt
przez cu kier na ażu ro wej ły żecz ce,
mo czył war gi w kie lisz ku męt ne go, zie -
lo ne go pły nu, kon fi den cjo nal nie mru -
gał okiem i bez że na dy prał przy sa -
niach sy piąc cy ta ta mi z Cha ty wu ja
To ma.

Gdy prze brzmiał ostat ni z no wo rocz -
nych to a stów ma estro Wierz bic ki głę -
bo kim ba sem Za śpie wał arię Stol ni ka

z „Hal ki” a kie dy ar ty stycz ne emo cje
się gnę ły ze ni tu na bis za grzmiał ja ko
Me fi sto z „Fau sta”. W mię dzy cza sie
wy stą pi li pro fe sjo na li ści z po ka zem
sce nek ba le to wych na to miast ama to rzy
drep ta li w co raz to bar dziej do wol nych
wa ria cjach przy po mi na ją cych po tro -
sze mod ne tań ce afro ame ry kań skie
a po tro sze, pa ro die ro dzi mych ho łub -
ców.

Nad ra nem wszyst kie 3 or kie stry za -
gra ły bia łe go ma zu ra a po tem no bli wi
dżen tel me ni w ele ganc kich au to mo bi -
lach, po wo zach lub sa niach, swo je uro -
cze part ner ki trans lo ko wa li do przy tul -
nych ką ci ków w po bli żu do mo we go
ogni ska. W dro dze na bal i po tem, gdy
już przy gwiaz dach i księ ży cu, w to wa -
rzy stwie wy brań ców wra ca ły do do mów
wtu la ły się w czar ne, po pie la te lub brą -
zo we brajtsz wan ce z wy por ków azja tyc -
kich owiec. Z po dob ne go ka ra ku ło we -
go fu ter ka z krót ki mi locz ka mi mia ły też
koł nie rze do in nych zi mo wych płasz czy
oraz le gen dar ne muf ki – nie za po mnia -
ne re kwi zy ty na szych pra ba bek.

W pa mięt ni kar skim po kło siu syl we -
stro we go ba lu w Te atrze Pol skim prze -
cho wa ła się nie win na plo tecz ka. O pew -
nym ele ganc kim i wy ma ga ją cym
po rucz ni ku z ka to wic kie go szta bu ge ne -
ra ła Ho rosz kie wi cza ko le dzy opo wia da li
ma try mo nial ną aneg dot kę

Prze ko naw szy się że je go part ner ka źle
tań czy, jak naj prę dzej chciał skoń czyć
kur tu azyj ną roz mo wę o kra jo bra zie i za -
py tał: 

A Pa ni gdzie sie dzi?
– Ja? Nad Cze re mo szem – brzmia ła

od po wiedź 
Zbi ty z tro pu po rucz nik nie wie dząc

jak spa ro wać bły sko tli wą ri po stę in te -
li gent nej pa nien ki tań czył da lej. Prze -
sta li plą sać na par kie tach a w ja kiś czas
po tem za trzy ma li się na ślub nym ko -
bier cu.

■

Na ba lu, rys. Ka zi mierz Gruss „Szczu tek”, syl we stro wy 1920 Po ba lu, rys. K. Gruss „Szczu tek”, sy lwe stro wy 1920
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1. Pa mię tam ba to ny ko uku -ro uku i na klej ki, któ re się zbie ra ło do ksią żecz ki -al bu mu.
Ni gdy nie uda ło mi się ze brać wszyst kich, skoń czy łam jak więk szość ko le ża nek z po wta -
rza ją cy mi się na klej ka mi, a bra ko wa ło nam po zo sta łych.

2. Pa mię tam ole jek wa ni lio wy uży wa ny przez mo ją ma mę do ciast, któ ry miał nie zbyt
przy jem ny za pach. By ły zresz tą i in ne olej ki, ma ma mia ła ca ły ich po jem nik, pa mię tam też
mig da ło wy i o za pa chu skór ki po ma rań czo wej.

3. Pa mię tam cu kier wa ni lio wy, któ ry po la tach po do kład niej szym przy gląd nię ciu się
oka zał się cu krem wa ni li no wym.

4. Pa mię tam pio sen kę „Dmu chaw ce, la taw ce, wiatr”.
5. Pa mię tam „Jó zek, nie da ru ję Ci tej no cy” Baj mu.
6. Pa mię tam Ma anam i Ko rę.
7. Pa mię tam, że ła pa nie sta cji w te le wi zo rze wy ma ga ło dwóch osób, jed na pró bo wa ła

usta wić od po wied nio an te nę na bal ko nie, a dru ga mó wi ła czy coś wi dać, czy nie ste ty wciąż
śnie ży. Do dat ko wy pro blem po ja wiał się przy pró bie przy mo co wa nia an te ny w zna le zio -
nej po zy cji. 

8. Pa mię tam wie sza ne na ka lo ry fe rach ce ra micz ne ka mion ki na peł nia ne wo dą, któ ra to
od cie pła grzej ni ków mia ła pa ru jąc na wil żać po wie trze.

9. Pa mię tam, że wia dra na śmie ci wy kła da ło się sta ry mi ga ze ta mi, któ re by ły zbie ra ne
do naj róż niej szych ce lów i że po wy rzu ce niu śmie ci na mok nię te pa pie ry przy kle ja ły się
i trze ba je by ło od kle jać. Pa mię tam, że by ło to wy jąt ko wo nie przy jem ne.

10. Pa mię tam, że to mój brat, a nie ja za zwy czaj mu siał wy rzu cać śmie ci i od kle jać te
ga ze ty. 

11. Pa mię tam vi bo vit i sa tu ral i że naj smacz niej sze by ły wy ja da ne na su cho ję zy kiem
pro sto z opa ko wa nia.

12. Pa mię tam obo wiąz ko we szcze pie nia w szko łach i cha rak te ry stycz ne zna mię, któ re
zo sta wa ło na ra mie niu po jed nym z nich.

13. Pa mię tam, jak w nie dzie le ca łą ro dzi ną oglą da li śmy „Dok tor Qu inn”.
14. Pa mię tam w te le wi zji po pu lar ną re kla mę prosz ku do pra nia z ha słem, któ re po wta -

rzał ca ły kraj: „Oj ciec, prać? Prać, ale tyl ko w Pol le na 2000”.
15. Pa mię tam dez odo ran ty Fa i Bac, a tak że pio sen kę śpie wa ną przez Mar ka Kon dra ta

„My deł ko Fa”.
16. Pa mię tam wo dę to a le to wą Pa ni Wa lew ska.
17. Pa mię tam kul ki naf ta li no we, któ re umiesz cza ło się w sza fach prze ciw ko mo lom, a któ ry -

mi pó zniej śmier dzia ły wszyst kie ubra nia.
18. Pa mię tam, jak przy jeż dża ła do mnie na fe rie zi mo we bab cia i wszyst kie jej ubra nia

by ło czuć naf ta li ną i że mo je ko le żan ki bar dzo się z te go śmia ły.
19. Pa mię tam te le ra nek.
20. Pa mię tam ga ze ty „Miś”, „Świersz czyk”, „Świat mło dych” i póź niej sze „Po pcorn”

i „Co smo po li tan”.
21. Pa mię tam, że brat mo jej ko le żan ki ku po wał jej „Co smo po li tan’a” bo po do ba ła mu

się na zwa tej ga ze ty.
22. Pa mię tam lal ki bo ba sy bę dą ce na tu ral nych roz mia rów po do bi zna mi ma łych dzie ci.
23. Pa mię tam lal ki „Fleur” i „Bar bie” i to jak bar dzo ma rzy łam o po sia da niu jed nej

z nich. Fleur mia ła więk szą gło wę a Bar bie by ła bar dziej po żą da na.
24. Pa mię tam „Aka de mię Pa na Klek sa”.
25. Pa mię tam do bra noc ki „Rek sia”, „Bol ka i Lol ka”, „Mi sia Uszat ka”, „Mi sia Ko lar go la”.
26. Pa mię tam ukła da nie puz zli i że naj gor sze do uło że nia by ło za wsze nie bo. M
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„Niebo”, Agnieszka Korusiewicz
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sku i tę sk no cie. Ta de usz rzecz wy dru ko -
wał w gru dnio wym nu me rze „Ślą ska”
z 2002 ro ku (s. 54-62). Dwa la ta póź niej
tekst ten (po sze rzo ny: 44 kart ki...) opu -
bli ko wa ła ka to wic ka Księ gar nia św.
Jac ka w for mie książ ki. I te raz naj cie -
kaw sze i bar dzo na te mat: otóż ze
wszyst kich 33/44 kart mo je go pszow -
skie go dzien ni ka Ta de uszo wi naj droż sza
by ła (kil ka krot nie mi o tym mó wił)
kart ka czwar ta, któ ra szła tak:

„Świę ta w Pszo wie, w mo im ro dzin -
nym do mu. Za pa chy: cho in ki w na grza -
nej ka chlo kiem »trze ciej izbie«; ksią -
żek – pre zen tów pach ną cych świe żym
dru kiem, czy ta nych w świą tecz ny po ra -
nek; ma ku, po ma rańcz, mocz ki, skwier -
czą cych na pa tel ni ryb; zno szo nych ze
stry chu fi gu rek szop ki, sta jen ki. Za pa -
chy bez piecz ne jak ca ły tam ten dzie cię -
cy świat. 

Ob ra zy: cza py śnie gu na ży wot ni kach
w ogro dzie; bły ska nie i wie lo barw ność
cho in ko wych lam pek; uśmiech nię te
twa rze wo kół. Emo cje, uro czy sta ta jem -
ni czość.

Dźwię ki: ko lęd śpie wa nych po wie cze -
rzy; gło sów mo ich bli skich wy po wia da -
ją cych ży cze nia przy opłat ku; po mru ki -
wań zwie rząt od wie dza nych no cą
w obej ściu (a nuż się ode zwą ludz kim
gło sem?); or kie stry gór ni czej pod czas pa -
ster ki z chó ru pszow skie go ko ścio ła. Po -
tem by wa ło róż nie: dwie Wi gi lie bo le -
sne ze spa ra li żo wa nym ta tą w fo te lu;
któ raś z Wi gi lii wi ka riu szow skich, po -
twor nie sa mot na, groź na. Ale też nie sły -
cha na ra dość dzie lo na z ty mi, któ rym
prze ba czył Bóg w przed świą tecz ne dni
za spra wą mo jej po słu gi w kon fe sjo na -
le. Ra dość nie po rów ny wal na z ni czym,
ra dość spra wo wa nej w Świę ta Eu cha ry -
stii, w cza sie któ rej za każ dym ra zem
uświa da miam so bie, że oto speł nia się
z nad dat kiem mo ja proś ba do ra sta ją ce -
go chło pa ka, proś ba –mo dli twa z mo je -
go wier sza sprzed dwu dzie stu kil ku lat:
»obyś się w dło niach mo ich ro dził«”.

Ro zu miem dziś bar dziej niż kie dy kol -
wiek, że ca łe to pięk no i ser decz ność
Świąt ma ją swo je źró dło w Bo gu. Że to,
co sta ło się dwa dzie ścia wie ków te mu,
za ce za ra Au gu sta, wiel ko rząd cy Sy rii
Kwi ry niu sza, w Be tle jem, kie dy to „po -
ro dzi ła swe go pier wo rod ne go Sy na,
owi nę ła Go w pie lusz ki i po ło ży ła
w żło bie” [Łk 2,7], ma jed ną je dy ną
przy czy nę: Bóg mi łu je nas bez gra nicz -
nie. Sta je się czło wie kiem, bym mógł
sto pić swo je ży cie z Nim. „W -cie la
się”, stąd „cie le sność” mo je go ży -
cia – za pa chy, ob ra zy, dźwię ki – jest
w rów nym stop niu mo ja i Je go.

I z tej praw dy, ze wspo mnień dzie ciń -
stwa, z ka płań skiej do ro sło ści wy pro wa -
dzam wnio sek, któ ry pró bu ję na zwać
i wy ra zić jako naj więk szy bo daj dar, ja -

KS. JERZY SZYMIK

Wier sze wi gi lij ne

Ta de usza Ki jon ki

Ostat nia kro pla krwi w po świa cie świ tu

Spły nę ła w ci szy mlecz nej – śla du ra ny,

Lecz czte ry rąb ki bie li roz chy lo ne

Na stro ny świa ta wszyst kie...

Glo ria, glo ria

(T. Ki jon ka, Ła ska, frag ment)

30
czerw ca. Ten dzień wy bra łem
od wie lu ty go dni na na pi sa nie

roz wa żań o Wier szach wi gi lij nych Ta de -
usza Ki jon ki. Ry zy ku jąc, że mo gę nie
dać ra dy, że pió ro nie prze bi je ścia ny bó -
lu. Ale też wie dząc, że pod wie czór te -
go ostat nie go dnia czerw ca bę dę od pra -
wiał Mszę świę tą w ka to wic kiej
Ka te drze pw. Chry stu sa Kró la w Je go in -
ten cji, w pierw szą rocz ni cę Je go śmier -
ci. O nie bo dla Nie go, o na dzie ję dla nas,
ży wych. I wie rząc, że to Chry stus jest
Kró lem i Pa nem ca łej hi sto rii, tak że Je -
go hi sto rii.

Bo od szedł od nas do kład nie przed ro -
kiem, w pią tek, ra no. Dzi siaj, po ro ku,
jest so bo ta. W cią gu ostat nich lat licz nym
swo im przy ja cio łom, w tym mnie, czy -
tał nie raz, przez te le fon, swo je wier sze,
sku pio ne na ta jem ni cy Bo że go Na ro dze -
nia. Wier sze te pi sał, koń czył, zbie rał
z daw nych no ta tek, cy ze lo wał. Pro sił
o ra dę, był cie kaw opi nii, pierw sze go
wra że nia wy wo ła ne go fra zą, sko ja rze -
niem, ob ra zem, wer blem ryt mu, zgrzy -
tem zde rzo nych me ta for. Ale nie zdą żył
nadać skoń czo ne go kształ tu nie któ rym
utwo rom i kom po zy cji ca łe go to mu. Kil -
ka na ście wier szy po zo sta ło w rę ko pi sach
w nie do koń ca jed no znacz nej wer sji.
Więc przez ostat nich dwa na ście mie się -
cy pra co wa li śmy nad tym dzie łem,
z naj lep szą wo lą i in ten cją: by książ ka
by ła ta ka ja ką chciał by wi dzieć Ta de -
usz... Koń czy my ją za Nie go, dla Nie -
go (ogrom nie Mu za le ża ło na jej pu bli -

ka cji), dla nas, w po czu ciu dłu gu,
wdzięcz no ści, z za par tym tchem.

Szes na ście lat te mu, la tem 2002 ro ku
na ma wiał mnie przez kil ka mie się cy,
bym na pi sał coś w ro dza ju oso bi ste go
(in tym ne go wręcz, tak chciał) Dzien ni -
ka pszow skie go (za pro po no wał ta ki
wła śnie ty tuł). Wie dzia łem już wte dy, że
Ta de usza war to słu chać i po słu chać
(nie tyl ko w ści śle li te rac kich spra -
wach), więc na pi sa łem Dzien nik pszow -
ski. 33 kart ki o lu dziach i miej scach, Ślą -
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ki mnie w ży ciu spo tkał: by łem i je stem
ko cha ny”.

Dla cze go wła śnie ta kart ka, nie in ne,
ory gi nal niej sze i lep sze (li te rac ko, nie
tyl ko mo im zda niem)? Są dzę, że z tej sa -
mej przy czy ny, któ ra stoi za ta jem ni cą
Wier szy wi gi lij nych. Ow szem, bli ski
był Mu mój Pszów (są sia du ją cy z Je go
Ra dli nem) i je go mi to lo gia (krew na ra -
dliń skiej mi to lo gii Ta de usza, z rzecz ką
Le śni cą i nie śmier tel ny mi ob ra za mi ra -
dliń skie go dzie ciń stwa). Ale to coś – co
pró bu ję na zwać – jest więk sze niż
Pszów, Ra dlin i uwznio śla ją ce na sze ży -
cie i cier pie nia mi ty. Cho dzi o ta jem ni -
cę Wcie le nia, o cud In kar na cji Bo ga, któ -
ry wbi ty w na szą kul tu rę do głęb nie
i (aż po rę ko jeść, chcia ło by się rzec
i chciał bym by tak by ło) i nie usu wal nie
(mam na dzie ję) oraz w oso bi ste do -
świad cze nie eg zy sten cjal ne Ta de usza
(do świad cze nie re li gij ne, do mo we, kul -
tu ro we, dzie jo we) sta no wił dla Nie go
sta łe źró dło twór czej fa scy na cji. Tak to
ro zu miem.

Tu wtręt ści śle teo lo gicz ny. Chrze ści -
jań skie poj mo wa nie Wcie le nia nie jest
mi tycz ne ani me ta fo rycz ne, lecz rze -
czy wi ste i hi sto rycz ne. Je śli obec ne
w wie lu re li gij nych in tu icjach ludz ko -
ści pra gnie nie „przyj ścia Bo ga na zie -
mię” uznać za „ar che ty picz ny mit”
(prze no szą cy przez mro ki ty siąc le ci
kru chy pło mień czło wie czych na dziei),
to w Wy da rze niu Je zu sa Chry stu sa
stał się on „mi tem zre ali zo wa nym”,
czy li sa mą rze czy wi sto ścią. Od wiecz -
na pre chry sto lo gicz na tę sk no ta czło -
wie ka, znaj du ją ca swój wy raz w tra dy -
cji ju da istycz nej i w pro roc kich
księ gach Sta re go Te sta men tu („obyś
przy szedł i wy ba wił”; „Obyś roz darł
nie bio sa i zstą pił”, Iz 63,19), do cze ka -
ła się fak tycz ne go speł nie nia w rze czy -
wi stej in kar na cji Bo że go Sy na.
O „wcie le niu Bo że go Sy na” chrze ści -
jań stwo mó wi więc do słow nie, a nie
prze no śnie czy ana lo gicz nie (tak jak np.
Szek spir pi sze o Ia go w Otel lu ja ko
„dia ble wcie lo nym” lub jak mó wi się
o czło wie ku czy zja wi sku, że są „wcie -
le niem du cha” epo ki itp.).

Po ję cie ‘wcie le nia’ (grec kie sar ko sis,
ła ciń skie in car na tio) wpraw dzie nie
wy stę pu je w No wym Te sta men cie,
a pierw szy uży je go Ire ne usz z Lyonu
w Ad ver sus ha ere ses (III, 18,3; 19,1-2),
in ter pre tu jąc Pro log Ewan ge lii Ja na,
lecz je go sens (treść) od da je bi blij ne wy -
ra że nie „w cie le” (grec kie en sar ki:
1 Tm 3,16; 1 J 4,2-3; 2 J 7; Kol 1,22;
Ef 2,14; Rz 8,3) oraz słyn ny pas sus
J 1,14: „Sło wo sta ło się cia łem” (gr. Lo -
gos sarks ege ne to, łac. Ver bum ca ro fac -
tum est). „Cia ło” jest tu taj sy no ni mem
czło wie ka po strze ga ne go w je go kon -
kret no ści, w per spek ty wie prze mi ja nia,

cza so wo ści, ubó stwa, ogra ni czeń i ziem -
skiej przy pad ko wo ści.

I wła śnie ta kie za ple cze teo lo gicz ne
ma ją wi gi lij ne wier sze Ta de usza Ki jon -
ki. Bo ta kie jest też za ple cze bia łych pol -
skich świąt – kul tu rę od ży wia tu i for -
mu je teo lo gia. Si ła ra że nia tej po ezji
bie rze się z praw dy i zro dzo ne go z niej
oby cza ju, z wia ry i wcie lo nej (wła śnie)
w kon kret na szej kul tu ry ta jem ni cy
obec no ści Bo ga w tym co naj bar dziej
mi ło sne, bo le sne, sa mot ne, do świad cza -
ne ja ko ar cy ludz kie. Stał się bo wiem
czło wie kiem – we wszyst kim do nas po -
dob ny, z wy jąt kiem grze chu.

Rzecz ja sna: moc i pięk no tej po ezji
nie osta ły by się bez praw dzi wej po ie sis
Ki jon ki, bez iskry Bo żej – ta len tu Po ety
Ta de usza. Ja nie bar dzo umiem o tych
wier szach pi sać, umiem i chcę je czy tać,
a czy ta jąc je sły szę, jak je czy ta Ta de usz,
wcze sną no cą; Je go głos, już tra fio ny
śmier tel ną cho ro bą cią gle brzmi w słu -
chaw ce mo je go te le fo nu... Ale na pi szę

mo że cho ciaż to: te wier sze ma ją coś
z naj czyst szej kla sy ki, coś z ka ta stro fi -
zmu ża ga ry stów i wia ry dziec ka – za ra -
zem. A wszyst ko to czar no ślą skie, zło -
to ślą skie... Z es te ty ką, któ ra ka że ca łą
lek tu rę prze ży wać w sta nie naj wyż szej
uwa gi: „Si ne po wro zy mro zu, zgrzeb ne
sre bra, szreń. / Zmur sza łe wió ry śnie gu,
lo du syp ki gruz”. Kto tak dzi siaj jest
w sta nie pi sać?

Koń czy się czer wiec, za czy na li piec.
Wcho dzi my w dru gi rok nie obec no ści
Ta de usza Ki jon ki. Choć wie lu z nas
(ja na pew no) wie rzy w com mu nio
sanc to rum, ob co wa nie świę tych, czy li
w prze kra czal ność gra ni cy mię dzy ży -
wy mi i umar ły mi. Więc, Ta de uszu,
prze czy tam Ci na ko niec wiersz (Dios
so lo ba sta, Ka to wi ce 30 czerw ca 2010
r., z to mu Hi la ste rion), od wza jem nia jąc
tam te, czy ta ne przez Cie bie do słu -
chaw ki. I de dy ku ję go To bie, w ostat ni
dzień czerw ca, dzień Two jej śmier ci.
A tak że Czy tel ni kom Two jej książ ki:

To za wsze by ło mo je pry wat ne świę to:

noc, kie dy czer wiec prze cho dził w li piec.

Kie dyś by ły to dni głę bo kich już wa ka cji,

ostat ni mi la ty – cięż kiej pra cy.

Ale za wsze pod roz gwież dżo nym nie bem,

nie da le ko mo rza, w cie płym po wie trzu,

z du cho wą bry zą.

Je śli w któ rąś z tych no cy pła ka łem – nie pa mię tam.

Co ja zro bię bez cie bie, mo je ziem skie ży cie,

bez two ich zmy słów, olśnień, 

na wet z bó lem nie umiem się roz stać,

ciem nych chwil mi szko da.

Wy star czysz sam, praw da?

Ani oko, ani ucho?

Za ufam i wte dy poj mę, zro zu miem?

Przej dę z ży cia w śmierć jak z czerw ca w li piec?

Bo że mój, Bo że:

po ra dzisz so bie ze mną?

Ka to wi ce, 30 czerw ca 2018 r.
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TADEUSZ KIJONKA

NIM STA NIE SIĘ CIEM NOŚĆ 

Osta ła mi się tyl ko ta ostat nia gał ka
Z cho inek lat dzie cię cych, co jesz cze pa mię ta
Mo je pierw sze olśnie nie pod świercz ka lich ta rzem.
Ja już si wy – i ona po sza rza ła, smęt na,
Jak za słu cha na w so bie rzew na pa sto rał ka
Co łza, gdy rok po ro ku żło bi ry sy w twa rzy.

Ileż spo tkań i roz stań, fa lu ją cych ko lęd
I wes tchnień co opła tek pa mię ci skru sza łej.
Kto jest, a kto nie sią dzie przy do mo wym sto le,
By sło wa jak w dzie ciń stwie znów sta ły się cia łem.

Las cho inek po za mną, a ile przede mną?
Mo że to już ostat nia – 
Nim sta nie się ciem ność.

CO SER CE

Ko łysz się, ko łysz, co ser ce – ko ły ską.
Tej no cy świę tej, gdy pi szą się dzie je,
A pierw sza gwiaz da na chy la się ni sko,
Co dom i ser ce w ubo gim Be tle jem.

W so bie się ko łysz, po kłon za po kło nem,
Ko łysz, już gwiaz da ob ja wio na bie ży
Na wprost, skąd za brzmią na wie dzo ne dzwo ny –
Wy star czy w sło wa zwia sto wa ne wie rzyć.

Chwi la a sło wo znów cia łem się sta nie.
Sły szysz, to dzie cię na ro dzo ne kwi li
W ko ły sce ser ca, by zdą żył po sła niec
Z wiel ką no wi ną do trzeć w czas wi gi lii.

Ko łysz, do pó ki współ brz mią echa ko lęd,
Nim łza się sto czy spod po wiek ukrad kiem
Czas za siąść ra zem przy do mo wym sto le
I jak pa mię cią dzie lić się opłat kiem.

Bę dzie jak by ło od pierw sze go sło wa,
Blask łu ny gwiaz dy be tle jem skiej bli sko,
Gdy anioł Pań ski pa ste rzom zwia sto wał,
Ko łysz się, ko łysz, co ser ce – ko ły ską.

AR CHI PE LAG

Po ilu la tach wra casz do te go wier sza
Jak bez dom ny do wi gi lij ne go sto łu,
Co to za tra cił się w dro dze.

Po żół kły pa pier kru szy się
Jak po ru szo na mu mia.

Tak, roz po zna ję – to dukt me go pi sma,
Choć li te ry wy bla kły i tra wi je kurz
A za cie ki spęcz nia łe na li chym pa pie rze
Są te raz jak zwie trza ły ar chi pe lag łez.

Więc pła ka łem w ten wie czór wy pa tru jąc gwiaz dy;
Lecz nie wiem dziś czy był to rdza wy od blask Mar sa,
A mo że kry sta licz ne tęt no świa tła We gi,
Pierw szej gwiaz dy tej no cy,
Wte dy na wy cią gnię cie rę ki,
Naj ja śniej szej w gwiaz do zbio rze Lut ni –
Co lśni u koń ca gry fu.

Tyl ko kie dy to by ło,
Kie dy to by ło –
I gdzie ten bia ły ob rus
Kru chy od kroch ma lu?

Jak za po mnia na ko lę da dzie ciń stwa
Po wra ca ten czas, Ma mo, gdy już nie od po wiesz
Na żad ne py ta nie.
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PA STER KA

Przy bie że li do Be tle jem,
Nie wie dzie li, co się dzie je:
Zna ku gwiaz dy ni no wi ny –
Żłó bek w sznu rach pa ję czy ny.
Pa dli na twarz, za pła ka li –
Do kąd, po co i co da lej?
Aż po snę li śród ka mie ni,
Jak żoł nie rze opusz cze ni.
Jak na rzę dzia zbi te, chro me,
W li chej szo pie po rzu co ne.
Wy kru szo ne kło sy ży ta,
Peł ni lę ku, pu stych py tań,
Że się ni gdy nic nie zi ści,
I do koń ca – liść za li ściem…

Lecz o świ cie każ dy wró cił
Tam, skąd przy był – jak w ko ro nie,
I ko lę dę skocz ną nu cił,
Jak by gwiaz dę chwy cił w dło nie.
Znasz -li…

Gdzie wła snych wier szy bo ją się po eci,
A książ ki my śli, gdzie bez bron ny sprze ciw
I żal po cza sie jak na pis na pły cie,
A lu dzie lu dziom pa trzą w oczy skry cie
I kła dą pa lec na usta bez wied nie;
Gdzie im kto god niej – koń czy ży cie bied niej.
Tam śnieg co ro ku po wra ca z ze sła nia,
A zmar li ży wym, gdy ra zem za się dą,
W skom lą ce no ce za da ją py ta nia.
I wiek za wie kiem ko ły san ki przę dą
Stru chla łe mat ki; co głos – to chro pa wy,
Tak bo lą cię cia na po licz ku pra wym.
Bo wciąż na bru kach ta krew za dep ta na,
I znów tu ła ją się po oce anach
Wy gnań cy ni by re fren sta rej pie śni.
Gdzie sen jest po to, by kto śpi – ten prze śnił
Co utra co ne, a się nie po wtó rzy,
Bo nie po wró ci w zwy cię skim mun du rze.
Gdzie nie ma w do mach pa mią tek ro dzin nych
Od dwu stu le ci, ani tę sk not in nych,
Niż siąść do sto łu ra zem – raz do ro ku
W noc, gdy cho in ka opro mie nia po kój,
A na pie lusz ce lnia nej ho stia śpi –

Znasz -li ten kraj –
Znasz -li?

CI CHA NOC

Ten, któ ry idzie za mną z na ka zu, by śle dzić –
Pod słu chu ją cy my śli mój cień opła co ny,
Przy sto le wi gi lij nym na wet ze mną sie dzi
I ła mie się opłat kiem z tej i z tam tej stro ny.

To bar dzo cięż ka służ ba, więc jak nie prze ba czyć?
Nie on – to bę dzie in ny, pó ki tu taj bę dę.
Czy nie dość mi, że w noc tę jak dziec ko za pła czę,
Gdy za pa lam cho in kę
I śpie wam ko lę dy.

sl12s28-29m  18-12-13  09:20  Strona 2



30

czo nych na ukow ców. W na pi sa nych
przez nie go książ kach oraz ar ty ku łach
moż na wy czy tać nie tyl ko cie ka wost ki
o po da grycz ni ku, lo sach le bio dy na prze -
strze ni wie ków (ina czej ko mo sy bia łej)
czy die cie zbie ra czy -łow ców. Mię dzy
wier sza mi je go tek stów – mię dzy nie zwy -
kły mi opo wie ścia mi o za cho wa nej tra dy -
cji sto so wa nia ziół na Bał ka nach, opi sa -
mi bu kie tów i wian ków świę co nych
w dzień Mat ki Bo skiej Ziel nej i hi sto ria -
mi o ja dal nych kwia tach do stęp nych
na azja tyc kich tar gach – kry je się po ko -
ra oraz ogrom ny sza cu nek wo bec przy -
ro dy. Nie za leż nie bo wiem od te go, czy
pan Łu czaj pi sze o wo do ro sto bra niu
w Szko cji czy li ściach ro ślin, z któ rych
nie gdyś przy go to wy wa no go łąb ki, w je -
go sło wach pa sja łą czy się z mą dro ścią
i na uko wym spo ko jem. Nikt in ny nie
mógł by prze ko nać nas, że z chwa stów ro -
sną cych w dzi kich ogro dach moż na przy -
go to wy wać smacz ne i po żyw ne da nia,
a zio ła ta kie jak po krzy wa, blusz czyk kur -
dy ba nek czy po da grycz nik moż na pić co -
dzien nie, bez oba wy o swo je zdro -
wie. I choć pan Łu kasz prze ła mał
pa nu ją cą przez la ta nie chęć i strach
przed wy ko rzy sty wa niem ziół w kuch ni,
wciąż jest w Pol sce jed nym z nie wie lu
pro pa ga to rów fo ra gin gu, czy li mo dy
pro pa gu ją cej wy ko rzy sty wa nie w kuch -
ni te go, co zna leźć moż na w le sie i na łą -
ce. Akry ją się tam nie zli czo ne cu da: owo -
ce, grzy by, mchy, drze wa i wresz cie
nie po zor ne zio ła. Li ście, ko ry, bul wy – ca -
łe bo gac two skład ni ków od żyw czych,
sma ków i za pa chów. 

To z dzi ko ro sną cych ziół pan Łu czaj
two rzy prze pysz ne i pro ste w przy go to -
wa niu po sił ki, któ rych prze pi sy zna la zły
się mię dzy in ny mi w książ ce Dzi ka
kuch nia, bę dą cej jed no cze śnie opo wie ścią
o fa scy na cjach au to ra. To z niej do wie -
my się, że owo ce gło gu mo gą wy śmie ni -
cie sma ko wać z ugo to wa ny mi bu ra ka mi,
że zie le ja sno ty ide al nie nada się na po -
żyw ną zu pę -krem, a nie po zor ny krwaw -
nik – nie zwy kle ce nio ne w me dy cy nie
na tu ral nej zio ło, sta no wią ce waż ny skład -
nik zdro wot nych mie sza nek zio ło -
wych – mo że być do dat kiem do pro stej,
po ran nej ja jecz ni cy. Rów nie ory gi nal nych
zio ło wych dań moż na do szu kać się
w kuch ni Mak sy mi lia na Przy byl skie go,
pro fe sjo nal ne go ku cha rza po cho dzą ce go
i dzia ła ją ce go w Kiel cach. Na pro wa dzo -
nej przez nie go stro nie Max go tu je z Na -
tu ry znaj du ją się prze pi sy, w któ rych dzi -
ko ro sną ce zio ła od gry wa ją zna czą cą
ro lę, sta no wiąc nie tyl ko do da tek pod kre -
śla ją cy smak in nych skład ni ków, ale
pod sta wo wy ele ment da nia. 

Po za zio ła mi pan Mak sy mi lian ko rzy -
sta jed nak jesz cze z in nych da rów, ja kie
ofe ru je mu na tu ra; z grzy bów zna le zio -
nych w świę to krzy skich la sach, z se rów
do star czo nych od lo kal nych wy twór ców
czy świe żych owo ców, z któ rych wy twa -
rza octy win ne. Kwia ty z czar ne go bzu
w cie ście na za kwa sie chle bo wym? Amo -
że sa łat ka z bo bu, kwia tów wie sioł ka
i z mię to wym so sem? Choć nie któ re
z tych prze pi sów brzmią nie co eg zo -

P
o dob no wszyst ko za czę ło się od ro ślin.
Tak przy naj mniej prze ko ny wa ła nas

wy sta wa, któ rą mo gli śmy zo ba czyć jesz -
cze na po cząt ku te go ro ku w no wej sie -
dzi bie Mu zeum Ślą skie go w Ka to wi cach.
Ziar na – bo to one by ły bo ha ter ka mi eks -
po zy cji – jesz cze ni gdy nie zo sta ły po trak -
to wa ne w tak na le ży ty im spo sób i jesz -
cze ni gdy nie mó wi ły nam tak wie le
o hi sto rii ludz ko ści. Choć drob ne i nie -
po zor ne, za własz czo ne – jak by wręcz zra -
bo wa ne na tu rze, po mo gły prze trwać
nam czas nie do stat ku, gło du oraz wo jen.
Ze bra ne w jed nym miej scu, wy eks po no -
wa ne z nie spo dzie wa ną wraż li wo ścią
sta ły się nie tyl ko obiek tem po dzi wu dla
ludz kich oczu, ale świa dec twem kul tu ro -
wej wię zi, ja ka od wie ków łą czy czło wie -
ka z ro śli na mi – wię zi, o któ rej tak ła two
za po mnieć w mie ście z sil nie za ko rze nio -
ną tra dy cją prze my sło wą. 

I oto są przed na mi – esen cja na tu ry
w swo jej naj czyst szej for mie – w jed nym
z naj no wo cze śniej szych bu dyn ków
na Ślą sku, w sa mym ser cu naj więk sze go
re gio nu gór ni cze go w Pol sce. W miej scu,
gdzie nie gdyś wy do by wa no to ny czar ne -
go zło ta, gdzie o prze szło ści wciąż przy -
po mi na po ko pal nia ny szyb – straż nik
prze my sło wej prze szło ści Ślą ska. W tym
pa ra dok sie tkwi jed nak praw da o od -
wiecz nej za leż no ści czło wie ka od przy -
ro dy, a w szcze gól no ści ro ślin, nie tyl ko
tych upraw nych i użyt ko wych, ale rów -
nież tych dzi ko ro sną cych. I wy da wać by
się mo gło, że te ostat nie od zy sku ją dziś
swo je utra co ne, za po mnia ne po ko le nio -
wo zna cze nie. Wy star czy spoj rzeć na pół -
ki w księ gar niach, aby prze ko nać się, ja -

kie cu da ku li nar ne moż na stwo rzyć z zie -
la ma cie rzan ki, bul wy to pi nam bu ru,
kwia tów sto krot ki czy li ści śla zu. W ślą -
skich mia stach co raz czę ściej mo że my na -
tra fić na skle py zie lar skie pro po nu ją ce
udział w warsz ta tach i wy kła dach z za -
kre su sto so wa nia ziół w ce lach zdro wot -
nych. W War sza wie z ko lei po wsta ła nie -
daw no pi jal nia ziół, w któ rej moż na
na pić  się ka wy ko nop nej, so ku z czosn -
ku niedź wie dzie go lub oczysz cza ją cej
her ba ty z pię cior ni kiem oraz kłą czem
perzu. Dzię ki ta kim dzia ła niom po wo li
przy po mi na my so bie za po mnia ne przez
dzie się cio le cia sma ki ziół. 

Prze wod ni cy po dzi kim świe cie ro ślin

Tym cza sem, w tle wciąż ro sną cej po -
pu lar no ści ziół i po ja wia nia ko lej nych
mód zio ło wych sły chać echa eko lo gii, ru -
chu slow li fe, we ge ta ria ni zmu i ze ro
wa ste. W ca łym tym cha osie idei, tren -
dów, diet i teo rii trud no jed nak zna leźć po -
głę bio ne re flek sje o kul tu ro wych czy spo -
łecz nych uwa run ko wa niach je dze nia,
w tym tak że sto so wa nia w kuch ni ziół.
Nie wie le wśród nich obiek tyw nych gło -
sów się ga ją cych do bo gac twa tra dy cji
i pa mię ci daw nych po ko leń. Wy jąt kiem
jest głos Łu ka sza Łu cza ja, pio nie ra w po -
pu la ry za cji dzi kich ro ślin – et no bo ta ni -
ka, ba da cza i po dróż ni ka jed no cze śnie.
Sam opi su je sie bie po pro stu ja ko mi ło -
śni ka kwia tów i ro ślin, choć wie dzy
z za kre su za war to ści sub stan cji od żyw -
czych w zio łach oraz hi sto rii ich sto so wa -
nia po zaz dro ści ło by mu wie lu do świad -

Utra co ne

sma ki ziół

MARTYNA KLESZCZ

F
o
t.

 M
i c

h
a
ł 

Ja
 ro
ń
 /

 M
a
x 

g
o
 tu

 je
 z

N
a
 tu

 ry
 

sl12s30-33m  18-12-13  09:22  Strona 1



31

tycz nie, pa ra dok sal nie wszyst kie z nich ba -
zu ją na skład ni kach, któ re moż na zna leźć
w po bli skim le sie, na łą ce lub zwy kłej po -
la nie. I jak twier dzi pan Mak sy mi lian,
do przy go to wy wa nia swo ich po traw in -
spi ru je go sa ma na tu ra: „Tak na praw dę nie
wy my ślam po traw, tyl ko czy tam je z przy -
ro dy. Po dam pro sty przy kład. Bę dąc
na Bał ka nach ob ser wo wa łem, jak ko zy
z ma nia kal ną wy trwa ło ścią ob ja da ły dzi -
kie ró że z ich płat ków. Kie dy ró że im się
znu dzi ły, za bra ły się za ty mia nek. Po po -
wro cie do do mu zro bi łem sa łat kę z ko zim
se rem, płat ka mi ró ży i ma cie rzan ką, któ -
ra jest po dob na do ty mian ku. To był
strzał w dzie siąt kę! Na tu ra pod po wie dzia -
ła mi, co po łą czyć. Wy star czy tyl ko
umieć to zo ba czyć i jej wy słu chać. [...] Po -
za tym, że je stem ku cha rzem, je stem też
przy rod ni kiem, więc zio ła dla mnie to
przede wszyst kim da ry na tu ry, z któ rych
sta ram się ko rzy stać i któ ry mi się ba wię.
War to też pod kre ślić, że w tym wszyst kim
bar dzo za ko rze nio na jest se zo no wość, czy -
li ży cie i go to wa nie w zgo dzie z cy klem
pór, okre sów, we ge ta cji i zmian, któ re ja -
ko przy rod nik sta ram się ob ser wo wać”.

Za rów no pan Łu kasz, jak i pan Mak sy -
mi lian ko rzy sta ją z bo gac twa przy ro dy,
któ ra ota cza i sta no wi dla nich na tu ral ny,
zna ny im od daw na eko sys tem. Obaj pa -
no wie – mo że nie co nie świa do mie – wpi -
sa li się w mo dę „Zdro wo, lo kal nie, se zo -
no wo”. Ich ku li nar ne dzia ła nia – któ re
śmia ło moż na okre ślić re kon struk cją – to
wy raz za mi ło wa nia wo bec tra dy cji oraz
ota cza ją cej ich na tu ry. Wy star czy przy to -
czyć sło wa pa na Mak sy mi lia na, któ ry za -
py ta ny o to, co naj bar dziej go po cią ga
w go to wa niu, od po wie dział: „Krę ci mnie
naj bar dziej pol ska kuch nia i pró by do cie -
ka nia jej hi sto rii, za po mnia nych sma ków
czy re gio na liów. Czę sto wy obra żam so -
bie, że na przy kład za miast dzi siej szych
przy praw lu dzie uży wa li dzi kich ro ślin
i tak wy my ślam po tra wy ni by kla sycz ne
dla pol skiej kuch ni, jed nak z dzi kim twi -
stem”.

Hi sto ria ku li nar na

i kwa śne po lew ki zio ło we

To wła śnie hi sto ria pol skiej kuch ni jest
naj bar dziej wia ry god nym świad kiem
mo gą cym po twier dzić, jak wie le za -
wdzię cza my dzi kim ro śli nom ja dal nym,
szcze gól nie w okre sach nie do bo rów
żyw no ści oraz bie dy. To one chro ni ły nas
wów czas nie tyl ko przed do le gli wo ścia -
mi zdro wot ny mi oraz cięż ki mi cho ro ba -
mi, ale rów nież przed sa mą śmier cią.
W cza sie gło du oraz wo jen miesz kań cy
pol skich wsi się ga li po dzi ko ro sną ce zio -
ła, aby móc za pew nić so bie oraz swo im
ro dzi nom prze trwa nie. Zbie ra no w tam -
tym cza sie li ście szcza wiu, po krzy wy czy
barsz czu zwy czaj ne go i przy go to wy wa -
no z nich tra dy cyj ne da nie sło wiań skie
zwa ne po lew ką. Do rzu ca no do nich rów -
nież ko rze nie ro ślin, a tak że róż ne go ro -
dza ju ka sze, tłusz cze lub ziem nia ki, je śli
by ły one do stęp ne. Za pew ne zwo len ni -
kom fer men ta cji oraz ki sze nia spodo ba się

in for ma cja o przy go to wy wa niu kwa -
śnych po le wek z ki szo ne go po da grycz -
ni ka (zwa ne go na Kre sach śnit ką lub snit -
ką) lub ki szo nej ka pu sty. Prze pi sy
na sło wiań skie po lew ki moż na dziś zna -
leźć mię dzy in ny mi w książ ce Kuch nia
Sło wian au tor stwa Han ny i Paw ła Lis. 

Na Gór nym Ślą sku z ko lei, wśród pro -
stych i go to wa nych na co dzień po le wek,
znaj do wa ła się – zna na rów nież
i dziś – wo dzion ka, zu pa skła da ją ca się
z wo dy, ka wał ka chle ba, czosn ku, a cza -
sem z do dat kiem tłusz czu zwie rzę ce go.
Mniej po pu lar ną dzi siaj zu pą ślą ską – choć
przy go to wy wa ną nie gdyś rza dziej, bo
tyl ko na Wi gi lię – by ła sie mie niat ka. Tą
pro stą i nie zwy kle po żyw ną po lew kę
wy twa rza no z sie mie nia ko nop ne go: „[...]
a w tym ce lu, wa rzy się sie mię, aż sko ru -
pa na nim po pę ka, po czym wsy pu je się
je do ce brzy ka i mnie tłucz kiem, aż wy -
cią gnie się ciecz mlecz ną, któ rą się go tu -
je”. Dziś nie wie le już osób pa mię ta o sie -
mie niat ce, choć wzmian ka o niej znaj du je
się mię dzy in ny mi w no tat kach Ada ma Fi -
sche ra, ze bra nych i opra co wa nych
w książ ce Ro śli ny w wie rze niach i zwy -
cza jach lu do wych. Słow nik Ada ma Fi sche -
ra – jed nej z naj bar dziej war to ścio wych
na uko wo pu bli ka cji z za kre su sto so wa nia
w Pol sce ziół oraz tra dy cji lu do wych im
to wa rzy szą cych. 

Do ziół gło do wych, wy ko rzy sty wa nych
w róż nych re gio nach Pol ski, na le ża ła tak -
że zna na nam dzi siaj po krzy wa czy
blusz czyk kur dy ba nek, o któ rym prze czy -
tać moż na w wie lu współ cze snych ziel -
ni kach. W gru pie tej zna la zły się jed nak
ro śli ny, o któ rych sły sze li obec nie głów -
nie bo ta ni cy i mi ło śni cy przy ro dy; ostro -
żeń zwa ny w tra dy cji lu do wej po pro stu
ostem czy czy ściec błot ny okre śla ny
ina czej kuc mer ką. Ko rzeń te go ostat nie -
go uży wa no za rów no w for mie su ro wej,
jak i w for mie sprosz ko wa nej – ja ko do -
da tek do po pu lar nych w Pol sce pod pło -
my ków oraz zup. Ostro żeń z ko lei, nie -

gdyś waż ne i czę sto do da wa ne do po le -
wek zio ło, do star czał cen nych sub stan cji
od żyw czych (li ście) i był na tu ral nym pro -
bio ty kiem (ko rze nie). Z nie go też gó ra -
le za miesz ku ją cy Pod ha le przy go to wy -
wa li war muz, po tra wę skła da ją cą się
z po sie ka nych ziół, za ro bio nych mą ką
owsia ną lub ziem nia ka mi. 

Wśród gło do wych po kar mów pol skiej
wsi zna lazł się rów nież chleb, do któ re -
go sta ra no się do da wać skład ni ki zwięk -
sza ją ce je go ob ję tość: zmie lo ną ko rę
brzo zy, na sio na wy ki czy po pu lar ne
w daw nej kuch ni żo łę dzie. Mó wiąc o tra -
dy cji wy pie ka nia chle bów, nie spo sób nie
wspo mnieć o tra dy cji pod kła da nia pod nie
li ści ta kich ro ślin jak klon, ja wor czy ta -
ta rak. Me to da ta nie tyl ko po zwa la ła za -
po biec przy pa le niu chle ba, ale nada wa -
ła mu rów nież nie zwy kły aro mat. Dziś
wie lu pie ka rzy wra ca do tej nie zwy kłej
tra dy cji. 

W ma te ria łach ba daw czych Jó ze fa
Ro sta fiń skie go z ko lei, bo ta ni ka ży ją ce -
go i dzia ła ją ce go na prze ło mie
XIX i XX wie ku, moż na od na leźć an kie -
ty o sto so wa niu ro ślin, ta kich jak szcza -
wik za ję czy, li ście li py czy kłą cza perzu.
Wśród zgro ma dzo nych przez ba da cza in -
for ma cji znaj du ją się rów nie cie ka we
wzmian ki o za sto so wa niu in nych skład -
ni ków zbie ra nych przez lud wiej ski na łą -
kach, po lach i w la sach oraz o po tra wach
z nich przy go to wy wa nych. Moż na prze -
czy tać w nich mię dzy in ny mi o mię cie za -
le wa nej go rą cym mle kiem czy go łąb kach
z ka szą ja gla ną i ku ku ry dzą za wi ja nych
li ść mi pod bia łu. Po nad to, je śli po zwa la -
ła na to oko licz na przy ro da, zbie ra no daw -
niej na sio na man ny ja dal nej, owo ce (bo -
rów ka czer ni ca, ja rzę bi na, dzi ka czar na
po rzecz ka) i su ro we wa rzy wa ta kie jak
cho ciaż by rze żu cha. 

Po za okre sa mi nie do bo rów ży wie nio -
wych zna le zio ne na łą kach i pa stwi skach
ro śli ny słu ży ły tak że do uroz ma ice nia mo -
no ton nej die ty, któ ra w du żej mie rze

Cy fro we Ar chi wum Pol skie go Atla su Et no gra ficz ne go,  http://pae.us.edu.pl/items/show/12309,
da ta do stę pu: 29.11.2018. An kie ta PAE do ty czą ca zbie rac twa ro ślin dzi ko ro sną cych (nr inw.
PAE/A1/20.32. XVI/02) z miej sco wo ści Mie cho wi ce (ok. By to mia) 
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opie ra ła się na ro śli nach upraw nych ta kich
jak ku ku ry dza czy psze ni ca. Jak przy po -
mi na nam Łu kasz Łu czaj, po wo łu jąc się
jed no cze śnie na po stać pro fe so ra Ada ma
Mau ri zia, au to ra nie zwy kłej książ ki Po -
ży wie nie ro ślin ne w roz wo ju dzie jo wym:
„Jed nym z głów nych czyn ni ków, któ ry
zmniej szył za in te re so wa nie użyt ko wa niem
dzi kich ro ślin ja dal nych w Eu ro pie by ło
roz prze strze nie nie się upra wy ziem nia ka
ja ko ła twe go i wy daj ne go źró dła ka lo rii.
Pa ra dok sal nie to wła śnie wy buch za ra zy
ziem nia cza nej w po ło wie XIX w. spo wo -
do wał okre so wy na wrót do uży wa nia ja -
ko po kar mu ta kich ro ślin jak perz, gor czy -
ca czy ostro żeń („oset”), któ rych je dze nie
mia ło na do bre znik nąć w XX w.”. Zja -
wi sko po wro tu do ziół gło do wych świad -
czy o tym, jak waż ne w sło wiań skiej die -
cie by ły ro śli ny do stęp ne w bli skiej
oko li cy. Co wię cej, w sy tu acjach gra nicz -
nych sta no wi ły one je dy ny spo sób na prze -
trwa nie, choć nie rzad ko po wo do wa ły
rów nież pro ble my zdro wot ne. Źle przy -
go to wa nie i łap czy wie spo ży wa nie szko -
dzi ły rów nie moc no, co sam głód, o czym
pi sał wspo mnia ny wcze śniej Adam Mau -
ri zio, na wią zu jąc do ko niecz no ści je dze -
nia su chej tra wy oraz otrąb pod czas gło -
du w 1817 r.  

Sto so wa nie dzi ko ro sną cych ziół
w kuch ni za le ża ło więc od do stęp no ści in -
nych po kar mów, w tym ro ślin upraw nych.
Wraz z za koń cze niem okre sów nie uro dza -
ju i stop nio wym wzro stem po zio mu ży -
cia wiej skie go w Pol sce po pu lar ność ta -
kich ziół jak kur dy ba nek czy le biod ka
ma la ła. Ro śli ny użyt ko we sta wa ły się
głów nym skład ni kiem co dzien nych po -
sił ków. Ła twe w ho dow li i w roz po zna -
niu by ły głów nym źró dłem ener gii, tak
po trzeb nej do pra cy na ro li oraz w go spo -
dar stwie. Wraz z jesz cze więk szym roz -
wo jem cy wi li za cji i stop nio wym wzro -
stem zna cze nia aglo me ra cji miej skich
cał ko wi cie za po mnie li śmy o ro śli nach,
któ re nie gdyś po zwa la ły nam unik nąć
śmier ci. Za przy czy nę stop nio we go odej -
ścia od sto so wa nia ziół po da je się czę sto
łą cze nie ich z do świad cze nia mi okre sów
nie uro dza ju i gło du. Jak pod kre ślił Łu kasz
Łu czaj pod czas swo je go wy stą pie nia
na kon fe ren cji Dzi kie ro śli ny ja dal ne: za -
po mnia ny po ten cjał przy ro dy, nie obec -
ność ro ślin we współ cze snych pol skich
da niach, a w szcze gól no ści ich li ści,
wy ni ka ze sko ja rzeń z bie dą, któ ra sta no -
wi ła nie od łącz ny ele ment pol skiej wsi.
Za spra wą ne ga tyw ne go wy dźwię ku, ja -
ki nio sły ze so bą ro śli ny gło do we, stra -
ci li śmy moż li wość po zna nia i ko rzy sta -
nia z bo ga tej i nie zwy kle cen nej dla
pol skiej kul tu ry tra dy cji sto so wa nia ziół. 

Ma gicz na i lecz ni cza moc ziół 

Dzi ko ro sną ce zio ła nie sta no wi ły jed -
nak wy łącz nie po kar mu po ma ga ją ce go
prze trwać okre sy gło du czy la ta nie uro -
dza ju. Nie by ły rów nież tyl ko do dat kiem
uroz ma ica ją cym co dzien ne po sił ki, skła -
da ją ce się czę sto z tych sa mych skład ni -
ków. Nie rzad ko słu ży ły bo wiem ja ko ma -

te riał bu dow la ny lub su ro wiec do wy ro -
bu odzie ży oraz tka nin (ko no pie czy
po krzy wa). Sta no wi ły rów nież śro dek
wspo ma ga ją cy wal kę z róż ne go ro dza ju
do le gli wo ścia mi zdro wot ny mi oraz prze -
wle kły mi cho ro ba mi. Wie rzo no tak że, że
wie le z nich po sia da ma gicz ną moc, co
z ko lei znaj do wa ło od zwier cie dle nie
w licz nych ob rzę dach, pod czas któ rych
wy ko rzy sty wa no okre ślo ne zwy cza jo wo
zio ła. Pu bli ka cja Ro śli ny w wie rze niach
i zwy cza jach lu do wych. Słow nik Ada ma
Fi sche ra da je naj lep sze świa dec two uży -
tecz no ści i przy wią za nia nie tyl ko do po -
szcze gól nych ro ślin zie lar skich, ale przede
wszyst kim wia ry w ich dzia ła nie, za rów -
no zdro wot ne, jak i ma gicz ne. To z niej
cho ciaż by mo że my do wie dzieć się, że
brzo za – któ rej ko rę w okre sach gło du do -
da wa no do chle ba, po le wek lub po pro -
stu zja da no po upie cze niu – do star cza ła
miesz kań com wsi ga łąz ki od stra sza ją ce
złe du chy oraz cza row ni ce. Ga łę zie te za -
po wia da ły tym sa mym szczę ście i po wo -
dze nie, dla te go tak czę sto zdo bio no ni mi
do my oraz ko ścio ły. Do dziś w wie lu
miej scach w Pol sce sta no wią one ele ment
zio ło wych bu kie tów two rzo nych na dzień
Mat ki Bo skiej Ziel nej. Dzi siaj brzo za sły -
nie przede wszyst kim z cen ne go dla
zdro wia so ku, zwa ne go osko łą. Od kil -
ku lat mo da na po zy ski wa nie go z ko ry
drze wa ro śnie, a sam płyn zdo by wa so -
bie co raz wię cej sprzy mie rzeń ców. Pi cie
osko ły to jed nak zwy czaj zna ny lu do wi
pol skie mu od bar dzo daw na. Jak wspo -
mi na Adam Fi scher: „Przede wszyst kim
sto su je się ją na róż ne cho ro by dróg od -
de cho wych. Lud w Ma ło pol sce pi je sok
z po krzy wy prze ciw su cho tom, kasz lo wi
sil ne mu i dy cha wi cy. W Bo cheń skim
brzo zo we list ki wio sen ne go tu je się
i uży wa do ką pie li dla cho rych na gruź -
li cę. W Kie lec kiem na ból gar dła pi ją od -
war z brze zi ny, któ ra zdo bi ła oł ta rze
w okta wę Bo żego Cia ła”. 

W ca łe spek trum zwy cza jo wych zna -
czeń oraz war to ści przy pi sy wa nych zio -
łom, któ re od no to wy wał Adam Fi scher,
wpi sy wa ły się zresz tą nie tyl ko dzia ła nia
proz dro wot ne ro ślin oraz wie rze nia ma -
gicz ne im to wa rzy szą ce, ale rów nież
pi sa na twór czość lu do wa, ich za sto so wa -
nie we te ry na ryj ne czy lo kal ne na zew nic -
two, da jąc sze ro ki i jak że bo ga ty ob raz
współ ist nie nia od za leż no ści lu du pol skie -
go i ota cza ją cej go ro ślin no ści. Wy ko rzy -
sta nie brzo zy, przy to czo ne po wy żej, uka -
zu je jed nak w spo sób wy raź ny, jak sil ny
jest zwią zek łą czą cy wie rze nia i zwy cza -
je lu do we do ty czą ce ziół z ich za sto so wa -
niem lecz ni czym.  Ową ko re la cję do strze -
ga my rów nież w in nych źró dłach
na uko wych z za kre su et no bo ta ni ki, ta kich
jak cho ciaż by Pol ski Atlas Et no gra ficz ny,
za wie ra ją cy mię dzy in ny mi uni ka to we an -
kie ty do ty czą ce zbie ra nia oraz sto so wa nia
dzi ko ro sną cych ro ślin, z któ rych część za -
wie ra za cho wa ne po dziś dzień ziel ni ki.
Każ da z an kiet, za rów no tych do ty czą cych
ziół, jak i in nych dzie dzin ży cia lu du wiej -
skie go, to wy nik prze pro wa dzo nych tuż
po II woj nie świa to wej ba dań, któ re mia -
ły na ce lu ze bra nie oraz do ku men ta cję wie -

dzy z za kre su kul tu ry pol skiej wsi. W efek -
cie owych dzia łań ba daw czych pro wa dzo -
nych w róż nych czę ściach Pol ski po -
wsta ły ziel ni ki sta no wią ce dziś
nie po wta rzal ne na ska lę Eu ro py dzie -
dzic two kul tu ro we. Opi su ją one bar dzo
szcze gó ło wo miej sca oraz czas zbio ru da -
ne go zio ła, wska zu ją lu do we na zwy mu
przy pi sy wa ne, a tak że po kar my, któ re
z nie go przy go to wy wa no. An kie ty okre -
śla ją tak że spo sób prze cho wy wa nia ro ślin
ja dal nych oraz czy by ły one ja da ne pod -
czas okre sów gło du. Ze bra ne w nich in -
for ma cje o użyt ko wa niu ziół to nie tyl ko
wia ry god ny ma te riał ba daw czo -na uko wy,
to rów nież świet na lek tu ra dla wszyst kich
osób, któ re in te re su ją się zbie ra niem ziół
czy też zio ło lecz nic twem. 

O lecz ni czym dzia ła niu dzi ko ro sną -
cych ro ślin mo że my do wie dzieć się rów -
nież z wie lu do stęp nych obec nie ksią żek
po cho dzą cych z róż nych okre -
sów XX wie ku. Do naj bar dziej wia ry god -
nych z nich na le żą po zy cje au tor stwa zie -
la rzy oraz far ma ceu tów zaj mu ją cych się
fi to te ra pią na uko wo. Jed ną z nich jest
książ ka Ro śli ny lecz ni cze i ich prak -
tycz ne za sto so wa nie Alek san dra Oża row -
skie go i Wa cła wa Ja ro niew skie go.
Ogrom nym au to ry te tem cie szy się rów -
nież po stać Ja na Mu szyń skie go, bo ta ni -
ka, far ma ceu ty, oraz pro pa ga to ra zio ło -
lecz nic twa. Je go au tor skie książ ki
z dzie dzi ny hi sto rii sto so wa nia ziół oraz
far ma ko gno zji to praw dzi we skarb ni ce
wie dzy o ro śli nach lecz ni czych oraz
sub stan cjach czyn nych w nich za war tych.
Nie za prze czal nie, wśród pol skich zie la -
rzy sto su ją cych daw ne prze pi sy mie -
sza nek zio ło wych naj więk szym uzna niem
cie szy się spu ści zna po zo sta wio na przez
Oj ca Cze sła wa Kli musz kę oraz in ne go
fran cisz ka ni na Grze go rza Sro kę. Spo rzą -
dza ne przez nich re cep tu ry zio ło we,
łącz nie ze ści śle okre ślo ny mi pro por cja -
mi po szcze gól nych ziół, za cho wa ły się
dzię ki dzia łal no ści oraz za an ga żo wa niu
za ko nów oraz za kon ni ków zaj mu ją cych
się upra wą oraz sto so wa niem su row ców
zie lar skich. Klasz tor Bra ci Mniej szych
Fran cisz ka nów znaj du ją cy się w Ka to wi -
cach to współ cze sny i nie zwy kle traf ny
przy kład klasz to ru pie lę gnu ją ce go wie -
lo wie ko wą tra dy cję fi to te ra pii. Tyl ko
dzię ki dzia łal no ści jed no stek po dob nych
do nie go, oso bom ta kim jak Łu kasz Łu -
czaj, a tak że wy jąt ko wo cen nym źró dłom
et no gra ficz nym mo że my od two rzyć za -
po mnia ne sma ki ziół. 

■

Źró dła:

A. Mau ri zio, Po ży wie nie ro ślin ne i rol nic -
two w roz wo ju dzie jo wym, War sza wa 1926.

A. Fi scher, Ro śli ny w wie rze niach i zwy cza -
jach lu do wych. Słow nik Ada ma Fi sche ra,
red. M. Ku jaw ska, Ł. Łu czaj, J. So snow ska,
P. Kle pac ki, Wro cław 2016.

Ł. Łu czaj, Dzi ko ro sną ce ro śli ny ja dal ne
użyt ko wa ne w Pol sce od po ło wy XIX w. do cza -
sów współ cze snych, Et no bio lo gia Pol ska, 2011.

Ł. Łu czaj, Dzi ko ro sną ce ro śli ny ja dal ne
w an kie cie Jó ze fa Ro sta fiń skie go z ro ku 1883,
Wia do mo ści Bo ta nicz ne 2008, nr. 52 (1/2). 
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R
u dolph von Car nall – urzęd nik i dy rek -
tor szko ły gór ni czej w Tar now skich

Górach – otrzy mał słyn ny ser wis w 1844 r.
od swo ich uczniów, kie dy po bli sko 20 la -
tach pra cy na Gór nym Ślą sku prze pro wa -
dzał się do Za głę bia Ruh ry.

Na 12 fi li żan kach, któ re sta no wią
kom plet wraz z dzban kiem na her ba tę,
mlecz ni kiem i mi są, zna la zły się barw -
ne mi nia tu ry z wi do ka mi obiek tów
zwią za nych z tar no gór skim gór nic -
twem. To bu dyn ki urzę du gór ni cze go
i szko ły gór ni czej, dom Car nal la, oko -
licz ne ko pal nie rud oło wiu oraz cyn ku,

a tak że zwią za ne z ni mi za kła dy prze rób -
cze. Wi ze run ki te mia ły przy po mi nać
Car nal lo wi miej sca i oso by, z któ ry mi
był za wo do wo zwią za ny. Dziś przy po -
mi na ją wszyst kim o przo du ją cej ro li
Tar now skich Gór w pro ce sie in du stria -
li za cji re gio nu.

Ru dolph von Car nall (1804–1874)
pru ski in ży nier, geo log, na uczy ciel oraz
ini cja tor bu do wy wie lu waż nych obiek -
tów prze my sło wych na Gór nym Ślą sku.
Do Tar now skich Gór zo stał skie ro wa ny
w 1825 r. Pra co wał w Kró lew skim Gór -
no ślą skim Urzę dzie Gór ni czym (Köni -
gli che Obe rschle si sche Ber gamt), nad zo -
ro wał m.in. bu do wę Głę bo kiej Sztol ni
Fry de ryk (Tie fer Frie drich stol len) oraz
za ło żył cen tral ną płucz kę rud ko pal ni
Fry de ryk (Frie drichs gru be). Dzię ki nie -
mu w 1839 r. od ro dzi ła się tu tej sza
Gór no ślą ska Szko ła Gór ni cza (Obe -
rschle si sche Berg schu le), któ ra wy -
kształ ci ła wie lu gór no ślą skich urzęd ni -
ków ko pal nia nych. 

W 1844 r. Car nall otrzy mał awans i zo -
stał prze nie sio ny do pra cy w Bonn,
a póź niej do Ber li na. W la tach 1856–
1861 Car nall peł nił urząd dy rek to ra
Wyż sze go Urzę du Gór ni cze go (Obe rber -
gamt) we Wro cła wiu. Był au to rem wie -
lu opra co wań i map do ty czą cych gór nic -
twa i geo lo gii. W uzna niu je go za sług,
je den z mi ne ra łów – kar na lit – na zwa -
no od je go na zwi ska.

W zbio rach Mu zeum w Tar now skich
Gó rach znaj du je się opra co wa na przez
Car nal la ma pa geo gno stycz na (geo lo -
gicz na) Tar now skich Gór i By to mia, wy -
da na w 1854 r.

Po 140 la tach po da ro wa ny mu ser wis tra -
fił do Nie miec kie go Mu zeum Gór nic twa
w Bo chum (Deut sches Berg bau -Mu seum
Bo chum). Od koń ca wrze śnia 2018 ro ku
do mar ca 2019 ro ku moż na oglą dać go
w Mu zeum w Tar now skich Gó rach. Dziś
część z nich to obiek ty świa to we go dzie -
dzic twa z Li sty UNE SCO. To pierw sza pre -
zen ta cja Ser wi su Car nal la w Pol sce.

Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log opra co -
wa ny przez Se ba stia na Ro sen bau ma:
Mia sto z por ce la ny. Wi do ki Tar now skich
Gór na Ser wi sie Car nal la. 

Re dak cja mie sięcz ni ka dzię ku je Dy rek -
cji Mu zeum w Tar now skich Gó rach
za udo stęp nie nie fo to gra fii te go cen ne -
go za byt ku.

MIA STO Z POR CE LA NY

Wi do ki Tar now skich Gór

na Ser wi sie Car nal la
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T
ak się skła da, że na jed nym z naj -
częst szych mo ich szla ków dol no ślą -

skich znaj du ją się pod le gnic kie Szcze -
drzy ko wi ce. Ile kroć przez nie
prze jeż dżam, ty le kroć z roz ba wie -
niem wy obra żam so bie ta kie go czy in -
ne go cu dzo ziem ca usi łu ją ce go wy mó -
wić pie kiel ny pol ski ciąg spół gło sko wy
„sz – cz – drz”. Ale też nie odmien nie
ja ko hi sto ryk ję zy ka ko ja rzę Szcze drzy -
ko wi ce z na zwą miej sco wo ści Szczo -
dre – nie da le ko Wro cła wia, w gmi nie
Dłu go łę ka.

Obie te for my bo wiem zwią za ne są
zna cze nio wo z przy miot ni kiem szczo -
dry – „hoj ny”, daw niej też „ob fi ty, bo -
ga ty”, z tym że ta pierw sza z je go pier -
wot nym brzmie niem szcze dry
(„Szcze drze da waj”, „Wy pły nie szcze -
drze” – moż na prze czy tać w Bi blii kró -
lo wej Zo fii z ro ku 1455). Od nie go wy -
wo dzi się imię oso bo we Szcze drzyk,
a Szcze drzy ko wi cy, póź niej sze Szcze -
drzy ko wi ce, to ty po wa na zwa miej sco -
wa pa tro ni micz na (odoj cow ska), ety -
mo lo gicz nie zna czą ca ty le, co
„po tom ko wie, lu dzie Szcze drzy ka”.

W ję zy ku cze skim ma my po stać
szte dry, w ro syj skim szcze dryj (por. na -
zwi sko Szcze drin), a wszyst kie te for -
my są kon ty nu acją pra sło wiań skie go
brzmie nia szczedr, za pew ne spo krew -
nio ne go – jak in for mu je prof. Wie sław
Bo ryś w swym „Słow ni ku ety mo lo -
gicz nym ję zy ka pol skie go” z ro -
ku 2005 – z ło tew skim szke derns
„ka wa łek drew na, drza zga”, an giel -
skim scat ter „roz rzu cić, roz sy pać,
roz pro szyć”, grec kim ske dan ny mi
„roz sy pu ję, roz pra szam” – od pra in do -
eu ro pej skie go sked - „roz sz cze piać,

roz ry wać”. Przy pusz czal nie za tem
pier wot ne zna cze nie „ta ki, któ ry roz -
ry wa, dzie li, roz dzie la (swój ma ją tek)”
wy ewo lu owa ło w stro nę „ta ki, któ ry
da je, nie ską pi, wiel ko dusz ny, hoj ny”.

A dla cze go pry mar na po stać szcze -
dry zmie ni ła się w for mę szczo dry,
zwią za ną z na zwą miej sco wą Szczo -
dre? – Nie po raz pierw szy mu si my so -
bie uświa do mić dzia ła nie ar cha icz ne -
go pro ce su fo ne tycz ne go, któ ry za szedł
tyl ko w na szym ję zy ku i dla te go lin -
gwi ści okre śla ją go mia nem prze gło -
su pol skie go. Oto je śli w ta kim czy in -
nym wy ra zie sa mo gło ska „e”
po spół gło sce mięk kiej zna la zła się
przed któ rąś ze spół gło sek „t”, „d”, „s”,
„z”, „n”, „r”, „ł”, zmie nia ła się w „o”
lub „a”: że na prze kształ ci ła się w żo -
nę, mied – w miod (póź niej szy miód),
cies – w cios, wie sna – w wio snę, bie -
dro – w bio dro, mie ra – w mia rę,
les – w las, le to – w la to, kwiet
– w kwiat, nie wie sta – w nie wia stę,
gwiez da – w gwiaz dę itp. Przed spół -
gło ska mi mięk ki mi jed nak to pier wot -
ne „e” za cho wa ne jest na ogół do dziś,
stąd for my żeń ski, że nić się, cie śla, na -
zwi sko Cie ślik, mie djed (dzi siej szy
niedź wiedź), mie rzyć, na zwa miej -
sco wa Roz mierz ko ło Strze lec Opol -
skich, bie drz ny (dziś już tyl ko bio dro -
wy), w le sie, le śny, le śnik, w le cie,
let ni, let nik, kwie cień, kwie ci sty,
kwiet nik, nie wie ście, gwieź dzie, gwieź -
dzić się.

Z te go wła śnie po wo du przed mięk -
kim hi sto rycz nie po łą cze niem gło sko -
wym „drz” utrzy ma ło się pry mar ne
„e” w na zwie Szcze drzy ko wi ce,
w Szczo drem na to miast ma my już

wtór ne „o” po prze gło sie pol -
skim – ta kie jak w wy ra zie po spo li -
tym szczo dry.

Ko ło sta re go ślą skie go gro du Le gni -
cy po ło żo ne są tak że Je zie rza ny. I w tej
po sta ci na zew ni czej – jak w Szcze -
drzy ko wi cach – za cho wa ne jest
przed hi sto rycz nie mięk kim „rz”
(przy po mi nam: daw nym mięk kim
„r”) pier wot ne „e” – jak w po je zie rzu
(przed ro stek „po ” – zna czy tu ty le, co
„wzdłuż”). Bo też by ło to pry mar ne
pra sło wiań skie eze ro, póź niej sze na -
sze je zie ro (cze skie je ze ro, ro syj skie
oze ro), któ re – zgod nie z fo ne tycz nym
pra wem prze gło su pol skie go – mu sia -
ło się zmie nić we wtór ne je zio ro, bo
„e” znaj do wa ło się po mięk kim „ź”,
a przed twar dym „r”.

Pry mar ne „e” ma my rów nież w dość
po pu lar nym na zwi sku Je zier ski, choć
funk cjo nu je też wa riant Je zior ski
z wtór nym „o” – ta kim jak w wy ra zie
po spo li tym je zio ro, w na zwie miej sco -
wej i w na zwi sku Je zio ro czy w na zwie
miej sco wej Je zio ra ny.

A sko ro w dzi siej szym od cin ku pa -
rę ra zy po ja wi ła się Le gni ca, nie mo -
gę na ko niec nie wspo mnieć, że
po 1945 ro ku ry wa li zo wał z nią wa -
riant Li gni ca, fo ne tycz nie na wią zu ją -
cy do nie miec kie go sub sty tu tu na zew -
ni cze go Lie gnitz (czyt. „Li gnic”).
Pol ski rdzeń leg (ten sam co w wy ra -
zie roz le gły) jest jed nak tak oczy wi sty
i udo ku men to wa ny tak sta ry mi za pi -
sa mi (od XII wie ku), że osta tecz nie
zwy cię ży ła Le gni ca – na zwa to po gra -
ficz na o ety mo lo gicz nym zna cze niu
„roz le głe, rów nin ne po le”.

■

Szczedrzykowice

– Szczodre,

Jezierzany

– Jeziorany

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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J
e dy ny raz w dzie jach spor tu pol skie -
go – i na ro do wej li te ra tu ry – był to me -

dal zło ty za pło dy po etyc kie. Zda rzy ło się
to Ka zi mie rzo wi Wie rzyń skie mu, któ ry
zwy cię żył w kon kur sie li te ra tu ry pod -
czas Igrzysk Olim pij skich w Am ster da mie,
w 1928 ro ku. Ozło co no to mik Laur olim -
pij ski, ucho dzą cy po dziś dzień za jed no
z naj waż niej szych świa dectw go dze nia
zwy cza jów z li rycz nym opi sem wy sił ku
ciał i wy ści gów atle tów. Po eta wzor co wo
wy peł nił ide ali stycz ną in ten cję Pier re’a de
Co uber ti na, twór cy no wo żyt nych igrzysk,
któ ry pod czas Kon fe ren cji Kon sul ta cyj nej
z przed sta wi cie la mi sztuk, li te ra tu ry i spor -
tów w Pa ry żu – w 1906 ro ku – po stu lo wał:
„cho dzi (...) o po łą cze nie le gal nym związ -
kiem mał żeń skim dwu roz wie dzio nych
od daw na stron: Mię śni i Du cha”. Mał żeń -
stwo do brze ro ko wa ło, ale trwa ło sta -
now czo za krót ko. Wie rzyń ski nic o tym
nie wie dział i pi sał swo je – w Ska man dry -
tów ma nie rze re por taż z we se la po ezji
i spor tu.

W Am ster da mie uho no ro wa no Wie -
rzyń skie go naj waż niej szą olim pij ską na -
gro dą po za koń cze niu ma ra to nu, naj bar -
dziej wy czer pu ją ce go i naj wy żej
ce nio ne go bie gu na dłu gich dy stan sach.
W De fi la dzie atle tów ze zło te go to mi ku pi -
sał o ser cu, „co ma ra toń ski wy trzy mu je
bieg”, zdol ne jest spro stać cier pie niom,
prze ła mać sła bo ści, nie pod dać się, do biec
do me ty. Mi mo wol nie, pro fe tycz nie, prze -
czuł wła sny los i tu ła cze ko le je ser ca. Te -
go jed nak w 1928 ro ku nikt nie mógł wie -
dzieć. 

W pił kę noż ną gra no już za pie nią dze,
ale tyl ko w dum nej i sta no wią cej wła sne
spor to we pra wa Bry ta nii, a je dy ną are ną,
na któ rej ry wa li zo wa ły dru ży ny z ca łe go
świa ta, był sta dion olim pij ski. Nie ta ki sta -
dion jed nak przy wo łu je Wie rzyń ski
w wier szu Match fo ot bal lo wy. Mo że to li -
rycz ne opi sa nie me czu ro ze gra ne go mię -
dzy dru ży na mi Bar ce lo ny i Mo skwy, ale
tak na praw dę na „naj więk szym Co los seum
świa ta”, na naj waż niej szym spor to wym te -
atrum, nie ża den pił kar ski po je dy nek,
a „ta jem ny sens wią że i en tu zjazm bra ta
/ Mi lion lu dzi na wiel kiej roz sia dłych wi -
dow ni”. Jest ich wie lu i zbyt wie lu, jest ich
prze sad nie za du żo, aby po mie ścił czło wie -
cze mro wie zbu do wa ny gdzie kol wiek
sta dion. Mo że więc część ki bi cu je z nie -
ba, spo glą da ukrad kiem zza chmur al bo
du cha mi zstą pi li i nie wi docz nie roz mno -
ży li pu blicz ność. Mo że raz jesz cze pra gnę li
być tam, gdzie rytm ży cia, gdzie ży cie sa -
mo „bi je naj wy mow niej”. 

Tak bo go wie prze ży wa li bo je śmier tel -
ne Acha jów i Tro jan i czę sto sa mi na sta -
dion wbie ga li, by bo skim mę stwem wspie -
rać ludz kie włócz nie, mie cze i strza ły.
Dzi siaj każ dy z wi dzów – a z ludź mi nie -
je den z bo gów – „Śle dzi ku lę świe tli stą,
pru ją cą po wie trze”. Ale ze wszyst kich
na sta dion zwo ła nych, je den tyl ko, straż -
nik świą ty ni, bram karz, god ny jest, aby lot
ku li po wstrzy mać, to on ją „Trzy ma
w oczach i wię zi, a gdy ku la spa da, / Jak
pa jąk się nad dziu plą roz ca pie rza”, / Jak
krzak wy strze la w nie bo, czło wiek – ba -
ry ka da”.

Ba ry ka da ludz ka, mit i bo ha ter. Tyl ko je -
den tak ku lę ła pie i z nią wy gry wa. El Di -

vi no – Bo ski – świę ty, naj święt szy, Hisz -
pan Ri car do Za mo ra Martínez. Jak słusz -
nie za uwa żył Wie rzyń ski, któ ry na zwi sko
pił ka rza pi sał ja ko „Za mor ra”, nie bram -
karz, lecz „dum ny król”. I to ta ki, któ ry nie
tyl ko pa nu je, ale uwo dzi, roz ko chu je
w so bie, jest obiek tem wes tchnień
– w swo im ob ci słym swe trze wy da je się
być „Pięk niej szy niż Don Ju an”.

Od bram ka rza ocze ku je się wię -
cej – bram karz ocze ku je wię cej od sie bie.
Vla di mir Na bo kov wy znał, że „miał bzi -
ka na punk cie gra nia na bram ce”. W za -
wod ni ku strze gą cym bram ki wi dział he -
ro sa: „Jest sa mot nym or łem, enig ma tycz ną
po sta cią, ostat nim obroń cą”. Ostat ni
obroń ca jest isto tą naj mniej ru chli wą
na bo isku – wię cej niż in ni skon cen tro wa -
ną na so bie. Sa mo sfor mu ło wa nie „gra
na bram ce” nie tyl ko okre śla miej sce
przy dzie lo ne do gry, ale jest tak że sy no -
ni mem ar ty zmu – gra na bram ce by wa
czymś bli skim grze na for te pia nie, skrzyp -
cach lub wio lon cze li. Wir tu oz sku pia się
na so bie, na swo jej szcze gól nej ro li, jest
gwiaz dą w ze spo le. To je mu wszy scy bi -
ją bra wo, a nie kie dy wręcz: „Try bu ny tra -
cą od dech, ca ły sta dion ko na”. Zdo by wa
aplauz ła two, lek ko, ob da rzo no go – jak
każ de bó stwo – nad przy ro dzo ną si łą:
„Za Atlan tyk wy bi ja pił kę jed nym cio -
sem!”.

Ale to nie jest ca ła praw da o lo sie bram -
ka rza. Wi dzi my w nim wir tu oza, to re ado -
ra, akro ba tę i ka ska de ra, ale rów no cze śnie
zwie rzy nę łow ną, na któ rą za wzię cie po -
lu ją za wod ni cy prze ciw nej dru ży ny. Dzie -
więć dzie siąt mi nut me czu, któ ry moż -
na prze grać lub wy grać, to fi gu ra cza su
za mknię te go, skoń czo ne go, wy czer pu -
ją ce go wszyst kie moż li wo ści – cza su po -
pi su lub klę ski. Isto tą gry w pił kę bę dzie
za wsze zdo by wa nie bra mek i po ko ny wa -
nie bram ka rza. Mecz bez bra mek uzna je
się za nud ny – bo ży cie bez żad nych zdo -
by czy tak że jest nud ne. 

Jo na than Wil son, au tor książ ki o bram -
ka rzu ja ko out si de rze, pi sał, że straż nik
bram ki był „ko złem ofiar nym, po zo sta ją -
cym za wsze pod rę ką, gdy resz ta dru ży -
ny po trze bo wa ła zrzu cić na ko goś wi nę”.
Ko zioł ofiar ny mo że być bier ny, mo że bez
pro te stu po go dzić się z ro lą w wi do wi -
sku – mo że jed nak me dio wać mię dzy po -
rząd kiem a cha osem, mo że funk cjo no wać

na gra ni cy, z ca łym prze ko na niem uczest -
ni cząc w ry tu ale, a jed no cze śnie nie ule -
ga jąc mu i nad nim gó ru jąc. Za mo ra
w wier szu Wie rzyń skie go jest pięk ny
i wspa nia ły, a gdy pod no si obro nio ną pił -
kę na wy so kość ra mion, zda się pu bli ce,
że to nie pił ka, a mon stran cja – „Wi dow -
nia osza la ła, krzy czy, bi je bra wo, / Pół ko -
le try bun pło nie ni czym au re ola”. Pod no -
si pił kę na wy so kość ra mion, jest
zwy cię ski, bo ski i sa mot ny. Gra mecz ży -
cia, gra prze ciw ko świa tu: „Tęt ni okrzyk
sta dio nu: go la, go la, go la!”. 

■

RYSZARD JASNORZEWSKI

Złoty za płody

KA ZI MIERZ WIE RZYŃ SKI

MATCH FO OT BAL LO WY

Oto tu jest naj więk sze Co los seum świa ta,

Tu ser ce żądz i ży cia bi je naj wy mow niej,

Tu ta jem ny sens wią że i en tu zjazm bra ta

Mi lion lu dzi na wiel kiej roz sia dłych wi dow ni.

Za mor ra wspar ty w bram ce o szczyt Pi re ne jów,

Pięk niej szy niż Don Ju an, ob ci śnię ty w swe trze,

Jak dum ny król, w cha osie cen ter i wo le jów,

Śle dzi ku lę świe tli stą, pru ją cą po wie trze.

Z Ura lu w bój po sła ną, jak z lu fy moź dzie rza,

Trzy ma w oczach i wię zi, a gdy ku la spa da,

Jak pa jąk się nad dziu plą bram ki roz ca pie rza,

Jak krzak wy strze la w nie bo, czło wiek – ba ry ka da.

Po cisk ska cze ko zła mi od mia sta do mia sta,

Z jed nej stro ny jest Mo skwa, z dru giej Bar ce lo na,

Już ste ru je ku siat ce, już spod stóp wy ra sta,

Try bu ny tra cą od dech, ca ły sta dion ko na.

I po każ cie mi te raz – gdzie, w ja kich te atrach

Mi lion wi dzów wy strze li ta kim wiel kim gło sem:

Za mor ra, le cąc w gó rę, jak ża giel na wia trach,

Za Atlan tyk wy bi ja pił kę jed nym cio sem!

Wi dow nia osza la ła, krzy czy, bi je bra wo,

Pół ko le try bun pło nie ni czym au re ola,

I jak wiel ka tę sk no ta za zwy cię ską sła wą 
Tęt ni okrzyk sta dio nu: go la, go la, go la!
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Między
nutami

MAG DA LE NA DZIA DEK

100 lat

mu zy ki

pol skiej

Ob cho dy stu le cia nie pod le gło ści
uto nę ły wręcz w po to kach

dźwię ków. Kon cer ty wiel kie, śred nie
i ma łe, spek ta kle, au dy cje, skła dan -
ki, dla wy bra nych, dla ro dzin, dla
wszyst kich… Szedł za tym jed no -
znacz ny prze kaz: je ste śmy na ro dem
ko cha ją cym mu zy kę. Przez ubie głe
sto lat chro ni li śmy tro skli wie mu zycz -
ne dzie dzic two na ro do we, da li śmy
mu opar cie w po sta ci ludz kie go po -
ten cja łu i pręż nych in sty tu cji. Bo gac -
two pro po zy cji i świet ny po ziom re -
ali za cji te go rocz nych rocz ni co wych
im prez mu zycz nych ku si do pod su -
mo wań i po rów nań. Jak da le ko po su -
nę li śmy się na przy kład w sto sun ku
do sta nu z li sto pa da 1918 ro ku? Mo -
ment od zy ska nia nie pod le gło ści tak -
że ob ro dził w kon cer ty, jak że jed nak
by ło wte dy bied nie w bran ży mu zycz -
nej… Zer k nij my na to, co dzia ło się
w War sza wie. Ga ze ty z 10 li sto pa da
po da ły, iż na za jutrz w ope rze zo sta -
nie wy ko na na Ży dów ka Halèvy’ego.
Za ło ga ope ro wa do wo dzo na przez Ja -
ni nę Ko ro le wicz -Way do wą sta nę ła
jed nak na wy so ko ści za da nia, da jąc
w pa mięt nym dniu 11 li sto pa da na ro -
do wą re li kwię – Hal kę. Na stęp ne go
dnia dy rek tor ka zre zy gno wa ła z pro -
wa dze nia ope ro we go in te re su, prze -
wi du jąc traf nie nad cho dzą cą ma te rial -
ną ka ta stro fę. Ope rę prze jął ma gi strat.
Z tru dem ła ta ny bu dżet i fa le straj ków
pra cow ni ków sta ły się co dzien no ścią
in sty tu cji. W cią gu ko lej nych dwóch
lat wy co fa no z re per tu aru pra wie
wszyst kie ope ry pol skie, wpro wa dzo -
ne na sce nę w okre sie dy rek cji Ko ro -
le wicz -Way do wej. Fre kwen cję ra to -
wa no wło ską kla sy ką i ope ra mi
Czaj kow skie go. Im pas prze ła ma ła
do pie ro pre mie ra ba le tu Pan Twar -
dow ski Ró życ kie go (maj 1921).
Utwór ten z po wo dze niem za stą pił
Hal kę i in ne ope ry Mo niusz ki w ro li
re pre zen ta tyw ne go dzie ła na ro do -
we go. W tym okre sie pra co wał już
w War sza wie Emil Mły nar ski. Po po -
wro cie z Ro sji ob jął aż trzy po sa dy:
sze fa ar ty stycz ne go ope ry, fil har mo -
nii oraz dy rek to ra kon ser wa to rium.
Z dwóch ostat nich szyb ko zre zy -
gno wał, po zo sta wia jąc so bie ope rę.
Z po cząt ku kie ro wa na przez nie go
pla ców ka udzie la ła się in ten syw nie
w or ga ni za cji ofi cjal nych spek ta kli
uświet nia ją cych roz ma ite ob cho dy pa -
trio tycz ne: rocz ni ce po wstań na ro do -
wych, usta no wie nie kon sty tu cji, od -
zy ska nie do stę pu do mo rza, czy też
imie ni ny Na czel ni ka Pań stwa. En tu -

zjazm or ga ni za to rów owych świąt
szyb ko się jed nak wy czer pał – od po -
ło wy 1921 ro ku za czę to stop nio wo
wy co fy wać się z uro czy stych spek ta -
kli, gdyż po li tycz ne eli ty, do któ rych
by ły ad re so wa ne, po czu ły się zmę czo -
ne mu zy ką. Po za tym ope ra mu sia ła
za cząć na sie bie za ra biać, a to ozna -
cza ło po trze bę przy cią gnię cia zwy kłej
pu blicz no ści. Li czo no na pol ską in -
te li gen cję, lecz cóż – ogrom na bie da
do ty ka ją ca tę war stwę unie moż li wi -
ła jej udział w bi le to wa nych im pre -
zach. Na wi dow ni ope ro wej, po dob -
nie jak w fil har mo nii, za sie dli
wzbo ga ce ni po woj nie „pa ska rze”, zaś
in te li genc ką bie do tę za pra sza no do sa -
li kon ser wa to rium na ta nie bądź dar -
mo we kon cer ty fi nan so wa ne przez
ma gi strat. Tak za czę ła się opie ka
pań stwa nad mu zy ką w Pol sce, rów -
no znacz na z opie ką nad mu zy ką pol -
ską, gdyż pro gra my kon cer tów in te -
li genc kich zwy kle wy peł nia ły utwo ry
swoj skie go pió ra. Utwo rzo ne za raz
po woj nie Mi ni ster jum Sztu ki i Kul -
tu ry – jed no z dwóch ta kich mi ni -

sterstw, któ re ist nia ły wów czas w Eu -
ro pie (dru gie by ło we Fran cji) wy stą -
pi ło z kil ku in ny mi ini cja ty wa mi
ma ją cy mi na ce lu pro mo wa nie mu zy -
ki na ro do wej. Wy su nię to m.in. pro -
jekt kon cer tów dla lu du wiej skie go,
pró bo wa no umu zy kal niać żoł nie rzy,
wcho dzo no z kon cer ta mi do szkół.
W tle tych ak cji na ra stał na cisk za wo -
do wych mu zy ków na wła dze. Gru pa
ta, dość licz na, gdyż uzu peł nio -
na po woj nie przez rze szę przy by szów
z Ro sji, mia ła bar dzo ogra ni czo ne
moż li wo ści za rob ko wa nia. Mu zy cy
or kie stro wi do ra bia li w ki nach, garst -
ka szczę śliw ców pra co wa ła na eta tach
w pry wat nych szko łach mu zycz nych
oraz w kon ser wa to rium, któ re
od 1916 ro ku by ło in sty tu cją miej ską.
W 1919 ro ku roz po czę to sta ra nia
o upań stwo wie nie pla ców ki, z my ślą
o praw nym za bez pie cze niu wa run -
ków pra cy pro fe so rów oraz eme ry tur,
trwa ło to jed nak do bre kil ka lat.
Od sza rej co dzien no ści od sta wał los
wy brań ców – wir tu ozów, któ rzy wy -
jeż dża li z kon cer ta mi za gra ni cę.
Wła dze kul tu ral ne dość szyb ko ure -
gu lo wa ły wa run ki owych wy jaz dów.
Za gra nicz ną „pro pa gan dę ar ty stycz -
ną” mia no wa no waż nym czyn ni kiem
ura bia nia opi nii o Pol sce w świe cie
i nie ża ło wa no na nią pie nię dzy. Po -
moc sty pen dial ną ofe ro wa no tak że
mło dym mu zy kom, któ rzy chcie li
się kształ cić za gra ni cą. Nie naj go rzej
wio dło się tuż po woj nie pol skim
kom po zy to rom – to oni prze cież by li
do star czy cie la mi dzie dzic twa na ro do -
we go. Ro la ta jed nym od po wia da ła
bar dziej, in nym mniej. Już we wcze -
snych la tach 20. Za ini cjo wa no dys ku -
sję nad pro gra mem roz wo ju mu zy ki
pol skiej. Jed ni – jak Lu do mir Ró życ -
ki – opto wa li za obo wiąz ko wym
una ro do wie niem twór czo ści i udzie -
le niem ta kiej jej po sta ci uprzy wi le jo -
wa ne go, czy wręcz wy łącz ne go sta -
no wi ska w kra jo wej kul tu rze
mu zycz nej, dru dzy – jak Ka rol Szy -
ma now ski, by li za wpi sa niem się
w nurt eu ro pej ski oraz za ab so lut ną
wol no ścią twór czą. Zwy cię ży ła dru -
ga opcja – tuż przed prze wro tem
ma jo wym opi nio twór cza kry ty ka
sfor mu ło wa ła po raz pierw szy za sa -
dy wol ne go ryn ku sztu ki mu zycz nej.
To wła śnie te za sa dy – kil ka krot nie
od wo ły wa ne – prze są dzi ły o spek ta -
ku lar nym roz kwi cie pol skiej kul tu ry
mu zycz nej w na stęp nych de ka dach. 

■
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Zmar twych wsta nie

Pol ski

i bo żo na ro dze nio we

świę to wa nie

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Mię dzy ci szą a hałasemP
rzed stu la ty na si przod ko wie po raz
pierw szy świę to wa li, od owe go tra -

gicz ne go 1795 ro ku, okres prze pięk -
nych re li gij nych świąt gru dnio wych;
czy li re flek syj ne go, peł ne go za du my
Ad wen tu, i ta jem ni czej, mi stycz nej
Wi gi lii, oraz cza su bo żo na ro dze nio we -
go – już w wol nym kra ju. Ale tak by -
ło tyl ko na czę ści ziem pol skich; bo -
wiem upra gnio na wol ność nie ogar nę ła
jesz cze ca ło ści Pol ski, w tym prze cież
i na szej zie mi – owej „naj star szej ode -
rwy od Ko ro ny”. I wła śnie wte dy nie -
za wod ny Wer ny ho ra Ślą ski, Waw rzy -
niec Haj da wie ścił, że już nie dłu go
„Pol ska Zmar twych wsta nie we spół ze
Ślą skiem”. Ale my ślał tyl ko o je go czę -
ści wschod niej. Nie prze ży wa li te go
szczę ścia wol no ści tak że miesz kań cy
choć by kre sów wschod nich. Tak że
w owym okre sie dzia dek pol skie go po -
ety Ju liu sza Ała do wi cza – ro dem z Rud -
nik na Li twie – wie ścił iż „Pol ska nie -
dłu go przyj dzie za spra wą Mat ki
Bo skiej Ostro bram skiej do Wil na”.
Obaj mie li rację. Pol ska na sta ła bo wiem
w 1922 ro ku, i tu na Gór nym Ślą sku,
i tam na Wi leńsz czyź nie. Szko da tyl ko
że owe go nie zwy kłe go na stro ju ów cze -
snych lat nie od no to wa no sze rzej w pol -
skiej na uce; w hi sto rii, et no lo gii, czy an -
tro po lo gii. Re flek sje na ten te mat są
na der ubo gie. Za uważ my też, że przez
owe za sy gna li zo wa ne sto lat pol skie
świę to wa nie cza su na ro dzin Je zu sa,
upa try wa ne go w ma leń stwie le żą cym
w żłob ku pod tra dy cyj ną cho in ką czy
pod łaź nicz ką ob cho dzi li śmy na der róż -
nie. Nie z te go po wo du, że zmie nia ła
się dia me tral nie kul tu ra re li gij na, wia -
ra czy po boż ność, na sza kul tu ra, sys tem
war to ści, czy lu do we wie rze nia, ob rzę -
dy, zwy cza je. A da lej przy kła do wo
folk lor, a więc po da nia opo wie ści czy
pie śnicz ki. Za ra zem jed nak prze cież ko -
lę dy i zwy cza jo we kan tycz ki śpie wa -
ły usta wicz nie to sa mo; wy ra ża ły wy -
ra zi ście sens wia ry, sys tem
ak sjo lo gicz ny, wy ja śnia ły isto tę sys te -
mu za cho wań. Zmia ny na stę po wa ły
z in ne go po wo du, bo prze cież hi sto ria
upar cie przy no si ła nam – jak to nie gdyś
mó wio no –„wie le klęsk i ka ta strof”.
Przy wo łaj my więc – ku re flek sji, a nie
przy po mnie niu – że po la tach trwa -
nia II Rzecz po spo li tej na stał czas no -
cy i dra ma tu obu oku pa cji, okrut na ge -
hen na na ro du, a po tem schy łek woj ny,
po wo jen na zmia na pol skich gra nic,
i exo dus wy pę dzo nych z kre sów. No
i póź niej czas no wej „lu do wej” Pol ski,
dra ma tycz na so wie ty za cja, i dal sze
spe cy ficz ne znie wo le nie, nisz cze nie
pol skiej tra dy cji i kul tu ry, tak że re li gii.
Lecz był też czas pol skich zry wów.
Usta wicz nych, bo w 1956 ro ku, w 1968
ro ku, w 1970 ro ku, i w1976 ro ku. Po -
tem na stał czas „So li dar no ści”. I nim
na sta ła wol ność – ta w 1989 ro ku – był

jesz cze czas sta nu wo jen ne go, któ ry
wy wo łał wie le spu sto szeń; w na szych
umy słach i ser cach. Po myśl my za tem.
Ile w owym okre sie 100 lat od Zmar -
twych wsta nia Pol ski w 1918 ro ku by -
ło lat spo koj nych, kie dy to świę to wa -
nie mo gło być tyl ko świę to wa niem?
Świę to wa niem bez od czu wa nia trau my,
bez obaw, bez po trze by na my słu, bez
bun tu, bez od czu wa nia te go, że two rzy -
my tyl ko wspól no tę re li gij ną, du cho wą,
praw dzi wie ro dzin ną. Ale prze cież
wie lo kroć to daw ne świę to wa nie by ło
na sy co ne czymś wię cej. Bo i tre ścia mi
spo łecz ny mi, po li tycz ny mi, ide olo -
gicz ny mi czy pa trio tycz ny mi. W efek -
cie stół świą tecz ny był nie tyl ko zwy -
kłym me blem. Za wsze łą czył tych,
któ rzy przy nim za sie dli. I to nie za leż -
nie od po ten cjal nych od mien no ści po -
glą dów, prze żyć, emo cji. Obo wią zy wał
przy nim kon we nans tyl ko praw dzi wej
zgo dy i życz li wo ści; po sza no wa nia,
prze zy wa nia sa crum. Obo wią zy wał
sza cu nek do star szych. Oni by li wszak -
że de po zy ta riu sza mi pa mię ci, no si cie -
la mi te go, jak by ło drze wiej, ale i wska -
zań dla te raź niej szo ści. A to by ło na der
waż ne. Bo tra dy cja by ła ota cza na sza -
cun kiem; jak i pa mięć. Wszak i Mar -
sza łek po wia dał: „Na ród, któ ry tra ci pa -
mięć prze sta je być Na ro dem – sta je się
je dy nie zbio rem lu dzi, cza so wo zaj mu -
ją cych da ne te ry to rium”. Był też stół
prze strze nią szcze gól nej me dia cji
uczest ni ków bie sia dy, ale i me dia cji ży -
ją cych ze zmar ły mi; wresz cie swo istej
me dia cji z wspo mnia ny mi tra dy cją
i pa mię cią. Czym że jest za tem dziś ów

stół świą tecz ny? Czy jest na dal sto łem
świą tecz nym, przy któ rym za sia da się
z po bu dek re li gij nych, czy owa war tość
ma na dal dla nas wszyst kich istot ne
zna cze nie? Na pew no już to daw ne
pod ło że nie jest dla wszyst kich waż ne.
Prze cież dziś ży je my w świe cie róż nych
kon ku ren cyj nych sys te mów war to ści,
prą dów in te lek tu al nych, ale i zmien -
nych po zor nie atrak cyj nych – bo mod -
nych – orien ta cji po znaw czych. Co raz
sil niej sza jest też la icy za cja, czy świec -
kość ob le czo na w mod ne nie za wsze
za sad ne nur ty po znaw cze ne gu ją ce
wszel kie for my du cho wo ści. W efek -
cie ży je my nie tak jak chce my, lecz jak
po tra fi my. W efek cie stół wi gi lij ny
i okre su bo żo na ro dze nio we go jest co -
raz czę ściej sto łem, któ ry za tra ca daw -
ne ce chy re li gij ne go świę to wa nia. Ci
któ rzy przy nim za sia da ją co raz czę ściej
sta no wią je dy nie wspól no tę bie siad ną,
ty le i aż ty le. War to ści re li gij ne ule ga -
ją za tra ce niu, ale nie oszu kuj my się, że
tak że te ro dzin ne, i sze rzej hu ma ni -
stycz ne. Stół sta je się bo wiem czę sto
prze strze nią kon fron ta cji, nie sna sek, na -
wet kłót ni. A mło dzi w tym nie uczest -
ni czą bo wo lą roz wią za nia al ter na -
tyw ne, choć by więc „świą tecz ny”
wy jazd w pol skie gó ry, czy cie płe pia -
ski Afry ki. Mo że więc dziś naj groź niej -
szy jest ni hi lizm., co nie jest tyl ko ro -
dzi mą przy pa dło ścią. Mo że za tem
ma ją ra cję ci, któ rzy mó wią, że przed tą
zmo rą mo że tyl ko uchro nić współ -
dzia ła nie „sił” sa crum i pro fa num.

■
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Do ro bek Paw ła Ma jer skie go im po nu -
je swo im roz mia rem i roz ma chem.

Ba dacz od ćwierć wie cza bie rze czyn nie
udział w dys ku sjach na uko wych i kry -
tycz no li te rac kich. Jest au to rem sze ściu
ksią żek wła snych, re dak to rem na uko wym
bli sko trzy dzie stu zbio rów szki ców, słow -
ni ków i an to lo gii, kil ku dzie się ciu waż niej -
szych roz praw i stu diów hi sto rycz no li te -
rac kich, a tak że po nad stu drob niej szych
rze czy kry tycz nych (szki ców, prze glą dów,
re cen zji, na not). Już to pro ste wy li cze -
nie po ka zu je nie tyl ko am bi cje po znaw -
cze ba da cza, ale i je go wy bit ną pra co wi -
tość. Ale to nie wszyst ko. Re da gu je se rię
Gór ny Śląsk i Za głę bie Dą brow skie: Hi -
sto ria – Kul tu ra – Co dzien ność (do tąd
uka za ły się 3 to my), a ja ko kie row nik Pra -
cow ni Ży cia Li te rac kie go na Gór nym Ślą -
sku i w Za głę biu Dą brow skim, dzia ła ją -
cej w In sty tu cie Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie go w la -
tach 2003-2013, in ten syw nie współ dzia -
łał w or ga ni zo wa niu se sji o li te ra tu rze
i kul tu rze Gór ne go Ślą ska (10 edy cji)
i Za głę bia Dą brow skie go (10 edy cji).
Z tych kon fe ren cji uka za ły się waż ne nie
tyl ko śro do wi sko wo pu bli ka cje su mu ją -
ce. Na uko we za in te re so wa nia Paw ła
Ma jer skie go sy tu ują się za tem – za sad -
ni czo – na trzech li te ra tu roznaw czych ob -
sza rach. Są to: 1. tra dy cja i kon ty nu acje
po ezji awan gar do wej XX wie ku, 2. li te -
ra tu ra na Gór nym Ślą sku i w Za głę biu Dą -
brow skim w XX wie ku, 3. naj now sza po -
ezja pol ska. Na każ dym z tych pól uczo ny
wy raź nie za zna czył swo ją obec ność.
Wszyst kie książ ki po świę cił dzie dzic twu
awan gar do we mu w pol skiej po ezji, pra -
wie wszyst kie pra ce re dak cyj ne – re gio -
na li sty ce, re flek sję nad naj now szą po ezją
pol ską za warł w zbio rze Lek tu ry w cza -
sie (2018) i w roz pro szo nym urob ku
kry tycz no li te rac kim. 

De biu tem na uko wym Paw ła Ma jer skie -
go by ła mo no gra fia Je rzy Jan kow ski
(1994), któ ra wcze śniej zo sta ła obro nio -
na ja ko te za ma gi ster ska. By ła to pierw -
sza w pol skim pi śmien nic twie na uko wym
osob na pra ca na te mat Ja na Chrzci cie la
pol skie go fu tu ry zmu. Mło dy ba dacz
w bar dzo su mien nym hi sto rycz no li te rac -
kim wy kła dzie po ka zał dro gę Jan kow -
skie go od sym bo li zmu do fu tu ry zmu,

a jed no cze śnie zna ko mi cie zin ter pre to wał
je go wier sze. War to za zna czyć, że książ -
ka ta do dzi siaj po zo sta je je dy nym – tak
grun tow nym – kom pen dium wie dzy
o Jan kow skim. 

Ma jer ski prze szedł nie spiesz nie przez
utwo ry au to ra Bat tle son gu, prze czy tał
uważ nie tekst po tek ście, za dał py ta nia,
na któ re od po wie dzi szu kał nie tyl ko
u po ety, ale tak że w ca łym uni wer sum
li te ra tu ry prze ło mu awan gar do we go.
Sko ro Jan kow ski jest po etą przej ścio ‐
wym, w tym zna cze niu, że wy ra sta jąc
z Mło dej Pol ski an ty cy pu je no wą ja kość
es te tycz ną, Ma jer ski za py tał o mo del
przej ścia jed nej fa zy li te ra tu ry w fa zę in -
ną. Tyl ko w ta ki spo sób moż na ujaw nić
to, co kon wen cjo nal ne i co no wa tor skie
w pro po zy cji „tra gicz ne go zwia stu na”
pol skie go fu tu ry zmu. Kry tyk na pi sał:
„Sfor mu łuj my te zę, któ ra przy […]
ozna kach ewi dent nie pa se istycz nej po -
ety ki mo że wy da wać się kon tro wer syj -
ną: już w Zło tych tro sach, któ rych naj -
wcze śniej sze wier sze po cho dzą
z ro ku 1906, Je rzy Jan kow ski wy po wia -
da wal kę sym bo li stycz nej kon wen cji,
pró bu jąc do ko nać de kon struk cji i de gra -
da cji mło do pol skie go sym bo lu. W tych
wcze snych utwo rach po eta pre zen tu je
bo wiem »pre fu tu ry stycz ną« świa do -
mość przy na leż no ści sło wa do »em pi -
rycz nie poj mo wa ne go świa ta« oraz nie -
chęć do kon wen cjo nal nych zna ków,
po wie la nych przez po ezję schył -
ku XX stu le cia”.

Twór czość Jan kow skie go Ma jer ski
roz pa tru je w kil ku wy mia rach. Wy cho -
dzi naj pierw od za strze żeń na tu ry for mal -
nej, któ re so bie tu taj da ru je my, bo do ty -
czą one dal sze go pla nu mo no gra fii. Da lej
kre śli wi ze ru nek ar ty stycz ny po ety na tle
je go ży cia, co o ty le jest war te po chwa -
ły, gdyż o Jan kow skim wie my wciąż bar -
dzo ma ło. Kry tyk do kład nie oma wia
stra te gię dzia ła nia li te rac kie go au to ra
Tra mu wpop szek uli cy, któ ra – po cząw -
szy od al ma na chu Żó raw ce (1910) – mie -
ści ła się w ra mach świa do mie za mie rzo -
ne go bun tar stwa, skan da lu, pro wo ka cji
le gen do twór czych. W trzech czę ściach
zbio ru, po wia da ba dacz, a więc w Ryt -
mach mia sta, Zło tych tro sach oraz Skru -
tach pro zy, zbie ga ją się trzy waż ne dla fu -

tu ry stycz nej po ety ki ele men ty: mia -
sto – po ezja – ga ze ta. 

Ma jer ski prze ko nu ją co do wo dzi, że
wcze sna twór czość fu tu ry stycz na w Pol -
sce (a jej sy no ni mem jest wła śnie Je rzy
Jan kow ski) roz wi ja ła się „w punk cie
prze cię cia do ko nań Wło chów i Ro sjan”,
głów nie jed nak od po wia da ła na we zwa -
nia Ma ri net tie go. Utwo ry Jan kow skie -
go – czy ta my w książ ce – „przy swa ja ły
pol skiej po ezji te ma ty kę i pro ble ma ty kę
zwią za ną z naj now szy mi osią gnię cia mi
tech nicz ny mi, prze sta ją cy mi peł nić ro lę
przy pad ko wych re kwi zy tów. Pu bli cy -
sty ka oraz póź na li ry ka Jan kow skie go nio -
sły ła du nek se man tycz ny du żej mo cy
i za po wia da ły fu tu ry stycz ną »erup cję« po -
cząt ku lat dwu dzie stych. Pier wiast ki no -
wej sztu ki wcho dzi ły tu jed nak w ob ręb
kon struk cji opar tej na ele men tach mi nio -
ne go okre su, któ re nie chcia ły pod dać się
for mal no -se man tycz nym prze kształ ce -
niom. Dla te go w przy pad ku Tra mu wpop -
szek uli cy wi dać szcze gól nie wy raź nie
współ za wod ni czą ce ze so bą kon wen cje,
a wła ści wie – okre śla jąc za gad nie nie
pre cy zyj niej – zde rze nie kon wen cji sym -
bo li stycz nej z ko dem no wej es te ty ki”. 

Pro ble mo wi „sym bo li stycz nej au to -
de struk cji” po świę co ny jest świet ny
roz dział trze ci, w któ rym au tor za sad -
nie twier dzi, że Zło te tro sy – miesz cząc
się w ak ty wi stycz nym nur cie mo der ni -
stycz ne go sym bo li zmu – rów no cze -
śnie go de kon stru ują, przy bli ża jąc po -
ezji no wy kod es te tycz ny. Ale
naj cie kaw szy wy da je się roz dział czwar -
ty o Skru tach pro zy, gdzie Pa weł Ma jer -
ski po ka zu je zmie sza nie róż nych po kła -
dów wy po wie dzi w ce lu zbu do wa nia
no wej ja ko ści. Fe lie to ny Jan kow skie go,
bo o nich mo wa (choć ba dacz twier dzi,
że są to for my po śred nie mię dzy fe lie -
to nem i ese jem), są za rów no utwo ra mi
pa ra fa bu lar ny mi jak rów nież do syć
szcze gól ny mi ko men ta rza mi do ak tu al -
nej sy tu acji spo łecz nej i po li tycz nej, mo -
ral nej i men tal nej. Au tor mo no gra fii
uka zu je za bie gi ja kie czy nił Jan kow ski,
aby po zba wić swo je tek sty styg ma tu do -
raź no ści, pi sze o ich re to rycz no ści i ży -
wio le fik cjo nal nym obec nym w ich
struk tu rze. W kon klu zji stwier dza:
„Obec ność zbio ru fe lie to nów w po -
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etyc kim to mie wy ra żać mia ła fu tu ry -
stycz ne prze ko na nie o zmia nie sta tu su
współ cze snej sztu ki. Mia sto wy po wia -
da ło się prze cież ję zy kiem ar ty ku łów
pra so wych, do star cza ło ma te ria łu dzien -
ni kar skim ko mu ni ka tom o wy da rze -
niach po li tycz nych, kro ni ce wy pad -
ków, »go rą cym« re por ta żom. Dzie ła
li te rac kie mia ły zbli żyć się do ide ału pra -
so wej no tat ki – zwię złej, sche ma tycz -
nej, re ali zu ją cej po stu lat »ła twe go czy -
ta nia«”. Na mar gi ne sie do daj my, że
po dob ny cel przy świe cał póź niej Pe ipe -
ro wi, zwłasz cza w tak ra dy kal nym po -
ema cie jak Kro ni ka dnia, nie mó wiąc już
o po etach co dzien no ści z lat trzy dzie -
stych, np. Ma ria nie Czuch now skim.

Książ ka o Jan kow skim wpro wa dza ła
Paw ła Ma jer skie go w krąg ba da czy sze -
ro ko ro zu mia nej Awan gar dy. W tym sa -
mym cza sie, tj. oko ło ro ku 1995, mło dy
uczo ny kon cen tro wał się na po zna wa niu
i opi sie tra dy cji wcze snej awan gar dy.
Dok to rat – obro nio ny w ro ku 1999 – po -
świę cił po ezji Ana to la Ster na, jed ne go
z naj waż niej szych pol skich fu tu ry stów,
choć dzi siaj o po zy cji już nie co osła bio -
nej. Książ ka Anar chia i for mu ły. Pro ble -
my twór czo ści po etyc kiej Ana to la Ster -
na (2001), bę dą ca po kło siem dok to ra tu,
po ka zu je Ster na ja ko „oby wa te la mo der -
ni stycz nej Uto pii”, wier ne go awan gar do -
we mu po słan nic twu, wie rzą ce go w moż -
li wo ści prze bu do wy świa ta dla do bra
wspól ne go. Ba dacz na pi sał: „Pi sarz, któ -
ry uczest ni czył w jed nej z naj barw niej -
szych przy gód pol skiej awan gar dy, współ -
twór ca i pro pa ga tor idei no wej sztu ki,
od da ny mi to wi ra dy kal ne go eks pe ry -
men tu oraz per ma nent ne go no wa tor -
stwa, rów no cze śnie jest owe go mi tu
kon se kwent nym kre ato rem… Tak moż -
na by, pra gnąc po ku sić się o syn te ty zu -
ją ce uogól nie nie, okre ślić po stać i po sta -
wę twór czą Ana to la Ster na”. 

War to do ce nić tę mo no gra fię po la tach.
Ana tol Stern, je den z nie licz nych twór -
ców fu tu ry stycz nych ma ją cych kry tycz -
ną edy cję swo ich wier szy, mo że być
wciąż in spi ra cją dla ba da czy li te ra tu -
ry XX wie ku. Pa weł Ma jer ski zo ba czył
go w kil ku wy mia rach: 1. ję zy ko wym
i ge no lo gicz nym (w kon tek ście eks pe ry -
men tów w ob rę bie wier sza ryt mi zo wa ne -
go i wol ne go), 2. eg zo tycz nym i bio lo -
gicz nym (świet nie to zo sta ło po ka za ne
ja ko re gu ła fu tu ry stycz nej me to do lo gii po -
etyc kiej), 3. roz dar cia świa to po glą do we -
go i ma ni fe sta cji ide owej, 4. zwro tu
na le wo, 5. ste reo ty pi za cji przed sta -
wień, 6. pró bie od no wie nia zna czeń fu -
tu ry stycz nych po 1956 ro ku, a wresz cie 7.
uka za nia „po ety ki re duk cji” Ster na w kon -
tek ście sze rzej ro zu mia nej pro ble ma ty ki
escha to lo gicz nej. „Oto więc Ana tol
Stern – czy ta my w mo no gra fii – god ny
ho no ro we go ty tu łu oby wa tel mo der ni -
stycz nej Uto pii, do koń ca prze ko na ny
o awan gar do wym po słan nic twie, pi szą -
cy wciąż z na dzie ją na prze bu do wę
świa ta. Zmierzch mo der ni stycz nej for ma -
cji, do któ rej na le żał, prze pla ta ją cej ka -
ta stro ficz ne ob ra zy (prze czu wa ne i do zna -
wa ne) z opty mi stycz ną wi zją kon struk cji

i re -kon struk cji, jest koń cem burz li wej
epo ki. Barw nej i tra gicz nej za ra zem”.

Mo no gra fia o Ster nie zo sta ła na pi sa -
na kry sta licz nie czy stym ję zy kiem struk -
tu ra li stycz nej hi sto rii li te ra tu ry. Au tor
ob fi cie za czerp nął ze źró deł, w po szu ki -
wa niu twór cy Bie gu do bie gu na prze wer -
to wał wszyst kie do stęp ne cza so pi sma,
książ ki kry tycz ne i wspo mnie nio we, ale
ten ca ły trud miał po twier dzić jed no: że
po etę da się zo ba czyć ja ko re we la to ra for -
my po etyc kiej, nie uchron nie tak że gu bią -
ce go się w po szu ki wa niu no wych sen sów.
Być mo że naj waż niej szą kon sta ta cją tej
świet nej, bły sko tli wej i pre cy zyj nie wy -
ko na nej książ ki jest smu tek, że moż na tru -
dzić się po to, by osta tecz nie so bie za prze -
czyć. Ana tol Stern, po eta wo ju ją cy, ale
tak że go to wy do kom pro mi su, po zo sta -
je wciąż twór cą usy tu owa nym „po mię -
dzy”. Jest no wa tor ski i kon wen cjo nal ny,
re wo lu cyj ny i za cho waw czy. Gu bi się
w an ty no miach. 

Rów no le gle z mo no gra fią o po ezji
Ster na, Pa weł Ma jer ski opu bli ko wał
zbiór stu diów i szki ców o do świad cze -
niach i dzie dzic twie pol skiej awan gar dy
li te rac kiej. Od mia ny Awan gar dy (2001)
za wie ra ją osiem szki ców, w któ rych,
po nie kąd re tro spek tyw nie, uwa ga kon cen -
tru je się na li nii no wa tor stwa, więc kon -
stru owa nia nie spo ty ka nej do tąd wer sji
po ezji. Od Jan kow skie go przez Ster -
na (w po ezji), przez Ja sień skie go i Brzę -
kow skie go (w pro zie), przez po le mi ki
o kształt po ezji no wo cze snej (Stern vs Sło -
nim ski; Kon tekst vs No wa Fa la; neo fu -
tu ryzm w obie gu al ter na tyw nym
lat 1990.), wresz cie na Ró że wi czu koń -
cząc, ba dacz py ta o sens i for mę po etyc -
kiej re wol ty. Py ta dla te go, że do strze ga
iunc tim mię dzy po etyc kim po wo ła niem
a ta kąż ko niecz no ścią. Je że li awan gar da
jest (za wsze, a nie tyl ko w prze szło ści)
sprze ci wem wo bec na śla dow nic twa,
a hoł dem zło żo nym two rze niu, to spię cie,
po le mi ka i unie waż nie nie sta ją się ge stem
uwy raź nie nia eg zy sten cjal nej po trze by
zmia ny. Po czy na jąc od jej opty mi stycz -

nej wer sji (Jan kow ski), koń cząc zaś
na jej wer sji pe sy mi stycz nej (Ró że wicz),
po przez wszyst kie sta dia po śred nie,
awan gar da od naj du je swój sens w bun -
cie wo bec prze szło ści. Je de na sta te -
za o Feu er ba chu Ka ro la Mark sa sta je się
więc dla awan gar dy (róż nych awan gard)
ar ty stycz ną dy rek ty wą: nie cho dzi tyl ko
o in ter pre to wa nie świa ta, cho dzi tak że
o je go zmia nę. Al bo wiem awan gar dyzm,
je śli do brze czy tam Ma jer skie go, jest kon -
se kwent ną pró bą wy zna cza nia dróg
na przy szłość. Te dro gi mo gą być krę te,
mo gą nie pro wa dzić do ce lu, lecz za wsze
da ją na dzie ję, że po wio dą gdzieś da lej.
Da lej, więc le piej. Da lej, choć nie ko niecz -
nie ła twiej. 

Być mo że jest to tak że – ogól ny – sens
stu dium Paw ła Ma jer skie go Hy bry dy.
O „mło dej po ezji” z lat sześć dzie sią tych
(2011). Ba dacz ze chciał przy wró cić
w niej na leż ną ran gę twór czo ści „po ko -
le nia wy klę te go”. Wła ści wie nie wia do -
mo, dla cze go sta ło się tak, jak się sta ło.
Orien ta cja Po etyc ka „Hy bry dy” nie by -
ła ja koś szcze gól nie ser wi li stycz na wo -
bec po li ty ki kul tu ral nej PRL. W każ dym
ra zie nie na ty le, iż by ją de za wu ować
w sty lu, ja ki prze trwał do na szych cza sów.
„Tak, Hy bry dy zo sta ły sku tecz nie zmar -
gi na li zo wa ne, a do wo dem rze czy wi ście
stał się brak cząst ko wych re ali za cji ba -
daw czych, ana liz i in ter pre ta cji (wy jąt -
kiem po zo sta je twór czość Edwar da Sta -
chu ry, w mniej szym stop niu Ry szar da
Mil czew skie go -Bru no)”. Au tor za tem
po sta no wił spoj rzeć na do ro bek po etów
„z lat sześć dzie sią tych”, „krę gu Orien ta -
cji” w dwóch nie ja ko wy mia rach: 1.
w kon tek ście ar ty ku ło wa nej po etyc ko
i kry tycz nie świa do mo ści zbio ro wej,
pro gra mu ko lek tyw ne go (je że li on w ogó -
le ist niał), 2. w per spek ty wie po ezji sa -
mej, za war te go w niej do świad cze nia eg -
zy sten cjal ne go i es te tycz ne go. Wy miar
pierw szy ma cha rak ter ogól ny, in ny
wszak że od te go, do ja kie go się przy zwy -
cza ili śmy w re cep cji kry tycz nej; wy -
miar dru gi kon cen tru je się na po je dyn -
czych wier szach (cza sa mi pro gra mach
po etyc kich). 

Część pierw sza mo no gra fii jest pró bą
spoj rze nia na Orien ta cję po za kon tek stem
ist nie ją cych już wa rian tów pro gra mo -
wych. Naj pierw za tem jest spoj rze niem
na ro do wód awan gar do wy Hy bry dzian
(a jest on nie za prze czal ny), na stęp nie
na czte ry za sad ni cze pro gra my po ko le -
nio we („kre acjo ni zmu” i „trze cie go czło -
wie ka” Krzysz to fa Gą sio row skie go, „for -
mu li zmu” An drze ja K. Waś kie wi cza,
„po ezji wzo ru” Ja nu sza Żer nic kie go
i „eg zy sten cjal nej dia lo gicz no ści” Mie -
czy sła wa Kuc ne ra), po tem na to, co za -
wsze bę dzie punk tem spo ru: na za an ga -
żo wa nie ge ne ra cyj ne (a w tle za wsze
po ja wi się za rzut po li tycz ne go ser wi li -
zmu), a na koń cu na dys ku sję (dzi siaj wi -
dać, że ide olo gicz nie ste row ną) mię dzy
No wą Fa lą a Hy bry da mi. Na wszyst kich
tych ob sza rach ba dacz ujaw nia swo ją
kom pe ten cję hi sto rycz no li te rac ką. Nie
ule ga żad nym pod szep tom sko ło wa ne go
umy słu, że bunt no wo fa lo wy jest waż niej -
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szy od in si de ry zmu Orien ta cji, nie przyj -
mu je też obie go wej opi nii o wyż szo ści
no wo fa lo we go ety zmu nad es te ty zmem
Orien ta cji. W uję ciu Paw ła Ma jer skie go
kwe stie te wza jem nie się prze ni ka ją,
a ety kie to wa nie Orien ta cji przez No wą
Fa lę wzię ło się z od mien ne go sto sun ku
do przed mio tu es te tycz ne go. De biu tan -
ci z po cząt ku siód mej de ka dy sta wia li
na po ety kę przed sta wień, de biu tan ci
z koń ca de ka dy chcie li zo ba czyć świat
z per spek ty wy ca ło ści kul tu ry. Po ro zu mie -
nia tak tycz ne go być za tem nie mo gło, jak -
kol wiek i jed nym, i dru gim cho dzi ło
o przy wró ce nie – jak za uwa żył Ta de usz
Ny czek – „sztu ki do ży cia”.

W dru giej czę ści mo no gra fii Pa weł Ma -
jer ski po ka zu je to w in ter pre ta cjach wier -
szy wy bit nych przed sta wi cie li ge ne ra cji
Orien ta cji. Się ga za tem do wier szy Ja nu -
sza Żer nic kie go, Zbi gnie wa Je rzy ny,
Krzysz to fa Gą sio row skie go, Woj cie cha
Ka wiń skie go, An drze ja K. Waś kie wi cza,
Edwar da Sta chu ry i Sta ni sła wa Dr óż dża.
Wy bór jest tu taj jed no cze śnie ka no ni zo -
wa niem. Z le gio nu po etów ba dacz wy brał
tych naj wy bit niej szych, usta lił hie rar chię,
po ka zał naj waż niej sze po ety ki krę gu
Orien ta cji. Wiel ką za le tą in ter pre ta cji
Paw ła Ma jer skie go jest ich hi sto rycz no -
li te rac ki cha rak ter. Każ da z nich jest
głę bo ko osa dzo na w nie tyl ko re cep cji
kry tycz nej, ale tak że w po rząd ku dro gi pi -
sar skiej i na tle ge ne ra cyj nym. Ża den
z czy ta nych wier szy po etów krę gu Orien -
ta cji nie sta no wi dla ba da cza ta jem ni cy.
A prze cież są one od mien ne
nie tyl ko od stro ny po ety ki in dy wi du al -
nej, ale tak że – ga tun ko wej, sty li stycz nej,
pro ble mo wej. Wir tu oze ria od czy tań Paw -
ła Ma jer skie go po le ga na tym, że od naj -
du je w tych utwo rach to, co sta no wi o ich
osob ni czym pięk nie, si le eks pre sji po etyc -
kiej, uro dzie ję zy ka i głę bi ar ty stycz ne -
go prze sła nia. Czy ta jąc po je dyn cze wier -
sze, ba dacz roz po zna je wszak że
kon kret ne po ety ki ca ło ścio wo, jak by
w zgo dzie z prze ko na niem Pe ipe ra, że
„za wsze po zna je my przed miot ca ło ścia -

mi, pri mo; ca ło ścia mi co raz bar dziej
szcze gó ło wy mi, se cun do”. Bły sko tli -
wość in ter pre ta to ra łą czy się więc nie roz -
dziel nie z eru dy cją hi sto ry ka li te ra tu ry.
Bez tej dru giej wła ści wo ści, pierw szej by
nie by ło. 

O czym pi szą po eci z lat sześć dzie sią -
tych? Zda niem ba da cza, za wsze cho dzi
o kwe stie toż sa mo ści. U Ja nu sza Żer nic -
kie go bę dą to „uciecz ki” od eg zy sten cji
(„nie prze ży wać ży cia, lecz prze dumie -
rać”); u Zbi gnie wa Je rzy ny świat bę dzie
wi dzia ny w uję ciach oni rycz nych, ale tak -
że po przez pa mięć i li rycz ne kon wen cje
(„mię dzy dy cho to mią »na ma cal no ści«
i »spraw dzal no ści« świa ta”); u Krzysz -
to fa Gą sio row skie go pod miot bę dzie za -
wsze do świad czał hi sto rii i zde rzał ją
z „ko smo sem we wnętrz nym”; u Woj cie -
cha Ka wiń skie go mie rze nie się z wła sną
sztu ką bę dzie zna kiem po szu ki wa nia tej
praw dzi wej twa rzy; u An drze ja K. Waś -
kie wi cza roz ra chun ki eg zy sten cjal ne
chy ba naj moc niej bę dą wią za ne z do -
świad cze niem roz syp ki świa ta; dro gę
ku śmier ci ja ko znak wy ba wie nia uj rzy -
my u Edwar da Sta chu ry; Sta ni sław
Drożdż ob ja wi się ja ko po eta „kon kre tu”,
gdzie znak ma swo ją „eg zy sten cję”. Tak
do tąd nikt nie prze czy tał po etów z Orien -
ta cji, Pa weł Ma jer ski jest pierw szym
w na szym pi śmien nic twie kry tycz no -
i hi sto rycz no li te rac kim ba da czem, któ ry
za pro po no wał tak spój ną kon cep cję po -
ezji ge ne ra cyj nej, gdzie po je dyn cze po -
ety ki wzmac nia ją zbio ro wą świa do mość
uro dzo nych na prze ło mie czwar tej i pią -
tej de ka dy. 

Ba da nia re gio na li stycz ne Pa weł Ma -
jer ski przed sta wił w zbio rze Gór ny Śląsk
i Za głę bie Dą brow skie. Szki ce o dwu dzie -
sto wiecz nej kul tu rze li te rac kiej re gio nów
(2016). Książ ka zo sta ła przy go to wa -
na na ćwierć wie cze je go de biu tu kry tycz -
no -na uko we go i gro ma dzi szki ce, któ re
wią żą ich au to ra z miej scem ser decz nym,
ma łą oj czy zną. Jed no cze śnie, jak pi sze
ba dacz, książ ka ta jest „za pro sze niem
do de ba ty o per spek ty wach re gio na li sty -
ki, stra te giach ba dań, in sty tu cjo nal nej
sys te ma ty za cji na uko wych pla nów.
Po pro stu o po trze bach, moż li wo ściach
i kon se kwen cji w roz sąd nym my śle niu
o re gio nie”. Nie mal że ró wie śnik Ma jer -
skie go – Krzysz tof Uni łow ski na pi sał kie -
dyś w swo im zbio rze Ską di nąd (1998) ta -
kie zda nia: „dom, za miast miej scem
by cia, za wsze bę dzie miej scem po by tu,
miej scem, któ re na wie dza my, Ni gdy
nie je ste śmy (w tym lub w każ dym in -
nym miej scu), lecz zawsze przy cho dzi -
my (ską di nąd). A»ko rzeń« (czym kol wiek
by był: tra dy cją, ge ne alo gią, kul tu rą)
po zwa la nam je dy nie o tym za po mnieć”.
Ma jer ski na ta kie sta no wi sko by nie
przy stał: oka zjo nal ność nie jest sen sem
ist nie nia. Dla te go, ma jąc świa do mość wy -
biór czo ści po sta wy in ter pre ta cyj nej, pi -
sząc o li te ra tu rze re gio nu (lu dziach i dzie -
łach), za no to wał: „skie ro wa łem uwa gę
na po ety kę tek stu, tak że [na] to, w ja kiej
mie rze obec ność w re gio nie (a prze cież
bio gra fie pre zen to wa nych twór ców są
świa dec twem al bo za ko rze nie nia, obec -

no ści »to tal nej«, al bo obec no ści chwi lo -
wej, »nie peł nej«) wpły wa na wy raz lo -
kal ne go pa trio ty zmu, tu dzież ge sty
oby wa te li świa ta po szu ku ją cych swo je -
go miej sca”. W zbio rze zna la zły się
szki ce po świę co ne – w po rząd ku
hi sto rycz no li te rac kim – Le cho wi Pi wo -
wa ro wi, Sta ni sła wo wi Wy godz kie mu
i Wa cła wo wi Sta cher skie mu, a tak -
że – w po rząd ku kry tycz nym – nie któ -
rym po etom de biu tu ją cym po 1956 (Sta -
ni sław Kraw czyk, Grze gorz Sło bod nik)
i 1989 ro ku (w tym: na stęp cy gru py
„Na Dzi ko”). Są rów nież w zbio rze
szki ce o Ja nie Pierz cha le, ru chu wy daw -
ni czym i kry tycz no li te rac kim w III RP,
a tak że no ty oko licz no ścio we. Owo re -
gio na li stycz ne mi xtum com po si tum do -
brze świad czy o zbio rze. Przy po mnij my
więc raz jesz cze, że ty tuł jest po wtó rze -
niem se rii Gór ny Śląsk i Za głę bie Dą -
brow skie: Hi sto ria – Kul tu ra – Co -
dzien ność, któ rą Pa weł Ma jer ski
re da go wał i prze rwał. Mo że swo ją książ -
ką chciał ów „gest prze rwa nia” ja koś
uspra wie dli wić?

Ostat nią książ ką uczo ne go są Lek tu ry
w cza sie – wy bór je go re cen zji i prze glą -
dów kry tycz nych przy go to wa nych
na pięć dzie się cio le cie uro dzin. Bę dzie my
o tej książ ce pi sać na ła mach „Ślą ska”.
Tu taj za znacz my tyl ko, że rów nież w bo -
ga tej dzia łal no ści kry tycz no li te rac -
kiej – róż no ra kiej: ana li tycz nej i syn te -
tycz nej – ujaw ni ła się je go wiel ka
oso bo wość. Re cen zje są wła ści wie nie ty -
le li te rac kie, ile na uko we, po nie waż
za każ dym wy po wie dzia nym są dem
ukry ty jest przy pis do in ne go ar ty ku łu, in -
nej re cen zji czy książ ki. Eru dy cyj ność
tych ma łych frag men tów jest wła śnie ta -
ka – nie ujaw nia na, aby „lek tu ra” nie sta -
ła się zbyt cięż ka w od bio rze, a po ten cjal -
ny jej czy tel nik nie czuł się przy tło czo ny
nad mia rem od nie sień – ty leż po ma ga ją -
cych, co prze szka dza ją cych w „lek tu rze”
wła śnie. 

■
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Hanys i hałda

H
ał da bę dą ca świad kiem trud ne go
trwa nia czło wie ka, ob ser wu ją ca

w ci szy i sku pie niu je go zma ga nia z nie -
spra wie dli wo ścią eg zy sten cji i hi sto rii,
na ja kie zo stał ska za ny, od gry wa jed ną
z naj waż niej szych ról w wy da nym
w 1938 ro ku epic ko -li rycz nym po ema -
cie Ha nys. Ta de usz Kłak, pod da jąc
szcze gó ło wej ana li zie ten utwór, pi sał:
„Szew czyk sku pił swo ją uwa gę nie ty -
le na pra cy gór ni ka, co na je go ludz kim
lo sie, na wal ce o wła sną eg zy sten cję. Ha -
nys chce pra co wać, ale – wsku tek ka lec -
twa – mu si opu ścić ko pal nię i po zo sta -
je bez ro bot nym. Jest ofia rą wy pad ku
i jed no cze śnie – ofia rą go spo dar cze go
kry zy su, ja ki wów czas jesz cze prze ży -
wał Śląsk. Po zo sta wio ny bez środ ków
do ży cia – pró bu je za ra biać wy do by wa -
niem wę gla w bie da szy bie, ale i to zo -
sta ło przez wła dze uda rem nio ne. Gdy za -
wo dzą pró by utrzy ma nia się
na po wierzch ni ży cia, Ha nys ra tu je się
dra ma tycz ną uciecz ką: naj pierw w obłęd,
a na stęp nie w śmierć”. Po dob nie Zdzi -
sław Hie row ski nie prze szedł obo jęt nie
obok de biu tu Szew czy ka. Spo glą da jąc
nie co z in nej per spek ty wy, za no to wał:
„Ha nys jest po ema tem pra cy. Tu pra ca
jest je dy ną, naj istot niej szą tre ścią ży cia,
ona wy peł nia my śli i ser ce, od niej za -
le ży wszyst ko do bre i złe. Ha nys wal czył
o wol ność i Pol skę, ale nie wal czył o ko -
rzy ści ma te rial ne w per spek ty wie zwy -
cię stwa i nie dys kon to wał swych za sług.
Gdy spa dło na nie go in wa lidz two i bez -
ro bo cie, wal czy nie ty le o chleb, co o pra -
cę, któ ra da je przede wszyst kim czło wie -
ko wi miej sce na zie mi, czy ni ży cie je go
ele men tem skła do wym wiel kiej, po -
wszech nej ca ło ści, czy ni go po trzeb nym,
a tym sa mym da je mu pod sta wy eg zy -
sten cji, utrwa la je go byt. Dla Ha ny sa jest
pra ca pierw szą war to ścią, któ rą pra -
gnie zdo być, i ona do pie ro ro dzi war to -
ści dal sze, ma te rial ne”.

Hał dy ja ko czę sty mo tyw przy wo ły -
wa ny w Ha ny sie nie sta no wią tyl ko ele -
men tów pej za żu, na któ rych tle są
przed sta wio ne lo sy kon kret nej jed nost -
ki, ale zo sta ją w spo sób bez po śred ni
i czyn ny za an ga żo wa ne w roz gry wa ją -
ce się w po ema cie wy da rze nia, uwień -
czo ne tra ge dią. Ślą ski kra jo braz to wa -
rzy szą cy czło wie ko wi w je go ist nie niu
nie sta je się też dla nie go ar ka dyj ską
przy sta nią, w któ rej mógł by się schro -
nić, nie przy no si mu po mi mo mo zo łów
pra cy upra gnio nej ulgi i wy tchnie nia.
Prze ciw nie – w dniu, w któ rym ty tu ło -
wy Ha nys nie wra ca z ko pal ni, a je go żo -
na za miast cie szyć się ra zem z nim na -
ro dze niem dziec ka, prze peł nio na jest
tyl ko lę kiem o los mę ża: „Peł no […] jest
słoń ca w zie lo nych łbach drzew, / […]
/ Cie pło że nie uli cą. Od hałd bu cha żar.
Bla dy je dwab po wie trza w dło niach
wnet za szusz czy […]”. Na sło necz nio -
ny, wy peł nio ny spie ko tą kra jo braz naj -
bliż szej oko li cy od zwier cie dla pa nu ją -

cą w tym sa mym cza sie wy so ką tem pe -
ra tu rę w ko pal ni – „na do le” – gdzie do -
szło do wy pad ku z udzia łem Ha ny sa, jak
rów nież uka zu je go rą cą at mos fe rę, ja -
ka w tym dra ma tycz nym mo men cie za -
pa no wa ła w re zul ta cie za ist nia łych oko -
licz no ści w je go do mu. Ob raz hałd,
z któ rych aku rat w tym dniu gwał tow -
niej niż zwy kle wy do by wa się na ca łą
osa dę dym, po tę gu je ludz ki nie po kój,
zwia stu je nie szczę ście. W tym kon -
tek ście hał dy, bę dą ce w jed no ści za rów -
no z ko pal nią, jak i z czło wie kiem, sta -
ją się pierw szym prze ka zi cie lem złych
wie ści. Dym, któ ry się z nich wy do by -
wa jest zna kiem ich so li dar no ści z nie -
ła twym lo sem miesz kań ców osa dy.
„Bu cha ją cy żar” na de wszyst ko sta no -
wi jed nak upo rczy wą, tok sycz ną sub -
stan cję, któ ra nie tyl ko za nie czysz cza
po wie trze, lecz tak że do da je dnio wi
uciąż li we go skwa ru. 

Po tym ob ra zie po eta, za sto so waw -
szy pa ren te zę, od bie ra głos nar ra to ro -
wi po ema tu i prze ka zu je go so bie.
Prze ry wa na mo ment ak cję utwo ru. Ja -
ko ten, któ ry sam ma gór ni czy ro do wód,
wtrą ca się, współ czu jąc swo im bo ha te -
rom i utoż sa mia jąc się z ni mi. Za kli na
opi sa ny w Ha ny sie pej zaż: „(spal cie się
mo je hał dy, spal się świe cie, spal, /
niech się na po la słoń ce po ża rem opu -
ści. / Ty le nę dzy w do mach i ty le obłę -
du, / co pal ce nam za krzy wia i za ci ska

pię ści – – / – – kie dy w słoń cu nam twa -
rze jak li ście po więd ną, / re li kwie ich
po pio łów przy nio są nam szczę ście)”.
Au tor Po są gów, zwra ca jąc się w apo -
stro fie do hałd i świa ta ja ko prze strze -
ni, na ma wia je do sa mo znisz cze nia
przez spa le nie – hał dy od tlą ce go się
w nich ża ru, świat pod wpły wem cie -
pła od do skwie ra ją ce go wszyst kim
słoń ca. Po wo dem je go ape lu jest ob ser -
wo wa ny wo kół trud ny los czło wie ka
oraz ota cza ją ce go ze wsząd ludz ka
bie da i cier pie nie. Ta kie re alia w bez -
rad nej jed no st ce wzma ga ją tyl ko złość
i wzbu rze nie, do pro wa dza jąc ją do krań -
co wo ści. Ale hał dy, cho ciaż są sym bo -
lem do skwie ra ją cej rze czy wi sto ści,
okre ślił Szew czyk za im kiem „mo je”.
Po mi mo że nie ustan nie przy po mi na ją
o tru dzie pra cy, nie do stat ku, ubó stwie,
po zo sta ją na dal tym, co pod trzy mu je
przy ży ciu, co pod mio to we i pry wat -
ne – bli skie. Są zna kiem toż sa mo ści,
iko ną ma łej oj czy zny za rów no po ety,
jak i bo ha te ra po ema tu. 

Po opi sie dra ma tycz nej sce ny, w któ -
rej z ko pal nia nej win dy wy cho dzi ja ko
je den z ostat nich od na le zio ny Ha nys,
wlo ką cy „no gę za so bą z chrzę stem jak
wiel ki łań cuch”, Szew czyk na pi sał:
„Da le ko ro sną my śli. Bli skość prze ra -
ża, stra szy, / Świat jest nam ta ki ma ły,
koń czy się już za hał dą”. Zwał wy zna -
cza gra ni ce ist nie nia bo ha te rów po -

KATARZYNA NIESPOREK

O poemacie Wilhelma Szewczyka
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ema tu. Po za cia snym ob sza rem ze zwa -
ła mi w tle nie ma dla nich in ne go świa -
ta. Au tor Pta ka z wę gla wska zy wał:
„Wszyst kie da ne, za war te w po ema cie,
świad czą, iż zda rze nia usy tu owa ne zo -
sta ły nie w wiel ko prze my sło wym pej -
za żu, lecz w nie wiel kiej osa dzie gór ni -
czej, oto czo nej ze wsząd kra jo bra zem
jesz cze na tu ral nym”. Naj bliż sza oko li -
ca za my ka się więc w prze strze ni,
w któ rej znaj du ją się tyl ko ślą skie
wzgó rza i skraw ki zie mi wo kół nich. Tu
to czy się ży cie. I cho ciaż te ry to rial nie
to nie wiel ki ob szar, nie za pew nia on je -
go miesz kań com po czu cia bez pie czeń -
stwa. Wspól no ta bo wiem za wią zu je
się wsku tek bie dy, a nie dzię ki ludz kim
wię zom. Tyl ko ta kie do świad cze nie
bli sko ści jest zna ne bo ha te rom po ema -
tu. Łą czą ich pra ca w ko pal ni i nę dza.
Dla te go – jak na pi sał Szew czyk – ta
„bli skość prze ra ża, stra szy”. Miesz -
kań cy osa dy do ta kich re aliów mi mo
wszyst ko przy zwy cza ili się i nie łu dzą
się już zmia ną swo je go po ło że nia. Au -
tor No cy sko men to wał: „Wscho dy -za -
cho dy. Ży cie. Czy tak trud no pa trzeć /
Na za kop co ne hał dy, na dy szą ce szy -
by?”. Kra jo braz w dy mie, choć do skwie -
ra ją cy, stał się nie od łącz ną czę ścią co -
dzien no ści bo ha te rów po ema tu.
Miesz kań cy osa dy wro śli weń. Gdy by
zo stał im ode bra ny, mi mo wszel kich
trud no ści, ja kich im przy spa rza, nie
mo gli by bez nie go nor mal nie funk cjo -
no wać. 

Wy pa dek w ko pal ni z udzia łem Ha -
ny sa, mi mo że koń czy się dla nie go
szczę śli wie, po cią ga za so bą ko lej ne pa -
smo nie po wo dzeń. Na sku tek kon tu zji
no gi zo sta je orze czo na je go nie zdol ność
do dal szej pra cy: „Nie od ję li mu no gi.
No si ją czu le z so bą. / Nie wzię li go
do pra cy; zo stał eme ry tem. / Dwa dzie -
ścia czte ry zło te – wię cej mu dać nie mo -
gą”. Szew czyk, po tym krót kim opi sie
ko lej ne go dra ma tu Ha ny sa, po wtór nie
udzie la so bie gło su. W wy po wie dzi
wtrą co nej w na wias, wy łą czo nej z to ku
nar ra cyj ne go, ja ko ten, któ ry bar dzo do -
brze zna ślą skie re alia, do po wia da z iro -
nią: „(My śli, że po co wię cej, wszak
astry za kwi tły, / star czy dwa dzie ścia zło -
tych, astrów ca łe na rę cza, / astrów ca łe
na rę cza, ze rwa ne gdzieś z tro nów. /
Cza sem o świ cie w astrach Bóg na hał -
dach klę czy, / cza sem na brzmie wa ni mi
gwar na pąć za go nów… / więc po co my -
śleć cią gle, że źle, że jest trud no, /
w no cy na pew no łka ły w astrach bia łe
anio ły; / astry w ran nej uciecz ce zmi zer -
nia ły, schu dły, / gdy słoń ce wy szło
drob ne jak z ap tecz ne go sło ja)”. Wie lo -
krot nie po wra ca ją ce w tej wy po wie dzi
kwit ną ce astry zo sta ły przed sta wio ne
ja ko te, któ re ma ją sta no wić źró dło do -
cho du, utrzy ma nia ro dzi ny Ha ny sa.
Wy stę pu ją one w dwóch zna cze -
niach – od mia ny ziem nia ków: „na -
brzmie wa ni mi gwar na pąć za go nów”,

„w ran nej uciecz ce zmi zer nia ły, schu -
dły”, oraz dzi kich kwia tów, któ rych
na sio na roz sia ne przez wiatr za kwi ta ją
w róż nych miej scach. Pierw sze cie szą
czło wie ka, sta jąc się w bie dzie je go je -
dy nym po ży wie niem; dru gie ma ją za -
chwy cać pięk nem, oży wia jąc prze strzeń.
Sta ją się rów nież ozdo bą hał dy. W ich
oto cze niu ob ja wia się Bóg i pła czą ce nie -
biań skie isto ty – „bia łe anio ły”. Hał da
kształ tem i wy so ko ścią po zwa la im
z gó ry spo glą dać na ludz ki los. Ab so lut
przyj mu je po sta wę klę czą cą, jak by
chciał po chy lić się w ten spo sób
nad ludz ką bie dą i ubó stwem. Sa ma hał -
da sta je się na to miast miej scem epi fa nii,
któ re prze mie nia ją z nie uży tecz ne go
zwa łu w zie mię – sa crum. Astry zo sta -
ły umiesz czo ne na prze ciw le głych bie -
gu nach: z jed nej stro ny oka la ją to, co
świę te, z dru giej – słu żą czło wie ko wi
w wal ce o byt i za spo ka ja ją je go głód.
Po ka zu ją jak da le kie jest świę te od te -
go, co ziem skie, jak da le ko – po mi mo
współ czu cia – jest Bóg od czło wie ka. 

Wil helm Szew czyk w swo im po ema -
cie po ru sza tak że te ma ty spo łecz no -
-pa trio tycz ne. Ta de usz Kłak zwra cał
uwa gę: „Wy po wie dzi nar ra to ra, ko -
men tu ją ce sens wy da rzeń, pró bo wa ły
szu kać też roz wią za nia dra ma tycz ne go
splo tu rze czy wi sto ści, w tym miej scu
spra wy jed nost ki zy ski wa ły wy miar
spo łecz ny, a za gad nie nia ślą skie sta wa -
ły się pro ble ma mi na ro do wy mi. Tra gicz -
ność lo su Ha ny sa po głę bia bo wiem to,
iż był on uczest ni kiem wszyst kich po -
wstań ślą skich. Wiel kość na dziei i ocze -
ki wań zde rzy ła się wkrót ce z bru tal ną re -
al no ścią”. 

Au tor Po są gów, opi su jąc nie wła ści -
we po stę po wa nie wła dzy wzglę dem Ha -
ny sa, wy rzu ca jąc nie lo jal ność i nie spra -
wie dli wość pań stwa wo bec je go
dra ma tycz ne go lo su, po now nie wra ca
do opi su po sta wy, ja ką w cza sie mo bi -
li za cji przyj mu ją Ślą za cy. Pod kre śla ich
od da nie i wy trwa łość w wal ce o wspól -
ne spra wy: „Wier ni To bie je ste śmy, nas
wia try nie zła mią, / ale o nas nie wol -
no, Pol sko, za po mi nać. W nas tkwią
ziar na zwy cię stwa, Słu chaj, dum na
War sza wo! / Co dzień hał dą zwąt pie -
nia ro śnie w nie bo Śląsk: / tak da le ko
jest Pol ska, szko da pa trzeć na pra wo,
/ nie nam Pol ską jak gru szą w czas owo -
cu trząść!”. Tra ge dia Ha ny sa po zwo li -
ła do strzec, że Śląsk na dal jest trak to -
wa ny ja ko prze strzeń pe ry fe ryj na, ma ło
zna czą ca dla cen trum. Szew czyk czy -
ni Pol skę ad re sa tyw nym „ty” swo jej
wy po wie dzi. W emo cjo nal nych fra -
zach prze strze ga ją przed nie pa mię cią
o ślą skiej spo łecz no ści i o każ dym
Ślą za ku, któ ry wal czył o wol ność kra -
ju. Bo le sław Lu bosz wska zy wał:
„Głów ny bo ha ter pro wa dzi usta wicz ny
dia log nie tyl ko ze swo im roz cza ro wa -
niem, ze swo ją prze gra ną spra wą, ale
rów nież z ra cja mi wyż sze go rzę du,

jak pa trio tyzm, wol ność, nie pod le -
głość, jak lo jal ność wo bec czło wie -
czych pryn cy piów”. Dra mat, któ ry do -
ty ka Ha ny sa, nie spro wa dza się bo wiem
tyl ko do je go dra ma tu. Bo ha ter po ema -
tu jest tu po sta cią je dy nie sym bo licz ną,
„je go los ma cha rak ter przy kła do wy,
mo że on być każ  dym, jed nost ka po ja -
wia się tu taj za miast i w imię ca ło -
ści” – wy ja śniał Ta de usz Kłak. Szew -
czyk, ob ser wu jąc eg zy sten cję Ślą za ków
od zwier cie dla ją cą ży cie Ha ny sa, wy po -
wia da wresz cie zna mien ne sło wa: „Co
dzień hał dą zwąt pie nia ro śnie w nie bo
Śląsk”. Co raz wy żej usy py wa ny przez
gór ni ków nie uży tecz ny zwał sta je się
tu taj sym bo lem ich mo zol nej pra cy.
Hał da po wsta je w tru dach i spie ko cie
co dzien no ści. Jej wzra sta nie nie idzie
jed nak w pa rze z po lep sza niem się
ludz kie go by tu. Czło wiek, pra cu jąc,
zma ga się z sa mym so bą, czę sto prze -
sta je wie rzyć w sens wła sne go dzia ła -
nia. W tym kon tek ście zwał sta je się po -
mni kiem ludz kie go zwąt pie nia.
Usy py wa ny jed nak co raz wy żej w jed -
no ści pra cu ją cych w ko pal ni i pro wa -
dzą cych eg zy sten cję pod hał dą, sta je się
świa dec twem si ły i po tę gi Ślą ska i Ślą -
za ków. Są oni przy kła dem dla Pol ski,
jak po mi mo trud ne go trwa nia two rzyć
wspól no tę dzia ła ją cych we wspól nym
in te re sie, pie lę gno wać pra gnie nia skie -
ro wa ne w tę sa mą stro nę. Wspól nie usy -
pa na hał da jest świa dec twem i po mni -
kiem tej wspól no ty.

Ha nys ja ko czło wiek pra cy z krwi
i ko ści po cząt ko wo, po mi mo do zna nej
krzyw dy, nie pod da je się. Dzia ła jąc
na wła sną rę kę, po sta na wia po szu kać
szczę ścia gdzie in dziej. Na dziei na lep -
szy byt upa tru je w miej scu po ło żo nym
nie co da lej od ko pal ni: „Za hał da -
mi – da le kość. Da le ko od pływ pól. /
Stam tąd przy le cą wio sną pierw sze,
śmi głe pta ki”. Prze strzeń „za hał da mi”
to dla bo ha te rów po ema tu jak do tąd
prze strzeń nie zna na. Ich ży cie bo wiem
za my ka ło się głów nie w gra ni cach ści -
śle wy zna czo nych przez ślą skie wzgó -
rza. Miej sce wy kra cza ją ce po za punkt
od nie sie nia miesz kań ców osa dy by ło
mi ty zo wa ne – uka zy wa ne ja ko ob szar
od da lo ny od ko pal ni i nie uży tecz nych
zwa łów; ja ko rze czy wi stość lep sze go
trwa nia, w któ rej azyl znaj du ją za rów -
no lu dzie, jak i zwie rzę ta. Do mi no wa -
ło też prze ko na nie, że ży cie po każ dej
ze stron usy pa ne go zwa łu jest in ne. Hał -
da peł ni funk cję tej, któ ra od dzie la
róż ne świa ty; któ ra po zwa la na złu dze -
nia o ist nie niu szczę śli we go ży cia; któ -
ra wresz cie przy no si na dzie ję, tak jak
Ha ny so wi. Oso bi sty dra mat – bie da, nę -
dza, bez ro bo cie – da ją mu szan sę na po -
zna nie te go, co do tąd przy sła nia ła hał -
da, zwe ry fi ko wa nie je go wcze śniej szych
wy obra żeń o nie zna nym: „Za hał dą
brak tchu po lom. W po pło chu. Sza ry
kurz. / Za hał dą moż na rą bać, wę giel jest

sl12s43-45m  18-12-13  09:57  Strona 2



45

cał kiem bli sko. […] // Za hał dą peł no lu -
dzi. Wóz ki, dziew czy ny, dzie ci. / Ha nys
sa mot nie ko pie. Pięć, sie dem me -
trów – szyb – – / – Od na lazł – zno -
wu – wę giel, od na lazł zno wu ży cie, /
bło go sła wio na pra ca i ro bot ni czy
chleb!”. Oka zu je się, że rze czy wi stość
po dru giej stro nie hał dy nie wie le róż ni
się od tej, któ ra od lat jest bli ska Ha ny -
so wi. Je dy ne, co od naj du je tu in ne go, to
in ten syw niej to czą ce się ży cie oraz za -
stę pu ją ce mu ko pal nię miej sce pra cy,
któ re naj pierw sam dla sie bie mu siał
przy go to wać. Ale po wrót pod zie mię
oraz pierw szy po dłu giej prze rwie od -
na le zio ny wę giel przy wra ca ją mu za po -
mnia ne ra dość i si łę do dal szej eg zy sten -
cji. Ewa Bar tos in ter pre to wa ła: „Hał da,
miej sce opa rów i za bi ja ją ce go smro du,
da je Ha ny so wi chwi lo wy za ro bek.
Czyn ność wy do by wa nia wę gla spa ja
czło wie ka z przy ro dą, spra wia jąc, że by -
ły gór nik, dum ny hał dziarz sta je się czę -
ścią więk sze go me cha ni zmu. Czu je,
że sam jest zie mią i w nią wra sta”. Ha -
nys do świad cza do bro czyn no ści hał dy.
Otwie ra się ona na od rzu co ne go przez
wszyst kich czło wie ka, przyj mu je go
i sta je się nie tyl ko je go miej scem
schro nie nia i kar mi ciel ką. Nie chcąc na -
ra zić bo ha te ra utwo ru na kło po ty, swo -
imi kształ ta mi za sła nia nie le gal nie wy -
ko pa ny dzi ki szyb, sta no wi ochro nę
mie nia.

Ra dość Ha ny sa nie trwa jed nak dłu -
go. Wkrót ce „dół”, któ ry po zwa lał mu
utrzy mać ro dzi nę („nie dał im Bóg
za wie le, lecz nie dał też za ma ło”), uległ
znisz cze niu wsku tek wy sa dze nia dy na -
mi tem zie mi znaj du ją cej się wo kół hał -
dy. Ko lej ny dra mat bo ha te ra po ema tu
za po wia dał już pre zen tu ją cy się nie
tak, jak zwy kle, pej zaż, któ ry ob ja wił się
oczom Ha ny sa i je go ro dzi ny, za nim wy -
szedł do pra cy „za hał dy”: „Patrz: nie -
bo co raz niż sze, jak ba lon, na ko na ry /
dzień się gra mo li z przy kop, hał dy dziś
jak wy dmy, / szy bom dziś nie czas szu -
mieć, patrz: dech im za par ło”. Frag ment
ten przy po mi na ob raz za war ty w No wej
pie śni o Ślą sku Wil hel ma Szew czy ka,
w któ rej po eta prze wi dy wał „Nie bo
hał da mi spły nie na dro gę”. W Ha ny sie
„nie bo [jest – K. N.] co raz niż sze”. Cha -
rak te ry stycz ne dla po ezji Szew czy ka ob -
ni ża ją ce się skle pie nie zwia stu je ka ta -
stro fę. Po nad to rze czy wi stość za dnia
jest przed sta wio na w mro ku: „dzień się
gra mo li z przy kop”. Hał dy zo sta ły na -
to miast po rów na ne do wydm. Przed sta -
wia ją się tak, kie dy wła dzę nad ni mi
przej mu je sil ny wiatr. Wów czas osa dzo -
ne na nich pył i zie mia, po ru sza ne wi -
chu rą, przy po mi na ją dro bin ki pia sku.
Z dal szej czę ści po ema tu do wia du je my
się rów nież o śnie ży cy, któ ra w dniu wy -
peł nia ją ce go się nie szczę ścia ogar nę ła
ota cza ją cy ślą ską osa dę pej zaż: „Do ko -
lan peł no zim na. Śnieg chlu sta mi wa lił.
/ Z ba sem po sie niach cho dził wiatr – zi -

mo wy pie śniarz”. Kie dy Ha nys wy szedł
z do mu do pra cy w bie da szy bie w to wa -
rzy stwie roz po ście ra ją ce go się wo kół
nie spo koj ne go kra jo bra zu, pró bu jąc
zro zu mieć pa nu ją cy wo kół nie po kój, po -
sta no wił wspiąć się na je den z nie uży -
tecz nych zwa łów: „Na hał dach – grom.
/ Na hał dach nie by ło wca le ci -
szy – / – nie mo że prze wiać ci szą, gdzie
się opusz cza grom. / Ha nys chciał być
dziś bli sko, sa me go Bo ga, bli żej, /
więc się po czwo ro nóg śnie giem na wy -
pad hał dy wspiął”. Ha nys na hał dzie po -
szu ku je za spo ko je nia swych pra -
gnień – ci szy oraz bli sko ści Bo ga. Nie
od naj du je ani jed ne go, ani dru gie go.
Z pąt ni czym tru dem – w śnie gu
i po czwo ra kach (po ko la nach) – pró bu -
je do stać się na zwał jak na wzgó rze
świę te. Wspi na jąc się w gó rę, ku nie bu,
ma prze ko na nie o od czu wa nej obec no -
ści Ab so lu tu na hał dzie. Ale im wy żej
zie mi się znaj du je, tym bar dziej, zgod -
nie z pra wem na tu ry, na si la się wiatr
i wy da wa ny prze zeń sze lest. Do stęp
do te go, co świę te, sta je się co raz bar -
dziej utrud nio ny. Na hał dzie po tę gu je się
nie sprzy ja ją ca au ra. Au tor No cy wa run -
ki tu pa nu ją ce ku mu lu je w jed nym sło -
wie – „grom”. Z jed nej stro ny od -
zwier cie dla on nie prze wi dy wal ność
po go dy, któ ra swo je apo geum osią ga
na hał dzie; z dru giej – jest me to ni mią
gło su roz gnie wa ne go Bo ga. Grom
(grzmot, pio run) sta no wi wów czas
ostrze że nie, na po mnie nie czło wie ka.
Ale hał da dla wspi na ją ce go się na nią
Ha ny sa sta je się tak że punk tem wi do -
ko wym, z któ re go moż na do strzec je go
bie da szyb. Kie dy kie ru je swój wzrok
w dół, do wia du je się o ko lej nym nie -
szczę ściu: „Pod nim – za bra kło – po -
la – – – / Pod nim – za bra kło – szy -
bów – – – – –.” Oka zu je się, że je dy ne
źró dło do bro by tu Ha ny sa ule gło znisz -
cze niu. Po eta, za zna cza jąc pau za mi
sto sow ne dla tej sy tu acji na pię cie, od -
zwier cie dla w utwo rze ogrom ny wy miar
tra ge dii bo ha te ra. Ha nys, uświa da mia -
jąc so bie dra mat wła snej eg zy sten cji,
my śląc o na zna czo nym cier pie niem lo -
sie, tra ci przy tom ność i spa da z hał dy:
„Ha nys na lu dzi opadł jak flak prze że -
gna ny. Osłabł. / […] / Ha nys się cią gnął
w śnie gu, pa dał w ra mio na wyrw, /
nad ni mi cho dzi li lu dzie, szu ka li słów
utra co nych. / Cza sem jest do brze w śnie -
gu, zwłasz cza gdy w ustach krew; / o!
śnie gi, o! szy bi ska, wy szar pa ne za go -
ny!... / Dłu go prze le żał w śnie gu.
Nad nim hu cza ła ci sza”. Ruch, ja ki wy -
ko nu je Ha nys – z do łu do gó ry i od wrot -
nie – ma tak że cha rak ter sym bo licz ny.
Bo ha ter, wspi na jąc się w stro nę nie ba,
zmie rza ku te mu, co sa kral ne, co mo że
przy nieść mu upra gnio ne wy tchnie nie
i od po czy nek. Sam mo ment zde rze nia
bo ha te ra z zie mią zo sta je po prze dzo ny
do świad cze niem lo tu w po wie trzu. Hał -
da jest tą, któ ra lot umoż li wia, któ ra po -

zwa la Ha ny so wi na chwi lo we do zna nie
wol no ści. Upa dek sta no wi na to miast po -
wrót do pro fa num, bę dą cym wła ści wym
i je dy nym prze zna cze niem Ha ny sa,
od któ re go uciec nie mo że. Je go cia ło
od ry wa się od zie mi (po wierzch ni hał -
dy), by do zie mi po wró cić. Rzą dzi tu za -
sa da, na któ rą zwra cał uwa gę Ga ston
Ba che lard w Wy obraź ni po etyc kiej:
„Wszyst ko, co się wzno si, bu dzi się ku
by to wi, ma udział w by cie. Od wrot nie
zaś, wszyst ko, co opa da, roz pły wa się
jak czcze cie nie, ma udział w ni co ści”.
Wraz z ru nię ciem bo ha te ra po ema tu
w dół za wa li ła się rów nież ca ła ota cza -
ją ca go rze czy wi stość. Po dob na sy tu -
acja, z nie co in nym fi na łem, po wtó rzy
się pod ko niec utwo ru. Bo ha ter, nie wi -
dząc już dla sie bie żad ne go ra tun ku,
wspi na się na ko min ko pal ni, za stę pu -
jąc nim hał dę. Ewa Bar tos pi sa ła: „Męż -
czy zna, wspi na jąc się na ko min, pa ra -
dok sal nie zbli ża się co raz bar dziej ku
zie mi. Spa da jąc z ko mi na, po wra ca
do wła ści wej mu prze strze ni. To zie mia
przy pi sa na jest eg zy sten cji czło wie ka,
a Bo ga Ha nys mo że uj rzeć tyl ko pod -
czas sza leń czej wspi nacz ki w gó rę.
Czło wiek po wsta ły z zie mi, mu si do niej
po wró cić”. 

Od mien ny stan umy słu po zwa la Ha -
ny so wi spo glą dać na świat z zu peł nie
in nej per spek ty wy. To wa rzy szą cy mu
obłęd spra wia, że w chwi li wspi nacz -
ki ku mu lu ją się w nim wszyst kie moż -
li we si ły: „Do pie ro on – Zwy cię ski,
on – Wiel ki on – Ha nys, / pod nie sie
w rę kach szy by, co ni gdy nie ru ną – /
za sie je zbo żem hał dy śnie ży ste, za wia -
ne, / na je go sło wa ser ca jak wi ci za pło -
ną”. Ha nys, od cho dząc od zmy słów, po -
dą ża w gó rę, jak by chciał zo stać
wy ba wi cie lem świa ta, w któ ry wrósł.
Trwa jąc w obłę dzie, pra gnie od wró cić
do tych cza so wy bieg wy da rzeń, przy -
wró cić do świet no ści to, co ule gło
znisz cze niu, uczy nić wszyst ko trwa łym
i nie śmier tel nym. W swo jej wi zji zna -
lazł ra tu nek dla ludz kie go lo su na zna -
czo ne go ubó stwem, nę dzą, gło dem.
Ko pal nia ne hał dy na dal ma ją po zo stać
w niej głów ny mi ży wi ciel ka mi czło wie -
ka. Ha nys przed sta wia jed nak ich od -
re al nio ny ob raz. Chciał by, aby nie by -
ły one tyl ko nie uży tecz ny mi zwa ła mi,
„ku pą ka mie ni pu stych”, któ rych szczy -
ty są miej scem je dy nie dla wia tru i za -
le ga ją ce go śnie gu. W wy obra że niu Ha -
ny sa ma ją być przede wszyst kim zie mią
prze zna czo ną pod upra wę zbóż, sta ją -
cą się do bro dziej stwem czło wie ka. To
ma rze nie za rów no bo ha te ra po ema tu,
jak i za pew ne sa me go po ety. Ra zem
z ty mi pra gnie nia mi: „Ru nął Ha -
nys – w zie mię – wi lij ny grom”.

Frag ment więk szej ca ło ści

■

sl12s43-45m  18-12-13  09:57  Strona 3



46

T
e go ran ka od wo ził mnie do szko ły mój oj ciec, po nie waż nie zdą ży łem na au -
to bus. Nie zdą ży łem, po nie waż oj ciec ze mną roz ma wiał.

– Jest mi obo jęt ne, czy ty cho dzisz do szko ły – mó wił oj ciec, trzy ma jąc rę ce na kie -
row ni cy. 

– Nie chcę, że byś się przy jaź nił z ame ry kań ski mi dzieć mi. Kie dy ja cho dzi łem
do szko ły, nie mia łem ko le gów. Dla te go mó wi li na mnie The Bra in.

– Ja mó wię: do dia bła z tym ich sys te mem edu ka cyj nym – kon ty nu ował. – Ty
bę dziesz się uczył te go, co mu szą wie dzieć ucznio wie w Pol sce. Bę dziesz czy tał
po emat epic ki Ada ma Mic kie wi cza Pan Ta de usz. Roz pocz niesz, ucząc się na pa -
mięć sto li ni jek. Po tem mi je wy re cy tu jesz.

Gdy je cha li śmy, chłod ne po wie trze prze do sta wa ło się do środ ka w miej scach skła -
dań przez wą tły dach ka brio le tu. Ran ki przy no si ły zim ne po wie trze do tej czę ści
Ap pa la chów.

– Czy ty wiesz kto to był Mic kie wicz? Mic key był po etą i bo ha te rem! Po mni -
ki Mic kie wi cza są w ca łej Pol sce!

Spoj rza łem na wskaź nik zu ży cia pa li wa. Je go igła usia dła już nie mal w po zy -
cji: „Pu sty.”– Czy nie czas już za tan ko wać? – za py ta łem.

– Nie prze ry waj mi! – od po wie dział mi oj ciec. – Bę dziesz uczył się o Li twie – kra -
ju, któ ry utra ci li śmy – i za miesz ku ją cych go ro dzi nach szla chec kich. Od ra zu na -
bie rzesz lep szych ma nier, by le byś tyl ko nie za ła pał po dro dze cze goś nie do bre go
od in nych.

*

Kie dy opo wie dzia łem mo jej mat ce o za da niu, ja kie wy zna czył mi mój oj ciec,
od rze kła: – To są pol skie me to dy. Ja się w ogó le na tym nie znam. Ja mam swo -
je wła sne me to dy, sto so wa ne przez Chiń czy ków. Ale je śli chcesz być czę ścią tej
ro dzi ny, mu sisz ro bić to, co ro bią Po la cy. 

– A ty? – za py ta łem. – Mu sia łaś się do sto so wać?
– Ja na uczy łam się go to wać jak Po lka, od mo jej te ścio wej. Kie dy po zna łam two -

je go oj ca – tu taj, w szko le śred niej – po wie dział, że tyl ko pod ta kim wa run kiem
mo gę wejść do je go ro dzi ny.

*

Za czą łem czy tać Pa na Ta de usza. Po emat miał po stać nie wiel kiej książ ki
w twar dej opra wie w czer wo nym ko lo rze. Nie umia łem po jąć, dla cze go pe wien
obie ży świat o imie niu Thad deus przy był na far mę, że przed ocza mi mi gnę ła mu
po stać ko bie ty o ła bę dziej szyi i spo ży wał po sił ki z miesz kań ca mi owe go ma jąt -
ku. Ci lu dzie wie le cza su spę dza li po lu jąc na za ją ce i zwo żąc ży to z po la.

Odło ży łem na bok książ kę, za ło ży łem na no gi bu cio ry i uda łem się w od wie -
dzi ny do przy ja cie la, któ ry był Ami szem. Pa rę mil je cha łem ro we rem, da lej po -
sze dłem pie cho tą na prze łaj przez po la. Na otwar tej prze strze ni zo sta łem za uwa -
żo ny przez by ka. Ten ru szył od ra zu do ata ku na mnie, po prze dza jąc go gło śnym
ryk nię ciem. Zwie rzę mia ło spi ło wa ne ro gi, ale ich brak – wy da wa ło się – tyl ko
wzmógł je go wście kłość. Kie dy jesz cze bar dziej zbli żył się do mnie, byk za czął
ko pać w zie mię ko py ta mi przed nich koń czyn. Z je go noz drzy ci snę ły się na ze -
wnątrz ob ło ki skro plo nej pa ry.

Prze sko czy łem przez płot i do bie głem do do mu. Za stu ka łem na bocz ne drzwi,
za glą da jąc jed no cze śnie do po grą żo ne go w mro ku wnę trza. Wi dzia łem psa śpią -
ce go na wy ście ła nym krze śle i ko bie tę w chu ście na gło wie, sie dzą cą obok że liw -
ne go pie ca.

W drzwiach po ja wił się mój przy ja ciel.
– Chciał bym pójść nad twój staw – po wie dzia łem. 
– Przej dę się z to bą – od po wie dział.
I tak we dwój kę po wę dro wa li śmy przez po la aż zna leź li śmy się przy wgłębieniu

w ziemi wypełnionym wodą.  – Staw już pra wie cał kiem wy sechł – tłu ma czył mi
ko le ga – ale twój oj ciec przy niósł ta ką ru rę od pły wo wą, że by to na pra wić.

Po pa trzy łem na wo dę i zo ba czy łem na koń cu sta wu gru bą, me ta lo wą ru rę, któ -
ra zbie ra ła wo dę, któ ra ucie kła na ze wnątrz, do gro bli. 

– Wsa dzi li śmy tę ru rę do zie mi – mó wił da lej – i wo da się pod nio sła, ale więk -
szość ryb i tak wy zdy cha ła.

Z od da li wi docz na by ła sto do ła ro dzi ny Ami szów. Wy glą da ła na po rząd nie zbu -
do wa ną i by ła świe żo po ma lo wa na. – Pa rad nie wy glą da ta wa sza sto do ła – po wie -
dzia łem.

– Sta ra się spa li ła, ktoś pod ło żył ogień – od parł ko le ga.
– Kto to zro bił?
– To się sta ło pod czas na sze go snu. Wi dzie li śmy od jeż dża ją cą cię ża rów kę, ale

nie po tra fi li śmy zo ba czyć jej nu me rów re je stra cyj nych. Na sza to by ła czwar ta sto -
do ła, któ ra spa li ła się tu taj w do li nie.

– Dla cze go to zro bi li?
– Lu bią pa trzeć jak coś się pa li.
W dro dze po wrot nej znad sta wu przy ja ciel za pro wa dził mnie do kur ni ka. – Czy

wi dzia łeś kie dyś zie lo ne jaj ko? – za py tał mnie.
Na ci snął na klam kę roz chwie ru ta nych drzwi i po cią gnął mnie do środ ka. Przed so -

bą na pod ło dze zo ba czy łem coś, co swo im kształ tem przy po mi na ło pta ka, le ża ło
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na grzbie cie, z roz ło żo ny mi skrzy dła mi,
zwró co ny mi koń ca mi ku gó rze. – Czy to
jest zde chłe kur czę? – za py ta łem.

– Tak.
– Dla cze go ono jest na pod ło dze?
– Nikt jesz cze go nie uprząt nął.
Ro zej rza łem się wo ko ło po ma łym po -

miesz cze niu, gdzie by ło go rą co, chcąc
zo ba czyć zie lo ne jaj ka.

– Wiesz – za czął mój przy ja ciel – cza -
sem my ślę o odej ściu od wia ry. Chciał -
bym mieć au to za miast ko nia, a mo że
i te le fon. Chciał bym za pa lić pa pie ro sa.

*

Tam tej no cy zwró ci łem uwa gę na to,
że mo ja mat ka nie po da ła do sto łu pol -
skie go je dze nia. Za miast te go ura czy ła
nas kom bi na cją ry żu i pe kiń skiej ka pu -
sty. Uży li śmy do zje dze nia te go po sił -
ku – ja, mój brat i sio stra – ame ry kań -
skich przy bo rów ku chen nych. Oj ca nie
by ło; do my śli łem się, że sie dział w po -
bli skim ba rze.

Po tem zła pa łem za pa rę chiń skich pa -
łe czek i uczy łem się od mat ki, jak się ni mi po słu gi wać. Ale
mój brat i sio stra nie po szli za mo im przy kła dem.

*

Kie dy po now nie zna leź li śmy się ra zem w sa mo cho dzie, oj -
ciec za brał się do spraw dza nia mo jej zna jo mo ści Pa na Ta de usza.

– Co ozna cza ten ty tuł? – za py tał.
– Sir Thad deus – od po wie dzia łem.
– To praw da. A te raz re cy tuj.
Sie dzia łem ci cho.
Oj ciec wci snął pe dał ga zu i stru mień po wie trza za czął gwiz -

dać w skła da niach wi ny lo we go da chu ka brio le tu.
– Ro zu miem, że wo lisz się wy dur niać niż słu chać sta re go

czło wie ka.
– Po sze dłem spo tkać się z ko le gą – tłu ma czy łem się.
– Ja je stem sę dzią – od po wie dział na to mój oj ciec. – Ty

je steś chło pem. W po ema cie to sę dzia de cy du je o dal szym lo -
sie chło pów.

Sil nik sa mo cho du za ło mo tał pa rę ra zy, po tem zgasł. – Skoń -
czy ła się nam ben zy na – stwier dził oj ciec.

Cze ka łem w sa mo cho dzie, pod czas gdy mój oj ciec po szedł
na sta cję ben zy no wą. Dłu go go nie by ło. Kie dy wró cił, w rę -
ku trzy mał du ży ka ni ster za koń czo ny eso wa tą szyj ką.

Oj ciec wy su nął ko rek wle wu pa li wa usy tu owa ny na tyl nym
zde rza ku i wlał pa li wo do otwar te go wlo tu. Kie dy jed nak prze -
krę cił klu czyk, sil nik ode zwał się, ale nie chciał za ła pać. Oj -
ciec po na wiał pró by, ale sa mo chód nie chciał za pa lić.

Wresz cie ja kiś kie row ca za trzy mał się i do ra dził: – Mu si
pan naj pierw za lać gaź nik.

Oj ciec pod niósł ma skę, od cze pił me ta lo wą po kry wę i wlał
nie wiel ką ilość ben zy ny do otwo ru w sil ni ku. Kie dy po now -
nie prze krę cił klu czyk w sta cyj ce, na stą pił nie wiel ki wy strzał.
Po tem usły sze li śmy od głos cy lin drów sil ni ka. Po chwi li sil -
nik krę cił się jak bą czek.

W dro dze po wrot nej do do mu oj ciec za trzy mał się obok
przy droż ne go ba ru. Usia dłem z nim przy sto li ku z bla tem z for -
mi ki. On za mó wił so bie bo ur bo na i pi wo, a dla mnie wziął
ga zo wa ny na pój z im bi rem. – Pój dziesz do swo je go po ko -
ju – oznaj mił mi – i nie ru szysz się stam tąd pó ki się nie na -
uczysz na pa mięć stu li ni jek.

*

Kie dy zna la złem się w swo im po ko ju, nie mia łem za mia -
ru za przą tać so bie gło wy pol ską epo pe ją. Za pa li łem ka dzi -
deł ko i ob ser wo wa łem ża rzą cy się czu bek pa tycz ka. Po tem
pod pa li łem wła sno ręcz nie ukrę co ne go pa pie ro sa i ca łe go

wy pa li łem. Wyj rza łem za okno i wy -
obra zi łem so bie, że jest jesz cze in ny
kraj, po dru giej stro nie naj bliż szej gó -
ry. Wspiął bym się aż po nad jej kra -
wędź, że by móc zna leźć się w in nej
rze czy wi sto ści. Nie za trzy ma ły by mnie
ru cho me ka mie nie, któ ry mi usła ny
był jej szczyt. Spoj rzał bym z gó ry
i w do le zo ba czył bym mia sto. Zszedł -
bym na dół i przed ocza mi uka za ła by
mi się ja kaś uli ca. Ona za pro wa dzi ła -
by mnie do po ste run ku stra ży gra -
nicz nej. Po ka zał bym tam swo je do ku -
men ty i krzyż. 

Otwo rzy łem Pa na Ta de usza. Sir Thad -
deus opusz czał far mę. Że gnał się z ko -
bie tą o ła bę dziej szyi. Je go gło wa i gło -
wa tej ko bie ty ze tknę ły się ze so bą jak
wierz choł ki dwóch drzew pod czas bu rzy.

Za mkną łem oczy i bez gło śnie wy -
ma wia łem wy ra zy. Po my śla łem, że nie
po win no mi za jąć wie le cza su na ucze nie
się na pa mięć stu li ni jek.

■Pejzaż II ryc. Bogdan Topor

Pejzaż I ryc. Bogdan Topor
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MAREK SKWARA

S
to sun ko wo nie daw no po ja wił się
na ele wa cji lo ka lu przy uli cy Ko -

ściusz ki 39 w Ka to wi cach in try gu ją cy,
oświe tlo ny zie lo nym neo nem szyld
„Pro me na da na po łu dnie”, anon su ją cy
ulo ko wa ną we wnątrz obiek tu eks po -
zy cję po świę co ną hi sto rii tej uli cy.
Oprócz ar te fak tów, do ku men tów, zdjęć,
opra co wań hi sto rycz nych do ty czą cych
uli cy Ko ściusz ki na prze strze ni stu le ci,
zna la zły się tu „spa ce row ni ki”, ro dzaj
prze wod ni ków opi su ją cych sce na riu -
sze pro po no wa nych spa ce rów po, i wo -
kół daw nej uli cy Be ate stras se (bo tak
pier wot nie na zy wa ła się uli ca Ko ściusz -
ki). Dzie sięć spa ce row ni ków, to dzie sięć
pro po no wa nych tras spa ce rów opra co -
wa nych we dług róż nych klu czy. Wśród
nich „Dro ga do fol war ku Brwi nów”,
„Winc kler kon tra Wa rze cha”, „Naj -
więk si de we lo pe rzy Ka to wic”, „Or ga -
nicz na prze strzeń miej ska”, „Re zy den -
cje w oto cze niu ogro dów”, „Daw na
stre fa kul tu ry”, „Top 10 Ko ściusz ki”, by
wy mie nić kil ka, ale też „Pro me na den -
stras se”. Spa ce row nik ten po dą ża śla da -
mi nie ist nie ją cych już obiek tów ulo ko -
wa nych wzdłuż pro me na dy, jak kie dyś
na zy wa no uli cę Ko ściusz ki, choć nie
do koń ca... Bo wiem oma wia ny w nim
obiekt za jezd ni tram wa jo wej co praw -
da nie ist nie je w for mie ory gi nal nej, ale
dzia ła w for mie roz bu do wa nej z po wo -
dze niem od po nad dwu dzie stu lat ja ko
sa lon sa mo cho do wy Sko dy i z te go co
sły sza łem jest po ka zy wa ny w cza sie or -
ga ni zo wa nych spa ce rów z prze wod ni -
kiem, ja ko przy kład prze pro wa dzo nej
w tej oko li cy z po wo dze niem ada pta cji
hi sto rycz nej prze strze ni na współ cze sną
funk cję,

W prak ty ce pro jek to wej zaj mo wa nie
się prze bu do wa mi, roz bu do wa mi, ada -
pta cja mi, wnę trza mi, ale tak że no wy mi
bu dyn ka mi w hi sto rycz nym kon tek -
ście, to dość po waż ny seg ment dzia łal -
no ści, bo rzad ko zda rza ją się te ma ty bez,
co naj mniej, kon tek stu hi sto rycz ne go.
Dla pro jek tan tów z Ate lier PS flir ty z za -
sta nym, do da wa nie, uj mo wa nie, eks pe -
ry men to wa nie z no wym w sta rym,
kon wer sa cja no we go ze zu ży tym, po ka -
zy wa nie prze mi ja nia, zo sta wia nie zna -
ków cza su, śla dów prze szło ści, re ago wa -
nie na kon tekst przede wszyst kim „w”
oraz „obok” to co dzien na prak ty ka.
Trze ba do dać, że ob ce jest tu ko pio wa -
nie sta re go. No we za wsze jest kla row -
nie, szcze rze po ka za ne, sta re w swo ich
naj lep szych prze ja wach za ak cen to wa ne.
Ca łe bo gac two bo wiem i na pię cie, zda -
niem Ate lier PS, wy ni ka z owe go spię -
cia no we go i sta re go, z ze sta wia nia
i wy ko rzy sty wa nia naj lep szych aspek -
tów za sta ne go i za pro po no wa ne go. Wy -
da je się to dzia ła nie upra wo moc nio ne nie
tyl ko na Ślą sku bo ga tym w świa dec twa
epo ki in du strial nej, któ re win ny za ist nieć
i po zo sta wić śla dy w epo ce post in du -
strial nej, w któ rą z wol na wkra cza my.

Tak więc, po dró żu jąc z Gdań ska
na gra ni cę pol sko-cze ską w Cie szy nie,
z du żym praw do po do bień stwem kie row -
cy sa mo cho du prze ja dą ka to wic ką uli -
cą Ko ściusz ki, po wy jeź dzie z cen trum
mi ja jąc po le wej prze bu do wa ną za byt -
ko wą ha lę za jezd ni tram wa jo wej wy bu -
do wa ną ory gi nal nie w ro ku 1912 we dług
pro jek tu ber liń skie go kon cer nu elek tro -
tech nicz ne go AEG, na zle ce nie spół ki
„Schle si sche Kle in bahn A.G.” (Ślą skie
Ko lej ki Sp. Akc.). Jed nak tram wa je

– 10 czte ro osio wych wa go nów – dla któ -
rych by ła prze zna czo na ory gi nal nie,
nie par ku je tam już od kil ku dzie się ciu lat. 

Przez chwi lę znaj do wa ła się tam ba -
za zi mo wej ak cji oczysz cza nia mia sta,
by po tem przez kil ka lat nisz czeć
w bez u ży tecz no ści. Wte dy, na po cząt -
ku lat 90. ubie głe go wie ku za giął na nią
pa rol pan Piotr Śliw ka – ka to wic ki
de aler Sko dy.

Po wstał pro jekt ada pta cji ha li na
sa lon i sta cję ser wi so wą Sko dy. Cie ka -
wost ką jest fakt, że w obiek cie funk cjo -
nu ją ce go sa lo nu jesz cze na po cząt -
ku XXI wie ku dzia ła ły ar cha icz ne
ole jo we trans for ma to ry za si la ją ce trak -
cje tram wa jo we po łu dnio wych Ka to wic.
Fi nal nie jed nak sa lon w swej czę ści eks -
po zy cyj nej i ser wi so wej wy ko rzy stu je
peł ny wo lu men hi sto rycz nej ha li. W stre -
fie re cep cyj no-biu ro wej sa lo nu ulo ko wa -
nej w środ ku rzu tu wy kon stru owa na zo -
sta ła an tre so la na ni za na na tu bus
(do któ re go pod łą czo ne są me dia),
miesz czą cy sa ni ta ria ty, anek sy ku chen -
ne, głów ne ta bli ce elek trycz ne. Dwu pię -
tro wy ma ga zyn czę ści za mien nych i ko -
tłow nia z czę ścią so cjal ną znaj du ją się
w za mknię tych ku ba tu rach, na to miast
biu ra, ga bi net sze fa, re cep cje, sa lon
i ser wis sta no wią optycz nie po łą czo ną
mul ti funk cjo nal ną prze strzeń wy dzie lo -
ną je dy nie szkla ny mi ekra na mi z in dy -
wi du al nie pro jek to wa ny mi mo co wa -
nia mi. Sta no wią jak by prze strzeń
te atral ną, bo są po lem spek ta klu. Ku po -
wa nie sa mo cho du sta no wi cią gle ro dzaj
świę ta i pod le ga nie zmien nym ry tu -
ałom. Je go oglą da nie, pró bo wa nie, na -
by wa nie i po tem in te gral nie z ni mi
zwią za ne ser wi sy, na pra wy, za ku py czę -
ści i ga dże tów, to ele men ty owe go spek -
ta klu. A, że pro ces ten naj le piej in for mu -
je i re kla mu je isto tę przed się wzię cia, to
fron to wa ele wa cja zwró co na ku uli cy
Ko ściusz ki zo sta ła w peł ni prze szklo na.
Ca łe przed się wzię cie, szcze gól nie wie -
czór w peł nej ilu mi na cji świa teł, wi docz -
ne jest jak na dło ni z prze jeż dża ją cych
sa mo cho dów, z po de stów tram wa jów
i dla prze chod niów spa ce ru ją cych par -
ko wą pro me na dą.

Owo prze szkle nie sta no wi ło roz wi nię -
cie idei pa rę lat wcze śniej za sto so wa nej
w biu rze ogło szeń Ga ze ty Wy bor czej
w Ka to wi cach. Tu, po nad sze ścio me tro -
wej wy so ko ści w szczy cie szkla na mem -
bra na zło żo na by ła z dwóch mak sy mal -
nej wiel ko ści ta fli sto ją cych jed na
na dru giej, uchwy co nych na do le i u gó -
ry, a sta bi li zo wa nych w po ło wie wy so -
ko ści nie rdzew ny mi li na mi sta lo wy mi
(sto so wa ny mi przez Szwaj ca rów do no -
sze nia gon do li ko le jek li no wych) na pię -
ty mi po mię dzy wzmoc nio ny mi mu ra mi
ory gi nal nej ha li, z obu stron szkla nej
mem bra ny. Li ny te po łą czo ne zo sta ły ze
so bą re gu lo wa ny mi złącz ka mi, któ re
sta bi li zo wa ły de tal utrzy mu ją cy dol ną
i gór ną szy bę bez piecz ną skła da ją cą się
z za le d wie dwóch czte ro mi li me tro wych
ta fli skle jo nych fo lią, w jed nej płasz czyź -
nie. Te in ży nier skie eks pe ry men ty zda -
ły eg za min w cza sie in ten syw nych je sien -
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nych wi chur, a oba wy zwią za ne z ter mi -
ką bu dyn ku w zi mie oka za ły się nie aż
tak strasz ne dzię ki so lid nie do cie plo ne -
mu da cho wi. Ja ko, że z bie giem lat wy -
ma ga nia, stan dar dy „cor po ra te ima ge”
pro du cen ta sa mo cho dów zmie nia ją się,
to ory gi nal na, „wi szą ca” szkla na fa sa da
kil ka lat te mu za stą pio na zo sta ła no wą,
speł nia ją cą wy śru bo wa ne wy mo gi ter -
micz ne szkla ną ele wa cją.

Ale wnę trze, pod le ga ją ce przez la ta je -
dy nie ma ki ja żo wym mo dy fi ka cjom, po -
dą ża za in du strial nym kli ma tem ory gi nal -
ne go obiek tu prze kry te go fi ne zyj ny mi
ni to wa ny mi skra to wa nia mi sta lo wy mi
i cha rak te rem no wej funk cji, scho dy
i in ne ele men ty wnę trza pod da ją się tej sa -
mej po ety ce. Stop nie z alu mi nio wych
blach ry flo wa nych pod wie szo ne są
do wy gię tych w łuk ce ow ni ków sta lo -
wych nio są cych rów no cze śnie po rę cze.
Sta lo wa kon struk cja no śna an tre so li z żel -
be to wą pły tą (ukłon w stro nę stra ża ków)
na je żo na jest też sta lą i alu mi nium oraz
szkłem, głów nie na sty kach ze sta rą
struk tu rą. Z jed nej stro ny za bieg ten sta -
no wi za sy gna li zo wa nie od dzie le nia sta -
re go i no we go, una ocz nie nie dy la ta cji
mię dzy ory gi nal ny mi ścia na mi, a no wym
„wrzu co nym” po de stem, z dru giej po zwa -
la na pe ne tra cję wzro ko wą do łu z gó ry
i od wrot nie. Trans pa rent ność ta po zwa -
la sze fo wi ob ser wo wać każ dy frag ment
sa lo nu i przed po la zor ga ni zo wa ne go
na kształt eks po zy cji sa mo cho dów
na wol nym po wie trzu, z po ko ju kon fe ren -
cyj ne go i je go punk tu do wo dze nia. I nie
tyl ko sze fo wi. Każ dy klient obec ny we

wnę trzu wi dzi pra wie wszyst ko i pra wie
wszyst kich. Wi dzi pra cu ją cych me ne dże -
rów i ser wi san tów zaj mu ją cych się po jaz -
da mi. Te atr otwar ty – z wi dza mi uczest -
ni czą cy mi w spek ta klu. 

Roz wią za nia, o któ rych pi szę eks po -
nu ją swo ją tech nicz ność i sta no wią
o es te ty ce wnę trza, któ re wraz z za sta -
ny mi kon struk cja mi wię za rów da cho -
wych, ory gi nal ną pod su fit ką drew nia ną
ob ra zu ją dia log in ży nie rii po cząt ku
i koń ca XX wie ku. Osa dzo ne w otwar -
tej prze strze ni są sia du ją cej z par kiem sta -

no wią do wód, że moż na re struk tu ry zo -
wać obiek ty za cho wu jąc śla dy ślą skiej
ar chi tek tu ry in du strial nej. Przy wró cić je
współ cze sno ści przez nada nie no wej
tre ści i do da nie no wych form. I moż na
to czy nić na wet w oto cze niu przy ro dy.
Jest to pro ces, przed któ rym nie uciek -
nie my. Zde ka pi ta li zo wa ne za kła dy, ko -
pal nie, hu ty... I pro blem to oczy wi ście
nie tyl ko ar chi tek to nicz ny, ale na de
wszyst ko spo łecz ny. War to więc pró bo -
wać, bo je den wa run ku je dru gi... 

■

Elewacja frontowa Salonu Skoda – dzień XXI wiek
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GRZEGORZ STIASNY

Detal łączenia schodów i antresoli

S
a lo ny sa mo cho do we są obiek ta mi, w któ -
rych trwa łość nie jest naj istot niej szą ce chą

ar chi tek tu ry. W efe me rycz nym po łą cze niu ich
na po ły prze my sło we go cha rak te ru z wa lo ra -
mi skle pu nie ła two od na leźć po etyc ki po ten -
cjał. To ra czej próż ność przy cią ga tu klien ta,
a nie uzna wa ne war to ści prze strzen ne czy in -
ne cno ty cha rak te ry zu ją ce ar chi tek tu rę. Nie -
mniej, owo zwąt pie nie w kla sycz ne ce chy ar -
chi tek tu ry mo że być do brym punk tem wyj ścia
przy pro jek to wa niu obiek tów, któ re tak jak
i po wód ich po wsta wa nia – sa mo chód, wy ra -
ża ją dy na mi kę współ cze sne go ży cia, kult
no wo ści, in dy wi du ali zmu i opty mi stycz ną
wia rę w wol ność jed nost ki.

Sa lon sa mo cho do wy w Ka to wi cach po ‐
wstał w wy ni ku prze bu do wy ha li po cho dzą ‐
cej z ro ku 1912, któ ra pier wot nie mie ści ła za ‐
jezd nię tram wa jo wą.

Ze sta re go bu dyn ku po zo sta ły dwie bocz -
ne ścia ny no śne i opar ty na sys te mie de li kat -
nych sta lo wych dźwi ga rów dach. Obiekt za -
cho wał jed nak cha rak ter prze my sło wy.
Do da ne ele men ty wpły wa ją na zmia nę za sta -
ne go ukła du, prze ci na jąc pro sto kąt ną ha lę sko -
śny mi li nia mi no wych kon struk cji. Ca łość
two rzy z ze wnątrz ar chi tek tu rę przy bu dó wek
i przy sta wio nych do za sad ni cze go zrę bu bu -
dow li pa wi lo nów, wiat i za da szeń, cha rak te -
ry stycz nych dla na ra sta ją cych ży wio ło wo,
w mia rę po trzeb użyt kow ni ków, bu dyn ków fa -
brycz nych. W tym zbio rze brył sta ra ha la jest
tyl ko jed nym z wie lu rów no waż nych ele men -
tów. Tą no wo po wsta łą ku ba tu rą nie rzą dzą ra -
czej pra wa kom po zy cji, lecz struk tu ra ofe ro -
wa nych we wnątrz usług. Oto roz pru ty
i cał ko wi cie prze szklo ny front daw nej ha li,
zwró co ny w stro nę uli cy stał się wi try ną wy -

sta wo wą sa lo nu. Ku prze chod niom i kie row -
com zwra ca ją się naja trak cyj niej sze prze -
strzen nie frag men ty – lek kie za da sze nie przy -
po mi na ją ce for mę pa ra lot ni i wi docz na
za wy sta wia ny mi sa mo cho da mi sta lo wa kon -
struk cja scho dów i an tre so li biu ro wej.

Tyl ną część sta re go bu dyn ku za adap to wa -
no na warsz tat. Wjazd do ha li po pro wa dzo -
no po przez bocz ną, trój kąt ną w pla nie przy -
bu dów kę. Tam też umiesz czo no wej ście
do punk tu sprze da ży czę ści za mien nych
i biur. Z tej stro ny klien ci wpro wa dza ni są
w ty po wy ciąg tech no lo gicz ny warsz ta tu.
Dzię ki cał ko wi cie prze szklo nym ścia nom
mo gą oni, nie tra cąc z po la wi dze nia swe go
sa mo cho du, za ła twić wszel kie for mal no ści
i od cze kać w wy zna czo nym miej scu na je go
od biór. Przy bu dów ki po dru giej stro nie ha li
miesz czą za ple cze tech nicz ne i so cjal ne dla
pra cow ni ków. Sprzę gnię te w jed ną, cha -
otycz ną prze strzen nie struk tu rę, sta re i no we
bry ły usy tu owa ne są w ką cie ob szer ne go par -
kin gu za spad ka mi te re nu, ukształ to wa ny mi
w kie run ku ota cza ją cych ulic, tak aby utwo -
rzyć ze wnętrz ną wy sta wę dla sprze da ży aut
uży wa nych.

Przy pad ko wość for my obiek tu re kom pen -
so wa na jest dy na mi zmem dzia ła nia tar go wi -
ska. Za mie rzo na frag men ta rycz ność po szcze ‐
gól nych czę ści nie we wszyst kich miej scach
prze kła da się na do bre efek ty prze strzen ne,
ale każ dy z ele men tów jest, opra co wa nym
z po dzi wu god ną pre cy zją, au to no micz nym
pro jek tem we wnątrz ca ło ścio wej, cha otycz ‐
nej struk tu ry. Two rzą one ist ną ka ska dę wra -
żeń, a po dłuż ny układ sta rej ha li, po prze ci na -
ny szkla ny mi prze pie rze nia mi, po zwa la
na ob ser wa cję wnę trza. Im da lej w głąb

od fron to wej wi try ny, tym bar dziej prze strzeń
roz pra sza się po mię dzy la da mi, wi try na mi i ta -
fla mi szkła. Wy so ka ha la, prze cię ta tu sta lo wą
an tre so lą, za mie nia się na sze reg prze gró dek,
w któ rych to czy się co dzien na pra ca. Szkla ne
ta fle ła mią hie rar chię prze strze ni. Więk szość
pra cow ni ków i klien ci w dro dze po mię dzy ha -
lą sprze da ży i ha lą ser wi su są jak wę drow cy
w szkla nym la bi ryn cie.

Po szcze gól ne de ta le opra co wa no w spo sób
tech nicz nie wy szu ka ny, choć tech no lo gicz nie
zgod ny mi z pro sty mi i nie wy ma ga ją cy mi
wiel kich na kła dów pra cy i kosz tów me to da -
mi sto so wa ny mi w warsz ta tach ślu sar skich. 

Fi ne zyj nym, uni ka to wym w Pol sce roz wią ‐
za niem tech nicz nym jest kon struk cja szkla ‐
nej fa sa dy sa lo nu wy sta wo we go, w któ rej sa -
mo no śne, umo co wa ne bez uży cia szpro sów
ta fle szkła utrzy my wa ne są w pio nie po przez
dwie na pię te li ny z sys te mem prze myśl nych
roz pó rek sta bi li zu ją cych. Fa sa da zre du ko wa -
na zo sta ła w ten spo sób do for my nie mal nie -
wi docz nej mem bra ny – do te go stop nia, że ko -
niecz ne sta ło się od gro dze nie jej z ze wnątrz
i od środ ka ba rier ka mi, za bez pie cza ją cy mi roz -
tar gnio nych klien tów przed wje cha niem no -
wym au tem w szkla ną ścia nę. We wnętrz ne
szkla ne prze pie rze nia tak że zo sta ły uwi docz -
nio ne po przez za krop ko wa nie pa sa szkła
znaj du ją ce go się na wy so ko ści wzro ku. Dzię -
ki mak sy mal ne mu prze szkle niu wnętrz i ścian
ze wnętrz nych z usy tu owa ne go w cen trum sa -
lo nu, na an tre so li, ga bi ne tu pre ze sa kon tro lo -
wać moż na wszyst kie czę ści bu dyn ku i oto -
cze nia, włącz nie z wi do kiem na wej ście
i re cep cję, otwie ra ją cym się po przez pas
szkla nej pod ło gi. 
Śmia łe roz wią za nia do ty czą ce prze gród

szkla nych są roz wi nię ciem do świad czeń wy -
nie sio nych przez pro jek tan tów z ich po -
przed nich re ali za cji. Nie mniej, zwa żyw szy
na po praw kę, że za pro jek to wa ne ele men ty by -
ły wy ko ny wa ne i mon to wa ne nie przez do -
świad czo nych spe cja li stów pra cu ją cych z suw -
miar ką i dy na mo me trem, lecz przez lu dzi,
któ rzy część pra cy wy ko nu ją „na oko”
– oprócz do świad cze nia ich re ali za cja wy ma -
ga ła od ar chi tek tów od wa gi i po nie sie nia wy -
so kich kosz tów wła snej, żmud nej pra cy. 

W ar chi tek tu rze obiek tu oczy wi ste są do ‐
świad cze nia de kon struk cji. Brak tu ja snej hie ‐
rar chii prze strze ni, a po szcze gól ne czę ści są
au to no micz ny mi frag men ta mi, ze sta wia ‐
ny mi ko li zyj nie.

Jed nak w roz wią za niach po szcze gól nych
de ta li pro jek tan ci w bar dzo in dy wi du al ny spo -
sób ada ptu ją idee wy pra co wa ne przez za awan -
so wa ne tech no lo gie bu dow la ne kra jów naj bo -
gat szych w za so by i kul tu rę tech nicz ną – ta kie
jak sa mo no śne szkla ne ścia ny, sys te my wy -
szu ka nych kon struk cji sta lo wych, czy idee
prze zro czy sto ści ar chi tek tu ry. W wi docz ny
spo sób nie wzbra nia ją się też przed uży wa niem
po wszech nych w uży ciu ma te ria łów i oszczęd -
nie do zo wa nych ele men tów wy koń cze nio -
wych. Są to być mo że po cząt ki ar chi tek tu ry
no ma dycz nej – lek kiej, pięk nej, uży tecz nej
przez lat dzie sięć, nie zbyt kosz tow nej, szyb -
kiej do zbu do wa nia i ła twej do roz biór ki oraz
uty li za cji.

■

Tekst „No ma dycz ny sa lon” był pier wot nie
opu bli ko wa ny w mie sięcz ni ku „Ar chi tek tu ra -
-mu ra tor” nr 1/1998

PRO JEKT: 
ATE LIER PS: 
Mi ro sław Po lak, Ma rek Skwa ra 
oraz Grze gorz Bed nar czyk

Nomadyczny
salon

Fa sa da zo sta ła zre du ko wa na do for my nie mal nie wi docz nej mem bra ny, ko niecz ne
sta ło się więc uchro nie nie klien tów przed wje cha niem au tem w szkla ną ścia nę.
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G
oszcz to ma ła wieś po ło żo na w gmi -
nie Twar do gó ra. Na pierw szy rzut

oka ni czym szcze gól nym nie wy róż nia
się spo śród wie lu ma łych wio sek Dol ne -
go Ślą ska. Jed nak od wie lu lat Goszcz
przy cią ga pa sjo na tów za byt ków, po -
szu ki wa czy skar bów czy choć by wszyst -
kich tych, któ rzy sły sze li o prze pięk nym
za ło że niu pa ła co wym – a ra czej tym, co
do dnia dzi siej sze go po nim zo sta ło.

Ze spół pa ła co wy był prze pięk ną, ro -
ko ko wą per łą ar chi tek tu ry, któ ra w okre -
sie swej świet no ści mo gła kon ku ro wać
z po dob ny mi w Dreź nie i Pocz da mie.
Zbu do wa na w ro ku 1755, na le ża ła do ro -
du Re ichen bach, a swym prze py chem
wnętrz mo gła po szczy cić się do 1947 ro -
ku. Ca ły ze spół pa ła co wo dwor ski zo stał
zbu do wa ny na pla nie pro sto kąt ne go
dzie dziń ca, do któ re go pro wa dzi ły trzy
bra my wjaz do we, na to miast głów ną oś
sta no wił bu dy nek pa ła cu. Ten oparł się
burz li wym wy da rze niom roz gry wa ją cym
się na prze strze ni mi nio nych wie ków.
Ła ska wie też obe szła się z nim II woj -
na świa to wa.

Za bój cza dla pa ła cu oka za ła się le gen -
da, a wła ści wie po wta rza na przez miej -
sco wą lud ność plot ka o rze ko mym skar -
bie, ja ki to Re ichen bach miał ukryć
w swo jej re zy den cji. Opusz czo ny i splą -
dro wa ny przez czer wo no ar mi stów pa łac,
w pierw szych po wo jen nych la tach gra -
bio ny był też przez róż ne gru py sza brow -
ni ków, aż do wie czo ra 24 grud nia 1947
ro ku. O zmro ku, gdy no wi miesz kań cy
Gosz cza za sia da li przy wi gi lij nych sto -
łach lub wy pa try wa li pierw szej gwiaz -
dy, za miast niej do strze gli ogni stą łu nę.
Pło nął pa łac, pod pa lo no go tyl ko po to,
by za trzeć śla dy sza brow ni ków. To nie
by ło przy pad ko we za pró sze nie ognia,
pre cy zyj nie wy bra no mo ment, w któ rym
praw do po do bień stwo szyb kie go uga -
sze nia po ża ru by ło naj mniej sze. Na su -
wa się też py ta nie, co ta kie go, i w ja kim
miej scu pa ła cu zo sta ło zna le zio ne, że po -
szu ki wa cze zde cy do wa li się za trzeć śla -
dy swo jej obec no ści w tak dra stycz ny
spo sób. Pa łac ni gdy nie zo stał od bu do -
wa ny i po padł w ru inę. W póź niej szych
la tach był no to rycz nie gra bio ny, plą dro -
wa ny przez ko lej nych po szu ki wa czy
skar bów, któ rzy roz ku li na wet za byt ko -
we mu ry w po szu ki wa niu cen nych
przed mio tów. Z bie giem cza su obiekt stał
się uro kli wą ru iną. Obec nie o daw nej
świet no ści obiek tu przy po mi na ją tyl ko
ki ku ty zbu rzo nych ścian. W miej scu
wspa nia łych kom nat pa ła co wych i sal
ba lo wych kró lu je buj na ro ślin ność, któ -
ra po wo li i z upo rem przej mu je wła da -
nie nad pa ła cem, swy mi ko rze nia mi
po wo lut ku roz sa dza jąc ce głę po ce gle.

Obok pa ła cu znaj du je się ko ściół ewan -
ge lic ki, ca łość zo sta ła pięk nie wkom po -
no wa na w park kra jo bra zo wy, sta wy
i oran że rie. Swój roz kwit obiekt ten za -
wdzię cza Hen ry ko wi Le opol do wi von
Re ichen bach, któ ry był naj star szym sy -
nem Hen ry ka von Re ichen ba cha, Ge ne -
ral ne go Po czmi strza Ślą ska. Ko ściół zo -
stał wy bu do wa ny w la tach 1743-49 przez
Re ichen ba chów i jest jed nym z naj star -

Śląskie
ta jem nice cz. 12

Ostatnia Wigilia pałacu w Goszczu

szych ist nie ją cych ko ścio łów ewan ge lic -
kich w Pol sce. Spo czę ły w nim do cze sne
szcząt ki Hen ry ka Le opol da, zmar łe go
w 1775 ro ku. Po cho wa ny zo stał w pięk -
nym, bo ga to zdo bio nym ro ko ko wym
sar ko fa gu. Spo czął obok żo ny Fry de ry -
ki Char lot ty hr. v. Schöna ich -Ca ro lath,
zmar łej w 1741. Jej cia ło spo czę ło w rów -
nie pięk nym, ka mien nym póź no ba ro -
ko wym sar ko fa gu. Naj wy raź niej obo je
zo sta li po cho wa ni obok swo ich przed -
wcze śnie zmar łych dzie ci, któ rych sar ko -
fa gi znaj du ją się rów nież w ko ście le.

Póź no ba ro ko wa bu dow la zo sta ła po rzu -
co na w 1945 ro ku. Po dob nie jak w pa ła -
cu, tak i tu wan da le od ci snę li swo je
pięt no. Dziś to miej sce po zo sta je upo rząd -
ko wa ne – jed nak cał kiem nie daw no bu -
dzi ło gro zę. Po przew ra ca ne sar ko fa gi
i jed na z tru mien be stial sko wy wle czo na
pod am bo nę – ta kie wi do ki moż na by ło
zo ba czyć na po cząt ku lat dzie więć dzie -
sią tych ubie głe go wie ku.

W nie da le kiej od le gło ści od za bu do wań
pa ła co wych, pod la sem znaj du je się
cmen tarz ko mu nal ny, a za nim, ukry ty
w le śnej gę stwi nie, sta ry cmen tarz ewan -
ge lic ki. Za nie dba ny i plą dro wa ny przez
de ka dy, obec nie przy po mi na on ama zoń -
ską dżun glę. Jed nak daw niej by ło to
miej sce, na któ re w swo jej ostat niej dro -
dze tra fia li człon ko wie ro du von Re ichen -
bach. Przez la ta ich do cze sne szcząt ki
skła da no we wznie sio nym tu ro do wym
mau zo leum. Bu dow la ta po wsta ła w 1886
w sty lu póź ne go neo kla sy cy zmu z por -
ta lem neo ba ro ko wym, nad któ rym zo stał
umiesz czo ny kar tusz her bo wy.

Obec nie por tal wej ścio wy po zo sta je
za mu ro wa ny. Wnę trze mau zo leum to
jed no po miesz cze nie z pod ziem ną kryp -
tą, do któ rej moż na zejść po scho dach.
Nie ste ty przez wie le lat po chów ki Re -
ichen ba chów by ły bez czesz czo ne.
Pierw szych pro fa na cji do ko na ły od -
dzia ły ra dziec kie, po tem spo kój zmar łym
za kłó ca li sza brow ni cy, po szu ku ją cy
kosz tow no ści i cen nych przed mio tów.
Na stęp ne po ko le nia sku pi ły się już
na sa mej de wa sta cji ne kro po lii, roz bi ja -
no na grob ki, plą dro wa no gro bow ce,
a mau zo leum sta ło się miej scem li ba cji
al ko ho lo wych. Po otwie ra ne trum ny
i wa la ją ce się wśród śmie ci szcząt ki ludz -
kie naj wy raź niej ni ko mu nie prze szka -
dza ły aż do cza su, gdy po tom ko wie ro -

du Re ichen bach, ko rzy sta jąc z upad ku
PRL i otwar cia się pol skiej gra ni cy, po -
sta no wi li upo rząd ko wać gro by swo ich
przod ków.

Czter na ste go grud nia 1993 do ko na no
po now ne go po chów ku ary sto kra tów.
W ce re mo nii wzię li udział przy by li z Nie -
miec ży ją cy człon ko wie ro dzi ny von
Re ichen bach. Był też i bur mistrz Twar -
do gó ry, za spo kój dusz mo dli li się i ksiądz
ka to lic ki, i pa stor ewan ge lic ki spro wa dzo -
ny spe cjal nie na tę ce re mo nię z Sy co wa.
Jed nak pa trząc na obec ny stan mau zo -
leum i ne kro po lii, do cho dzę do wnio sku,
że tak na do brą spra wę nie wie le się
zmie ni ło. Po po now nym po grze bie mau -
zo leum zo sta ło za mu ro wa ne, po now ny
po chó wek nie stał się jed nak im pul sem
do upo rząd ko wa nia cmen ta rza.

Mi nę ło bo wiem 25 lat, a cmen tarz
nisz cze je, ko lej ne po ko le nia de wa stu ją
i nisz czą gro by po cho wa nych tu nie gdyś
miesz kań ców. Spa ce ru jąc wśród roz bi -
tych płyt na grob nych, pró bu ję od czy ty -
wać na grob ne in skryp cje. Le żą ca nie da -
le ko po mni ka pły ta na le ża ła do jed ne go
z troj ga bra ci po le głych w I woj nie świa -
to wej, Con ra da He in ri cha Chri sto pha.
Tro chę da lej po mnik upa mięt nia ją cy
śmierć hra biów He in ri cha, Fa bia na He -
in ri cha i wspo mnia ne go Kon ra da He in -
ri cha Chri sto pha von Re ichen bach, po -
le głych w cza sie I woj ny świa to wej.
Na nim na pis „Od da li ży cie za kró la i oj -
czy znę trzej bra cia hra bio wie Re ichen -
bach z do mu Goschütz”.

Ne kro po lia za ro sła. Pu ste gro bow ce,
roz bi te pły ty na grob ne wchła nia las. Po -
wo li i suk ce syw nie przy ro da sa ma goi
ra ny hi sto rii. Cho wa w zie mi to, co
w niej zo stać po win no – wszak już raz
tam zo sta ło zło żo ne. Ile kroć da ne jest mi
do ku men to wać ta kie miej sca nie mo gę
zro zu mieć jak to się dzie je, iż lu dzie tak
bar dzo dzi cze ją, za cho wu jąc się jak
hie ny cmen tar ne i bez myśl nie nisz czą
wspa nia łe za byt ki prze szło ści.

■

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

sl12s52-53m  18-12-13  10:09  Strona 2



54

Schron do wo dze nia

otwar ty przed Wi gi lią

Hi sto rie pach ną ce be to nem cz. 3

DARIUSZ PIETRUCHA
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Eks plo ra cja

By ło nas wte dy kil ka osób. Wszy scy
z Pro For ta li cium. Naj pierw trze ba by ło ręcz -
nie od rzu cić spo ro zie mi. By ło nie wy god nie,
bo be to no we ścia ny ko ry ta rza (tzw. po ter ny)
ogra ni cza ły ru chy. Ale na zmia nę ja koś
szło. Do szli śmy w koń cu do pio no wej, ce -
gla nej ścia ny, blo ku ją cej nam dro gę. Trze ba
by ło wy bić w niej spo rych roz mia rów otwór,
by do stać się do we wnątrz. Z mi nu ty na mi -
nu tę dziu ra się po więk sza ła. Spraw dzi li śmy
po wie trze. By ło w po rząd ku. Ktoś mu siał się
prze pchać pierw szy, choć w środ ku, za wy -
bi tym otwo rem, nie sa mo wi cie śmier dzia ło.
Pa dło na mnie. Wci sną łem się w wy ku ty
w ścia nie otwór i spa dłem po dru giej stro nie,
pro sto na ster tę gni ją cych śmie ci.

Nie bo ję się ta kich miejsc. Cho dzę po nich
od dziec ka. Nie bo ję się ciem no ści. Ona mnie
uspo ka ja. Wie cie, be to no we ścia ny od ci na -
ją od świa ta ze wnętrz ne go. Od gra dza ją
od rze czy wi sto ści. Lu bię to uczu cie. Pa mię -
tam, że mia łem ja kąś nie wiel ką la ta recz kę.
Bar dziej za baw kę, niż coś kon kret ne go.
Ru szy łem wzdłuż ścian za wil got nia łe go ko -
ry ta rza, naj pierw wy ła żąc ze ster ty śmie ci.

Jed ną rę ką do ty ka łem ścia ny, czu jąc jej
chłód. Wie dzia łem, że obiekt zo stał za mu ro -
wa ny w 1992 r. Dla cze go? Po dob no miesz -
ka ła w nim spo ra gru pa bez dom nych. Czę -
sto urzą dza li nie złe li ba cje. By ło
nie bez piecz nie. Lu dzie się skar ży li, więc ktoś
w mie ście po sta no wił – za mu ro wać i za sy -
pać. W ten spo sób cho rzow ski schron do wo -
dze nia wy ma za no z ludz kiej świa do mo ści. 

Z ko ry ta rza wsze dłem do przed sion ka.
Wszy stko by ło za wil got nia łe i ocie ka ją ce wo -
dą. Ostroż nie sta wia łem kro ki, bo prze ży łem
już w schro nach nie jed ną nie spo dzian kę.
Wiem, że trze ba bar dzo uwa żać. Z ko ry ta rza
zaj rza łem do pierw sze go po miesz cze nia.
No i sta ną łem jak wry ty. Zo ba czy łem coś
w ro dza ju le żan ki, a na niej coś brud ne go,
skoł tu nia łe go i praw do po dob nie spa lo ne go.
Obok łóż ka za uwa ży łem kil ka sło ików – chy -
ba z je dze niem, a tak że dwie pa ry bu tów.
Chy ba dam skich. Nie zro bi łem żad ne go ru -
chu. Przy po mnia ło mi się to, co opo wia da -
no mi o schro nie. O eks mi sji nie chcia nych
miesz kań ców, o po śpie chu w za mu ro wa niu
wej ścia. Przez mo ją gło wę prze mknę ło kil -
ka my śli. Czy na pew no wszyst kich eks mi -
to wa no? Czy cza sem nie za mu ro wa no ko goś

żyw cem? Czy ktoś nie chciał ukryć się
przed eks mi sją nie wie dząc, że zo sta nie od -
cię ty od świa ta? Czy ktoś w ak cie de spe ra -
cji nie po peł nił sa mo bój stwa?

Za ple ca mi sły sza łem gło sy ko le gów.
Po ma łu wci ska li się do środ ka. Klę li, bo każ -
dy z nich spa dał na tę sa mą ster tę śmie ci, co
ja. Sły sza łem, że po ma ga ją so bie na wza jem.
A mnie ja koś opu ści ła od wa ga. Do sze dłem
do wnio sku, że chy ba na nich za cze kam.
Cof ną łem się nie co do ty łu. Oświe tli łem miej -
sce, gdzie zbie ra li się do dal szej dro gi. Da -
łem im znać, ze na nich cze kam. Gdy po de -
szli bli żej, po wie dzia łem im, co wi dzia łem
w pierw szym po miesz cze niu. Zro bi ło się ci -
cho. Ru szy li śmy da lej. Tak roz po czą ł się mój
wie lo let ni zwią zek ze schro nem do wo dze nia
w Cho rzo wie.

Schron

W 1933 r. na Gór nym Ślą sku za czę to bu -
do wać pierw sze schro ny, któ re z cza sem mia -
ły przy brać for mę Ob sza ru Wa row ne go
„Śląsk”. W pierw szych la tach nie by ło jesz -
cze ta kiej po trze by, ale w na stęp nych sta ło
się ja sne, że po trzeb ny bę dzie obiekt do wo -
dze nia. Ser ce ca łe go ob sza ru wa row ne go.
Od da lo ne o kil ka ki lo me trów od li nii obron -
nej i przez to bez piecz ne. Je go bu do wę roz -
po czę to w 1937 r. Miej sce wy bra no bar dzo
sta ran nie. Gó ra Re de na w Cho rzo wie (niem.
Re den berg) – zna ne głów nie ja ko miej sce
spa ce ro we. No i oczy wi ście z po wo du ulo -
ko wa nia tam w 1852 r. po mni ka hra bie go
Frie dri cha Wil hel ma von Re de na (1752-
1815). Au to rem był zna ny gór no ślą ski rzeź -
biarz The odor Erd mann Ka li de (1801-1863).
Re den berg był po ro śnię ty wiel ki mi drze wa -
mi, któ rych ko ro ny sku tecz nie za sła nia ły to,
co znaj do wa ło się pod ni mi. Na szczy cie
wznie sie nia nie by ło wiel kie go be to no we go
zbior ni ka, któ ry znaj du je się tam dzi siaj. To
wiel ki wod ny zbior nik wy rów naw czy, któ -
ry wy bu do wa no w la tach 60. ub.r. Wte dy by -
ły tam je dy nie drze wa…

Wy bu do wa no du ży, dwu kon dy gna cyj ny
schron z cha rak te ry stycz nym, nie co wy su nię -
tym skrzy dłem ścia ny tyl nej. Oby dwie kon -
dy gna cje są ze so bą po łą czo ne za pomocą
klat ki scho do wej, a tak że do dat ko we go zej -
ścia z me ta lo wy mi klam ra mi. We wnątrz
obiek tu ścia ny na ra żo ne na ostrzał, a tak że
strop od dzie la ją cy oby dwie kon dy gna cje
za bez pie czo no siat ką prze ciw od pry sko wą.
Głów ny strop schro nu za bez pie czo no sta lo -
wy mi szy na mi i pła ta mi gru bej bla chy. Po -
sadz ki w nie któ rych po miesz cze niach wy ko -
na no z te ra ko ty, cze go nie spo tka my
w żad nym in nym obiek cie. To z ko lei mia -
ło za pew nić pe wien kom fort użyt ko wa nia.

Ener gia elek trycz na by ła do star cza -
na do schro nu z sie ci miej skiej, ale obiekt do -
dat ko wo wy po sa żo no w agre gat prą do twór -
czy umiej sco wio ny w ma szy now ni, gdzie
znaj do wa ły się rów nież zbior ni ki pa li wa,
zbior ni ki wo dy oraz aku mu la to ry. Obiekt po -
sia dał tak że peł ną in sta la cję elek trycz ną, jak
rów nież in sta la cję wen ty lu ją cą wszyst kie po -
miesz cze nia. Co cie ka we, schron ma aż
trzy wyj ścia ewa ku acyj ne. Roz wią za nie nie -
spo ty ka ne ni gdzie in dziej. Dwa z nich moż -
na by ło jed no cze śnie uży wać ja ko strzel ni -
ce dla rkm -ów chro nią cych za po le obiek tów.
Trze cie prze ci na ścia nę tyl ną schro nu i bie -
gnie na ze wnątrz przez szyb z klam ra mi
do wspi na nia się. Ta ka ilość wyjść ewa ku -

– Wy bu do wa no go w la tach 1937‐1938. Jest uni kal ny, bo je dy ny w Pol sce. Przed wy bu ‐
chem woj ny w żad nym in nym miej scu II RP nie po wstał obiekt szta bo wy. Bu do wa no obiek ‐
ty bo jo we, cza sa mi mie sza jąc ich funk cję z obiek tem do wo dze nia, ale tak du że go schro ‐
nu szta bo we go ni gdzie nie zbu do wa no. Przez la ta za po mnia no o je go ist nie niu. Na wet lu dzie
miesz ka ją cy nie opo dal by li zdzi wie ni, gdy na gle uka zał się spod zie mi. A był to rok 2008…

Wnętrze schronu dowodzenia

sl12s54-55m  18-12-13  10:12  Strona 1



55

acyj nych mia ła za pew nić bez pie czeń stwo je -
go użyt kow ni kom, gdy by w wy ni ku ostrza -
łu lub zbom bar do wa nia schron zo stał uszko -
dzo ny, a ewa ku acja głów nym wej ściem
by ła by nie moż li wa. 

Głów ne wej ście, znaj du ją ce się w ścia nie
czo ło wej obiek tu by ło chro nio ne kra tą prze -
ciw sz tur mo wą. Ko lej ne wej ście znaj du ją ce
się za za ła ma niem ko ry ta rza by ło za my ka -
ne dwu dziel ny mi drzwia mi pan cer ny mi.
Ani kra ta, ani drzwi pan cer ne nie za cho wa -
ły się. Na prze ciw głów ne go wej ścia znaj du -
je się strzel ni ca obro ny wej ścia, w któ rej dzi -
siaj groź nie ster czy lu fa rkm -u. Do kład ne
po mia ry obiek tu po ka za ły, że je go po -
wierzch nia za bu do wy wy no si ok. 142 m2. Je -
go pod sta wo we wy mia ry to dłu gość 13,20 m,
sze ro kość 12,40 m, a wy so kość cał ko wi -
ta 6,5 m. W środ ku znaj du je się 20 po miesz -
czeń. Schro ny OWŚ prze waż nie bu do wa no
zgod nie z ta be la mi od por no ści, okre śla ją cy -
mi nor my wy trzy ma ło ści bu do wa nych obiek -
tów. Ta be le te na rzu ca ły od po wied nią gru -
bość ścian i stro pów. Cho rzow ski schron
wy bu do wa no w ka te go rii D, co ozna cza, że
był od por ny na po je dyn cze tra fie nia po ci ska -
mi ka li bru 220 mm lub wie lo krot ne tra fie nia
po ci ska mi 155 mm. Strop nad gór ną kon dy -
gna cją ma gru bość 1 m, strop nad dol ną kon -
dy gna cją 60 cm, ścia ny dzia ło we są o gru -
bo ści 50 lub 100 cm. Ścia na ze wnę trza
od stro ny za po la ma gru bość 1 m, a trzy po -
zo sta łe 175 cm. To nie zwy kle wiel ka i od -
por na na znisz cze nie bry ła be to nu.

Schron był ga zosz czel ny. Po sia dał roz bu -
do wa ną sieć pod ziem nych li nii te le fo nicz -
nych, któ rych re lik ty za cho wa ły się do dzi -
siaj. Wy bu do wa no go z żel be tu i do dat ko wo
za bez pie czo no ka mien nym płasz czem oka -
la ją cym je go ścia ny. Na gór nej kon dy gna cji
znaj do wa ła się ślu za prze ciw ga zo wa, war -
tow nia, po kój ope ra cyj ny, izba do wód cy i ad -
iu tan tów, ma szy now nia i po kój fil trów. Na -
to miast na dol nej kon dy gna cji umiesz czo no
izby żoł nier skie i ofi cer skie, izbę łącz no ści
oraz ma ga zy ny.

Prze zna cze nie

Obiekt wy bu do wa no ja ko sie dzi bę szta bu
puł ku for tecz ne go, któ re mu pod le ga ły ob sa -
dy po szcze gól nych schro nów bo jo wych
skła da ją cych się na OWŚ. Do wód cą Gru py
For tecz nej OWŚ był płk Wa cław Kla czyń -
ski. Za ło gi for tecz ne wcho dzi ły w skład 23
Dy wi zji Pie cho ty (sztab w Ka to wi cach)
i po dziel onej na trzy puł ki: 11pp (Tar now skie
Gó ry), 75pp (Cho rzów) i 73pp (Ka to wi -
ce). 23DP wcho dzi ła w skład Gru py Ope ra -
cyj nej „Śląsk” do wo dzo nej przez gen. J. Sa -
dow skie go. W dniu 31 sierp nia 1939 r.
w skład te go szta bu wcho dzi li płk Wa cław
Kla czyń ski, mjr dypl. Adam Szy dłow ski (szef
szta bu), ppłk dypl. Wła dy sław Sla wi czek (do -
wód ca ar ty le rii), ppłk Je rzy So choc ki (szef
for ty fi ka cji), ppłk Sta ni sław Per ko (do wód -
ca sa pe rów), kpt. dypl. Wa cław Dłuż niew -
ski (do wód ca re zer wo wej kom pa nii sa pe -
rów), kpt. Bo ni fa cy M.R. Wa li gór ski (ofi cer
ope ra cyj ny), kpt. dypl. Ju liusz Ma ria Cho -
dac ki (kwa ter mistrz), kpt. le karz we te ry na -
rii Sta ni sław Gór ski (szef służ by we te ry na -
ryj nej), kpt. Wi told Fe dak (do wód ca
łącz no ści), kpt. An to ni Sta ni sław Dłuż niew -
ski (do wód ca for tecz nej kom pa ni łącz no ści),
kpt. Ta de usz Le cie je wicz (szef szta bu ar ty -
le rii), mjr au dy tor Fran ci szek Ma niu ra (szef

są du po lo we go/służ by spra wie dli wo ści), sę -
dzio wie kpt. au dy tor Sta ni sław Pią tek i por.
au dy tor Ta de usz Me hof fer, por. Eu ge niusz
Ma rek i por. Ma rian J. Nie dziel ski (ofi ce ro -
wie ar ty le rii), kpt. Ta de usz Kru piń ski (ofi -
cer płat nik), mjr w st. sp. Wła dy sław So bol
(ko men dant Kwa te ry Głów nej Gru py) oraz
nie zna ny z imie nia i na zwi ska szef służ by
zdro wia.

Za ło ga sta ła schro nu skła da ła się
z 8 osób do wo dzo nych przez sier żan ta lub
cho rą że go. W skład za ło gi sta łej wcho dzi li
do wód ca schro nu, ma szy ni sta z po moc ni -
kiem, te le fo ni sta z po moc ni kiem oraz sek cja
go spo dar cza w skła dzie 3 osób. Sza cu je się,
że w schro nie mo gło prze by wać na wet po -
nad 30 osób. Jest to tzw. schron bier ny, któ -
ry nie peł nił ro li obiek tu bo jo we go. Je go
uzbro je niem by ły dwa ręcz ne ka ra bi ny ma -
szy no we ty pu Brow ning wz. 28. Je den mógł
być za mon to wa ny w strzel ni cy obro ny za po -
la i ob słu gi wa ny przez sek cję ochro ny szta -
bu. Dru gi znaj do wał się na wy po sa że niu sta -
łej za ło gi obiek tu. Po zo sta łe pod od dzia ły
za pew nia ją ce funk cjo no wa nie i ochro nę
szta bu zo sta ły roz lo ko wa ne w je go po bli żu.
Po ni żej schro nu na sta no wi sku po lo wym sta -
cjo no wa ła kom pa nia ochro ny szta bu, kom -
pa nia łącz no ści oraz kom pa nia go spo dar cza. 

Lo sy obiek tu

Schron naj praw do po dob niej był już ob sa -
dzo ny w pierw szej po ło wie 1939 r. Stąd do -
wo dzo no wal ka mi z nie miec ki mi dy wer san -
ta mi, któ rzy jesz cze przed wy bu chem woj ny
ata ko wa li róż ne pol skie punk ty gra nicz ne.
W pierw szych dwóch dniach wrze śnia sta -
no wił cen trum do wo dze nia ślą skich for ty fi -
ka cji. W dniu 2.09 o godz. 10.45 nie miec ki
sa mo lot zrzu cił dwie bom by w oko li cy
schro nu. Niem cy do sko na le wie dzie li o je -
go ist nie niu i lo ka li za cji. Na roz kaz do wód -
cy Ar mii „Kra ków” zo stał ewa ku owa -
ny – naj praw do po dob niej w no cy z 2 na
3.09.1939 r. Do wód ca – płk W. Kla czyń ski,
nie do cze kał koń ca woj ny. Zgi nął w no cy
z 18 na 19.09 w re jo nie dwor ca ko le jo we go
Ma zi ły na Roz to czu Po łu dnio wym. Po -
śmiert nie zo stał od zna czo ny Or de rem Vir tu ti
Mi li ta ri V kla sy. Nie daw no schron zwie dza li
miesz kań cy Ma ził i oko lic. Mie li łzy
w oczach. Do sko na le zna ją mo gi łę puł kow -
ni ka ze swo je go cmen ta rza. Te raz zo ba czy li
miej sce, gdzie do wo dził i któ re mu siał opu -
ścić. Niem cy we szli do schro nu do wo dze -
nia 3 lub 4.09.1939 r. Pierw szy z nich wrzu -
cił do ko ry ta rza gra nat. Do dzi siaj wi dać ślad
po eks plo zji…

A póź niej? Niem cy naj praw do po dob niej
uży wa li go ja ko schro nu prze ciw lot ni cze go
dla lud no ści cy wil nej. Jed nak że pod ko niec
woj ny coś tam kom bi no wa li. Do ścia ny
z wej ściem głów nym do bu do wa li ko ry tarz.
Zro bi li to dość po spiesz nie i nie chluj nie.
W ma szy now ni sku li be to no wy fun da ment
sil ni ka die slow skie go. Pod ło gę wy rów na li za -
pra wą be to no wą. Ktoś z nich od ci snął w niej
ślad swo je go bu ta. W ścia nie wy ku li otwór,
przez któ ry do pro wa dzo no gru bą wiąz kę ka -
bli te le fo nicz nych. Obok schro nu po wsta ło
zej ście do pod ziem ne go ko ry ta rza, któ re go
jesz cze nie zba da li śmy. Coś szy ko wa li…
Po woj nie schron prze ję ły pol skie wła dze.
Przez ja kiś czas peł nił ro lę schro nu prze ciw -
lot ni cze go (po dob no sa me go gen. J. Zięt ka).
Schro nem prze ciw ato mo wym nie mógł być,

bo się do te go nie nada wał. Póź niej słu żył
Obro nie Cy wil nej. W 1989 r. zo stał opusz -
czo ny. Wte dy za miesz ka li w nim bez dom ni,
a obiekt zo stał roz sza bro wa ny z me ta lo wych
ele men tów. W 1992 r. za mu ro wa no go.
Aż do 2008 r. …

Świą tecz ne otwar cie

W 2009 r. przy stą pio no do re wi ta li za cji
te go obiek tu. Po mo gły wła dze mia sta
Cho rzów, a tak że Miej ski Kon ser wa tor
Za byt ków H. Mer cik. W pierw szym eta pie
wy ko na no ro bo ty ziem ne po le ga ją ce na od -
ko pa niu ele wa cji tyl nej schro nu wraz z po -
ter ną. W 2010 r. pod kie row nic twem W. Sy -
ko sza (Pro For ta li cium) wy ko na no ko lej ny
etap prac. Usu nię to ze wszyst kich po miesz -
czeń schro nu ol brzy mie ilo ści śmie ci i gru -
zu, a z dol nej kon dy gna cji ogrom ne ilo ści wo -
dy, szla mu i mu łu. W 2011 r. wy ko na no
re mont ścian i su fi tów, a tak że za mon to wa -
no in sta la cję elek trycz ną. Wte dy mo głem za -
cząć dzia łać. 

Od 2011 r. pro wa dzi łem pra ce we wnątrz
obiek tu. Pa mię tam, że był sro gi okres zi my,
a mnie by ło w schro nie nie zwy kle cie pło.
Tyl ko trze ba by ło pra co wać. Za zwy czaj by -
łem tam sam. Od na wia łem i wy po sa ża łem
po miesz cze nie po po miesz cze niu. Wy obra -
zi łem so bie, że gór na kon dy gna cja ma być
ta ka, ja ka by ła. Po ja wi ły się więc pro ste me -
ble, ma py, te le fo ny po lo we, a tak że ofi ce -
ro wie w mun du rach z 1939 r. Oczy wi ście
mo wa o ma ne ki nach. Jest ich tam cał kiem
spo ro, bo aż 10. Dziw nie się czu łem wno -
sząc ich do środ ka, ubie ra jąc w mun du ry
i sta wia jąc na swo ich miej scach. To tak, jak -
bym tych lu dzi z po wro tem ścią gał w to sa -
mo miej sce, z któ re go kie dyś ode szli. Każ -
de go z nich…

W 2012 r. pra ce na dal trwa ły. By łem już
na dol nej kon dy gna cji. Gór na by ła prak tycz -
nie go to wa. Za mon to wa łem tam jesz cze
urzą dze nie, któ re wy da je dźwię ki pra cu ją -
cej ra dio sta cji. Sko ro sztab to sztab. Za zwy -
czaj pra co wa łem w ci szy, ale cza sa mi pro -
wa dzi łem roz mo wy z po chy lo ny mi
nad sto ła mi ofi ce ra mi. Jak by ktoś to zo ba -
czył… Dol na kon dy gna cja za czę ła na bie rać
kształ tów. Tym cza sem zbli ża ły się Świę ta
Bo że go Na ro dze nia, któ re bar dzo lu bię. Po -
my śla łem so bie – ty le lat – bez świąt.
Schron stał pu sty. Niech ma ją. To dla nich.
Dla tych, któ rzy nas wte dy bro ni li. Dla ich
pa mię ci. Na krót ko przed Wi gi lią w 2012
r. cho rzow ski schron do wo dze nia zo stał ofi -
cjal nie otwar ty do zwie dza nia. Zja wi ło się
mnó stwo lu dzi, a ja by łem dum ny. Za ma -
rzy łem so bie i uda ło się. Schron wró cił
do służ by. Od te go cza su od wie dzi ło go bli -
sko 10 ty się cy lu dzi. Je śli jesz cze go nie wi -
dzie li ście, to za pra szam. Z chę cią Wam
wszyst ko o nim opo wiem…

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”.
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O
spa ła jutrz nia w szo ku ją cym tem pie prze ista cza ła się w roz bu dzo ne przed -
po łu dnie la ta. Gło wa słoń ca szczo drze roz sy py wa ła pro mie ni ste wło sy,

któ re za wi ja jąc się w cie płe, drga ją ce kę dzio ry, wy ście ła ły zło tem szorst ka wą
po wierzch nię Ma riac kiej i baj ko wo roz ja śnia ły fa sa dy przy le głych ka mie nic.
Wzbi ja jąc się jesz cze wy żej, po wle ka ły ośle pia ją cym świa tłem do stoj ną igli cę
Ko ścio ła Ma riac kie go w Ka to wi cach. 

Wy to czy łem się z mo im przy ja cie lem Hu hym cem z jed nej z knajp wspo mnia -
ne go dep ta ku. Knaj pa ta z uwa gi na obec ność w swo jej na zwie „me du za”
i „lor ne ta” za słu gi wa ła na kla sy fi ka cję ta wer ny, ale z po wo du de fi cy tu jo du
i szme ru fal mor skich od stro ny ul. Ma riac kiej Tyl nej bra ko wa ło pod staw do ta -
kiej kla sy fi ka cji. Ow szem, jed nymi z fla go wych za ką sek lo ka lu by ły prze raź -
li wie sło ne śle dzie z ce bu lą, ale prze cież nie na zwie my „Ga jem Oliw nym” su -
per mar ke tu, tyl ko dla te go że sprze da je po strzę pio ne oliw ki w wo recz ku
wy peł nio nym męt ną cie czą. 

Nasz chód w ni czym nie przy po mi nał gra cji i wy wa że nia bry tyj skich dżen -
tel me nów wzmoc nio nych 5 o’clock tea. Po si le nie na sze po cho dzi ło od in ne go
spraw cy; eta nol cie pły mi fa la mi pul so wał w na szych tęt ni cach, ryt micz nie roz -
brzmie wał w na szych gło wach i hoj nie wy stę po wał na czo ło w po sta ci skrzą -
cych pe re łek po tu. Owe go po ran ka mój im pul syw ny (jak się póź niej do wie my)
to wa rzysz Hu hy mec wy raź nie go rzej niż ja me ta bo li zo wał tę pod stęp ną sub stan -
cję. Ja ra dzi łem so bie za ska ku ją co do brze – oży wio ny i pe łen „nie zno śnej lek -
ko ści by tu” ta necz nie i z fan ta zją stą pa łem po bru ku. 

Ubra ni by li śmy, moż na by rzec, z za uwa żal ną kla są. Ja w bia łej ko szu li ty pu
slim, wy cią gnię tej z dżin so wych spodni ty pu re gu lar, z oswo bo dzo ny mi non -
sza lanc ko dwo ma gu zi ka mi pod szy ją i oswo bo dzo ny mi rów nież dwo ma gu zi -
ka mi man kie tów. Hu hy mec w bia łych sztruk sach i w czar nej, przy le ga ją cej ko -
szu li z oswo bo dzo ny mi z ko lei gu zi ka mi trze ma, któ re wy pusz cza ły gę stą
wie cheć wło sów spod pod gar dla. Od pa sa w gó rę na sze syl wet ki przy po mi na -
ły ying –yang. By li śmy czar no –bia li, chwiej ni, roz my ci i se ce syj ni. 

Jesz cze do bre pięć go dzin wcze śniej sie dzie li śmy w „pen tho usie” Hu hym ca
(jak z czu ło ścią na zy wa łem je go za pusz czo ną gar so nie rę) znaj du ją cym się
na 10 pię trze blo ku z wiel kiej pły ty. Na sza je dy na opa lo na i za żyw na to wa rzysz -
ka nie sie dzia ła, lecz sta ła wy pro sto wa na jak stru na, szyb ko pu sto sze jąc na sto -
le. Mia ła na imię Ły skie, zna ła tyl ko ir landz ki i choć nie za bie ra ła bez po śred -
nio gło su w dys ku sji, do da wa ła nam re to rycz ne go ani mu szu. Roz ma wia li śmy
o te ma tach waż kich i szla chet nych. Oma wia li śmy fi lo zo fię Scho pen hau era
i From ma, z pa sją ana li zo wa li śmy wier sze wy bra ne Bau de la ire’a i Rim bau da,
płyn nie prze cho dząc od za chwy tu nad ko bie co ścią do osten ta cyj nej mi zo gi nii:

A kie dy z ko ści mo ich wy ssa ła szpik ca ły, 
Ja zaś zwró ci łem wresz cie ku niej wzrok omdla ły – 
Na jej miej scu uj rza łem tuż przy bo ku swo im 
Ja kiś bu kłak ośli zły, na peł nio ny gno jem! 

Hu hy mec z na masz cze niem de kla mo wał Prze mia ny wam pi ra jed ne go z rze -
czo nych po etów, wsta wał z so fy, czy nił dwa dłu gie kro ki wy kła dow cy po li ving
ro omie o za wrot nej po wierzch ni 8 m2 i roz dy ma jąc po licz ki i ob li zu jąc usta
z roz ba wie niem po wta rzał „bu kłak ośli zły”, wy wo łu jąc mo ją so li dar ną ra dość. 

– Nie ma ład nych ko biet, są tyl ko dwa ro dza je: brzyd kie i do brze uma lo wa -
ne – krzy czał bun tow ni czo, roz dra pu jąc ra ny po roz sta niu z dłu go no gą An dże -
li ką. Zna łem ten afo ryzm Osca ra Wil de’a bar dzo do brze. Zna łem i nie ukry -
wa łem po par cia dla tej mą dro ści. Za sta na wia łem się tyl ko, czy sko ro wy szła
spod pió ra pi sa rza ho mo sek su al ne go, to czy jej moc by ła tym więk sza, że nie
za bar wio na oso bi sty mi za wo da mi mi ło sny mi z ko bie ta mi, czy tym mniej sza,
że prze cież ko bie ta dla ge ja jest kon ku rent ką, a więc de pre cjo no wa nie jej jest
zro zu mia łe. 

Sie dzia łem na nie wy god nym i wy tar tym szez lon gu, trzy ma jąc z pie ty zmem
w pra wej dło ni pa pie ros (z pie ty zmem, bo to był mój dru gi szlug od trzech lat).
Ja sno błę kit na wstę ga dy mu jak wąż zyg za kiem wspi na ła się pod su fit. Z le wej
mo jej dło ni pro sto na twarz pa da ła ja sno błę kit na po świa ta ze smart pho ne’u.
Z ogrom nym zdzi wie niem prze glą da łem zna ny por tal spo łecz no ścio wy, na któ -
rym za wrot na ilość użyt kow ni ków w jed nym cza sie dzie li ła się swo im prze ży -
ciem ty pu „fe eling go ofy” nad ta le rzem ma ka ro nu lub ham bur ge rem. 

Wraz z opróż nia niem za war to ści wy so ko pro cen to we go na po ju, nie chęć
do płci prze ciw nej ustę po wa ła, rzecz ja sna, jej po now ne mu uwiel bie niu. Uwiel -
bie nie to ma ni fe sto wa ło się po dwój ną mo cą, choć przy bie ra ło po dwój nie mniej
li rycz ne wy ra fi no wa nie. 

Na mo ment ro bi li śmy prze rwę w te ma ty ce mi ło snej, aby w skró cie omó wić
ak tu al ne za gad nie nia po li tycz ne. Na 25 mi nut sta wa li śmy się nie kwe stio no -
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wa ny mi eks per ta mi w każ dej dzie dzi nie go spo dar ki i ban -
ko wo ści (ubo le wa jąc nad tym, że żad na z głów nych, opi -
nio twór czych sta cji te le wi zyj nych i roz gło śni ra dio wych
jesz cze nas nie za pro si ła do stu dia, że nie wy grze wa my się
w świe tle ju pi te rów ja ko do rad cy pa na pre mie ra i pa -
na pre zy den ta). Przez ko lej ne 10 mi nut to czy li śmy spór
o opty mal ny mo del pań stwa, Hu hy mec skrę cał ide olo -
gicz nie w le wo, ja bra łem zde cy do wa ny kurs w pra wo. Im
dra stycz niej po la ry zo wa ły się na sze sta no wi ska i im bar -
dziej na sią ka li śmy na szą Ir land ką, tym bar dziej wni kli wy
me ry to ryzm ar gu men tów ustę po wał pierw szeń stwa krwi -
stej wią sze i po gar dzie dla roz mów cy. Za war tość Ły skie
sta wa ła się już na ty le śla do wa, że śred niej wiel ko ści
mu cha mo gła by stać na jej dnie i mo czyć weń od włok bez
oba wy uto nię cia. My, za miast osią gnąć kom pro mis w na -
szej ide olo gicz nej dys pu cie, po rzu ci li śmy ru cho me pia ski
po li ty ki i pu ści li śmy ła go dzą cą oby cza je mu zy kę. Wy bór
padł na kon cert li ve Ke itha Jar ret ta: Last So lo” z To kyo
‘84 En co re. Jar rett zda wał się ro zu mieć nasz roz grza ny
stan jak nikt in ny: sza leń czy ma ra ton po kla wia tu rze, gra
w po ry wa ją cym tran sie, sta wa nie nad kla wia tu rą, i eks ta -
tycz ne skom le nie z za mknię ty mi oczy ma nad na kry wą in -
stru men tu – wszyst ko to skła nia ło nas do imi ta cji wiel kie -
go wir tu oza nad for te pia nem utka nym z po wie trza. 

Na gle czas zwa rio wał i nie moż li wie przy spie szył. Po sy -
pa ło się kil ka skocz nych i zde cy do wa nie mniej am bit nych
hi tów (do szli śmy do ta kie go wnio sku na pod sta wie mi liar -
da wy świe tleń na zna nym por ta lu z ma te ria ła mi au dio wi -
zu al ny mi), wy bie gli śmy z „pen tho use’u”, za mó wi li śmy
do roż kę, rik szę lub tuk –tuk (któż z nas pa mię ta, w ja kiej
czę ści glo bu by li śmy, ja ki to był po jazd, ile miał kół i czy
to był w ogó le po jazd) i nie wia do mo jak, zna leź li śmy się
we wspo mnia nym na po cząt ku na szej opo wie ści szyn ku. 

Los nam sprzy jał. Sko ro wy chy nę li śmy chwiej nie spo -
za ogród ka piw ne go „Lor ne ty…”, oczom na szym uka za ły
się dwie na dob ne dzieweczki o dłu gich je dwa bi stych wło -
sach, wspar te na wy so kich bu tach i zmy sło wo pły ną ce
w na szą stro nę od ul. Mie lęc kie go. Pierw sza – blon dyn ka,
wy so ka i szczu pła ob da rzo na po ry wa ją cą ar chi tek tu rą bio -
der opa sa nych ob ci sły mi, skó rza ny mi spodnia mi. Dru ga,
nie znacz nie niż sza bru net ka oku ta na czer wo ną su kien ką
ołów ko wą eks po nu ją cą nie mniej po cią ga ją co za ry so wa ne
mięk ko ści. Nie pa mię tam, kie dy ostat nio mar szem po ko na -
li śmy 20 me trów w 2 se kun dy, ale po ta kim wła śnie cza sie
zna leź li śmy się od po wied nio: ja u bo ku zmy sło wej blon -
dyn ki, Hu hy mec obok pło mie ni stej bru net ki. 

– Zie ee yy zie sie, ziew szy ny – za ga ił Hu hy mec, py ta jąc
na dzień do bry o cel ich mar szru ty, ujaw nia jąc jed nak po -
waż ną dys funk cję dyk cji i utra tę ja kich kol wiek pod staw
sku tecz ne go pod ry wu.

– Aaa wra ca my z Po om ki – nie do koń ca zro zu miaw szy
py ta nia, od po wie dzia ła bru net ka z dyk cją sła bą, ale nie naj -
gor szą.

Do bry znak – po my śla łem i zgod nie z za sa dą de mar ka -
cji ob sza rów pod bo ju, sfo ku so wa łem cał ko wi tą aten cję
na pro fi lu blon dyn ki. 

Ja kiż to był pro fil, Bo że Mi ło ści wy! Bez błęd ne ko ści po -
licz ko we i ce ra, nie ziem ski, pro sty no sek i uszka drob ne
i fi ne zyj ne jak pie roż ki. Śmia ły i wy bit ny biust. A oczy?
Cóż to by ły za oczy! Okra szo ne gę sty mi rzę sa mi, z któ rych
gór ne za wi ja ły się do gó ry, do ty ka jąc brwi, zaś dol ne zda -
wa ły się do ty kać środ ka po licz ków – jej po licz ków. Pięk -
nie wy skle pio na tę czów ka no si ła co praw da bla dy za rys
przy kle jo ne go szkła kon tak to we go, ale cóż to by ła za tę -
czów ka! Peł na, wy ra zi sta, z cha bro wym ob wo dem roz ja -
śnia ją cym się do środ ka i prze cho dzą cym w mor ski se le dyn
mi go czą cy ni czym wo da nad nie ska zi tel nie bia ły mi pia ska -
mi Kor sy ki. Słoń ce fi glar nie nur ko wa ło w tej tę czów ce, na -
da jąc jej set ki od cie ni błę ki tu i szma rag du. Ja, ja ko że

słoń cem nie by łem, ale bar dziej cie niem czło wie ka, po peł -
nia łem błąd im per ty nenc kie go za pa trze nia.

– Bo że, ja ka je stem pi ja na – po wie dzia ła pół szep tem
i ospa le blon dyn ka, prze chy la jąc się w mo ją stro nę. Dżen -
tel meń sko po spie szy łem w su kurs jej nie do ma ga ją ce mu
błęd ni ko wi, uj mu jąc le wą dło nią jej le we bio dro. Ry chło
spo strze głem, że oczy jej osnu te są mgieł ką za awan so wa -
ne go rau szu wy wo ła ne go kil ko ma szklan ka mi Pro sec co
z Ape ro lem lub wie lo ma kie lisz ka mi dro giej wód ki prze -
pi ja nej so kiem z po ma rań czy lub man go. 

Wszyst ko się zga dza ło. Pro wa dzi li śmy dia log ży wy i ra -
do sny. Na sze źre ni ce roz sze rza ły się i po do ba ły się so bie.
Po ta ki wa ła na wszyst ko, co mó wi łem. Za śmie wa ła się ser -
decz nie, szcze rząc rów niu teń kie i bie lut kie jak twa ro żek
ząb ki. Ni czym przy mil ne ko cię, tro chę od nie chce nia prze -
chy la ła gło wę i mu ska ła mój bark. Uzna łem w mig, że to
mi mo wol ne ła sze nie udzie la lo le wej mo jej dło ni peł nej le -
gi ty mi za cji do opusz cze nia się o kon dy gna cję ni żej i przy -
war cia do jej wy skle pio nej ele wa cji po łu dnio wej. 

Tym cza sem z Hu hym cem dzia ło się co raz go rzej. Ję zyk
je go le d wie był w sta nie ge ne ro wać spół gło ski:

– Pie een na je ste ee Ty yy – Hu hy mec wy ma chu jąc rę ka -
mi, wy rzu cał z sie bie zda nia na po zio mie do pie ro co ga wo -
rzą ce go dzie cię cia. Je go roz mów czy ni by ła ty leż roz ba wio -
na, co zi ry to wa na.

Od mo men tu za ga je nia mi nę ło …za wrot ne 10 kro -
ków – jed nost ka cza su sto so wa na przez pie chu rów w spo -
łecz no ściach śli ma ków gro mad nych, któ ry mi się sta li śmy.
Za sa da „spiesz się po wo li” ma te ria li zo wa ła się w prak ty -
ce. Mi ja li śmy po le wej stro nie Pi wo war nię War ka. Tro chę
da lej ja kiś ulicz ny ar ty sta z po chy lo ną gło wą, opar ty dło -
nią o po czer nia łą fa sa dę Pi jal ni Wód ki i Pi wa ochry ple wy -
krzy ki wał na jed nej sa mo gło sce żół to –po ma rań czo we
wspo mnie nie spo ży te go pół go dzi ny wcze śniej ke ba ba.

Jo an na Sty ryl ska „Uko cha ny”, 2013, ko laż, olej

sl12s56-59m  18-12-13  10:13  Strona 2



58

Je go usta by ły wą ską kiel nią, je go wie cze rza – barw nym
tyn kiem ci ska nym ob fi cie na fa sa dę ka mie ni cy. 

Wzrok nasz po zba wio ny po dzi wu dla tak cha otycz nie na -
no szo nej przez ar ty stę po li chro mii po wę dro wał na gle
na coś, co le ża ło na dep ta ku pa rę me trów od nas. Był to nie
da ją cy zna ków ży cia go łąb z za mknię ty mi po wie ka mi oto -
czo ny de li kat nym ma zem rdza wej krwi. Mo je wstęp ne
oglę dzi ny nie szczę śni ka po zba wio ne co praw da fa cho wej,
or ni to lo gicz nej ob duk cji i prób re su scy ta cji, wy klu czy ły go
ze świa ta ży wych. 

– Je eej ku, ale bied ny go łą bek. Patrz, Mo ni ka – ja ko
pierw sza za re ago wa ła z eg zal ta cją krew ka bru net ka.

– Ejjj, ale bied ny pta szek – wtó ro wa ła jej prze bu dzo na
ter mi nal nym wi do kiem blon dyn ka. Aby tro chę roz luź nić
ta na to lo gicz ną nie zręcz ność, przy wo ła łem skecz o mar -
twej pa pu dze Mon ty Py tho na. Nie ste ty na sze to wa rzysz -
ki z Po ma rań czy nie zna ły ani ske czu, ani nie wie dzia ły,
co to Mon ty Py thon. 

To, co na stą pi ło po em pa tycz nych wes tchnie niach i na -
wią za niu do ske czu, zmro zi ło nam i tak roz rze dzo ną krew
w ży łach. 

Oto Hu hy mec z sza leń czym ry kiem pod biegł do pta sie -
go tru chła i pio ru nu ją cym ude rze niem z pra we go bu ta,
wy trą cił go łę bia z po śmiert nej ka ta to nii. Ma riac ką roz darł
głu chy dźwięk kop nię cia i sze lest pór. 

– Iiiiiiiiiiiiiiii! – usły sza łem ogłu sza ją cy pisk dziew cząt,
któ re go in ten syw ność wy ora ła tu nel w mo im mó zgu mię -
dzy pra wym uchem a le wym – Go ściu, Ty je steś pier dol -
nię ty!!! 

Za nim by łem go to wy oce nić skan da licz ny czyn mo je -
go kom pa na, z otwar ty mi usta mi świad ko wa łem efek -
tyw no ści i efek tow no ści (jak ma wia ją ko men ta to rzy spor -
to wi) je go ude rze nia. Trze ba uświa do mić czy tel ni ków, że
nasz go łąb był pta kiem nie co dzien nie kor pu lent nym.

Na ty le kor pu lent nym, iż przy po mi nał skap cia łą sza ro -
bia łą fut bo lów kę ob le pio ną pie rzem. Pod kre ślę: ude rze -
nie Hu hym ca by ło tak nu kle ar ne, że pod wa ża lo pra wa fi -
zy ki. Pie kiel ne rzu ty wol ne w wy ko na niu le gen dar ne go
Ro ber to Car lo sa wy glą da ły przy tym jak wierz ga nie nóż -
ki ose ska. Pió ra pta ka eks plo do wa ły na pra wo i le wo, jak -
by przy ło żo no do nich dy na mit. Tu man dep ta ko we go ku -
rzu prze sło nił wi dok igli cy Ma riac kie go. Pió ro pusz z lo tek
i ste ró wek wy strze lił w gó rę i wi ru jąc jak ko ło wrot ki
spły nął w kie run ku ul. Świę te go Sta ni sła wa, sza re i po ły -
skli wie zie lo ne pie rze z szyi pta ka opa dły ru chem łó -
decz ko wa tym na scho dy ba ru Ka to i gę sto usła ły wej ście
do Bro wa ru Ma riac kie go.

Ptak wzbu dzo ny prą do twór czą koń czy ną Huhym ca, ani
my ślał lą do wać – na bie rał wy so ko ści, roz ry wa jąc po wie -
trze bez wład nym ło po tem, osią gał pra wie 4 me try po zio -
mu lo tu, ro to wał, ro bił sal ta i pi ru ety jak F16 (Hu hy mec
w szcze nię cych la tach, po dob nie jak ja, lu bił „krę cić ro ga -
le”, czy li pod krę cać pił kę), nikł w olśnie wa ją cym słoń cu
jak pół –mi tycz na ame ry kań ska Au ro ra, aby po ja wić się po -
now nie, chwy tał wiatr w skrzy dła, ko śla wo i nie sy me -
trycz nie roz po ście rał je w po wie trzu. Skrzy dla ty de nat,
osią gnąw szy pręd kość prze lo to wą, za wisł jak by na mo ment
w po wie trzu kil ka me trów za za pie xa mi TO DO JU TRA.
Na stęp nie pod jął pró bę twar de go lą do wa nia, wpa da jąc
w uza sad nio ne tur bu len cje w po bli żu ba ru Śru ba. Ru nął
wresz cie po sko sie na kark kil ka me trów da lej na wy so ko -
ści lo ka lu „Amne zja”, nie pró bu jąc na wet oca lić od za po -
mnie nia utra co ne go pie rza ste go okry cia. My ślał by ktoś, że
oto na stą pił kres je go po dró ży po śmiert nej. Że na stał ko niec
de le ga cji po po wietrz nym Ha de sie. Nic z tych rze czy. Go -
łąb po zba wio ny pro fe sjo na li zmu lą do wa nia (brak wy pro -
wa dze nia nóg, roz kła du cię ża ru cia ła i za ry cie dzio bem)
i po mi mo sił tar cia wy ni ka ją cych z nie czy sto ści za le ga ją -
cych na dep ta ku, kon ty nu ował nie zmor do wa nie szus
wzdłuż Ma riac kiej. Jak ogrom na mo ne ta cym ber ga ja su nął
sza leń czo do przo du. Za darł szy po wie kę, ły pał le wym
okiem na Ka to fo nię i na fio le to wy na pis Co oler, roz war tym
dzio bem po chła niał utrą co ne brze gi piz zy Len Ar te, za mia -
tał zdzie siąt ko wa ne bu tel ki i pusz ki, spi ja jąc z ich wy lo tów
reszt ki jęcz mien nych ka lo rii. Za wi sły na sta lo wej li nie
roz po star tej mię dzy Ka ko fo nią a Len Ar te spe try fi ko wa ny
gi ta rzy sta blu eso wy nie mal nie ru nął z wra że nia ple ca mi
w dół, uświa do miw szy so bie, że dla roz pę dzo ne go obiek -
tu za brak nie dłu go ści pa su star to we go. I miał ra cję. Ptak,
nie zna jąc umia ru, pruł do przo du z za wrot ną pręd ko ścią,
na ru szał ry bią eks te ry to rial ność Am ba sa dy Śle dzia, do cie -
ra jąc do naj bliż szej prze czni cy – ul. Fran cu skiej. Go łę bio -
wi by ło zu peł nie obo jęt ne, czy po nie sie zgon po raz wtó ry
pod ja zgo czą cy mi ko ła mi sa mo cho dów. Aro ganc ko, jak by
kpiąc z po wa gi śmier ci, ku prem do gó ry śmi gnął na czer -
wo nym świe tle, kon ty nu ując swój nie moż li wy rajd. Wresz -
cie na wy so ko ści Zdro wej Kro wy za czął stop nio wo wy tra -
cać pęd, a nie opo dal piz ze rii Ba ra Boo rył już tyl ko
sfa ty go wa nym dzio bem i opy lo ny mi pa zu ra mi w ko lej nych
frag men tach ko stek bru ko wych. Wy ży ło waw szy ostat nie
me try, wpół wy pa tro szo ny pta si nie bosz czyk od bił się
od pierw sze go stop nia Ko ścio ła Ma riac kie go – vis –a –vis
wie rzei świą ty ni, po wra ca jąc do swo je go pier wot ne go bez -
ru chu. Przy twier dzo ne wy so ko do bo ków ko ścio ła i strze -
gą ce je go wej ścia, dwa na pa wa ją ce gro te sko wą gro zą
masz ka ro ny, wark nę ły wście kle, od że gnu jąc go od Do mu
Pań skie go. 

Czy tel nik tej hi sto rii nie jest w cie mię bi ty i do my śli się,
że dwie cud –ko bie ty zdą ży ły już pierzch nąć z prze ra że nia
po wy bry ku pro fa na to ra zwłok Hu hym ca. Mi po zo sta ło tyl -
ko z wil go cią w oczach od wieść wzro kiem ich czmy cha ją -
ce mo de lo we ki bi cie i wy du sić ja kieś roz pacz li we mi ty ga -
cje in cy den tu Hu hym ca: 
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– Dziew czy ny, mój ko le ga jest za la ny na śmierć, ale
w okre sach trzeź wo ści to po rząd ny i wraż li wy wy kła dow -
ca aka de mic ki. Sym pa ty zu je z obroń ca mi wszel kiej flo ry
i wsze la kiej fau ny. Ko cha ptac two do lin ne i wy so ko gór skie.
Ostro prze ciw sta wia się wy cin ce pusz czy i wspie ra ak ty wi -
stów Gre en pe ace’u. 

Po zo sta li śmy sa mi. Czu łem skraj ne obrzy dze nie do mo -
je go to wa rzy sza, któ ry szcze rzył zę by, rzę ził pod no sem,
ce dząc nie zro zu mia łe ba li wer nie, na pa wa jąc się swo im
pił kar sko –or ni to lo gicz nym osią gnię ciem. Czu łem
współ czu cie i ckli wość wo bec spro fa no wa ne go cia ła pta -
ka, któ ry nie do cze kał w spo ko ju swo ich ostat nich chwil,
lecz zo stał ab sur dal nie wy trą co ny ze swo je go ka ta fal ku bez
pod wyż sze nia. Kto kol wiek był pod wpły wem (a każ dy
był pod wpły wem), ten wie, że wraż li wość i uczu cio wość
po tę gu je się w ta kich mo men tach. 

Im dłu żej jed nak ana li zo wa łem po śmiert ną apa ry cję pta -
ka i je go prze dziw ną po dróż in du ko wa ną wi go rem Hu hym -
ca, tym bar dziej ga sły mo je emo cje, a współ czu cie ulat nia -
ło się jak kam fo ra. W ich miej sce od zy ski wać za czę ła
błysk, po zor nie tyl ko przy ćmio na, ża rów ka me go umy słu.
Obu dził się we mnie kry tyk, cy nik i wresz cie śled czy. Po -
sta no wi łem prze pro wa dzić chłod ną ana li zę. Za czą łem sta -
wać py ta nia i wy snu wać wnio ski na pod sta wie za sta nych
prze sła nek. 

Co ro bi ły zwło ki go łę bia o tej po rze na Ma riac kiej? Mu -
siał wszak wy zio nąć du cha nie daw no, a więc nad ra nem,
sko ro służ by po rząd ko we lub za rząd cy bu dyn ków nie usu -
nę ły cia ła. Cze mu nie spę dził no cy na gru bej ga łę zi kasz -
ta na jak przy kład ny pta si oby wa tel? Cze mu, świe żo prze -
bu dzo ny, nie ha sał o brza sku w spo wi tych za ran ną mgłą
grzę za wi skach Do li ny Trzech Sta wów? Cze mu na ło nie na -
tu ry nie to czył kul tu ral nych po ga wę dek ze sły ną cy mi z ele -
gan cji i bły sko tli wo ści ko sa mi ubra ny mi w pięk ne czar ne
fra ki? Sko ro był na Ma ry nie, to zna czy, że mógł być po spo -
li tym łaj zą i mo czy mor dą. Sko ro je go zwło ki le ża ły od stro -
ny ul. Mie lęc kie go (no ta be ne, to był do wód bez sprzecz ny
że go łąb był sam cem), by ło wy so ce praw do po dob ne, że
ner wo wo za pusz czał się w oko li ce szem ra nych lo ka li,
omia ta jąc wzro kiem pa nie kro czą ce z ja sny mi pa ra sol ka -
mi bez wzglę du na wy stę po wa nie opa dów at mos fe rycz -
nych. Je śli tak by ło, to miał my śli wsze tecz ne i był skłon -
ny do grze chu – mo że cu dzo łó stwa. Bo czyż nie mógł
mieć ro dzi ny? Mógł. Czy cze ka ła na nie go w le śnej dziu -
pli po rząd na i skrom na sier pów ka z wia nusz kiem nie do -
kar mio nych go łę bią tek? Cze muż ze swo ją la to ro ślą nie
słu chał wie czor nej au dy cji w pta sim ra dio o go dzi nie 7 i nie
cho dził spać o 9 go dzi nie maks jak Pan Bóg przy ka zał? Czy
za miast te go uwo dził mło de, smu kłe go łę bi ce, stro sząc
sze ro ko pió ra i gru cha jąc ni skim ba ry to nem? Czy w wy ni -
ku ta kie go flir tu spół ko wał z ni mi w ocie nio nych po dwó -
rzach ka mie nic Ma riac kiej, Śród miej skiej, Dy rek cyj nej,
mię dzy ciem no sza ry mi bry ła mi śmiet ni ków? Jak czy tel nik
pa mię ta, go łąb był pta kiem za żyw nym. Z ak tyw no ścią
spor to wą był więc na ba kier; był żar ło kiem, miał wiel ki
spust i wy że rał bez umia ru reszt ki po sił ków spa da ją cych
z dło ni ludz kich by wal ców dep ta ku. Tu sza, któ rą ob rósł nie
mo gła wziąć się z ni cze go. By ło pra wie pew ne, że mo czył
dziób w nie do pi tych lub wy la nych trun kach. Roz dę ty

brzuch i ku per, skle jo ne nie chluj ne pie rze by ły za pew ne ta -
kie go sty lu ży cia kon se kwen cją. Był więc nie chluj ną pta -
sią ko lu bry ną, któ rej za bra kło na wet re flek su, aby unik nąć
roz je cha nia przez nad jeż dża ją cy ro wer lub rik szę re kla mu -
ją cą dan cing dla mi le nial sów. Czym się za tem trud nił?
Naj praw do po dob niej ni czym. Wał ko nił się, gar dząc pra cą.
Za miast mo zol nie szu kać pę dra ków w piasz czy stej gle bie
La su Murc kow skie go, próż nia czo wy cze ki wał dar mo we go
wik tu z miej skich tro tu arów. Czy na le żał do ma fii go łęb -
ni ko wej, a co za tym idzie, czy zdra dzał przy ja ciół, sprze -
da jąc ich wła ści cie lom go łę bi pocz to wych za ludz kie srebr -
ni ki lub garść sfer men to wa ne go ziar na? Czy miał
co kol wiek wspól ne go z ka ta stro fą bu dow la ną na Mię dzy -
na ro do wych Tar gach Ka to wic kich go łę bi pocz to wych
w Cho rzo wie w 2006? Czy za nie dbu jąc swo je cia ło i osła -
bia jąc od por ność, na ra żo ny był na in fek cje wi ru so we, a tym
sa mym, czy roz sie wał np. pta sią gry pę wśród swo ich
współ bra ci, a co gor sze, wśród ga tun ku ludz kie go? Na każ -
de py ta nie, na każ de spo strze że nie sta wia łem zde cy do wa -
ną od po wiedź: TAK. 

Z śled cze go sta łem się sę dzią i ja ko sę dzia wszyst kich in -
stan cji orze kłem pra wo moc nie je dy ny słusz ny wy rok:
„Win ny”.

Grzesz nik z ro dzi ny go łę bio wa tych le żał te dy u stóp ko -
ścio ła, wier ni obo jęt nie mi ja li roz czo chra ną pa dli nę, wcho -
dząc na przed po łu dnio wą mszę. Ani Ko ściel ny, ani ce le -
brans mszy po ran nej nie kwa pi li się z wyj ściem
przed ko ściół, aby go po bło go sła wić lub w nad zwy czaj nym
ak cie mi ło sier dzia we tkać w dziób pta sie go grzesz ni ka
spóź nio ny wia tyk. 

Spoj rza łem na Hu hym ca. Wy glą dał jak kom plet ny idio -
ta i nie peł no spraw ny czło wiek, któ ry wciąż oka zy wał swo -
ją ra dość, po chy la jąc się nad pta kiem i oce nia jąc dy stans ja -
ki po ko nał. Po my śla łem jed nak: a mo że przez udo
Hu hym ca bez je go świa do mo ści prze biegł spra wie dli wy,
ale mi ło sier ny prąd Pa na Bo ga? A mo że Hu hy mec stał się
bez wied nym in stru men tem bo skim po spo ży ciu te go, co
w ję zy ku an giel skim zwie się „spi rit”? Cze mu nie do ko pał
go łę bia, na sze go bra ta mniej sze go – jak mó wi Pi -
smo – do wrót ko ścio ła pod sam oł tarz, sko ro do ko pał go
tak da le ko? A mo że go łąb zo stał wskrze szo ny ki ne tycz nym
wstrzą sem? A mo że po na szym odej ściu, roz kle ił dwie po -
wie ki, otrze pał się, i wspie ra jąc się nie zbor nie o pra we
skrzy dło, wspiął się po stop niach i do kuś ty kał do ostat niej
ław ki? A mo że ry su jąc pa zu ra mi lśnią cą po sadz kę świą ty -
ni do brnął pod sam oł tarz i skru szo ny legł krzy żem
na oczach wier nych? Te go się ni gdy nie do wie dzia łem. Ro -
ze szli śmy się do do mu.

Wie czo rem Hu hy mec za dzwo nił do mnie i za miast
„cześć” za chryp nię tym gło sem rzekł:

– Sta ry, nic nie pa mię tam. Co my ro bi li śmy na tej Ma ry -
nie?

Za nim chcia łem za cząć zda wać mu re la cję, po chwa lił się,
że był u ro dzi ców na ko la cji. Mat ka „udu si ła” mu pysz ne
go łąb ki i po la ła je ob fi cie czer wo nym jak krew so sem po -
mi do ro wym.

Do dał, że bar dzo mu się od bi ja ko la cją.

■

GRZE GORZ WIL CZEK – ab sol went fi lo lo gii an giel skiej. Przez kil ka lat lek tor ję zy ka an giel skie go w ślą skich szko łach
pry wat nych i na uczel niach wyż szych. Na stęp nie tłu macz eta to wy w wio dą cych fir mach z bran ży mo to ry za cyj nej i hut ‐
ni czej. Od dzie się ciu lat pra cu je w bran ży in for ma tycz nej, obec nie ja ko kie row nik ds. roz wią zań tech nicz nych in fra ‐
struk tu ry IT dla klien tów za gra nicz nych w biu rze pro jek to wym. W trak cie stu diów pu bli ko wał fe lie to ny do ga ze tek
stu denc kich (np. dla ma ga zy nu dla stu den tów „Su ple ment” w Ka to wi cach i „Kam pus” w Ryb ni ku). Mi ło śnik ję zy ków
ob cych, spo tkań mię dzy na ro do wych, wiecz nie cie ka wy świa ta, ce nią cy po czu cie hu mo ru. Na ło go wo upra wia sport.
Od po nad sze ściu lat na sta łe zwią za ny z Ka to wi ca mi.
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60

W
do brze pro spe ru ją cych spo łe czeń stwach
kul tu ra nie by wa umiesz cza na na po -

śled nim miej scu. A je śli kul tu ra ma się wy -
śmie ni cie, to i li te ra tu ra na ta kiej za sob no -
ści ko rzy sta. Mo gą to być bar dzo ba nal ne
zda nia, ale wca le nie mu szą! Przez ca łe dłu -
gie ży cie za sta na wia łem się, dla cze go tyl ko
w mo men tach groź nych i apo ka lip tycz nych
(dla mnie ta kim okre sem by ła dru ga woj na
świa to wa i bom bar do wa nie mo je go do mu
przez na past ni ków i – na po cząt ku 1945 ro -
ku – alian tów) po wra ca my do skar bu na ro -
do we go, ja kim jest dzie dzic two kul tu ral ne.
Pa mię tam, że tuż po woj nie am bit nie dru ko -
wa no 60 to mów dzieł Hen ry ka Sien kie wi cza
(1948-1955), 52 to my Eli zy Orzesz ko wej
(1947-1953), 29 to mów Bo le sła wa Pru sa
(1948-1950), 16 to mów Ada ma Mic kie wi cza
(1948-1955), 12 to mów Ju liu sza Sło wac kie -
go (1949) czy 24 to my Ste fa na Że rom skie -
go (1947-1955, t. 1-23, 26). Nie za wsze by -
ło to ła twe i oczy wi ste, bo już za pis
bi blio gra ficz ny, do ty czą cy Pism Że rom -
skie go, świad czy o tym, iż nie opu bli ko wa -
no wte dy ze wzglę dów cen zu ral nych wszyst -
kich utwo rów au to ra Sno bi zmu i po stę pu czy
Na pro bo stwie w Wy szko wie (na mar gi ne sie:
wspo mnie nie In me mo riam Ta de usza Mi ciń -
skie go mo gło po ja wić się do pie ro w Dzie łach
z ro ku 1963, a esej Sno bizm i po stęp oraz re -
por taż z woj ny pol sko -so wiec kiej Na pro bo -
stwie w Wy szko wie – uka za ły się w 26 to mie
Pism ze bra nych z ro ku 2017). 

Dziś nie ma my kło po tu (po mi jam wy jąt -
ko we sy tu acje) z do tar ciem do tek stów kla -
sy ków, ale nie wszyst kie edy cje by wa ją sta -
ran ne i po praw ne: naj lep szym wyj ściem jest
przy go to wa nie wy da nia kry tycz ne go, w któ -
rym roz wią zu je się fun da men tal ne pro ble my
edy tor skie, ta kie jak: wy bór pod sta wy prze -
dru ku, usta le nie wła ści we go brzmie nia tek -
stu; wska zu je się tu rów nież hi sto rię po wsta -
wa nia utwo ru, a na wet dzie je przy ję tych

i od rzu co nych emen da cji, czy li ulep szeń
i zmian, pro po no wa nych przez ko lej nych ba -
da czy. Chcę przy bli żyć czy tel ni ko wi te in te -
re su ją ce zja wi ska – nie kie dy: iście de tek ty -
wi stycz ne za sadz ki i pu łap ki – na przy kła dzie
trzech ksią żek: wy bra ne go to mu Dzieł wszyst -
kich Cy pria na Nor wi da, Pism roz pro szo -
nych Ta de usza Mi ciń skie go oraz Pism ze bra -
nych Ste fa na Że rom skie go. 

Nor wid do cze kał się jesz cze w la -
tach 1971-1976 wy da nia Pism wszyst kich
w 11 to mach, opra co wa nych przez Ju liu sza
Wik to ra Go mu lic kie go. Ozna cza to, że pod -
ję ta przez To wa rzy stwo Na uko we Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go Ja na Paw -
ła II ini cja ty wa przy go to wa nia po 30 la tach
no wej edy cji Dzieł wszyst kich sztuk mi strza
spod Ra dzy mi na (za pro jek to wa na na 17 to -
mów, z któ rych do 2018 ro ku ma my już 7
pięk nych ksią żek) jest uda ną pró bą ulep sze -
nia po przed niej pu bli ka cji. Ta kie me lio ro wa -
nie i ko ry go wa nie po my łek i nie do pa trzeń
wcze śniej sze go ba da cza jest moż li we dzię -
ki te mu, że nad edy cją pra cu je ze spół spe cja -
li stów, ma ją cy w za sa dzie nie ogra ni czo ny
czas na swo je prze my śle nia i cy ze lo wa nie
brzmie nia tek stu Nor wi do we go. Przy kład: Jó -
zef Fert w ro ku 2004 wy dał Va de -me cum
(czy li istot ną część dru gie go wo lu mi nu za -
po wia da nych Wier szy) w tej sa mej ofi cy nie
KUL, ale wca le nie śpie szy się z dru kiem ca -
łe go dwu czę ścio we go blo ku li ry ków! Ist nie -
je w In ter ne cie ży wy i roz dy sku to wa ny Sa -
lon i blog ba da czy, mi ło śni ków i opo nen tów
twór czo ści Cy pria na Nor wi da (nor wi dia na.
blog spot. com), po moc ny w ko men to wa niu
wy da rzeń hi sto rycz nych (re aliów) w bio gra -
fii i dzie łach po ety. W koń cu naj waż niej szy
jest fakt, iż pod ję to de cy zję o kry tycz nym
opra co wa niu tek stów, czy li uka zy wa niu
wszel kich róż nic or to gra ficz nych bądź in ter -
punk cyj nych w ory gi nal nych i ko lej nych pu -
bli ka cjach utwo rów Nor wi da. 

JERZY PASZEK

P O ‐G W A R K I  P R O F E S O R A
Nie naj mniej istot ną kwe stią jest roz sze -

rze nie wy mia rów bi blio lo gicz nych edy cji:
Go mu lic kie mu wy star czy ło 11 to mów, a ze -
spół pod kie row nic twem Ste fa na Sa wic kie -
go pla nu je o 6 to mów wię cej! Przy no si to
oczy wi ste i wy mier ne ko rzy ści! Jed ną z nich
bę dzie ozda bia nie po szcze gól nych utwo -
rów „przy na leż ny mi” im ilu stra cja mi. Jest to
wspa nia le uwi docz nio ne w Kla ry Na gnio -
szew skiej sa mo bój stwie. Tra ge dii, gdzie ca -
ła hi sto ria mie ści się na trzech stro ni cach, po -
sia da ją cych ry sun ki piór kiem po ety
in kor po ro wa ne i wcią gnię te w wy dru ko wa -
ną nar ra cję: zda niu „gdy nóż bra ła w rę kę”
to wa rzy szy ob ra zek ku chen ne go no ża (Cy -
prian Nor wid: Dzie ła wszyst kie. T. VII: Pro -
za. [cz.] I. Oprac. Ro ści sław Skręt. Lu -
blin 2007, s. 157). Dru gą ko rzy ścią, mo im
zda niem, jest tu wy god niej szy dla czy tel ni -
ka po dział ob szer ne go to mu VI (w oprac. Go -
mu lic kie go) na mniej sze wo lu mi ny (nb., to -
my VI i VII edy cji wcze śniej szej
roz miesz czo ne ma ją być w dwu dzia łach:
trzy to mo wej pod se rii Pro za oraz dwu to -
mo wej – No tat ki). 

Dzię ki tym edy tor skim za bie gom, czy ta -
jąc oma wia ny tom spo ty kam i po rów nu ję naj -
wcze śniej sze utwo ry pro za tor skie Nor wi da
z tek sta mi przed śmiert ny mi. Opo wia da nie
Ła ska wy opie kun, czy li Bar tło miej Al fon sem
zo sta ło ogło szo ne w ro ku 1840 (Nor wid uro -
dził się w ro ku 1821) w „Prze glą dzie War -
szaw skim Li te ra tu ry, Hi sto rii, Sta ty sty ki
i Roz ma ito ści” (t. I, z. 4, s. 369-395), na to -
miast tzw. „te tra lo gia wło ska”, czy li no we -
le: Styg mat, „Ad le ones!”, Ta jem ni ca Lor da
Sin gel worth oraz Ostat nia z ba jek, po cho dzą
naj pew niej z dwu koń co wych lat ży cia po -
ety, czy li 1882-1883. Nor wid na sprze da ży
te tra lo gii chciał za ro bić (by opła cić wy jazd
na Po łu dnie, gdzie mógł by wró cić do zdro -
wia), więc sta rał się pod jąć in te re su ją ce te -
ma ty i pi sać nie „hie ro gli fa mi” (co mu sta -
le za rzu ca no!), lecz dow cip ny mi sło wy.
Gdy czy tam po cząt ko we dwa zda nia Styg ma -
tu, to mu szę do strzec in wer sje skład ni i kon -
cep ty ety mo lo gicz ne, któ re nie za chę ca ją
do lek tu ry: „Po dob no, że z za dań czyn no ści
czło wie ka naj nie win niej szym i naj pięk niej -
szym, a pew no, że naj cie kaw szym w zna cze -
niu swo im, jest za da nie te: że by pójść zo ba ‐
czyć się z kim – lub od -zo ba czyć się – zro bić
wi zy tę. Ka płań stwo w tym jest czło wie czeń -
stwu przy ro dzo ne i jest po tocz ny ob rzą dek
ce re mo nia łu w na tu rze ży cia le żą cy” (Nor -
wid: Dzie ła wszyst kie, op. cit., s. 173,
podkr. C.N.). 

Zu peł nie ina czej – pro ściej i skła dnio wo
przej rzy ście – wy glą da prze mo wa bo ga te go
puł kow ni ka Ja na Drąż kow skie go (na zwi sko
nie szla chec kie chy ba?) do ubo gie go Bar tło -
mie ja So chy, któ rym po se sjo nat miał się opie -
ko wać, gdyż otrzy mał „uciu ła ny grosz”
od oj ca te goż Bar tło miej ka (nie Bart kiem go
bo wiem na zy wa no, lecz tym po waż niej -
szym – dwu znacz nym? – zdrob nie niem):
„Sy nu mój, ja wy szu ka łem w me try ce two -
je go uro dze nia, że cię nie Bar tło mie jem, ale
Al fon sem na pierw sze imię ochrzczo no…
chodź więc w mo je ob ję cia, uszczę śli wio ny
mło dzień cze, al bo wiem w dniu dzi siej szym
nie tyl ko od zy ska łeś klej not ro dzin ny, ale na -
by łeś jesz cze nie po spo li te go imie nia i zna -
cze nia w świe cie. Al fon sie, kwi ta z na mi!”
(op. cit., s. 30, podkr. C. N.). Uwa żam, że lep -
sze i śmiesz niej sze (przez łzy!) jest to de biu -
tanc kie i pra wie au to bio gra ficz ne opo wia da -
nie niż wy si lo ne no wel ki z cy klu
„wło skie go”. Tu też do strze gam grę słów
w wy ra zie „imie nia” (po ro syj sku: ‘ma ją tek,
mie nie”) i „Al fon sie”, co już wte dy mia ło ru -
basz ne ko no ta cje. Dy gre sja: „za do sy ću czy -

Dzie ła wszyst kie:
ze bra ne czy że bra ne? 

(Nor wid – Mi ciń ski – Że rom ski) 
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nie nie” (op. cit., s. 21) każ de mu skra bli ście
przy po mi na o słyn nym, rzad kim roz kaź ni -
ku: „za do sy ću czyń myż” z naj lep szych kom -
po zy cji gry (w) scrab ble! 

Z twór czo ścią Ta de usza Mi ciń skie go jest
zu peł nie ina czej niż z do rob kiem Nor wi da.
Ni by dwaj tak sa mo „hie ro gli ficz ni” po eci,
ale mło do po la nin nie ma swo je go kla nu w In -
ter ne cie. Książ ki o Mi ciń skim nie są licz ne,
a je go ba da czy moż na po li czyć na pal cach
jed nej rę ki! Są to przede wszyst kim: Je rzy Ty -
nec ki, Te re sa Wró blew ska -Kłos so wicz, Woj -
ciech Gu tow ski, Jan Pro kop, Ta de usz Link -
ner. Po praw nie wy da no wier sze i po ema ty
au to ra po wie ści pt. Nie to ta (Pro kop, Gu tow -
ski), czte ry to my dra ma tów (Wró blew ska -
-Kłos so wicz; po zo stał do oprac. tom pią ty),
jed ną po wieść (Gu tow ski oprac. Xię dza
Fau sta). Te raz po ja wił się w oka za łej for mie
po li gra ficz nej tom pierw szy Pism roz pro szo -
nych pod red. Mar ci na Baj ki i Ja ro sła wa Ław -
skie go: Ese je i pu bli cy sty ka. 1896-1908.
Wstęp, oprac. tek stów i przy pi sy: Mar cin Baj -
ko i Woj ciech Gu tow ski. Bia ły stok 2017,
s. 576. Ca łość ma się skła dać z czte rech to -
mów, a w tym ostat nim po ja wią się Po ezje
roz pro szo ne. 1896-1918 w ro ku 2019.

Tek sty Mi ciń skie go prze szły do le gen dy
po lo ni stycz nej, ja ko skraj nie nie zro zu mia łe
i nie do zro zu mie nia. Co praw da, nie trze ba
znać san skry tu, by czy tać te wier sze i pro zę
(jak do ma gał się od swo je go dok to ran ta
prof. Sta ni sław Za bie row ski), ale ję zy ki eu -
ro pej skie, a w tym i hisz pań ski (oraz ro syj -
ski), do sko na le. Trwa na przy kład dys pu ta,
czy ty tuł dra ma tu Mi ciń skie go Noc ra bi no -
wa ozna cza po rę wietrz ną i burz li wą, czy
też – czer piąc ze sko ja rzeń bia ło ru skich, gdzie
„ra bi na” to ‘ja rzę bi na” – cho dzi o noc „ja rzę -
bi no wą” (T. Mi ciń ski: Utwo ry dra ma tycz ne.
T.I: Noc, Noc ra bi no wa, Ki jo mo ri, Kniaź Pa -
tiom kin […]. Wy bór i oprac.: Te re sa Wró blew -
ska. Kra ków 1996, s. 340). Gdy po eta wy mie -
nia pra daw ne pol skie ple mio na – „wy gi nę li
We ne dzi, Ser bo wie, Lu ty cy, Re trza nie, Wil -
cy, Aisty, Ru gia nie” (T. Mi ciń ski: Pi sma roz -
pro szo ne, op. cit., s. 279) – to pew nie ma
na my śli m.in. ta jem ni cze (tak że dla ko men -
ta to ra) ple mię Bo cia nów, gdyż to wła śnie zna -
cze nie ma po ro syj sku sło wo „aist”. Nie wiem,
dla cze go epi tet zło żo ny „ty sią cz no zło ta
mu zy ka” (op. cit., s. 319) mu si być pi sa ny roz -
łącz nie? Do ob ja śnie nia słów „sunt la cri mae
re rum” (op. cit., s. 407) do dał bym in for ma -
cję, iż słyn ny ten cy tat po cho dzi z pierw szej
księ gi Ene idy We rgi liu sza. Ale na wet czy ta -
jąc za sad ni czo do brze i po praw nie od two rzo -
ne tek sty ese jów mło de go pu bli cy sty, sta le
ma my wąt pli wo ści, czy na dą ża my za pa te -
tycz nym sty lem au to ra ma ni fe stu Do źró deł
pol skiej du szy (od czyt z 1903 ro ku): 

„I Bo gu przed tron rzu cić mo że my, jak
gwiaź dzi ste sztan da ry zdo by te nad pie kłem,
po ezję na szą, któ ra do się gła Hi ma laj skich
wy żyn w Im pro wi za cji, w Iry dio nie, w Kró -
lu -Du chu, w Po pio łach. 

Sta je my prze to nie jak go łę bi ce, lecz jak
wę że – wzdę te, nie me i uzbro jo ne żą dłem

śmier ci – wchło nąw szy ca ły ból zie mi,
po któ rej rzu ce ni w proch peł za li śmy pier -
sią – wra ca my przed wro ta ol brzy mie, śpi -
żo we od zy ska ne go Ra ju, gdzie błysz czą
gwiaz dy, gdzie szu mią oce any, gdzie są
dzie wi cze la sy wia ry nie śmier tel nej i Roz -
ja śnio nej Ta jem ni cy” (op. cit., s. 233). 

Jak już wspo mi na łem, współ cze śnie wy -
cho dzą Pi sma ze bra ne Ste fa na Że rom skie go.
Od wy dru ko wa nia pierw sze go to mu z Opo -
wia da nia mi (1981) do ro ku 2017 wy da -
no 32 książ ki z 40-to mo wej ca ło ści: brak tyl -
ko Dzien ni ków (t. 27-33) i su ple men to we go
to mu, ma ją ce go przy nieść no wo od kry te li -
sty pi sa rza, a przede wszyst kim ko rek ty błę -
dów, ja kie za kra dły się do opu bli ko wa nych
już wo lu mi nów. Dla cze go tę ko lek cję prof.
Ta de usz Kłak okre ślił (w roz mo wie sprzed po -
nad 30 lat) „pi sma mi [wy] że bra ny mi”?
Miał chy ba na my śli i po wol ność uka zy wa -
nia się ko lej nych to mów w okre sie sta nu wo -
jen ne go, ale i wal kę z cen zu rą (w oma wia -
nym cza sie w dru kach pod ziem nych
wie lo krot nie uka zy wał się re por taż Na pro -
bo stwie w Wy szko wie; sam w „Gło sie Ślą sko -
-Dą brow skim” za mie ści łem ten tekst z krót -
kim ko men ta rzem). Nie prze wi dział Kłak, iż
z po wo dów fi nan so wych na po cząt -
ku XXI wie ku wy daw nic two „Czy tel nik” zre -
zy gnu je z pu bli ko wa nia to mów z po wie ścia -
mi, dra ma ta mi, pu bli cy sty ką i dzien ni ka mi
pi sa rza, kon cen tru jąc się na edy cji 6 to mów
Li stów w opra co wa niu Je rze go Zdzi sła wa
Adam czy ka (t. 34-39 wy da no w la tach 2001-
2010). Do pie ro w dru giej de ka dzie stu le cia
uka za ła się na kła dem In sty tu tu Ba dań Li te -
rac kich pod se ria „Pi sma spo łecz ne i wspo -
mnie nia” (t. 24-26, War sza wa 2015-2017,
oprac. J.Z. Adam czyk), a tak że: Suł kow ski.
„Po nad śnieg biel szym się sta nę” (t. 21, War -
sza wa 2016, oprac. Gra ży na Le gut ko), Wal -
ka z sza ta nem (t. 16-18, War sza wa 2014-2016,
oprac. Be ata Utkow ska), Dzie je grze chu
(t. 12-13, War sza wa 2015, oprac. Elż bie ta Ja -
wor ska), Wi sła. Wiatr od mo rza. Mię dzy mo -
rze (t. 5, War sza wa 2012, oprac. Zbi gniew
Go liń ski), Bia ła rę ka wicz ka. Tu roń (t. 22,
War sza wa 2017, oprac. Ju sty na Ko ło dziej -
czyk, B. Utkow ska). 

Na le ży do dać, iż po cząt ko wo re dak to rem
na czel nym Pism ze bra nych był Go liń ski,
a po je go śmier ci (2008) ste ry ka pi tań skie ob -
jął Adam czyk, przy go to wu ją cy do dru ku „try -
lo gię mor ską” Że rom skie go (ma szy no pis
edy cji sprzed ro ku 2000 zo stał prze kształ co -
ny w wy druk kom pu te ro wy do pie ro w 2012
ro ku pod okiem Adam czy ka). Trwa ją pra ce
nad Dzien ni ka mi. 

Wy daw nic two KUL uprzej mie pro si czy -
tel ni ków Dzieł wszyst kich Nor wi da o wspar -
cie swej fun da cji w chwi li roz li cza nia tzw. „pi -
tów”, czy li co rocz nych spra woz dań
fi nan so wych. Wy daw cy Pism roz pro szo nych
Mi ciń skie go uzy ska li grant, tak jak i IBL na Pi -
sma ze bra ne Że rom skie go. Że bra nie wszak -
że za czę ło się jesz cze w XX wie ku, gdy „Czy -
tel nik” zre zy gno wał z pu bli ko wa nia pod se rii
„Bru lio ny”, czy li m.in. z utrwa lo nych w ma -

szy no pi sie (spo rzą dzo nym przez prof. Go liń -
skie go) rę ko pi sów Po pio łów. Pró bę omi nię -
cia tej nie szczę snej de cy zji pod ję ła wy daw -
czy ni Bia łej rę ka wicz ki (t. 22 Pism ze bra nych).
Oto ma my dziś do dys po zy cji obok bru lio no -
we go rę ko pi su te go dra ma tu -kry mi na łu aż dwa
czy sto pi sy, z któ rych je den był wy zy ska ny
w do tych cza so wych pra cach edy tor skich,
a dru gi – prze cho wy wa ny w dwu ze szy tach
w zbio rach Bi blio te ki Na ro do wej – nie był sze -
rzej do tąd zna ny. Ju sty na Ko ło dziej czyk do -
szła do wnio sku, iż pi sarz, prze pi su jąc dwu -
krot nie wła sne bru lio ny, tak czę sto
prze kształ ca brzmie nie tek stu swe go ma nu -
skryp tu, iż na le ży w za sa dzie prze dru ko wać
oba czy sto pi sy. Jest to smacz na i pysz na grat -
ka dla ba da czy sty lu i ję zy ka Że rom skie go!
Po dam kil ka przy kła dów ta kich rów no le głych
ście żek nar ra cji w oma wia nym kry mi nal nym
dra ma cie: „mur cmen tar ny z ob łu pa nym
dasz kiem z czer wo nej da chów ki […] Szczyt
słu pa na kry ty ma łym da chem” (s. 7) – „mur
cmen tar ny z ob łu pa nym dasz kiem z czer wo -
nej da chów ki […] Szczyt słu pa na kry ty dasz ‐
kiem” (s. 195); „Ki snę tu, ocze ku ją cy na was”
(s. 7) – „Ki snę tu, cze ka ją cy na was” (s. 195);
„To ci Mag da da ła na ter min mo je gryp sy?”
(s. 8) – „To ci Mag da da ła na ter min mo je
słów ko.” (s. 196); „W ga wie dzi ludz kiej”
(s. 11) – „W mo tło chu ludz kim” (s. 198,
podkr. J. P.). Nie są to wiel kie zmia ny, ale moż -
na z nich wy wnio sko wać, jak sze ro ka by ła pa -
le ta środ ków sty li stycz nych pi sa rza! Jed no, co
mnie za sta na wia: skąd ban dzior (ana gram:
zbrod nia!) Ryp ski w jed nym czy sto pi sie
(s. 8, 9) i w dru gim (s. 196) wziął rzad ki wy -
raz „tum” („Tum was, bra cisz ko wie, ze -
gnał.”)? Czyż by z gry słów Ży wych ka mie ni,
gdzie raz cho dzi o ka te drę, a in nym ra zem
o skrót okre śle nia „tu je stem”? Tak lek tu ry au -
to ra wpły wa ją na elo kwen cję po dej rza nych
„ele men tów”! 

W po in cie mo ich wy wo dów chcę stwier -
dzić, iż wszel kie po rząd ne i po żą da ne dzie -
ła ze bra ne pi sa rzy (i te ko rzy sta ją ce z gran -
tów, i te od wo łu ją ce się do dat ków
czy tel ni ków) uka zu ją się po wo li, bez zbyt -
nie go po śpie chu, któ ry jest tu nie wska za ny;
zo bacz nie chluj ne edy cje ju bi le uszo we Że -
rom skie go: Utwo ry epic kie Ste fa na Że rom -
skie go wy da ne w dzie sią tą rocz ni cę od ro dze -
nia Pań stwa Pol skie go (Wi sła. Mię dzy mo rze.
War sza wa – Kra ków 1929, s. 102); Utwo ry
dra ma tycz ne Ste fa na Że rom skie go wy da ne
w dzie sią tą rocz ni cę od ro dze nia Pań stwa Pol -
skie go (Tu roń. War sza wa – Kra ków 1929,
s. 152); Utwo ry pu bli cy stycz ne Ste fa na Że -
rom skie go wy da ne w dzie sią tą rocz ni cę od -
ro dze nia Pań stwa Pol skie go (Bi cze z pia sku.
Pro jekt Aka de mii Li te ra tu ry Pol skiej. In ter
ar ma. War sza wa – Kra ków 1929, s. 124 + 58
+ 76, czy li skła dan ka trzech od dziel nie wy -
da nych po przed nio dru ków). Grunt, że dzie -
ła ze bra ne wy cho dzą i to so lid nie, pre cy zyj -
nie i grun tow nie opra co wa ne! Ha słem ta kich
edy cji win ny być sło wa: Kom plet nie i kom -
pe tent nie!

■
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D
ru gi tom Mo ni ki Sa dow skiej Na czyn ka
i de men cje zwra ca uwa gę czy tel ni ków

swo ją hy bry dycz ną bu do wą. W no tat ce za -
war tej na ostat niej stro nie czy ta my: „[…] to
szcze gól ny zbiór wier szy czę ścio wo na pi sa -
nych przez czło wie ka, a czę ścio wo me cha -
nicz nie wy kli ka nych po przez ak cep to wa nie
pod po wie dzi słów pro po no wa nych przez
słow nik w ko mu ni ka to rze in ter ne to wym
Mes sen ger”. Część wier szy na pi sa na zo sta -
ła za tem zgod nie z me to dą flarf, któ rą jest
two rze nie po ezji z go to wych tre ści prze strze -
ni in ter ne to wej. Czę ste źró dło in spi ra cji
twór ców flarf po etry to wy szu ki war ka Go -
ogle czy Wi ki pe dia, Sa dow ska idzie o krok
da lej i wy ko rzy stu je Mes sen ger, naj czę -
ściej obec nie uży wa ny ko mu ni ka tor in ter ne -
to wy.

Chcąc od po wie dzieć na py ta nie po sta wio -
ne w ty tu le, pro po nu ję roz po cząć lek tu rę to -
mi ku od dru giej je go czę ści. Za wie ra ona
wier sze „mes sen ge ro we”, „wspo ma ga ne”
sztucz ną in te li gen cją in ter ne to we go słow ni -
ka. Utwo ry te za prze cza ją mo cy sło wa,
pod kre śla ją je go nie sku tecz ność oraz abs trak -
cyj ność. Do mi nu ją w nich po wtó rze nia.
Zwie lo krot nia nie tych sa mych zwro tów
wzbu dza w czy tel ni ku uczu cie swoj sko -
ści – moż na od nieść wra że nie, że z utwo ra -
mi ty mi al bo przy naj mniej z ich frag men ta -
mi już gdzieś mia ło się stycz ność. Wier sze
opar te na po wtó rze niach swo ją re fre nicz no -
ścią przy po mi na ją pio sen kę. Chcąc jed nak
wsłu chać się w nie le piej, spo strzec moż na,
że po szcze gól ne wer sy zna czą tyl ko w izo -
la cji – ja ko ca łość nie nio są żad ne go prze ka -
zu. Po et ka for mu łu je ko mu ni ka ty nie spój ne,
mię dzy któ ry mi nie ma po ro zu mie nia. Oto
je den z przy kła dów: „Cześć Gi ro na / w dniu
/ dzi siej szym świe cie / i w dłu gą / i nie tyl -
ko w ten spo sób / mo że mu zo stać zwró co -
na je go jed nost ko wa hi sto ria / z tym nie mo -
że my się ich po zby wać / w dniu /
w dzi siej szym świe cie / i w dłu gą / i nie tyl -

ko w ten spo sób / mo że mu zo stać zwró co -
na je go jed nost ko wa hi sto ria”. Każ dy z wer -
sów zna czy tu tyl ko wte dy, kie dy wy dzie li się
go z ca ło ści utwo ru. Py ta nie: Czy ta kie pi -
sa nie wier szy ma sens? Ufam, że dzię ki tym
po etyc kim za bie gom w „mes sen ge ro wej”
czę ści to mu zo sta ło za war te je go głów ne
prze sła nie, ob ra zu ją ce stan dzi siej szej ko mu -
ni ka cji mię dzy ludz kiej. Za miesz czo ne
w wier szach fra zy i sfor mu ło wa nia, jak
rów nież sa ma me to da kom po no wa nia li ry -
ków przy wo dzą na myśl no wo mo wę okre -
su PRL ro dem z Uni wer sal nej ścią gacz ki ze -
bra nio wej. Wier sze te (a mo że le piej użyć
okre śle nia „wier szo wa ne au to ma ty zmy”),
pod kre śla ją pust kę sło wa, któ ra to wa rzy szy
nam w co dzien nym po ro zu mie wa niu się.

Tom Sa dow skiej nie jest jed nak tyl ko kry -
ty ką ko mu ni ka cji XXI wie ku. Au tor ka sta -
ra się od na leźć dla niej al ter na ty wę. Szu ka -
jąc no we go spo so bu po ro zu mie wa nia się,
ka li gra fu je z wol na li te ry nie zbęd ne do utwo -
rze nia no we go ję zy ka. Wy ni ki swo jej pra cy
za war ła w utwo rach pierw szej czę ści Na czy -
nek i de men cji. Po wra ca w nich – tym ra zem
wy ra żo ny jed nak bar dziej oso bi ście – brak
wia ry w sło wa zwy kłe go czło wie ka, ale i po -
ety: „za zdrosz czę Te re sie / na pi sa ła czter dzie -
ści dwa wier sze / a ja tyl ko kil ka / na bro szur -
kę / i w do dat ku wca le nie spiesz nie / nie mam
słów / nie mam le pu że by ła pać je jak mu -
chy / czy też in ne la ta ją ce prze kleń stwo”. We -
dług po etyc kie go pro jek tu Sa dow skiej sło -
wa prze sta ją speł niać swo ją pod sta wo wą
funk cję, czy li nie otwie ra ją na dru gie go
czło wie ka, nie uła twia ją po zna nia sa me go
sie bie: „[...] Ty opo wia da łeś, że chmu ry
od spodu są cał kiem pła skie / […] / a ja prze -
cież ni gdy tych chmur nie do tknę / […] ja tu
zo sta ję na tej łą ce zu peł nie sa ma / za wsze /
kie dy mi opo wia dasz”. Lu dzie por tre to wa -
ni w wier szach po dob ni są do ak to rów znu -
dzo nych od gry wa niem tych sa mych ról
i zna nym na pa mięć sce na riu szem, zdo być

KSIĄŻKI KATARZYNA FRĄCKOWIAK

Czy poezji (jeszcze)

potrzebny jest człowiek?

się na szcze rość po tra fią je dy nie nie licz ni, jak
ty tu ło wy ka ska der, któ ry: „[...] po wie to
wszyst ko co / mó wiąc mię dzy na mi / wciąż
po zo sta nie / nie wy po wie dzia ne”. Czło wiek
w tych utwo rach sta je się sa mot ny: „ży łam
w błę dzie / mia łam jed no ma łe i bar dzo brud -
ne okno / [...] / ży łam w błę dzie / i te raz sa -
ma bę dę mu sia ła wszyst ko na pra wić / choć
nie wiem / na praw dę nie mam po ję cia / jak
się osu sza za la ny pal nik”. Wy po wia da ne co -
dzien nie sło wa sta ją się dla czło wie ka zbyt
oswo jo ne, a nad uży wa ne tra cą pier wot ne zna -
cze nie. To wła śnie po za nie chce wyjść
pod miot li rycz ny, któ ry pra gnie być wy trą -
co ny z bez piecz nej prze strze ni sło wa i do -
świad czać te go, o czym mó wi lub pi sze: „[...]
krok trze ci / w prze strze ni / bez żad ne go zna -
jo me go przed mio tu / bez punk tów od nie sie -
nia i osi sy me trii / to wła śnie w kro ku trze -
cim wi dać naj le piej / jak spód stóp mo ich
za czy na ją po wo li wy pły wać li te ry / po ję cia
zna cze nia siat ki”. Świat do świad cza ny
na wła snej skó rze, wy trą co ny z rów no wa gi
„pi sze się” na no wo, w wer sji zak tu ali zo wa -
nej, bliż szej emo cjom je go użyt kow ni ków.

W wier szu spa cer istot nym jest pod kre śle -
nie związ ku sło wa z cie le sno ścią, któ re mo -
że być klu czem do od czy ta nia ca łe go to mu,
pod miot mó wi: „[...] spod stóp mo ich za czy -
na ją po wo li wy pły wać li te ry / po ję cia zna -
cze nia siat ki”. To więc cia ło sta no wi po czą -
tek sło wa. Pod miot li rycz ny pra gnie od kryć
przed dru gim czło wie kiem nie tyl ko cia ło:
„Więc zdję łam płaszcz / raj sto py / a gdy to
nie wy star czy ło / otwo rzy łam że bra
przed Two im wzro kiem / aż / wy wlo kłam się
na dru gą stro nę”. Ob na że nie cia ła, nie sta no -
wi je dy nie prze ja wu wię zi ero tycz nej, a jest
chę cią prze ni co wa nia sa me go sie bie, przed -
sta wie nia się od stro ny „bez ni tów gu zi ków
zdo bień”, wol ną od wpły wów kul tu ry, zwró -
co ną ku na tu rze i tłu mio nym do tąd uczu ciom.
Cia ło ma tu taj więk szą moc niż sło wo, bo
uru cha mia zmysł do ty ku, któ ry sta je się
głów nym na rzę dziem po strze ga nia rze czy -
wi sto ści i czło wie ka: „chcia ła bym abyś my -
ślał o nas / jak o ko lo ro wej lep kiej ma sie / tej
co cie płym pal cem da je się for mo wać i co zo -
sta wia na nim barw ne śla dy”. Re la cja z dru -
gą oso bą zo sta je po rów na na tu do sub stan -
cji, któ rej ła two nadać po żą da ny kształt. Ta ka
me ta fo ry ka po ka zu je, że moż na zmie nić to,
co sta łe, nie zmien ne i nie na ru szal ne. Owa pla -
stycz ność ma rów nież sła be stro ny. Pla ste -
li na to ma te ria nie trwa ła. Rzeź bę z niej wy -
ko na ną, co praw da du żo pro ściej ufor mo wać,
ale i znacz nie ła twiej znisz czyć. Cha rak te ry -
zu je ją kru chość, po dob nie jak eg zy sten cję
czło wie ka.

Na czyn ka i de men cje po przez skon tra sto -
wa nie dwóch zu peł nie róż nych pro po zy cji
po etyc kich po ka zu ją, że po ezja bez czło wie -
ka obejść się nie mo że. Pró bu je ona co praw -
da mu się wy mknąć, ale bez sku tecz nie. Czy
Mo ni ka Sa dow ska zdo ła od na leźć no we
sło wa i ję zyk sprzy ja ją cy wyra ża niu te go, co
au ten tycz ne? Po sta wi ła so bie nie zwy kle
trud ne za da nie. W to mie po czy ni ła jed nak ku
te mu pierw sze kro ki, a de kla ra cja za war ta
w wier szu spa cer po zwa la ży wić nam na dzie -
ję, że w koń cu się uda: „[…] wią żę przy szłość
z li te ra tu rą / choć ra czej mo że / plą czę nie -
zdar nie ma łe su peł ki pa mię ci / o tym, że kie -
dyś / sko ro skła dam się z ję zy ka to ob ró cę się
w ję zyk”.

Mo ni ka Sa dow ska: Na czyn ka i de men ‐
cje. Ma mi ko, No wa Ru da 2018, s. 50.
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S
ię gnę po ob łok na nie bie to ko lej na od sło -
na po ezji chiń skiej przy go to wa na przez Ma -

ria na Ki sie la. Tym ra zem tłu macz po chy la się
tyl ko nad li ry ka mi Su Shi (1037–1101) z dy -
na stii Song. „Ja ko ce sar ski urzęd nik – czy ta -
my we wstę pie do książ ki – był prze ciw ni kiem
re form, ja kie chciał wcie lić w ży cie Wang An -
shi […], po eta, fi lo zof, teo re tyk li te ra tu ry
i pierw szy mi ni ster ce sa rza Shen zon ga […].
Za bunt Su Shi zo stał ska za ny na wy gna nie
do pro win cji Hu bei” (s. 5). Twór ca ten po dzie -
la więc los więk szo ści po etów -urzęd ni ków
Tang i Song, któ rych wier sze zna my już
z dwóch po przed nich an to lo gii po ezji chiń skiej
Ki sie la: Z księ ży ca nie spusz czam wzro ku...
(2017) oraz Wiatr ko ły sze lo to sy… (2018). Tłu -
macz, po świę ca jąc osob ną książ kę tyl ko po ezji
Su Shi, pod kre śla, że je go wier sze nie tyl ko „na -
le żą do pe reł kla sycz nej po ezji chiń skiej”
(s. 5), ale tak że – co wy róż nia je na tle utwo -
rów in nych po etów – przy wią zu ją one wiel ką
wa gę do me ta fo ry, „do ta kie go łą cze nia słów,
by nie ży wi ły się wy łącz nie re ali stycz nym kon -
tek stem, ale od re al nia ły nie co rze czy wi stość”
(s. 5). Im po nu ją ca jest tak że licz ba tek stów na -
pi sa nych przez Su Shi. „Je go do ro bek – po da -
je Ki siel – li czy oko ło czte ry ty sią ce utwo rów”.
Sam tłu macz w swo im wy bo rze spa ra fra zo wał
dwa dzie ścia czte ry li ry ki. Więk szość z nich
skła da się z traf nie od da ją cych te ma ty kę wier -
szy Su Shi ele gij nych dys ty chów. 

Po eta, na zy wa jąc sie bie „bez dom nym piel -
grzy mem” (s. 9), opi su je trud ne do świad cze nie
tu łacz ki, tę sk no ty i sa mot no ści. Każ de od wie -
dzi ny czy przy pad ko we spo tka nie z dru gim za -
wsze koń czą się w tych utwo rach do tkli wym po -
że gna niem. Po eta za każ dym ra zem szcze gó ło wo
je opi su je: Że gnam się z przy ja cie lem u źró dła
bo dhi sat twy (s. 14); Od pro wa dzi łem go ścia i nie -
cier pli wie spa ce ru ję nad rze ką (s. 16); Od pro -
wa dzam przy ja cie la, uda ją ce go się do ob cej kra -
iny (s. 44). To wa rzy sze nie te mu, któ ry za chwi lę
ma odejść nie wia do mo na jak dłu go, jest
prze dłu że niem jesz cze o pa rę chwil wspól ne go

by cia, za pew nie niem o obec no ści dru gie go już
po roz łą ce. Tyl ko ta kie wspar cie i ta ki po da ru -
nek mo że dać Su Shi te mu, któ ry mu si odejść.
Po za ser decz no ścią po że gna nia ni cze go zresz -
tą in ne go on sam nie ma: „Wy pra wiam cię bez
wi na, od cho dzisz z pu stą tor bą” (s. 14). 

Są w tych wier szach od da le nia trud ne i trud -
niej sze. Do tych dru gich na le ży roz łą ka z bra -
tem oso by mó wią cej. Twór ca, opi su jąc ją, pró -
bu je opo wie dzieć swo ją pry wat ną hi sto rię:
„Zo sta łem ze sła ny na Ha inan, a mój brat Su Zhe
do Le izhou. Uda ło nam się spo tkać i wspól nie
po je cha li śmy do miej sca je go osie dle nia,
a po ja kimś cza sie roz sta li śmy się na brze gu
mo rza” (s. 26). Krót ki czas spę dzo ny ra zem jest
świę to wa niem wza jem nej obec no ści, ale też
być mo że ostat nią oka zją do roz mów i pi cia.
Ale roz pacz, któ rą wzbu dza myśl o po że gna -
niu i ko lej nej roz łą ce, prze ra sta to wcze śniej -
sze szczę ście spo tka nia: „I zno wu – o, jak smut -
no! – / Roz łą czy nas ta ko la ska” (s. 26).
Od da le nie wy wo łu je tak że wspo mnie nia, sta -
je się po wo dem po wro tów twór cy do prze szło -
ści: „Roz my ślam przy złym świe tle / Wspo mi -
nam mło de la ta: // Ja z bra tem, w noc nym
desz czu / wciąż ra zem, nie roz łącz ni” (s. 23). 

Su Shi, eks po nu jąc w wier szach te mat wy -
gna nia, utra ty „ro dzin nej strze chy” (s. 42), bra -
ku do mu i bli skich od kry wa swo ją na tu rę me -
lan cho li ka. Sa mot ność, któ ra szcze gól nie
do skwie ra oso bie mó wią cej na si la się przede
wszyst kim wie czo ro wą po rą: „Nie śpię, sie dzę
przy oknie / i cał kiem był bym sam, // Gdy by
ćmy to wa rzysz ki / nie lgnę ły do mej la tar ki”
(s. 10). Po eta cier piąc na bez sen ność ob ser wu -
je „cie nie”: „Peł zną po wo li, wcho dzą / na ja -
spi so wą świą ty nię, // war stwa mi: jed na po dru -
giej / zbi ja ją się w jed ną pla mę” (s. 11).
Przy po mi na jąc sen ne ma ry, upio ry czy wid ma,
wy wo łu ją w „ja” li rycz nym nie po kój, lęk, po -
tę gu ją je go po czu cie osa mot nie nia. W sce ne -
rię no cy wpi su je się tak że księ życ – je den z naj -
wier niej szych to wa rzy szy Su Shi w „noc nej
za du mie” (s. 40), ale też mia ra cza su, sym bol

KSIĄŻKI KATARZYNA NIESPOREK

„Sięgnę po obłok
na niebie”

no cy, snu, ma rzeń sen nych, opie ki, szla chet no -
ści, du szy, wraż li wo ści, uczuć me lan cho lii, tę -
sk no ty itd. Po eta prze ciw sta wia blask księ ży -
ca noc nym kosz ma rom. Per so ni fi ku jąc go,
two rzy je go oso bli we, przy ja zne czło wie ko wi
ob ra zy: „Pa trzę na nie bo. Księ życ / su nie
w chmu rach jak po krze” (s. 17), „Nad ra nem
wiatr za świ stał, / Za pew ne, stra sząc księ życ”
(s. 33), „Drzwi otwar łem i wi dzę: / W desz czu
ką pie się księ życ” (s. 40), „Księ życ w wierz -
bie pro mie nie / Upla ta w pa ję czy nie”. Sta je się
on od zwier cie dle niem tę sk not oso by mó wią -
cej, któ ra chcia ła by go do sie bie przy bli żyć i do -
tknąć: „Księ życ upięk szył nie bo / na ry so wa -
ną rze ką // […] Chwy cę się moc no wia tru /
księ życ po gła dzę rę ką” (s. 13). 

Su Shi to po eta w nie ustan nym ru chu. Prze -
miesz cza jąc się łód ką, ob ser wu je gó ry: „krę -
ty szlak, / wy so ki stok ka mie ni sty”, ale rów -
nież „le d wie wi docz ne go w od da li” czło wie ka
(s. 19). Cho ciaż oso ba mó wią ca wo ła go, ten
nie sły szy. Ogrom gór, któ re „są jak swa wol -
ne ogie ry” (s. 19), przy tła cza po etę i tyl ko
utwier dza go w sa mot no ści. W in nych wier -
szach Su Shi, wę dru jąc wspi na się na nie: Od -
wie dzam świą ty nię na gó rze Tai Shan (s. 15);
No cu ję na Gó rze Dzie wię ciu Świę tych (s. 17);
Wcho dząc na gó rę Za chmu rzo ne go Smo ka
(s. 39), […] we szli śmy na szczyt do al ta ny,
a wie czo rem za wi ta li śmy do Świą ty ni Opa da -
ją cych Kwia tów (s. 33). Uwa gę czy tel ni ka zwra -
ca ją oso bli we na zwy wła sne tych miejsc. Po -
eta, po szu ku jąc w nich swo je go sa crum,
roz cza ro wu je się. Wspi nacz ka do pro wa dza go
je dy nie do „Bia łe go Bo ga w świą ty ni”, któ ry
„nie wie, co zna czą tro ski” (s. 15). Tę nie wie -
dzę, obo jęt ność Ab so lu tu pod miot kon fron tu -
je z trud ną rze czy wi sto ścią zwy kłych lu dzi, któ -
rych pra ca z po wo du prze dłu ża ją cej się
w gó rach po ry desz czo wej idzie na mar ne:
„Kłos się sta rze je, ziar na / są żół te do po ło wy
// […] Chłop już za ła mał rę ce, / chłop ka rzu -
ci ła ko szyk” (s. 15). Su Shi, bę dąc na szczy -
tach wy mie nio nych gór, nie mo dli się ani nie
od da je czci świę tym miej scom, ale śpi, po nie -
kąd je pro fa nu jąc: „Le żę i wą cham kwiat ki /
w nie by cie po grą żo ny” (s. 17). Bę dąc pi ja nym,
pró bu je w ich cie niu od po cząć: „Na szczy cie
się prze wró ci łem, / My śląc, że pa dam na łóż -
ko” (s. 39). Po eta nie ukry wa tej stro ny swo -
jej oso bo wo ści. Prze ciw nie: przy zna je się
do na ło gu i eks po nu je go w po etyc kich fra zach:
„Je stem cho ry od chmie lu, / I brzy dzi mnie
smak wi na, // Pod re pe ru ję zdro wie, / Kie dy
prze sta nę pić” (s. 27), „Pi ja ny wcho dzę na zbo -
cze, / Śpie wa ją w tra wie świersz cze” (s. 39),
otwar cie mó wi o bo lącz kach swo je go cia ła, któ -
rych po wo dem jest wła śnie al ko hol: „By łem
wte dy cho ry, cięż ko od dy cha łem i ję cza łem
[…]. Wy re cy to wa łem wiersz Tao Yuan min ga
Do syć wi na! […]” (s. 26).

„Się gnę po ob łok na nie bie” – to pra gnie nie
po ety sa mot ne go i tę sk nią ce go za oj czy zną, do -
mem, ro dzi ną, przy ja ciół mi. Po zo sta je ono nie -
speł nio ne, bo owe ob ło ki są ulot ne – po ja wia -
ją się i ucie ka ją, zmie nia ją swo je kształ ty
i po ło że nie, w koń cu zni ka ją na za wsze. Chiń -
ski po eta, chcąc oca lić to wszyst ko, co prze mi -
nę ło, pró bu je usta no wić stra tę w sło wie. „Sa -
mot ność – kon sta tu je Ki siel – w ob li czu
nie po ję te go pięk na na tu ry by wa ła w ten spo -
sób czę ścio wo re du ko wa na. Ale sa mot no ścią
po zo sta wa ła: w spo tka niu, któ re jest przy pad -
ko we; w od wie dzi nach, któ re szyb ko mu szą się
za koń czyć; w łód ce mkną cej z prą dem rze ki,
mi ja ją cej lu dzi na brze gu, od da la ją cej się
od zna jo me go kra jo bra zu” (s. 6).

Su Shi: Się gnę po ob łok na nie bie. Wy bór
i pa ra fra zy M. Ki sie la. Kra ków: Mi nia tu ‐
ra 2018, s. 48.
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E
mi lia Kie reś, au tor ka zna ko mi tych Ło wów,
opo wie ści osnu tej na mo ty wach dwóch

bal lad Ada ma Mic kie wi cza: Świ te zi i Świ te -
zian ki, bę dą cych uda ną pró bą przy bli że nia
nie do ro słe mu od bior cy cza sów mło do ści
Ada ma Mic kie wi cza, sta no wią cych za ra -
zem ory gi nal ny przy kład sztu ki in ter tek stu -
al nej, tym ra zem stwo rzy ła świet ny, bar wny,
ży wo opo wie dzia ny ko men tarz do ca łych Bal -
lad i ro man sów, że by, jak pi sze, czy tel nik,
zwłasz cza ten mło dy, za przy jaź nił się z po -
etą, do brze ro zu miał za rów no sam tekst, jak
i pły ną ce z nie go prze sła nie.

Au tor ka ma peł ną świa do mość, że nie jest
hi sto ry kiem li te ra tu ry, ani ba dacz ką Mic kie -
wi cza i od ra zu za strze ga to w sło wie wstęp -
nym, pi sząc: „To nie jest pod ręcz nik ani pra -
ca na uko wa. To oso bi sty prze wod nik
po Bal la dach i ro man sach, któ re po wsta ły
w cza sach dla nas już bar dzo od le głych. Nie -
zro zu mia łe oka zu ją się dziś nie tyl ko po szcze -
gól ne sło wa, lecz tak że zwy cza je, oko licz no -
ści i sy tu acje. W mia rę moż li wo ści sta ra łam
się je Wam ob ja śnić w przy pi sach i ko men -
ta rzach, choć na pew no nie uda ło mi się prze -
wi dzieć wszyst kich py tań, ja kie mo gą się po -
ja wić przy czy ta niu” (s. 5) Z tej uważ nej
lek tu ry i wi docz nej fa scy na cji po ezją wy ro -
sły wni kli we, in te re su ją ce, bar dzo pięk ne ko -
men ta rze do Mic kie wi czow skiej po ezji.

Emi lia Kie reś jest bar dzo wraż li wą czy tel -
nicz ką, wy czu lo ną na sło wo i bar dzo za nie
od po wie dzial ną. Pi sząc jesz cze na stu diach
pra cę ma gi ster ską o Mic kie wi czu pod kie run -
kiem pro fe sor Ewy Wie gant zdo by ła głę bo -
ką wie dzę, a pa sja i uko cha nie bal la do wej
twór czo ści Au to ra Pa na Ta de usza spra wi ły,
że otrzy ma li śmy opo wieść rów nie świe żą
i od kryw czą, co pro po nu ją cą no wą, ory gi nal -
ną lek tu rę ro man tycz nych tek stów, któ re
oka zu ją się bar dzo współ cze sne i in spi ru ją -
ce. Na przy kład: czy ta my Świ teź – a co to ta -

kie go? Brzmi to tro chę jak świt. A tro chę jak
si to wie – i słusz nie, to sko ja rze nie świe tli ste
i szu mią ce, bo Świ teź to je zio ro” (s. 40). Pi -
sar ka świet nie wpro wa dza nas w re alia epo -
ki i nie ro bi te go w spo sób nud ny, nie po pi -
su je się eru dy cją, ale zaj mu ją co, lek ko,
w for mie dia lo gu z mło dym czy tel ni kiem,
choć i do ro sły chęt nie za nu rza się w tam ten
ro man tycz ny świat..

Książ ka wy da na przez ofi cy nę Eg mont
w se rii ART w for ma cie A4 jest ar cy dzie łem
sztu ki edy tor skiej, ze zna ko mi ty mi ilu stra cja -
mi Ma rian ny Szty my zna nej ilu stra tor ki ksią -
żek dla dzie ci oraz au tor ki gra fi ki pra so wej.
Ilu stra cje są na stro jo we, jest w nich za gad ko -
wość i pe wien nie po kój, wy tłu mio ne bar wy
pod kre śla ją na strój bal lad i ro man sów. Każ -
dy tekst bal la do wy po prze dza ilu stra cja z cha -
rak te ry stycz nym ele men tem na wią zu ją cym
do tre ści utwo ru. W wy pad ku Świ te zi jest to
księ życ na za mglo nym noc nym nie bie,
a w przy pad ku Po wro tu Ta ty dzie ci mo dlą ce
się pod ka plicz ką. Wy klej ka w ko lo rze zła ma -
nej zie le ni jest zna ko mi cie zgra na z ca ło ścią
kom po zy cji es te tycz nej, nie po trzeb ny jest
tyl ko „szla czek” z tru pich cza szek, któ ry
wy da je się wzię ty z in nej kon wen cji.

Ra zi też żół ta ostra bar wa stron, na któ -
rych zo stał wy dru ko wa ny ko men tarz Emi -
lii Kie reś, ko lor bi je po oczach, jest nie przy -
ja zny i utrud nia czy ta nie. Mi mo tych
za strze żeń książ kę moż na po le cić ja ko świet -
ny pre zent świą tecz ny, tym waż niej szy, że
w tym ro ku mi ja okrą gła, dwie ście dwu dzie -
sta rocz ni ca uro dzin po ety.

KSIĄŻKI KRYSTYNA HESKA‐KWAŚNIEWICZ

Emilii Kiereś przewodnik

po Balladach i romansach

Adam Mic kie wicz: Bal la dy i ro man se
z ko men ta rzem Emi lii Kie reś. Zi lu stro wa ‐
ła Ma rian na Szty ma. War sza wa 2018,
s. 204, nlb., ilustr.

– Ja kie są pań skie związ ki ze Ślą skiem? 
– Są dzę, że dość bli skie, uro dzi łem się

w Czę sto cho wie, któ ra wów czas te ry to rial -
nie na le ża ła do re gio nu kie lec kie go, po tem
do wo je wódz twa ślą skie go, a na wet przez
pa rę lat wraz z Ja sną Gó rą do sta li no grodz -
kie go. Aż się pro si w tym miej scu o żart
z lat sie dem dzie sią tych: – Za co Po la cy lu -
bią Gier ka? – Za to, że przy łą czył Pol skę
do Ślą ska, a nie do Związ ku Ra dziec kie -
go. U schył ku mi nio ne go stu le cia mo ja ro -
dzin na Czę sto cho wa wró ci ła do wo je -
wódz twa ślą skie go – to wów czas, w 1999
ro ku, roz po czę ła się mo ja współ pra ca
z Wy daw nic twem Na uko wym „Śląsk”
w Ka to wi cach, któ re ogło si ło dru kiem mo -
ją książ kę: Czło wiek wo bec sta ro ści.

– Kim jest współ cze sny se nior? 
– Wy wo dząc ety mo lo gię te go sło wa z ję -

zy ka ła ciń skie go: se nio res to zo bo wią za -
ni do służ by woj sko wej, czy li oso by ma -
ją ce od 45 do 60 lat, a se nior to star szy,
na to miast se nis to sta rzec, sta rusz ka, za -
tem wiek se nio ral ny to po czą tek sta ro ści.
Do daj my, że prze cięt na dłu gość ży cia
ule gła po waż nym prze mia nom w hi sto rii
ludz ko ści, przy kła do wo w szes na stym
stu le ciu wy no si ła oko ło 30 lat, a w po ło -
wie XIX wie ku nie speł na 50 lat. Kie dy
twór ca pierw sze go sys te mu opie ki spo łecz -
nej w Eu ro pie, kanc lerz Ot to von Bi -
smarck, wpro wa dzał w 1898 ro ku ubez pie -
cze nia na sta rość, więk szość lu dzi umie ra ła
przed osią gnię ciem wie ku eme ry tal ne go
i ma ło kto do ży wał za słu żo nej eme ry tu ry
star czej. Dziś wie le osób po sześć dzie siąt -
ce, a na wet po 70. ro ku ży cia jest na dal ak -
tyw nych spo łecz nie i za wo do wo. Są to by -
wal cy klu bów se nio ra, słu chacz ki
i słu cha cze uni wer sy te tów trze cie go wie -
ku, oso by uczest ni czą ce w kon kur sach
pięk no ści – Miss i Mi ster Zło te go Wie ku,
czy oso by rok rocz nie po pra wia ją ce we
Wro cła wiu ka pe lu szo wy re kord Gu ines sa.

– Jak dziś po strze ga my i ro zu mie my sta ‐
rze nie się?

– W dru giej po ło wie lat 80. XX stu le cia
ame ry kań ska ge ron top sy cho log Be re ni ce
Neu gar ten, za ob ser wo wa ła no we zja wi sko,
że znacz na gru pa lu dzi star szych jest bar -
dzo zdro wa, ży wot na, bez piecz na fi nan so -
wo, po li tycz nie ak tyw na oraz do brze zin -
te gro wa na w swo im ży ciu ro dzin nym
i spo łecz nym, co skło ni ło ją do wpro wa -
dze nia ta kich okre śleń, jak: „mło dzi -sta -
rzy”, „sta rzy -sta rzy” i „sę dzi wi star cy”.
Wy ni ki wie lu ba dań wy ka za ły, że wraz ze
wzro stem dłu go ści ży cia w cią gu mi nio -
nych 50 lat o 10–12 lat wy dłu żył się
wiek bio lo gicz ny Eu ro pej czy ków. Sześć -
dzie się cio - i sie dem dzie się cio lat ki są dziś
w ta kiej kon dy cji, w ja kiej by li ich ro dzi -
ce i dziad ko wie w wie ku lat pięć dzie się -
ciu. Po twier dza to mo ją hi po te zę mo de ra -
cji roz wo ju, któ ra ozna cza spo wol nie nie
pro ce su sta rze nia się. Bio lo gicz ny pro ces
sta rze nia się ce chu je stop nio we wy ga sa nie
funk cji po szcze gól nych na rzą dów i ukła -
dów, przy jed no cze snym wy ko rzy sta niu
me cha ni zmów kom pen sa cyj nych, któ re
umoż li wia ją jed nak za cho wa nie sta ło ści
śro do wi ska we wnętrz ne go, czy li ho me osta -
zy, a tym sa mym za cho wa nia ży cia. Jed -
nak że wraz z za awan so wa niem sta rze nia
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moż li wo ści kom pen sa cyj ne jed nak ma le -
ją, zmniej sza się praw do po do bień stwo
za cho wa nia ży cia, a wzra sta praw do po do -
bień stwo zgo nu. 

– Czy bo imy się sta ro ści? 
– Szcze rze mó wiąc, nie ma się cze go

oba wiać, po nie waż sta rze nie się jest nor -
mal nym i na tu ral nym pro ce sem, któ ry
do ty ka każ dą isto tę ży wą, na to miast sta -
rość to koń co wy efekt te go pro ce su. Pro -
ble mem jest, czy bę dzie my sta rzeć się nor -
mal nie, czy pa to lo gicz nie, kie dy po ja wia
się przed wcze sne lub przy spie szo ne sta rze -
nie się or ga ni zmu, oraz czy do tknię cie lo -
su bę dzie ozna cza ło do brą czy złą sta rość?
Do pod sta wo wych kry te riów po myśl ne go
sta rze nia za li cza się brak cho ro by i/lub nie -
peł no spraw no ści oraz czyn ni ków ry zy ka,
ta kich jak: wy so kie ci śnie nie krwi, oty łość
i/lub pa le nie ty to niu. Po nad to utrzy my wa -
nie fi zycz nej i psy chicz nej spraw no ści oraz
ak tyw ne za an ga żo wa nie w ży cie. Z punk -
tu wi dze nia pol skie go se nio ra do dać na le -
ży jesz cze jed ną waż ną skła do wą, ja ką jest
sta bi li za cja ma te rial na i/lub za bez pie cze -
nie fi nan so we, w tym tak że sy tu acja ży cio -
wa, ro dzin na i miesz ka nio wa. Któż z nas
nie pra gnie „sta rzeć się z wdzię kiem”,
w spo sób po myśl ny, za cho wu jąc na sta re
la ta zdro wie, ogól ną spraw ność fi zycz ną
i psy chicz ną, ale rów nież ak tyw nie an ga -
żu jąc się w ży cie. Mo że jed nak na dejść „złe
sta rze nie się”, na ce cho wa ne bie dą, bez rad -
no ścią i bier no ścią a tak że syn dro mem sa -
mot nej sta ro ści… 

– Pro szę po wie dzieć, skąd ta in ter dy ‐
scy pli nar ność i wie lo wy mia ro wość en cy ‐
klo pe dii sta ro ści, sta rze nia się i nie peł no ‐
spraw no ści? Skąd ta ka ini cja ty wa
i po mysł?

– No si łem się z tym za mia rem wie le lat,
gdyż na świa to wym tle pol ski do ro bek
w za kre sie lek sy ko gra fii ge ron to lo gicz nej
jest bar dzo skrom ny: pierw sza pol ska En -
cy klo pe dia se nio ra jest z ro ku 1986 i wy -
szła w nie bo tycz nym na dzi siej sze cza sy
na kła dzie 50 000 eg zem pla rzy, rok póź niej
na kła dem Ślą skie go In sty tu tu Na uko we -
go w Ka to wi cach uka za ło się kom pen -
dium 300 wia do mo ści o sta ro ści (1987)
Lu cy ny Frąc kie wicz i Bo gny Ża kow -
skiej -Wa chel ko, do daj my, że pu bli ka cje te
ogło szo no dru kiem po nad 30 lat te mu, zaś
z now szych prac te go ro dza ju obec ne są
Słow nik ge ron to lo gii spo łecz nej (2001)
i Lek sy kon ge ron to lo gii (2007,
wyd. 3. 2017), mo je go au tor stwa, oraz po -
pu lar ny po rad nik En cy klo pe dia se nio ra
(2014). Przed czte re ma la ty ro ze sła li śmy
za pro sze nia do au to rów. Naj więk szy od -
zew był w śro do wi sku lo kal nym, stąd ma -
my po nad kil ku dzie się ciu au to rów z uczel -
ni Biel ska -Bia łej, Cie szy na, Gli wic,
Ka to wic, Opo la. Ze spół jest po łą cze niem
uzna nych i mło dych na ukow ców. Na zwi -
ska pro fe so rów: Ze no na Gaj dzi cy, Jó ze fa
Kar gu la, Mi ro sła wy No wak -Dzie mia no -
wicz, Ja na Sze wiecz ka, Bar ba ry Zu be le -
wicz -Szko dziń skiej, oraz dok to rów ha bi -
li to wa nych: An ny Go mó ły, Ewe li ny
Ko niecz nej, ks. Mar ka Li sa, Krzysz to fa
Ma li szew skie go czy Wie sła wa Si kor skie -
go, mó wią sa me za sie bie. A mło dzi to dok -
to ran ci z ogrom nym za pa łem. Za rów no

pro ces sta rze nia się i je go efekt sta rość, jak
i kwe stie do ty czą ce nie peł no spraw no ści
ma ją cha rak ter nie tyl ko in ter dy scy pli nar -
ny, ale i wie lo wy mia ro wy. En cy klo pe dia
za wie ra ha sła z róż nych dzie dzin na uki:
me dy cy ny, po li ty ki spo łecz nej, kul tu ry, hi -
sto rii, li te ra tu ry. Wie dza za war ta w tek stach
ha seł mo że być przy dat na: oso bom star -
szym i ich opie ku nom, pra cow ni kom
służb spo łecz nych, dzia ła czom kul tu ry
i or ga ni za cji po za rzą do wych, wszyst kim
oso bom współ two rzą cym śro do wi sko,
w któ rym ży ją i żyć mu szą oso by star sze,
czę sto nie sa mo dziel ne, za leż ne od in -
nych i nie w peł ni spraw ne. W en cy klo pe -
dii tej – jak ma wiał Te ren cjusz – „nic co
ludz kie nie jest nam ob ce”, ma my za tem
ta kie ha sła rze czo we, jak np. ada pta cja
do nie peł no spraw no ści, al ko ho lizm w sta -
ro ści, ano rek sja osób star szych, czło wiek
sta ry w sy tu acji prze mo cy, dys kry mi na cja
z po wo du wie ku, mo del opie ki se nio ral -
nej i mo de le nie peł no spraw no ści, po trze -
by opie kuń cze, ale i po trze by psy cho sek -
su al ne osób star szych, czy ro dzi ciel stwo
za stęp cze osób star szych. Są blo ki ha seł
po świę co nych otę pie niom i kli nicz nym
syn dro mom na szych cza sów, z cho ro bą Al -
zhe ime ra, ze spo łem sła bo ści i ze spo łem
stre su opie ku na na pierw szym pla nie…

– A czy zo sta ła omó wio na np. Via gra?
– Otóż nie, z pro ste go po wo du, nie

chcie li śmy re kla mo wać ja kich kol wiek
su ple men tów, le ków, me dy ka men tów, ale
w en cy klo pe dii znaj du ją się po waż ne
i waż ne ar ty ku ły na te mat far ma ko lo gi za -
cji osób star szych, far ma ko te ra pii w oku -
li sty ce, fi to te ra pii w wie ku po de szłym, sa -
mo le cze nia czy in te rak cji le ków. Nie
chcąc jed nak zo sta wiać Czy tel ni ków mie -
sięcz ni ka „Śląsk” z ni czym, na ko niec opo -
wiem dow cip z Dzi kie go Za cho -
du: – Wcho dzi Via gra do sa lo onu i wo ła

na ca ły głos: – Sta wiam wszyst kim!
[uśmiech].

– Pro szę jesz cze po wie dzieć, czy ta uni ‐
ka to wa pu bli ka cja en cy klo pe dycz na,
przy go to wa na przez ze spół 280 Au to rek
i Au to rów, wy czer pu je pod ję tą pro ble ma ‐
ty kę?

– Oczy wi ście, że nie… Za wsze, gdy coś
się koń czy, po ja wia się – mó wiąc sło wa -
mi Jó ze fa Ko zie lec kie go: Smu tek speł nio -
nych ba śni, a za ra zem coś się za czy na.
Wraz z Pa nem dr. Ta de uszem Sier nym,
pre ze sem Sto wa rzy sze nia The sau rus Si le -
siae w Ka to wi cach, pra cu je my już nad kon -
ty nu acją w po sta ci dwu to mo wej En cy klo -
pe dii nie peł no spraw no ści i re ha bi li ta cji,
któ ra ma uka zać się dru kiem na mo je
75-le cie, czy li w 2020 ro ku.

– Czy mo że my li czyć jesz cze na ja kieś
in ne pań skie pu bli ka cje? 

– Na wio snę 2019 ro ku zo sta nie wy da -
ny mój no wy zbiór ese jów i szki ców
z ge ron to lo gii pt. Mło dość utra co na, od -
kry wa na sta rość, oczy wi ście edy to rem
jest Wy daw nic two Na uko we „Śląsk”
w Ka to wi cach. 

■

O od kry wa niu

sta ro ści, i nie tyl ko…

Z pro fe so rem ADA MEM A. ZY CHEM, po my sło daw cą i re dak to rem

na uko wym En cy klo pe dii sta ro ści, sta rze nia się i nie peł no spraw no ści,

roz ma wia DA WID FRIK

Prof. dr hab. Adam A. Zych – z wy kształ ‐
ce nia psy cho log i pe da gog, a z za mi ło wa ‐
nia po eta i tłu macz. Jest pro fe so rem zwy ‐
czaj nym Dol no ślą skiej Szko ły Wyż szej,
zaj mu je się m.in. ge ron to lo gią spo łecz ‐
ną, pe da go gi ką sta rze nia się i sta ro ści
oraz psy cho lo gią re li gii. Zo stał od zna czo ‐
ny m.in. Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski i Me da lem Mia sta
Oświę ci mia oraz wy róż nio ny przez Mi ‐
ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz ‐
nej za no wa tor skie dzia ła nia w za kre sie
upo wszech nia nia wie dzy na te mat sta ‐
rze nia się spo łe czeń stwa pol skie go
(2015). Otrzy mał też ho no ro wy ty tuł
„Przy ja ciel Se nio ra” (2016), nada ny przez
Wro cław ską Ra dę Se nio rów. 

Mgr Da wid Frik – jest kie row ni kiem
ze spo łu ds. mar ke tin gu i PR Dol no ślą ‐
skiej Szko ły Wyż szej we Wro cła wiu.
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Chry stus na ro dził się ja ko czło wiek,
w wiel kiej bie dzie i po ni że niu. Po za koń -
cze niu mszy świę tej las wy peł nił się ko -
lę do wym śpie wem po boż ne go lu du,
a po zo sta ła część no cy by ła peł na ra do -
ści. Sia no za bra ne ze żło bu i prze cho wy -
wa ne w do mo stwach uzdra wia ło swą
mo cą lu dzi i cho re zwie rzę ta oraz chro -
ni ło przed róż ny mi za ra za mi.

W cza sie pierw sze go mi ste rium bo żo -
na ro dze nio we go zor ga ni zo wa ne go przez
św. Fran cisz ka w gro cie nie by ło fi gur
Mat ki Bo żej i świę te go Jó ze fa.

Gro ta ta ocie nio na le śny mi drze wa mi
sta ła się póź niej pu stel nią św. Fran -
cisz ka, gdzie znaj do wał schro nie nie
w cza sie mo dli twy i me dy ta cji. 

Bar dzo szyb ko zwy czaj ten do tarł
do Rzy mu, gdzie żło bek be tle jem ski
usta wia no w ba zy li ce Mat ki Bo żej
Więk szej, w któ rym w wi gi lij ną noc,
od nie pa mięt nych cza sów mszę św.
spra wo wał pa pież. Wy da rze nie w Grec -
cio roz po czę ło tra dy cję śpie wa nia ko lęd
oraz bu do wa nia żłob ków bo żo na ro dze -
nio wych w świą ty niach naj pierw fran -
cisz kań skich a póź niej we wszyst kich ko -
ścio łach.

Miej sco wość Grec cio le ży w Um brii,
na skal nych pa gór kach Ape ni nów, w po -
bli żu roz le głej do li ny Rie ti, kil ka dzie siąt
ki lo me trów na pół noc od Rzy mu.
W Grec cio na zbo czu się ga ją cym 750 m
n.p.m. stoi klasz tor oj ców fran cisz ka nów.
Za raz za wej ściem do klasz to ru mie ści się
ka pli ca pa mięt nej pa ster ki. W tej gro cie
pod men są urzą dzo ne go oł ta rza jest
skal ny żło bek z fi gur ką Dzie ciąt ka Je zus.
Na ścia nach gro ty są dwa XV -wiecz ne
fre ski. Pierw szy uka zu je Bo że Na ro dze -
nie w Be tle jem, a dru gi Bo że Na ro dze -
nie w Grec cio. Na tym dru gim Mat ka Bo -
ska kar mią ca pier sią ma łe go Je zu sa,
obok św. Fran ci szek i miej sco wa lud ność.
Nad wej ściem do ka pli cy wy ry to na pis
„pra gnę być jak Ty Pa nie, ma łym, ubo -
gim, po kor nym i pro stym”.

Tra dy cja bu do wy i urzą dza nia żłob ka
bo żo na ro dze nio we go zo sta je wkrót ce
wpro wa dzo na w fran cisz kań skich do -
mach re ko lek cyj nych. Za le ce nie bu do -
wy żłob ków we wszyst kich klasz to -
rach i do mach fran cisz kań skich, wy dał
ge ne rał Ber nar dyn z Por to gru aro (1822–
1895). Po ofi cjal nym wpro wa dze niu
zwy cza ju bu do wy żłob ka be tle jem skie -
go za kon ni cy kon ty nu owa li tra dy cję
za po cząt ko wa ną przez św. Fran cisz ka. 

Żło bek be tle jem ski w ba zy li ce

Pierw szy jesz cze bar dzo skrom ny żło -
bek bo żo na ro dze nio wy w ko ście le klasz -
tor nym oj ców fran cisz ka nów w Pa new -
ni kach zo stał wy ko na ny na pierw szą
pa ster kę po kon se kra cji w 1908 ro ku.
W 1913 ro ku brat Ubald Mie ra
– mistrz sto lar ski, zbu do wał już szop kę
bar dziej oka za łą, któ ra co ro ku by ła
roz bu do wy wa na i po więk sza na. Po cząt -
ko wo żłob ki be tle jem skie bu do wa no
i urzą dza no w pra wym bocz nym tran sep -
cie św. An to nie go, gdyż nie by ło tam jesz -

N
eo ro mań ska ba zy li ka Oj ców Fran -
cisz ka nów pod we zwa niem św. Lu -

dwi ka i Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny w Ka to wi cach -Pa new ni -
kach jest od stu lat miej scem piel grzym -
ko wym o sta le ro sną cym zna cze niu re -
li gij nym; po przez swo ją in dy wi du al ność
jest mo nu men tem na le żą cym do naj -
wspa nial szych bu dow li Gór ne go Ślą ska.
Piel grzy mi znaj du ją tu taj zna ko mi tą
opie kę du chow ną, a fre kwen cja spo wie -
dzi jest za dzi wia ją co du ża. Szcze gól ny
cha rak ter pąt ni czy po sia da kal wa ria
z sta cja mi Dro gi Krzy żo wej i ka pli ca mi
ró żań co wy mi. Po ło żo na w za ci szu kal -
wa rii gro ta lo urdz ka sta ła się wy jąt ko -
wym miej scem dla mo dli twy. 

Piel grzy mi przy by wa ją tu taj przez
ca ły rok. Jed nak naj wię cej wier nych od -
wie dza ba zy li kę w okre sie bo żo na ro dze -
nio wym. Bu do wa ny w ba zy li ce żło bek
jest nie tyl ko atrak cyj ny ze wzglę dów ar -
ty stycz nych, ale jest naj więk szym w Eu -
ro pie, a praw do po dob nie też i na świe -
cie. Moż na spo tkać w Eu ro pie du że
żłob ki bożo na ro dze nio we, ale są one bu -
do wa ne na ze wnątrz, po za wnę trzem
obiek tów sa kral nych. Przy kła dem mo -
że być słyn na hisz pań ska szop ka ob jaz -
do wa „Belėn Ban ca ja” za wie ra ją ca 1200
fi gur i bu do wa na na otwar tej po wierzch -
ni 300 m2. Nie są to jed nak li tur gicz ne
żłob ki bu do wa ne w ko ścio łach, a na wol -
nym po wie trzu i czę sto po sia da ją cha -
rak ter ko mer cyj ny.

Ba zy li ka i Klasz tor Oj ców Fran cisz ka -
nów w Ka to wi cach -Pa new ni kach jest sie -
dzi bą Pro win cji Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Za ko nu Bra ci
Mniej szych OFM. Fran cisz ka nie przy by li
do Pa new nik w 1902 ro ku z Gó ry św. An -
ny. W 1905 ro ku roz po czę to bu do wę ko -
ścio ła i kom plek su klasz tor ne go, któ re -
go kon se kra cji do ko nał 19 lip ca 1908
ro ku bi skup wro cław ski Je rzy kar dy nał
Kopp. Pa tro nem ko ścio ła zo stał wy bra -
ny św. Lu dwik IX Król, ter cjarz fran cisz -
kań ski. W 1954 ro ku ko ściół klasz tor ny
w Pa new ni kach otrzy mał ty tuł sank tu -
arium Ma ryj ne go oraz dru gie we zwa nie
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny. Pa pież Pa weł VI XE „Pa weł VI”
w 1974 ro ku na dał tej mo nu men tal nej
świą ty ni ty tuł ba zy li ki mniej szej. W kom -
plek sie klasz tor nym mie ści się rów nież

Wyż sze Se mi na rium Du chow ne Fran -
cisz ka nów.
Żło bek bo żo na ro dze nio wy zwa ny też

„sta jen ką” czy „szop ką” w ślą skiej tra -
dy cji na zy wa ny był za wsze bo żo na ro -
dze nio wą „be tlej ką”. W ję zy ku pol -
skim na zy wa no to mi ste rium żłob kiem
lub sta jen ką. Uni wer sal nym okre śle -
niem sto so wa nym po wszech nie na Ślą -
sku już w XIX wie ku, by ła na zwa be tlej -
ka, któ rej ety mo lo gia po cho dzi
od wy da rze nia w Be tle jem Judz kim.

Fran cisz kań skie po cząt ki bu do wy
żłob ka bo żo na ro dze nio we go

Bu do wa nie w okre sie Bo że go Na ro -
dze nia żłob ków w ko ścio łach jest tra dy -
cją za po cząt ko wa ną przez za kon fran -
cisz kań ski. Już św. Fran ci szek z Asy żu,
w Bo że Na ro dze nie 1223 ro ku urzą dził
w skal nej gro cie, u swo je go przy ja cie -
la Ja na Vie lo w Grec cio, pierw sze mi ste -
rium bo żo na ro dze nio we. 

Chciał po ka zać nie wy go dy ja kie Pan
Je zus zno sił po na ro dze niu w Be tle jem,
gdy zo stał zło żo ny na sia nie w żło bie
wśród by dła. W le śnej gro cie wy ście lo -
no sia nem by dlę cy żłób i przy pro wa dzo -
no wo ła, osła oraz sta do owiec. Przy go -
to wa no żło bek na wzór opi su
ewan ge licz ne go z Be tle jem. 

W noc wi gi lii Bo że go Na ro dze nia
do gro ty przy szli z po chod nia mi i świe -
ca mi miesz kań cy z oko li cy by wspól nie
z św. Fran cisz kiem i je go brać mi świę -
to wać na ro dzi ny Dzie cię cia Je zus w Be -
tle jem. Gro ta by ła bar dzo ma ła i po za
żłob kiem słu żą cym ja ko oł tarz mo gła po -
mie ścić ce le bru ją ce go mszę świę tą i kil -
ka osób. Po zo sta li uczest ni cy pa ster ki by -
li na ze wnątrz. Świę ty Fran ci szek, ja ko
dia kon pod czas mszy świę tej wy śpie wał
ewan ge lię o na ro dzi nach Je zu sa i wy gło -
sił ka za nie o na ro dze niu ubo gie go Kró -
la w ma łym mia stecz ku Be tle jem. Ka -
za nie by ło tak wzru sza ją ce, że
od czu wa no bli ską obec ność dzie cię cia
Je zus. Wi dzie li pięk ne śpią ce Dzie ciąt -
ko Je zus w żłob ku, a po tem na rę kach
św. Fran cisz ka jak czu le je obej mu je. Po -
tem wszy scy od śpie wa li hymn bo żo na -
ro dze nio wy uło żo ny przez św. Fran cisz -
ka. Miesz kań cy Grec cio zro zu mie li, że

Żło bek w Ba zy li ce

Oj ców Fran cisz ka nów
w Ka to wi cach ‐Pa new ni kach

STEFAN GIERLOTKA
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cze oł ta rza. W 1926 ro ku bu do wa ny żło -
bek bo żo na ro dze nio wy po sia da już du -
że tło kra jo bra zo we przed sta wia ją ce pa -
no ra mę Je ro zo li my. Po usta wie niu oł ta rza
św. An to nie go w 1927 ro ku, żłob ki bo -
żo na ro dze nio we bu do wa no w czę ści le -
wej tran sep tu ba zy li ki, przy bocz nym oł -
ta rzu św. Fran cisz ka. Od 1933 ro ku
umiesz cza no nad szop ką noc ną sce ne rię
gwieź dzi ste go fir ma men tu. 
Żło bek bu do wa ny w pre zbi te rium,

przed oł ta rzem głów nym wy ko na no
pierw szy raz w Bo że Na ro dze nie 1949
ro ku. Po nie waż wy bu do wa ny żło bek zaj -
mo wał ca łą prze strzeń pre zbi te rium
gór ne go i za sła niał oł tarz usta wia no
w pre zbi te rium dol nym tym cza so wy
oł tarz. Mszę św. ka płan od pra wiał zgod -
nie z li tur gią przed so bo ro wą sto jąc ty -
łem do lu dzi. Bu do wę żłob ka w tam tych
la tach wy ko ny wał br. Krzysz tof Pią ty ‐
szek (1912-2003), a na stęp nie XE
„Krzysz tof” brat Fa bian Fryc (1911-
1984) XE „Fa bian”. XE „Fran ci szek”
Przez 53 la ta bu do wę i urzą dza nie żłob -
ka bo żo na ro dze nio we go wy ko ny wał
Fran ci szek Fal kus (1914-2006). Współ -
pra cu jąc przez wie le lat z bra tem Fa bia -
nem Fry cem XE „Fa bian” ra zem roz -
bu do wa li i upięk szy li pa new nic ką
be tlej kę. Od po ło wy lat sie dem dzie sią -
tych do prac przy bu do wie żłob ka włą -
czył się Edward Kucz mik (1936-2004),
któ ry wy ko nał wie le ele men tów kon -
struk cyj nych i no wych urzą dzeń wy po -
sa że nia. In sta la cję elek trycz ną do żłob -
ka wy ko nał An drzej Bro ży na i Ja kub
Waw ro. Od 1995 ro ku szop kę pa new -
nic ką bu du je i urzą dza ar ty sta rzeź -
biarz Pa weł Ja ło wi czor z Ja wo rzyn ki -
-Trzy cat ka. Od 2001 ro ku ze stro ny
klasz to ru bu do wą żłob ka kie ru je pro -
boszcz pa ra fii o. Alan Ru sek.

Bu do wa ny żło bek w pre zbi te rium ba -
zy li ki ma 11 m sze ro kości i 17 m wy so -
ko ści. Sce ne ria prze strze ni za głę bio na jest
w pre zbi te rium na 12 m mie rząc od ko -
lum ny i 9 m od obec ne go dol ne go oł ta -
rza. W sce ne rii żłob ka usta wio no po -
nad 120 fi gur po sta ci wy ko na nych
z drew na, gip su oraz z two rzy wa sztucz -
ne go. Naj więk sza fi gu ra anio ła z skrzy -
dła mi jest 160 cm wy so ka. Przed nie fi -
gu ry w żłob ku są wy so kie na 140 cm.
Fi gu ra wiel błą da ma 150 cm, a fi gu ry
Trzech Kró li są o wy so ko ści 130 cm. Fi -
gu ry Mat ki Bo skiej klę czą cej i św. Jó ze -
fa są w wy mia rach 95 cm, a Dzie ciąt ko
Je zus jest o dłu go ści 44 cm. Naj star sze
fi gu ry wy ko na ne jesz cze w dru giej po -
ło wie XIX wie ku to pa stu szek z ba ran -
kiem na ple cach i ko bie ta z dzba nem.
Obie fi gu ry o wy so ko ści 100 cm są wy -
rzeź bio ne w drew nie li po wym i praw do -
po dob nie po cho dzą z prze ka za nia
od klasz to ru fran cisz ka nów na gó rze św.
An ny. W 1981 ro ku spro wa dzo no z Be -
tle jem fi gur kę Dzie ciąt ka Je zus. 

Sce ne rię be tle jem skie go kra jo bra zu
wzbo ga ca ją róż ne usta wio ne bu dow le
wśród któ rych są wia tra ki, młyn, stud nie,
pło ną ce ogni ska oraz do my z drew nia -
nym ogro dze niem i za go spo da ro wa -
niem. Nad fi gu ra mi i sce ne rią be tle jem -

skiej pa no ra my znaj du je się noc ne nie -
bo z ak tu al ną do tej po ry ro ku kon ste la -
cją gwiazd. Gwiaz do zbio ry pe rio dycz nie
roz świe ca ją się i zmie nia ją swą lu mi nan -
cję. Prze strzeń żłob ka wzbo ga ca usta wie -
nie oko ło 100 róż nej wy so ko ści na tu ral -
nych cho inek, ściół ka le śna, wy pcha ne
zwie rzę ta i in ne de ko ra cje. W ostat nich
la tach po ja wił się szyb ko pal nia ny na wią -
zu ją cy do re gio nal ne go kra jo bra zu. 

W każ dym fran cisz kań skim żło bku
znaj du je się rów nież po stać św. Fran cisz -
ka wraz z co rocz nie in nym prze sła -
niem. W żłob kach bu do wa nych do 2003
ro ku, fi gu ra św. Fran cisz ka z prze sła niem
usta wia na by ła wśród fi gur be tle jem -
skich w pre zbi te rium. W 2003 ro ku
przed sta wio no ka za nie św. Fran cisz ka
do pta ków ja ko alu zja do obo jęt no ści lu -
dzi wo bec Sło wa Bo że go. W 2004 ro ku
przed sta wio no wśród fi gur be tle jem skich
po skro mie nie przez św. Fran cisz ka wil -
ka z Gub bio. Po skro mie nie do pro wa dzi -
ło do po jed na nia wil ka z miesz kań ca mi
wio ski, a wilk na zgo dę po dał św. Fran -
cisz ko wi ła pę – sym bol po ko ju.

W 2005 ro ku po sze rzo no żło bek
na stro nę le wej bocz nej na wy, do Ka pli -
cy re li kwii świę tych mę czen ni ków Pto -
le me usza i Ro ma na z Ne pi, a w 2006 ro -
ku po sze rzo no do Ka pli cy Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej w pra wej bocz nej na -
wie. Po wsta ły do dat ko wo dwa skrzy dła
bocz ne ze swo ją sce ne rią. Utwo rzo ny zo -
stał w ten spo sób pa new nic ki tryp tyk
bo żo na ro dze nio wy o łącz nej sze ro ko -
ści ba zy li ki 22,5 m, ini cja to rem bu do wy
skrzy deł bocz nych tryp ty ku bo żo na ro -
dze nio we go był pro boszcz o. Alan Ru -
sek oraz o. Mar ce lin Pie try ja.

Przy ję to za sa dę, że sce ne ria le we go
skrzy dła tryp ty ku, bu do wa ne go w Ka -
pli cy re li kwii na wią zy wać bę dzie do św.
Fran cisz ka i je go prze sła nia. Na to miast
sce ne ria bu do wa ne go pra we go skrzy dła
tryp ty ku w Ka pli cy Mat ki Bo skiej Czę -
sto chow skiej, na wią zy wać bę dzie
do spraw ko ścio ła, zwłasz cza tych, któ -
re przy pa da ją na no wy nad cho dzą cy rok. 

W utwo rzo nej sce ne rii, w le wym
skrzy dle tryp ty ku, po świę co nej św.
Fran cisz ko wi po ka zy wa na by ła w 2005
ro ku sce na styg ma ty za cji św. Fran cisz -
ka na gó rze Al wer nii. W 2006 ro ku
przed sta wio no ob raz bra ci wspól no ty za -
kon nej, przy pniu z chle bem, w re la cji
do Świę tej Ro dzi ny. W 2007 ro ku zo sta -
ła umiesz czo na po stać pa tro na ba zy li ki
i pa ra fii św. Lu dwi ka IX, Kró la, któ ry na -
le żąc do świec kiej ro dzi ny fran cisz -
kań skiej stał się pa tro nem Trze cie go Za -
ko nu Św. Fran cisz ka. 

Po wsta ła w 2006 ro ku część pra wa
skrzy dła tryp ty ku na wią zy wa ła sce ne rią
do tra dy cyj nej ro dzi ny ślą skiej, któ ra po -
win na być Bo giem sil na. W 2007 ro ku,
z oka zji zbli ża ją ce go się ju bi le uszu stu -
le cia przed sta wio no zmie rza ją ce w kie -
run ku pa new nic kiej ba zy li ki róż ne
sta ny za wo do we. Z oka zji ro ku ju bi le -
uszo we go Ba zy li ka otrzy ma ła od Pa pie -
ża Be ne dyk ta XVI spe cjal ny przy wi lej
od pu stu zu peł ne go, dla na wie dza ją cych
to miej sce.

Bu do wa żłob ka w ba zy li ce

Bu do wa żłob ka trwa przez ca ły okres
ad wen to wy. Jed nak nie któ re je go ele -
men ty przy go to wy wa ne są przez ca ły
rok. Pra ce bu dow la ne przy wzno sze niu
żłob ka wy ko nu je za zwy czaj od dzie się -
ciu do dwu na stu lu dzi pra cu jąc co -
dzien nie w ty go dniu od godz. 10oo

do 16oo oraz od go dzi ny 20oo do 2oo w no -
cy. Po 2 lu tym, gdy za koń czy się już czas
bo żo na ro dze nio wy żło bek roz bie ra się
w cią gu czte rech dni.

Bu do wę żłob ka roz po czy na się od roz -
wie sze nia nie ba w pre zbi te rium, jesz cze
nie wcią ga jąc go do gó ry. Pa no ra ma skle -
pie nia nie bie skie go jest 5,2 m wy so ka
a dłu gość je go łu ku wy no si 12,5 m. Na -
stęp nie mon tu je się in sta la cję elek trycz -
ną i ilu mi na cję nie ba. Każ da gwiaz da
na nie bie sta no wi elek trycz ne źró dło
świa tła. Po wy ko na niu gwieź dzi ste go
nie ba i po łą cze niu je go in sta la cji elek -
trycz nej, roz po czy na się bu do wa głów -
nej kon struk cji no śnej żłob ka. Ca łość
urzą dzeń i ele men tów de ko ra cyj nych
żłob ka spo czy wa na skrę ca nej kon struk -
cji sta lo wej. Po wy ko na niu kon struk cji
no śnej wzno si się po zio mą drew nia ną
bel kę o sze ro ko ści pre zbi te rium, do któ -
rej mo cu je się gór ne wi szą ce ele men ty
wy stro ju. Bel ka za wie szo na jest na wy -
so ko ści ho ry zon tu nie ba i pod trzy mu je
tło oraz ma kie tę z daw ną pa no ra mą Je -
ro zo li my. Zwie sza na pa no ra ma Je ro zo -
li my z tłem jest 6 m wy so ka. Tło po ka -
zu ją ce dro gę z Be tle jem do Je ro zo li my
na ma lo wa ła Te re sa By ning Ka li now ska.
Ca łość wy cią ga na jest do gó ry kil ko ma
li no wy mi ko ło wro ta mi za bu do wa ny mi
na stry chu nad skle pie niem pre zbi te rium.
Po wcią gnię ciu i zamo co wa niu do bel -
ki ho ry zon tu nie ba z czę ścią gór ną, bu -
du je się część dol ną pa no ra my z nie któ -
ry mi de ko ra cja mi. Ko lej ną czyn no ścią
jest ode sko wa nie czę ści dol nej żłob ka.
Ele men ty drew nia ne łą czo ne są wkrę ta -
mi. Po zmon to wa niu czę ści tyl nej pa no -
ra my bu du je się pa no ra my bocz ne. Przy -
go to wa ne płó cien ne pa no ra my bocz ne
z za bu do wa ny mi de ko ra cja mi są wy cią -
ga ne w gó rę ko ło wro ta mi ze stry chu
nad skle pie niem pre zbi te rium. Obie
bocz ne pa no ra my są 8 m wy so kie i 6 m
sze ro kie. Bocz ne de ko ra cje czy nią głę -
bię optycz ną prze strze ni żłob ka. Po ta -
kim przy go to wa niu do pie ro bu du je się
z drew na bu dy nek sta jen ki, w któ re go
żłob ku zło żo na zo sta nie fi gu ra Dzie ciąt -
ka Je zus. Po nad bu dyn kiem sta jen ki
umiesz cza się de ko ra cje gór ze ska ła mi
i in ne obiek ty jak do my, młyn, wia trak,
stud nie, ogni ska. Tak przy go to wa ną de -
ko ra cję sce ne rii upięk sza się przez roz -
miesz cze nie oko ło 100 na tu ral nych cho -
inek. Świer ko we i so sno we cho in ki
o wy so ko ści od 0,5 m do 8 m są przy wo -
żo ne z be skidz kiej Ja wo rzyn ki. Ostat nia
czyn no ść to wnie sie nie i roz miesz cze nie
fi gur w sce ne rii żłob ka. Bu do wę i urzą -
dze nie żłob ka koń czy się uło że niem
na sia nie fi gur ki Dzie ciąt ka Je zus.

Dla wy ko na nia in sta la cji elek trycz nej
żłob ka sto su je się oko ło 2,5 km prze wo -
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dów, a ilu mi na cja oświe tle nio wa wy ko -
na na jest z kil ku set ża ró wek i in nych źró -
deł świa tła. Ca łość in sta la cji elek trycz nej
jest za si la na przez po łą cze nie ob wo dów
do spe cjal nej roz dziel ni cy elek trycz nej.

Bocz ne skrzy dła bu do wa ne go współ -
cze śnie tryp ty ku bo żo na ro dze nio we go
po stro nie le wej w Ka pli cy re li kwii
świę tych mę czen ni ków Pto le me usza
i Ro ma na z Ne pi, a po stro nie pra wej
w Ka pli cy Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej są wy ko ny wa ne na spe cjal nych
skrę ca nych kon struk cjach sta lo wych.
Za bu do wa ukła du kon struk cyj ne go jest
tak wy ko ny wa na aby je go ele men ty
nie do ty ka ły do po li chro mii ka plic.
Pod wie sze nie fir ma men tu w ka pli cach
bocz nych wy ko nu je się na spe cjal nej
kon struk cji pa łą ko wej. Na ode sko wa nej
sta lo wej kon struk cji aran żu je się sce ne -
rię z prze sła niem bo żo na ro dze nio wym.
Oba skrzy dła są 6 m sze ro kie i 2,8 m za -
głę bio ne. Dol ny po ziom sce ne rii skrzy -
deł bocz nych po kry wa się z po zio mem
dol nym sce ne rii żłob ka be tle jem skie go
w pre zbi te rium.

Żło bek z ru cho my mi fi gu ra mi 

Na Bo że Na ro dze nie w 1994 ro ku uru -
cho mio no w ba zy li ce dru gi żło bek be -
tle jem ski z ru cho my mi fi gu ra mi. Żło bek
ru cho my wy bu do wa no w czę ści za -
chod niej kom plek su klasz tor ne go,
w daw nej au li se mi na ryj nej. Ini cja to rem
bu do wy żłob ka był o. Da mian Szoj da,
któ ry też opra co wał je go ar chi tek tu rę
i sce ne rię oraz do ko nał wy bo ru osób,
któ rych fi gu ry ad o ru ją przed no wo na -
ro dzo nym Dzie cię ciem Je zus. XE
„Edward” Żło bek bu do wa no przez ca -
ły 1994 rok. Wzo ro wa no się na wcze -
śniej wy ko na nym żłob ku z ru cho my mi
fi gu ra mi w ko ście le Mat ki Bo skiej Ró -
żań co wej w Ha lem bie. W1950 ro ku
pro boszcz ko ścio ła w Ha lem bie ks. Jó -
zef Ga rus zbu do wał żło bek z kil ko ma ru -
cho my mi fi gu ra mi. Żło bek był w la tach
na stęp nych roz bu do wy wa ny, a każ da fi -
gu ra mi ła swój in dy wi du al ny na pęd
elek trycz ny. Fi gu ry wy cho dzi ły z pa ła -
cu kró lew skie go, pod cho dzi ły do żłob -
ka klę ka jąc przed Dzie ciąt kiem, a na stęp -
nie wra ca ły do pa ła cu. 

Wy bu do wa ny w ba zy li ce ru cho my
żło bek skła da się z fi gur prze miesz cza -
ją cych się oraz fi gur sto ją cych, ale ru sza -
ją cych się. Część tech nicz ną ru cho mych
ele men tów do żłob ka wy ko nał Edward
Kucz mik w swo im przy do mo wym warsz -
ta cie. Fi gu ry do ru cho me go żłob ka wy -
ko ny wał Pa weł Ja ło wi czor z Ja wo rzyn -
ki -Trzy cat ka. Wy rzeź bił on gło wy fi gur
wraz z tu ło wiem. Koń czy ny fi gur po ru -
sza ją się. Pod sta wę fi gur sta no wi kon -
struk cja drew nia na ubra na w uszy te
i wy ha fto wa ne sza ty. Fi gu ry w żłob ku
ma ją wy so kość 130 cm. Do na pę du me -
cha ni zmu czę ści ru cho mej żłob ka wy ko -
rzy sta no 12 sil ni ków elek trycz nych.

Po stro nie le wej żłob ka fi gu ry prze -
miesz cza ją ce i po ru sza ją ce się przed sta wia -
ją: św. Fran ci sz ka z Asy żu, św. An to nie -

go z Pa dwy, św. Mak sy mi lia na Ma rię Kol -
be go, kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go,
św. Kla rę zAsy żu, św. Woj cie cha, bł. Mat -
kę Te re sę z Kal ku ty, pa pie ża Ja na Paw ła II,
ks. Je rze go Po pie łusz ko. Po stro nie pra wej
prze miesz cza ją się fi gu ry: kró la Ja na III So -
bie skie go, św. Ja dwi gi kró lo wej, św. kró -
la Lu dwi ka IX, kró la Bo le sła wa Chro bre -
go, Miesz ka I, św. Jac ka. Fi gu ry Trzech
Kró li nie prze miesz cza ją się, ale po ru sza -
ją koń czy na mi. 

W po miesz cze niu ru cho me go żłob ka
mie ści się rów nież in te re su ją ca wy sta wa
żłob ków bo żo na ro dze nio wych po cho dzą -
cych z róż nych kra jów i re gio nów świa -
ta. Jest po ka zy wa ny żło bek z Hisz pa nii,
Bo li wii, Tan za nii, Włoch, Nie miec,
Afry kań ski oraz Ślą ska Be tle ja. Re pli ki
żłob ków wy ko nał Le on Kamp ka.

Zbu do wa ny żło bek z ru cho my mi fi gu -
ra mi po zo stał eks po zy cją sta łą, jed nak
do zwie dza nia jest udo stęp nio ny tyl ko
w okre sie od Bo że go Na ro dze nia do 2
lu te go.

Żło bek z ad o ru ją cy mi
ży wy mi zwie rzę ta mi

Oprócz żłob ka we wnę trzu ba zy li ki
oraz żłob ka ru cho me go w ze spo le klasz -
tor nym or ga ni zo wa ny jest od 2002 ro -
ku żło bek z ad o ru ją cy mi ży wy mi zwie -
rzę ta mi. Świę ty Fran ci szek ro zu miał
i od czu wał pięk no przy ro dy. W je go po -
ję ciu nie ist nia ła mar twa na tu ra, a drze -
wa, kwia ty, ro śli ny, ka mie nie, wiatr,
ogień i wo da ży ją na rów ni ze zwie rzę -
ta mi i czło wie kiem. Po kła dał wszyst ko
w Bo gu i Bo ga we wszyst kim. Z prze -
ka zów wy ni ka że św. Fran ci szek miał
zwy czaj roz ma wiać ze zwie rzę ta mi.
Fran cisz kań skie poj mo wa nie i prak ty ko -
wa nie te go dia lo gu opar te jest na głę bo -
kim sza cun ku i ser decz no ści dla wszyst -
kich stwo rzeń ży ją cych na świe cie.
Wzo ro wa ny na prze sła niu św. Fran -
cisz ka bo żo na ro dze nio wy żło bek po ka -
zu je róż ne zwie rzę ta ży ją ce z so bą
w wiel kiej przy jaź ni i zgo dzie.

Na te re nie ogro du klasz tor ne go w pół -
no cno -za chod niej czę ści urzą dza się

na okres bo żo na ro dze nio wy żło bek,
w któ rym na ro dzo ne go Je zu sa i św. Ro -
dzi nę ad o ru ją ży we zwie rzę ta. Są tam
ku cy ki, stru sie, owce, ko zy, świn ki
wiet nam skie, ba żan ty, kacz ki mi nia tur -
ki, go łę bie i in ne ho do wa ne przez ca ły
rok w za bu do wa niach klasz tor nych.
Żło bek ten jest szcze gól ną atrak cją dla
od wie dza ją cych dzie ci.

Prze cho dząc od żłob ka z ru cho my mi
fi gu ra mi do żłob ka z ży wy mi zwie rzę -
ta mi, moż na za trzy mać się w po wsta łym
„Her ba rium Św. Fran cisz ka”, by na pić
się go rą ce go na pa ru z ziół klasz tor -
nych.

Fran cisz kań skie prze sła nie
bo żo na ro dze nio we

W bu do wa nym żłob ku bo żo na ro dze -
nio wym przed sta wia się sce ny z ży cia
św. Fran cisz ka. Treść tych scen jest
co rocz nie in na. Du cho wość fran cisz kań -
ska za my ka się po mię dzy Ta jem ni cą
Wcie le nia a Ta jem ni cą Ukrzy żo wa nia
Chry stu sa. Li tur gia ko ścio ła za chę ca
wier nych do prze ży wa nia ta jem nic ży -
cia Pa na Je zu sa. W szcze gól ny uro czy -
sty spo sób świę tu je się Bo że Na ro dze -
nie. Świę ty Fran ci szek w sce ne rii szop ki
bo żo na ro dze nio wej sta rał się po ka zać
zwią zek re li gij ny po mię dzy przyj ściem
Pa na Je zu sa i je go na ro dze niem w Be -
tle jem, a sa kra men tal nym ofia ro wa -
niem na oł ta rzu pod czas mszy św.

Za zna czyć na le ży, ze bu do wa ny żło -
bek jest ży wą ka te che zą. Po ma ga ro dzi -
com prze ka zać swo im dzie ciom praw -
dy wia ry w spo sób przy stęp ny i pro sty. 

Kie dy pod czas Bo że go Na ro dze nia
pa trzy my na pięk nie usta wio ny żło bek
be tle jem ski, to w za du mie uro ku i sen -
ty men tu do lat dzie cię cych war to przy -
to czyć sło wa wiel kie go wiesz cza Ada -
ma Mic kie wi cza:

„Wie rzysz, że Chry stus na ro dził się
w be tle jem skim żło bie,
lecz bia da, je śli nie na ro dził się w To bie”

■

In for ma cje o bry le Ba zy li ki:

• Wmu ro wa nie ka mie nia wę giel ne go i bu do wa ko ścio ła 1.07.1906

• Kon se kra cja ko ścio ła 19.07.1905 kard. Georg von Kopp

• Dłu gość ba zy li ki 76 m

• Sze ro ko ść ba zy li ki 22,5 m

• Wy so kość na wy środ ko wej 17,5 m

• Sze ro kość na wy środ ko wej 11,5 m

• Sze ro kość na wy bocz nej 5,5 m

• Wy so kość na wy bocz nej 7 m

• Wy so kość tran sep tu pod ko pu łą 31 m

• Sze ro kość pre zbi te rium 11 m

• Wy so kość wież bez krzy ża 48 m

• Wy so kość fa sa dy ba zy li ki 28 m

• Śred ni ca ro ze ty w fa sa dzie 7 m

• Wy so kość fi gu ry św. Fran cisz ka na ko pu le 7,45 m

• Dłu gość kryp ty 18 m

• Sze ro kość kryp ty 11 m

• Wi tra że 1908 rok pra cow nia Fran ca B. May era w Mo na chium 

• Or ga ny wy ko na ła fir ma Ber sch dorf z Ny sy 1923 rok (60 gło sów, 3721 pisz cza łek)
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A
lek san der Ga bryś (ur. 1974) to we dług
mnie je den z naj bar dziej uta len to wa -

nych, ory gi nal nych i oso bli wych – tak jest:
oso bli wych – pol skich ar ty stów ak tyw nych
obec nie w kra ju i po za je go gra ni ca mi. Ta lent
czy stej wo dy, wręcz bez wstyd nie bo ga ty
pod wzglę dem umie jęt no ści warsz ta to wych,
lecz na de wszyst ko pod wzglę dem in te li gen -
cji, wraż li wo ści i umy sło wej chłon no ści,
z któ rych ro dzi się eru dy cja: nie wy star czy być
in te li gent nym – trze ba jesz cze mieć to „coś”,
choć odro bi nę tej nie de fi nio wal nej „war to ści
do da nej”, czy li nie skrę po wa nej wraż li wo ści
oraz cie ka wo ści po znaw czej.

Po wie dzia łem, że po sia da wiel kie „umie -
jęt no ści warsz ta to we” a nie wy łącz nie „mu -
zycz ne”, po nie waż to ar ty sta „ca łą gę bą”,
a wła ści wie ca łym swo im je ste stwem: kom -
po zy tor, wy ko naw ca, ak tor, au tor dzieł mul -
ti me dial nych (tyl ko ten kto się tą dzie dzi ną
zaj mu je sta le a nie od świę ta, wie jak da le ce
in ny niż sen su stric to kom po zy cja jest ten ob -
szar two rze nia), pe da gog zna ny z se mi na riów
i klas mi strzow skich; jed nym sło wem, ar ty -
sta kom plet ny – i kom plet nie sztu ce od da ny.
Wła śnie dla te go od po cząt ku po strze gam go
ja ko swe go ro dza ju „musz kie te ra sztu ki”:
czło wie ka dziel ne go i zde cy do wa ne go iść
swo ją dro gą na prze kór wszyst kie mu, czło -
wie ka za dzior ne go i od waż ne go, mi strza
w swo im fa chu, wręcz fech tmi strza kon tra -
ba su i mul ti me diów, a przy tym czło wie ka
o wy jąt ko wo sil nej oso bo wo ści. Alek san der
Ga bryś to w pew nym sen sie po stać na mia -
rę bo ha te rów in ne go Alek san dra, Du ma sa oj -
ca – ży cie na śla du je tu li te ra tu rę!

Już u za ra nia swo je go ży cia był Alek san -
der Ga bryś ska za ny na od ręb ność. Syn Ry -
szar da, pio nier skie go kom po zy to ra, my śli cie -
la, teo re ty ka, pi sa rza, któ ry ca łe ży cie
po świę cił ide ałom sztu ki od kryw czej we
wszel kich jej aspek tach, mło dy Alek san der
wy ra stał w at mos fe rze otwar to ści na wszyst -
ko, co w sztu ce no we – oraz życz li wo ści wo -
bec no wych zja wisk i prą dów. Nie bez
wpły wu na roz wój du cho wy sy na oka za ła się
przy jaźń oj ca z Wi tol dem Sza lon kiem, prze -
cież ko ry fe uszem mię dzy na ro do wej awan -
gar dy. Po la tach Alek san der Ga bryś do ko na

z Fil har mo nią Ślą ską mo de lo we go na gra nia
ar cy dzie ła Sza lon ka Mu si ca con cer tan te
per viol bas so e or che stra – utwór po wstał
w 1977 dla sław ne go Ber tra ma Tu retz -
ky’ego – ale to ame ry kań ski wir tu oz mógł -
by się post fac tum na in ter pre ta cji Alek san -
dra Ga bry sia wzo ro wać, bo wła śnie pol ski
ar ty sta sub li mu je do mak si mum ol brzy mi po -
ten cjał eks pre syj ny par tii so lo wej. On tę mu -
zy kę „czy ta ser cem”, gra ją z mi ło ścią, wi -
dzi i sły szy w niej znacz nie wię cej niż
zbio ry nie kon wen cjo nal nych roz wią zań no -
ta cyj nych i ko lo ry stycz nych. Oka zu je się
do ja kie go stop nia mu zy ka naj now sza, wy -
bit nie ra dy kal na brzmie nio wo, mo że za -
chwy cić eks pre syw ną „po etyc ko ścią” oraz
in he rent ną li ry ką nar ra cji. W na tchnio nej in -
ter pre ta cji Alek san dra Ga bry sia tę mu zy kę na -
praw dę każ dy mo że „zro zu mieć” i za ab sor -
bo wać tak sa mo jak np. „ro zu mie się”
i ab sor bu je mu zy kę Beetho ve na.

Po dob ne za le ty ma ją in ter pre ta cje ko lej nych
dzieł na kon tra bas i więk sze ze spo ły, tym
ra zem już skom po no wa nych spe cjal nie dla so -
li sty. My ślę tu o Con cer to -Fan ta sia per con -
tra bas so e ar chi (1999) Edwar da Bo gu -
sław skie go, Kon cer cie na kon tra bas i or kie strę
(2000) Pio tra Rad ki, oraz Il ci ce ro ne per con -
tra bas so e stru men ti ad ar co (2005) Ry szar -
da Ga bry sia. Trud no by ło by zna leźć trzy bar -
dziej od mien ne utwo ry! Kom po zy cja
Bo gu sław skie go to prób ka roz wi ja nej pro ce -
su al nie post -eks pre sjo ni stycz nej, in ten sy fi ko -
wa nej li ry ki; ul tra ro man tycz ny idiom Rad ki
ro dzi się na prze cię ciu sty li styk Béli Bar tó -
ka, Al ba na Ber ga i Dy mi tra Szo sta ko wi cza;
z ko lei świet na kom po zy cja Ga bry sia oj ca to
swo isty, prze wrot ny col la ge dźwię ko wy,
któ ry wie le za wdzię cza awan gar dzie lat
sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych XX wie -
ku. Po mi mo róż nic, a mo że dzię ki nim,
w każ dym z tych kon cer tów da je Alek san der
Ga bryś po pis do głęb ne go poj mo wa nia da nej
es te ty ki, wży wa nia się w nią; ar ty sta nie ukry -
wa swe go su biek ty wi zmu, co wię cej ów su -
biek ty wizm wy dat nie wzbo ga ca, i tym sa mym
wzmac nia, eks pre syw no -ma te ria ło wą tkan -
kę utwo rów – oto przy kład ra do sne go mu zy -
ko wa nia na trud nym grun cie współ cze snej

„wir tu oze rii to tal nej”. Po zy tyw ne unie sie nie
speł nia się w in ter pre ta cyj nym ka thar sis. Ar -
ty sta cał ko wi cie pa nu je nad ma te ria łem tak
emo cjo nal nie jak tech nicz nie: wspa nia le np.
brzmią pa sa że w naj wyż szych re je strach in -
stru men tu; w dzie le oj ca so li sta krzy czy, szep -
cze, śpie wa, mó wi, re cy tu je – i za wsze ro bi
to za chwy ca ją co na tu ral nie. 

Alek san der Ga bryś jest ab sol wen tem ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej, któ rą ukoń -
czył w ro ku 1998 w kla sie kon tra ba su
zna ko mi te go pe da go ga Wal de ma ra Ta mow -
skie go. Na stęp nie, mię dzy 1999 i 2002, stu -
dio wał pod kie run kiem Wol fgan ga Güttle ra
w szwaj car skiej Mu sik -Aka de mie der Stadt
Ba sel. Szy ma now ski wo łał do mło dych mu -
zy ków: „Po wie dzę mu zycz ną do Pa ry -
ża!” – to na wo ły wa nie i dzi siaj ma sens. Nie
dla te go, że Pol ska to pro win cja, ale po to, iż -
by uzu peł nić wie dzę, po sze rzyć umie jęt no -
ści, na wią zać kon tak ty, dać so bie szan sę
na no wym grun cie, a przy oka zji na uczyć się
do brze in ne go ję zy ka. Tak wła śnie po stą pił
Alek san der Ga bryś.

W Szwaj ca rii zo stał i tam roz po czę ła się je -
go bły sko tli wa ka rie ra, choć już w Pol sce ar -
ty sta zdo był kil ka waż nych na gród na kon -
kur sach kom po zy tor skich i wy ko naw czych.
Otóż na le ży ten mu zyk do co raz mniej szej
gru py kom po zy to rów -wy ko naw ców, ja kich
ca łe chma ry bu zo wa ły w epo kach mi nio nych
(Bach, Mo zart!). Obie ak tyw no ści uzu peł nia -
ją się, po zy tyw nie na sie bie od dzia ły wa ją; ko -
rzy sta na tym sam ar ty sta, gdyż cią gle uczy
się od sa me go sie bie: tu ja ko kom po zy tor
od wy ko naw cy, tam ja ko wir tu oz od kom po -
zy to ra – a ja ko kom po zy tor Alek san der Ga -
bryś fak tycz nie za słu gu je na bacz ną uwa gę.
Dzie ła ta kie jak wcze sny i za ska ku ją co doj -
rza ły te atr in stru men tal ny Vo ak ge feu stich dla
pię cior ga wy ko naw ców (1992), Avan ti, ami -
co! na klar net so lo (2003), czy im po nu ją ce,
mul ti me dial ne „te atrum” Be stia rium Trio Trip
Sin fAct na skrzyp ce, kon tra bas, róg i or kie -
strę (2012), po zwa la ją już dzi siaj uznać ich
twór cę za bar dzo ja sny punkt na nie bo skło -
nie eu ro pej skiej No wej Mu zy ki.

■

PIOTR GRELLA!MOŻEJKO

Aleksander

Gabryś

Język w strunach
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P
o cząt ki jej dro gi po etyc kiej zwią za ne
są z wro cław ską „Od rą” i Ty mo te -

uszem Kar po wi czem, jest au tor ką sze ściu
ksią żek po etyc kich, trzech wy bo rów
wier szy (w tym dwóch w ję zy kach ob-
cych), jed nej an to lo gii. W 2017 ro ku zo -
sta ła fi na list ką Na gro dy Li te rac kiej „Ni -
ke” za to mik Pa ra liż przy sen ny, w 2018
ro ku bę dzie ob cho dzi ła 25-le cie wy da-
nia pierw sze go to mi ku wier szy. Mo wa
oczy wi ście o po cho dzą cej z Mi ko ło wa
po et ce Ge no we fie Ja ku bow skiej -Fi jał-
kow skiej, któ ra sta ła się bo ha ter ką siód-
mej kon fe ren cji z cy klu Świa ty po etyc-
kie, zor ga ni zo wa nej 16 li sto pa da 2018
ro ku w Cen trum Kul tu ral no -Edu ka cyj -
nym w Czer wion ce -Lesz czy nach. „Spo-
ty ka my się w tym miej scu, dla te go, że tu-
taj jest w ja kimś sen sie po czą tek ślą skiej
li te ra tu ry po wo jen nej. To miej sce Wil hel-
ma Szew czy ka, a tak że in ne go po ety, na-
sze go przy ja cie la, Sta ni sła wa Kraw czy-
ka, któ ry dzi siaj ob cho dził by 80. rocz ni cę
uro dzin” – mó wił w sło wie wpro wa dza-
ją cym w te ma ty kę kon fe ren cji prof. zw.
dr hab. Ma rian Ki siel. 

Uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję
wy słu chać pięciu re fe ra tów. 

Ja ko pierw sza za bra ła głos lic. Ka ta-
rzy na Frąc ko wiak, któ ra ba da nia nad po-
ezją Ge no we fy Ja ku bow skiej -Fi jał kow-
skiej pro wa dzi ła już w swo jej pra cy
li cen cjac kiej i obec nie kon ty nu uje je
w ma gi ste rium. Za sta na wia jąc się
nad opty ką szcze gó łu w wier szach po-
et ki, mó wi ła: „W prze strze ni tek stów po-

etyc kich Ge no we fy Ja ku bow skiej -Fi jał-
kow skiej zna leźć mo że my li ry ki o wło-
sach, kro je niu ce bu li, pa ją kach, my ciu
okien, pa le niu pa pie ro sów”. Mło da ba-
dacz ka wy ja śnia ła: „Dro bia zgo wy ob raz
rze czy wi sto ści w tej twór czo ści każ do-
ra zo wo na rzu cał mi się w lek tu rze. Na-
zwa łam go więc »opty ką szcze gó łu«.
W wier szach chcia ła bym pod dać re flek-
sji trzy ele men ty: isto ty przed mio tu, ru-
ty no wej czyn no ści i czło wie ka. W przy-
ję tym prze ze mnie po rząd ku wy czuć
moż na pew ny pa ra doks. Z jed nej stro-
ny ma my bo wiem szcze gół, czy li przed-
mio ty i czyn no ści co dzien ne – ma łe, le -
d wo za uwa żal ne, ba ga te li zo wa ne,
a z dru giej – au to ry tar ne go ko lo ni za to -
ra świa ta, czy li ga tu nek ludz ki”.

Te ma tem ko bie co ści w wier szach au-
tor ki Po chy le nia w dwóch jej ostat nich
to mi kach (Ze mnie ro ba ka i z ro ba ka
wier sze – 2012 i Pa ra liż przy sen-
ny – 2016) za ję ła się dr Ka ta rzy na Nie-
spo rek. We wstęp nej czę ści re fe ra tu
zwra ca ła uwa gę: „Ge no we fa Ja ku bow -
ska -Fi jał kow ska to po et ka osob na. Jej
wier sze są od le głe od ty po wej li ry ki ko-
bie cej”. Ba dacz ka, eks po nu jąc na sy ce-
nie ko bie co ści ele men ta mi mę sko ści,
któ re moż na od na leźć w utwo rach au to-
r ki Do ży wo cia, mó wi ła: „bo ha ter ka li-
rycz na utwo rów Ja ku bow skiej -Fi jał-
kow skiej z każ dym zbio rem wier szy
bie rze się w garść i ro bi wszyst ko, aby
stać się sil niej szą i od waż niej szą. […]
Bun tu jąc się prze ciw ko bie co ści, prze-

sta je się nad so bą uża lać i za czy na trak-
to wać świat po mę sku. Wię cej: sta je się
na wet sil niej sza od męż czy zny. Udo wad-
nia wszyst kim, że cał kiem nie źle so bie
ra dzi z rze czy wi sto ścią, a ist nie nie
w niej i by cie ko bie tą sta je się wy czy-
nem he ro icz nym. Au tor ka Po chy le nia,
uświa da mia jąc so bie do ży wot nie ska za-
nie na ko bie cość, uczy się speł nia nia jej
wy ma gań”. In ter pre ta tor ka, przy glą da-
jąc się opi som rze czy wi sto ści ko biet
i męż czyzn w tej po ezji, na ko niec
skon sta to wa ła: „[…] ko bie ta w ca łej tej
ota cza ją cej ją co dzien no ści ma się trud-
niej niż męż czy zna. Wię cej obo wiąz ków,
nie zro zu mie nia, fi zycz nie i psy chicz nie
od czu wal na wro gość oto cze nia i nie bez-
pie czeń stwo, ale też roz pacz i strach,
przed któ ry mi męż czy zna nie jest w sta-
nie ochro nić ko bie ty. Co za tem w ogó-
le męż czy zna po tra fi? Wy da je się, że
w wier szach Ja ku bow skiej -Fi jał kow -
skiej nic. Mę skość zo sta je po nie kąd
za ne go wa na, a pod miot -ko bie ta jest sa-
mo wy star czal ny”.

O cie le per for mer ki w twór czo ści au-
torki Pochylenia mó wi ła dr Mag da le na
Pio trow ska -Grot. Ba dacz ka wska zy wa-
ła na po ja wia ją ce się w tych wier szach
„ży cio pi sa nie” i „cia ło pi sa nie”. We dług
niej po et ka „wy ko rzy stu je me ta fo rycz-
ny, se man tycz ny po ten cjał cia ła ina-
czej – two rząc […] cia ło tek stu, ko re lu-
jąc cia ło i znak, od da jąc w swo ich
wier szach rytm cia ła, je go zmien ność,
puls i je go za ni ka nie”. In ter pre ta tor ka po-

Świa ty po etyc kie Ge no we fy

Ja ku bow skiej ‐Fi jał kow skiej
KATARZYNA NIESPOREK

Autorzy referatów: Piotr Zaczkowski, Katarzyna Frąckowiak, Kamila Czaja, Katarzyna Niesporek, Magdalena Piotrowska-Grot
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sta wi ła te zę, że utwo ry au tor ki Ja ku bow-
skiej -Fi jał kow skiej przy po mi na ją per for-
man ce. Ba dacz ka wy ja śnia ła: „Akt ar-
ty stycz ny nie ist nie je bo wiem bez cia ła
nadaw cy, in ter pre ta tor od czy tu je cia ło,
tekst cia ła, śla dy fi zycz no ści, fi zjo lo gii
po zo sta wio ne w ję zy ku – cia ło sta je się
pod mio tem i przed mio tem opi su. Bez je -
go in ter pre ta cji je go ak tyw no ści nie wie-
le w tych tek stach po zo sta je”. Na ko niec
swo je go wy stą pie nia re fe rent ka traf nie
pod su mo wa ła: „Tak jak sztu ka per for-
man ce’u, tak po szcze gól ne wier sze
Ja ku bow skiej -Fi jał kow skiej na sta wio ne
są na roz bi ja nie ram in ter pre ta cyj nych
przy zwy cza jeń i kon fron tu ją nas z nie-
zwy kle oso bi stym, in tym nym prze ka-
zem – owa po ety ka in tym no ści nie raz
wy bi ja nas z czy tel ni cze go kom for tu
i utar tych ram my śle nia o li te ra tu rze, zna-
ki cia ła zaś sta ją się klu czem do ro zu mie-
nia zna ków ję zy ka”.

Co in ne go w po ezji Ge no we fy Ja ku-
bow skiej -Fi jał kow skiej do strze gła dr
Ka mi la Cza ja. W swo im re fe ra cie zwró-
ci ła uwa gę na (nie)za wod ność ka len da-
rza wy stę pu ją cą w wier szach au tor ki Pa-
ra li żu przy sen ne go: „Pierw sza zi ma,
Li sto pad, „se ryj ni po eci” w grud niu,
W ła zien ce ko niec sierp nia, Nie dzie la,
Dzień tar go wy (po nie dzia łek), W so bo-
tę ko ło dzie wią tej ra no, Nie roz ma-
wiaj my w pią tek w no cy o Bu kow-
skim… Wy star czy przy wo łać kil ka
ty tu łów wier szy Ge no we fy Ja ku bow-
skiej -Fi jał kow skiej, by za sy gna li zo wać
waż ną ro lę ka len da rzo wych czy na wet
do kład niej szych, go dzi no wych od nie sień
w tej twór czo ści” – mó wi ła ba dacz ka.
Re fe rent ka zwró ci ła uwa gę, że twór czy-
ni „wy peł nia swo je wier sze da ta mi, na-
zwa mi dni, mie się cy, świąt itd., ale
rów no cze śnie co ja kiś czas przy po mi na,
że za wsze mo że na stą pić – przy naj mniej
z per spek ty wy od czu wa nia świa ta przez
po je dyn czych lu dzi w tej po ezji – wy-
trą ca ją ce z kru che go ryt mu od stęp stwo.
Rok bez sierp nia. Li sto pad za miast
wrze śnia. Śro da w miej sce piąt ku. Dzień
bez świ tu i zmierz chu. No ce po zba wio-

ne dni. To wyż szy po ziom wie dzy
o wro go ści czy nie do sko na ło ści świa ta”. 

Na ko niec za brał głos mgr Piotr Za-
czkow ski, któ ry swo je wy stą pie nie roz-
po czął od przy po mnie nia mot ta z Do ży-
wo cia, pierw szej książ ki po etyc kiej
Ge no we fy Ja ku bow skiej -Fi jał kow skiej:
„Bo ty le jest rze czy, któ rych wam nie
śmiem / po wie dzieć / Ty le jest rze czy,
któ rych nie da cie mi po wie dzieć / Zli tuj-
cie się na de mną” (Apol li na ire). Ba dacz,
za sta na wia jąc się nad po ja wia ją cym się
czę sto w wier szach po et ki te ma tem snu
bądź bez sen no ści, kon sta to wał: „Z pun-
k tu wi dze nia po ezji sen jest po ku są – ale
ta ką, któ ra bie rze od wet, za któ rą nie
moż na pła cić bez kar nie, a więc nie ty le
po ku są, ile okrut ną po ku tą. Od po ku-
sy – po dob nie jak od po ku ty – mo że wy-
ba wić śmierć. Jak słusz nie jed nak za uwa-
ża Ge no we fa Ja ku bow ska -Fi jał kow ska:
»po et ki nie umie ra ją / we śnie«. Za uwa-
ża to w wier szu z Do ży wo cia, któ ry za-
czy na się od słów »Śpij ma leń ka...«,
a więc od słów za pra sza ją cych ni by
do ko ły san ki, ale tak na praw dę do ele-
men tar nej wy li czan ki, od któ rej za czy-
na się – na któ rej koń czy się – ży cie”.

Kon fe ren cję, któ rą zor ga ni zo wa li Za-
kład Li te ra tu ry XX i XXI wie ku, Za kład

Teo rii Li te ra tu ry In sty tu tu Na uk o Li te-
ra tu rze Pol skiej im. Ire ne usza Opac kie-
go Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz Miej ski
Ośro dek Kul tu ry w Czer wion ce -Lesz-
czy nach na cze le z mgr Ma rio lą Czaj-
kow ską, mo de ro wał i pod su mo wał prof.
zw. dr hab. Ma rian Ki siel: „Od na leź li
Pań stwo w tych wy stą pie niach nie tyl-
ko ak cen to wa nie rze czy, któ re są bar dzo
istot ne dla my śle nia po fe no me no lo-
gicz ne go, więc wła śnie wy obraź nio-
we go, ale tak że tę rzecz, któ ra jest cia-
łem, rze czą cia ła, któ ra jest tym, co
moż na by za Ro lan dem Bar the sem na-
zwać »punc tum«”. Po tych sło wach
głos za bra ła sa ma Ge no we fa Ja ku bow -
ska -Fi jał kow ska, któ ra nie tyl ko prze czy-
ta ła kil ka wier szy, ale tak że opo wie dzia-
ła o źró dłach swo ich in spi ra cji.

W kon fe ren cji, oprócz ba da czy Wy-
dzia łu Fi lo lo gicz ne go, Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą skie go
i „Ka to wic – Mia sta Ogro dów”, wzię li
udział tak że przed sta wi cie le mia sta
Czer wion ka -Lesz czy ny i dzia ła ją cych
w nim in sty tu cji kul tu ry. Po my sło daw-
czy nią spo tka nia o twór czo ści Ge no we-
fy Ja ku bow skiej -Fi jał kow skiej by ła
dr hab. prof. UŚ Jo an na Ki siel. 

■

Marian Kisiel Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

Od lewej: Iwona Gralewicz-Wolny, Joanna Kisiel, Mariola Czajkowska
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Uwa gi wstęp ne

Ten ty tuł brzmi jak ma te riał wyj ścio -
wy do opra co wa nia li ta nii, ale cóż Bar -
ba ra by ła i jest ko bie tą nie zwy kłą, wie -
lo znacz ną. Za uwa ża to tak że ge nial ny
wi zjo ner Er win Sów ka, któ ry ma lu je ją
w róż nych uję ciach, bo re li gij nych, spo -
łecz nych, kul tu ro wych, ale i ero tycz nych.
Na wet „stech ni cy zo wa nych”, kie dy wy -
po sa ża ją w róż ne na rzę dzia. Wte dy
św. Bar ba ra sym bo li zu je tech nicz ny wi -
ze ru nek Gór ne go Ślą ska; pe łen ma szyn
ty po wych dla gór nic twa. I za znacz my
w tym miej scu, że po wie kach uwiel bie -
nia po ja wi li się z cza sem na ukow cy, któ -
rzy za czę li jed nak na wet pod wa żać hi -
sto rycz ność św. Bar ba ry; wska zy wa li nie
tyl ko na de fi cyt, ale wręcz brak źró deł po -
twier dza ją cych jej ist nie nie. To do pro wa -
dzi ło do jej usu nię cia z Mar ty ro lo gium
Ro ma num; nie daw no bo w 1969 ro ku.
Pa mię taj my też że jest ona wśród świę -
tych za li czo nych w po czet Czter na stu
Świę tych Wspo mo ży cie li Ko ścio ła, czy li
tych któ rych wsta wien nic two u Bo ga jest
sku tecz ne w przy pad ku cho rób. Ale
prze cież usu nię cie Bar ba ry z owej li tur -
gicz nej księ gi Ko ścio ła nie po zba wia do -
tych cza so wej świę to ści da nej oso by,
„bo wiem – jak do no si teo lo gicz ny ko -
men tarz – kto raz zo stał uzna ny za świę -
te go i wpi sa ny do Mar ty ro lo gium, po zo -
sta je świę tym na za wsze, cho ciaż by
wy pi sa no go ze wszyst kich ka len da rzy
li tur gicz nych na ca łym świe cie”. A je zu -
ita ro dem z Gór ne go Ślą ska, wy bit ny teo -
log i me die wi sta ksiądz Hen ryk Fros pi -
sze, iż w „W efek cie jest ona nie ty le
kon kret ną po sta cią, ale ra czej uoso bie -
niem pew nej kon kret nej idei. Ja kiej? Tej
mia no wi cie, że nie wy kształ co na po gan -
ka po zy ska na dla wia ry mo że w jej wy -
zna niu osią gnąć po dwój ny wie niec chwa -
ły”. Na uwa gę za słu gu je fakt iż ów

je zu ita był człon kiem eli tar ne go So -
ciété des Bol lan di stes, któ re to sto wa rzy -
sze nie za wsze dą ży ło upar cie do no wych
po szu ki wań o świę tych. De cy zja wa ty -
kań ska mu sia ła być szo kiem dla wie lu
wier nych z na sze go re gio nu, gdzie ty le
ko ścio łów i ka plic pod jej wezwa niem.
Wszę dzie obec ne też są jej wi ze run ki.
Ale, co in ne go na uko we dys pu ty i roz -
wa ża nia teo lo gicz ne a co in ne go praw -
dzi wa wia ra, owa ty po wa re li gij ność lu -
do wa, a wia ra ta jest go rą ca,
po boż na. I nie pod wa żal na. Przy po mnij -
my też, że o re li gij no ści lu do wej za wsze
z naj wyż szym sza cun kiem wy ra żał się
św. Jan Pa weł II, a ta wy po wiedź pa pie -
ska jest za war ta w Ka te chi zmie Ko ścio -
ła Po wszech ne go. 

Tek sty ha gio gra ficz ne,
czy li co wie my o św. Bar ba rze?

Lud ność na sze go re gio nu zna ła wie -
le tek stów ha gio gra ficz nych, pięk nych
i nie zwy kle bo ga tych w róż ne go ro dza -
ju wia do mo ści. Przy kła do wo z „Pie śni
o św. Bar ba rze, pa tron ce ko na ją cych, dla
gór ni ków z ksiąg przez cen zu rę du chow -
ną apro bo wa nych” opu bli ko wa nej
w 1879 ro ku przez Ka ro la Ja nitz ka or -
ga ni stę w za brzań skich Bi sku pi cach
do wia du je my się iż:

„Za sta ro sty Mar cy ana
Ce sa rza Mak sy mi lia na
Zro dził Dio sko ros có rę na dob ną”.
Pan nę Bar ba rę.

A da lej:

„A ten miesz kał w Ni ko medz kim mie ście
W mie ście pod ce sa rzem rzym skim
Nie znał Bo ga praw dzi we go
Bo był ro du po gań skie go”.

Idąc tym tro pem in for ma cji, po daj my
tyl ko, że zgod nie z wcze sny mi tek sta mi
ha gio gra ficz ny mi na szą pa tron kę wią za -
no z mia stem He lio po lis w Sy rii. Tam się
po noć uro dzi ła, a zgi nę ła 4 grud nia 305
lub 306 ro ku już w in nym mie -
ście – „do któ re go na na ukę skie ro wał
ją jej oj ciec bo ga ty i zły po ga nin Dio -
skur” – czy li w Ni ko de mii, w dzi siej szej
Tur cji. In ne tek sty po da ją zaś, że wła śnie
po cho dzi ła z owej Ni ko de mii. Po dob ny
cha os fak to gra ficz ny pa no wał wy raź nie
tak że w daw nych gór no ślą skich „bio gra -
fiach” Świę tej. Po zo staw my jed nak
na ubo czu te ską pe, roz pro szo ne i nie -
pew ne fak ty za war te w róż nych tek stach
ha gio gra ficz nych. Od wo łaj my się na to -
miast do te go, co o owej świę tej naj czę -
ściej „opo wia da ły” lu do we, zwłasz cza
gór ni cze, po wie ści i po da nia. I tak we -
dle tek stu za pi sa ne go przez et no graf kę
Bar ba rę Ba zie lich w 1966 ro ku po zna -
je my ta ką oto gór ni czą wer sję jej bio gra -
fii: „Oj ciec chciał wy dać świę tą Bar ba -
rę za bo ga te go po ga ni na ale jej pia stun ka
wy cho wa ła ją po chrze ści jań sku i świę -
ta Bar ba ra od mó wi ła. Oj ciec uwię ził ją
za to w wie ży, gdzie by ły dwa okna, ale
Bar ba ra ka za ła wy bić trze cie na pa miąt -
kę trzech po sta ci bo skich. Oj ciec za gro -
ził jej ścię ciem, wte dy ucie kła z wie ży
i ukry ła się w szcze li nie skal nej. Zdra -
dził jej kry jów kę pa stu szek. Oj ciec za -
bił Bar ba rę, lecz za raz po tem grom
spa lił go i pa stusz ka. Świę ta Bar ba ra zo -
sta ła pa tron ką gór ni ków bo kry ła się
w ska le”. Ty le opo wieści z Za brza -Ma -
ko szowych. Bar ba ra ura sta do wier nej
uczen ni cy Chry stu sa, dzie wi cy, mę -
czen nicz ki. Po noć na po cząt ku kaź ni
dzię ki wsta wien nic twu Je zu sa chło sta
wy da ła się jej – jak to kie dyś po wia da -
no  – „jak by mu ska niem pa wich piór”.
Ale np. ks. Sta ni sław Sier la pi sał w 2003
ro ku na ła mach jed ne go z ka to lic kich
cza so pism: „Mę czeń ska śmierć św. Bar -
ba ry jest wy ni kiem zde rze nia się dwóch
świa tów – zde rze nia te go, co Bo skie,
z tym, co ludz kie. Oj ciec chciał do bra
swej cór ki, chciał, by wy szła za mąż
za mło de go bo ga te go czło wie ka i by ła
szczę śli wa, ale nie li czył się z jej wo lą
i z jej su mie niem. Bar ba ra na to miast wi -
dzia ła swo je szczę ście w peł nym od da -
niu się Chry stu so wi ja ko swo je mu Ob -
lu bień co wi. Nie ule gła na ci sko wi
z ze wnątrz, za cho wa ła swo ją wol ność
i god ność oso bi stą, sta wia ła mi łość
do Je zu sa wy żej od wszel kich war to ści
ziem skich i by ła go to wa od dać Bo gu
w ofie rze swo je mło de ży cie”. Fakt po -
zo sta je fak tem, umar ła w strasz nych mę -
kach. Lecz do daj my tyl ko – o czym rów -
nież prze ko na łem się w cza sie ba dań
re ali zo wa nych jesz cze w la tach 70.
ubie głe go stu le cia, kie dy już upa da ła tra -
dy cyj na kul tu ra gór ni cza – iż, we dle lo -
kal nej tra dy cji po raz pierw szy mia ła
wyjść na po wierzch nię na Gór nym Ślą -
sku. Wte dy to zzięb nię tym męż czy -
znom, któ rzy pró bo wa li ogrzać swe do -
mo stwa drew nem ze bra nym w le sie
za pro po no wa ła in ne roz wią za nie. „Naj -

Bo i dzie wi ca, mę czen ni ca, pa tron ka do brej śmier ci, pa tron ka gór ni -
ków, ar ty le rzy stów, Pol ski Pod ziem nej, taj nych dru ka rzy, „So li dar no ści”.

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Świę ta Bar ba ra

– ko bie ta

uni wer sal na
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od waż niej szym ka za ła pójść za so bą i tak
się na po czło u nos gór nic two. Na po cząt -
ku ko pa no bli sko przy zie mi, jak te bie -
da szy by, a po tem te ni by gór ni ki za czę li
już – jak mi to po wie dział w 1976 ro ku
pe wien sta ry gór nik, pan Pa weł z ka to -
wic kich Pio tro wic, uro dzo ny w 1888 ro -
ku – fe dro wać na gru bach”. A da lej przy -
to czył mi opo wieść po noć po pu lar ną
jesz cze po I woj nie świa to wej: „A by ło
to tak. Jak ci bied ni lu dzie tam mar z li
i ich ca łe ro dzi ny, to na roz im się po ko -
za ła ta ka ko bi ta w czer wo nym man tlu
jak ja ko kró lo wa, i ło na mia ła miecz
w le wyj ryn ce, a na go wie ko ro na,
a za niom ja sne ta kie by ło, blask ta ki.
Wte dy po wie dzia ła, że ci co ma jom od -
wa ga to ma jom iść za niom, i po szło
szty rech, abo trzech. Na roz sie zie mia
tak roz cion gła a dziu ra w niej by ła i ło -
ni za niom do niej śleź li na dół. Zni kli,
no a jak ło ni wy szli to mie li w ryn kach
coś czor ne go, a to był won giel i św. Bar -
ba ra ko zo ła nim po lić; po wie dzia ła tyż
im co by ino swo im kam ra tom pe dzieć
o wszyst kim, i z ni mi ko pać...”. Nie zwy -
kła pięk na opo wieść, od da ją ca z ca łą
pew no ścią isto tę tra dy cyj nej re li gij no -
ści gór no ślą skiej, zwłasz cza gór ni -
czej. I z ca łą pew no ścią kult świę tej Bar -
ba ry był na zie mi gór no ślą skiej
nie zwy kły. Od sa me go też po cząt ku
gór nic twa św. Bar ba ra sta ła się pa tron -
ką i orę dow nicz ką gór ni ków. Jak że za -
ska ku ją ce dla współ cze snych jest to, że
już z po cząt kiem XIX wie ku zna ne by -
ły, i po pu lar ne na boż ne pie śni jej de dy -
ko wa ne. Przy kła do wo ta ka: 

„Bar ba ro świę ta! per ło Je zu so wa,
Ściesz ko do nie ba grzesz ni kom go to wa,
Wier na przy śmier ci pa tron ko smut ne mu,
Ko na ją ce mu.
Źró dło czy sto ści, ob my ta na wie ki,
Nie wy pusz czaj mnie z twej świę tej opie ki,
Ty mnie przy go tuj na dro gę wiecz no ści,
W świą to bli wo ści”.

Prze ja wem owe go kul tu był pe łen po -
boż no ści sto su nek do Bar ba ry, w czym
tkwi ły ele men ty nie omal mi stycz nej
po sta wy; ale i pod dań stwa, od da wa nia
się cał ko wi cie w jej opie kę, prze ko na -
nia że jest ona praw dzi wą, nie stru dzo -
ną i nie za wod ną opie kun ką. Ko go?
Wszyst kich Gór no ślą za ków, ca łej swo -
jac kiej wspól no ty, a w tym w spo sób
szcze gól ny lu dzi pod ziem ne go tru du.
To wszyst ko od zwier cie dla ły pie śni,
w tym sa mo rod ne, ale i oczy wi ście
opo wie ści i po da nia, czy li swo iste go ro -
dza ju  – jak to kie dyś na zy wał Jó zef Li -
gę za – „lu do wa li te ra tu ra gór ni cza”.
A naj peł niej w kul tu rze świę to wa nia ów
kult Bar ba ry znaj do wał od zwier cie dle -
nie w dniu 4 grud nia, kie dy to od by wa -
ły się uro czy ste msze świę te, co zwią -
za ne by ło z ce re mo nial ny mi po cho da mi
gór ni ków do ko ścio łów. Na to miast
w ko pal niach or ga ni zo wa no cha rak te ry -
stycz ne uro czy sto ści po wią za ne z pięk -
ny mi ob rzę da mi za wo do wy mi. In ne
by ły te ob cho dy w XIX, w po cząt kach

tego wie ku, in ne pod ko niec, a in ne w la -
tach mię dzy woj nia. I po obu stro nach
ów cze snej gra ni cy pol sko - nie miec kiej
dzie lą cej gór no ślą ski re gion, a jesz cze in -
ne, po 1945 ro ku. Bo po II woj nie
świa to wej „za my ka no” oł ta rze de dy ko -
wa ne gór ni czej pa tron ce. A po tem już
w do bie PRL -u sys te ma tycz nie nisz czo -
no ów kult. Zmia ny po zy tyw ne na stą pi -
ły do pie ro w do bie „So li dar no ści”, bo sa -
crum to wa rzy szy ły tre ści spo łecz ne
i pa trio tycz ne. Do pie ro jed nak na sta nie
wol no ści w 1989 ro ku spo wo do wa ło za -
nik ten den cji ide olo gicz nych skie ro -
wa nych wo bec św. Bar ba ry, ale jed nak
po ja wi ło się zwąt pie nie re li gij ne , na wet
za cho wa nia la icy za cyj ne. Po mi ja jąc
pró bę choć by la pi dar ne go opi su hi sto -
rii Bar bór ki – a za tem i ob ja wów kul tu
i ob rzę dów za wo do wych – war to przy -
to czyć po cząt ko wy frag ment je go pre -
zen ta cji umiesz czo ny na „Kra jo wej Li -
ście Nie ma te rial ne go Dzie dzic twa”:
„Bar bór ka jest zwy cza jem do rocz nym
i oby cza jem świą tecz nym gru py za wo -
do wej gór ni ków wę gla ka mien ne go
na Gór nym Ślą sku prak ty ko wa nym
od po cząt ku XIX wie ku do chwi li obec -
nej. Ob cho dzo na 4 grud nia, w dniu
wspo mnie nia św. Bar ba ry, wpi sa ła się
w prze strzeń kul tu ro wą re gio nu dzię ki
prze ka zom po ko le nio we mu i śro do wi -
sko we mu. Sta no wi nie od łącz ny ele -
ment gór ni czej toż sa mo ści pie lę gno -
wa ny przy współ udzia le wła ści cie li,
dy rek cji i za rzą dów ko palń, lo kal nych
pa ra fii oraz sto wa rzy szeń, któ rych przed -
sta wi cie le są ak tyw ny mi uczest ni ka mi
ob cho dów”. I za znacz my ze 10 lip -
ca 2018 sta ła się rzecz waż na. Oto de -
cy zją mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go „Bar bór ka gór ni ków wę gla
ka mien ne go na Gór nym Śla sku” zo sta -
ła wpi sa na na Kra jo wą li stę nie ma te rial -
ną dzie dzic twa kul tu ro we go. A nie daw -
no pra sa do nio sła: „Te go rocz ny se zon
bar bór ko wy roz po czął się od ob cho dów
gór ni cze go świę ta zor ga ni zo wa nych
w pią tek, 9 li sto pa da przez Mu zeum Gór -
nic twa Wę glo we go w Za brzu. Ob cho dów
wy jąt ko wo hucz nych, bo po łą czo nych
z uczcze niem wpi sa nia Bar bór ki na li -
stę nie ma te rial ne go dzie dzic twa kul tu -
ro we go UNE SCO”.

Za wsze 4 gru dnia był dniem szcze gól -
nym, jak po da je nie za stą pio ny Adolf
Dy gacz – wów czas śpie wa no:

„Dzi siaj jest świę to
Świę tej Bar ba ry
Cie szy się gór nik
Mło dy i sta ry...”

I wsku tek te go sta rzy gór ni cy po wia -
da li, że w ów dzień „Gór nik cho dzi
od mur ka do mur ka”. A był to dzień
przy pa da ją cy w okre sie Ad wen tu, któ -
ry w re gio nie był cza sem za du my, re flek -
sji i wstrze mięź li wo ści w je dze niu i pi -
ciu, ale wsku tek swo istej re li gij nej
i kul tu ro wej nor my przy zwo le nia był to
jed nak czas za ba wy. Ale uro czy ście też
świę to wa no nie tyl ko w ko ścio łach pa -

tron kę gór ni cze go sta nu. In te re su ją ca by -
ła też obec ność św. Bar ba ry w per spek -
ty wie, daw nej gór ni czej co dzien no ści.
Z owej mi ło ści do pa tron ki zro dzi ła się
też nie zwy kła re li gij ność za wo do wa
za nu rzo na w co dzien no ści i jed no znacz -
nie zwią za na z świę tą Bar ba rą. Sta ra, po -
pu lar na pieśń tak oto od zwier cie dla
sto su nek do gór ni czej pa tron ki:

„O świę ta Bar bór ko
zmi łuj się na de mną,
że bym ja nie zo stał
pod tą zie mią ciem ną”.

A in na pieśń, za pi sa na w 1931 ro ku
brzmia ła:

„Strzeż świę ta Bar ba ro,
Niech nie ze rwie li na
bo by chleb stra ci ła
nie jed na ro dzi na”.

A kie dy gór nik ra no wy cho dził
na szych tę, do mow ni cy – jak po da je Sta -
ni sław Wal lis – że gna li go sło wa mi: „idź
do ro bo ty i niech cie tam świę to Bar ba -
ra pro wa dzi” i do po wia da no: „I niech
nad gru bą ma nad To bą opie ka co byś
do dom do nas zdro wo przy szoł”. Gór -
nik zaś od po wia dał: „Dzię ki Wom i niech
nad Wa mi Bóg by dzie mioł pa trzy nie,
a mnie Bar bór ka do ro bo ty szczę śli wie
przy wie dzie….”. Sta re pie śni od da wa ły
ten nie zwy kły na strój, od czu cia gór ni -
ka: „O świę ta Bar ba ro, zli tuj się na de
mną, że bym się nie zo stał pod tą zie mią
ciem ną. Żo na by pła ka ła, dzie ci by pła -
ka ły, bo by oj ca swe go wię cej nie wi dzia -
ły”. Trze ba też w tym miej scu wy raź nie
za zna czyć, iż tzw. kul tu ra gór ni cza nie -
zwy kle in ten syw nie re ago wa ła na nie -
omal wszyst kie aspek ty co dzien no ści,
a ów mo ment wyj ścia męż czy zny
na gru bę wy wo ły wał szcze gól ne za in te -
re so wa nie. Od zwier cie dla to choć by
jed na ze zwro tek po pu lar ne go „Wes -
tchnie nia”:

„Gór nik wy cho dzi do pra cy, że gna się z ni mi,
Ze swą żo ną i dziat ka mi naj mil szy mi,
Bo nie wie, czy mo że przyjść,
Mo że go zie mia przy ciść –
I ze swy mi naj mil szy mi wiecz nie roz łą czyć”.

Ale ufa no, że się to nie sta nie bo wie -
rzo no św. Bar ba rze. Gdy zaś gór nik dom
opu ścił wi tał się z kam ra ta mi tra dy cyj -
nym „Szczęść Bo że” lub „Glück Auf”,
ale też czę sto od da niem się bez po śred -
nio w opie kę gór ni czej pa tron ce. Wy star -
czy ło la pi dar ne stwier dze nie: „A my ślą
że dziś by dzie tyż z na mi”. Kto? Oczy -
wi ście św. Bar ba ra. A kie dy gór nik
przy cho dził do ko pal ni szedł do ce chow -
ni, gdzie od by wa ły się zbio ro we do niej
mo dli twy. Owe ad o ra cje do świę tej
Bar ba ry by ły in te gral ną czę ścią ro bot -
ni czej szych ty, któ rą ak cep to wa li na wet
wła ści cie le ko palń. Jak że pięk nie od -
zwier cie dla ją to sta re gór ni cze pie śni, jak
choć by ta za war ta w za so bach folk lo ry -
stów. „Ja kech przy szedł do ce chow ni to
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się prze że gnoł i Bar bór ce na oł to rzu po -
zdro wie nie doł co by mnie zaś obro ni ła,
w nie szczę ściach ochro ni ła i szczę śli wie
wró cić z zie mi po zwo li ła. Bo tak w do -
ma na mnie cze ko ta mo ja żon ka
i na pew no za mnie rzy ko ko rón ka”. I tak
da lej by moż na snuć opo wieść o obec -
no ści Bar bór ki w ży ciu co dzien nym. Aż
do chwi li gdy gór nik po po wro cie do do -
mu sły szał: „A dzię ki ci do bro Bar bór -
ko żeś mi chło pa i łoj ca do dom przy wio -
dła”. Gór nik zaś za wsze od po wia dał:
„A dzię ki żeś mnie przy wie dła ty Świn -
to na sza”. Nie dziw my się też, że św.
Bar ba ra ode gra ła też istot ną ro lę w zor -
ga ni zo wa nym ży ciu re li gij nym, bo by -
ła ona – jak mó wio no by ła wiel ką,
spraw dzo ną, i nie za wod ną pa tron ką
praw dzi we go czło wie czeń stwa. Ona
też okre śla ła wzór po stę po wa nia gór ni -
ków, ich ethos za wo do wy. Jak że by ło to
od le głe od te go, co wy ra żał Wła dy sła -
wa Bro niew skie go słyn ny wier sz:

Prę dzej, gór ni ku, głę biej, gór ni ku,
wę gla po kła dy rąb,
w two jej ko pal ni, na twym chod ni ku
sta je oj czy zny zrąb. 

Pod twym oskar dem padł ka pi ta lizm,
nad szedł wol no ści czas.
Wię cej że la za, wę gla i sta li
dla ro bot ni czych mas!

„Pa ni od gór ni czych bractw”

Roz pocz nij my od po cząt ku. Oto pa -
pież Be ne dykt XIV wy dał bul lę da to wa -
ną 21 mar ca 1747. Wte dy to za twier dził
ist nie ją ce w Tar now skich Gó rach brac -
two, i pod kre ślił je go ce le: prak ty ko wa -
nie po boż no ści, dzieł mi ło sier dzia,
w tym gosz cze nie ubo gich, go dze nie
zwa śnio nych, na wra ca nie lu dzi źle czy -
nią cych. Bul la zo sta ła uro czy ście ogło -
szo na w Tar now skich Gó rach 15 sierp -
nia 1747, to jest w dzień nie zwy kły czy li
Świę to Wnie bo wzię cia NMP. By ło to
„Prze świet ne Brac two Bar ba ry s. Pan -
ny y mę czen nicz ki Chry stu so wey y od -
pu sta mi Rzim skie mi u przy wi le jo wa ne
przi ko ście le Phar nim SS apo sto łów Pio -
tra y Paw ła na gó rach tar now -
skich….”. I wła śnie na ten wzór – jak
pi szą znaw cy zja wi ska – z cza sem po -
wsta wa ły po dob ne brac twa na Ślą sku,
ale też w Nad re nii czy West fa lii. To nie -
zwy kłe zja wi sko w ży ciu re li gij nym
i kul tu ro wym, ale też spo łecz nym.
Po pro stu – jak wspo mi na w 1998 ro -
ku 85-let ni gór nik z Ru dy Ślą skiej – te
brac twa by ły bar dzo „to do prow dy po -
moc ne dla lu dzi, co ro bi li na do le i ich
ro dzin tyż. Tak my go da li i oj ciec i je -
go oj ciec, a oni oba ro bi li w Murc kach
i u Gie sche go. Ta kie to by ło zor ga ni zo -
wa nie dlo lu dzi, od naj mniej sze go,
do te go waż ne go. By li tam wszel kie gór -
ni ki, na po cząt ku praw dzi we berg mo ny,
da li „ha je ry”, (czy li rę ba cze) i „szle -
per” ina czej „śle per” czy li te ła do wa -
cze abo zwy kłe tra ga rze, da li ci ska cze,

no i jesz cze „ler ha je ry”, (ucznie tych rę -
ba czy), no i praw dzi wy „szi sha jer” – to
zna czy rę bacz strza ło wy.” I by ła jesz -
cze jed na szcze gól na ro la św. Bar ba ry.
To prze cież tak że nie za wod na pa tron -
ka Pol ski Pod ziem nej, po pro su wal ki
to czo nej w la tach nie miec kiej i so -
wiec kiej oku pa cji. By ła pa tron ką, orę -
dow nicz ką i prze wod nicz ką w tej wal -
ce. Od zwier cie dla to choć by na stę pu ją cy
tekst:

„Świę ta Bar ba ro, prze wod nicz ko
w wal ce o nie pod le głość,
spraw 
że by po msz czo ny był nie po kój ści ga nych,
że by po msz czo na by ła po nie wier ka
i ból uwię zio nych, że by po msz czo ne by ły
mę czar nie ka to wa nych, że by po msz czo na
by ła bez sil na roz pacz osie ro co nych”.

By ła też pa tron ką taj nych dru ka rzy
i mo dlo no się:

„Świę ta Bar ba ro, gór ni ków pa tron ko,
zejdź w nie wo li pod zie mie czar ne
i sza ty swo jej ko ron ką
osłoń taj ną dru kar nię”.

Jak że też in te re su ją ce jest, że św.
Bar ba rę pro szo no o po moc w wal ce
zbroj nej, ale za ra zem o za cho wa nie
czło wie czeń stwa wo bec zwy cię żo nych
wro gów:

„bądź przy nas, gdy ze msty na dej dzie
go dzi na,
że by ze msta obo wiąz kiem nam by ła,
nie roz ko szą…”.

Wspo mo ży ciel ka „So li dar no ści”
i na dzie ja w sta nie wo jen nym

W owych szcze gól nych okre sach poj -
mo wa nie pa tron ki gór ni cze go sta nu na -
bra ło do dat ko wych no wych cech. Jej kult
uległ wzmoc nie niu, nie tyl ko w wy mia -
rze re li gij nym, ale i spo łecz nym oraz po -
li tycz nym. Jej wi ze run ki wró ci ły do wie -
lu do tych czas „za ka za nych” miejsc, ale
po strze ga no ją tak że ja ko wspo mo ży ciel -
kę no we go ru chu. To po świad cza ją licz -
ne do wo dy z owych lat. A w la tach sta -
nu wo jen ne go by ła świę ta ad re sat ką
mo dlitw. Miesz kan ka Za brza w 2005 ro -
ku mó wi ła: „Jak to z nią jest to jo nie
wiem, bo koż dy rzy ko jak rzy ko. Tyn
do św. Fran cisz ka, dru gi do św. An ny,
wszy scy do Mat ki Bo skiej z Pie kor, czy
Bar bór ki tyż (…). Te roz ki już tak do niej
się nie rzy ko ale tyż się coś zmie nio.
Na bez ty dzień ta kie go rzy ka nio już nie
ma, jak do wnij, ale jak co trze ba to koż -
dy jed nak do niej idzie. W tych la tach
(sta nu wo jen ne go – przyp. MGG) to się
wszyst ko wzmo gło bo o to bar dzi dba li
fa ro rze i lu dziom się to po do ba ło”.
A Ta de usz Ki jon ka – re je stru ją cy udat -
nie tak że prze my śle nia, emo cje i uczu -
cia Gór no ślą za ków w trud nych mo -
men tach hi sto rii – w szcze gól ny spo sób
uka zał zwią zek św. Bar ba ry z lo sa mi

miesz kań ców re gio nu. Oto w wier szu
Po wiast ka – po miesz czo nym w to mie
po etyc kim Czas za mar ły z 1991 ro -
ku – po ka zu je św. Bar ba rę w no wej ro -
li; pięk nie i jak że symp to ma tycz nie:

„Bar ba ra co noc sy pia w in nym fa mi lo ku,
Ma pew ne do ku men ty, 
Jed nak twarz Bar ba ry
Każ dy z miej sca roz po zna”.

To oczy wi ste, bo jej wi ze run ki by ły
po wszech nie zna ne, ob ra zy y fi gu ry
w ko ścio łach a oleo dru ki – pod ów -
czas – w wie lu jesz cze do mach.

Pa tron ka od za my ka nych ko palń 

„Jak sie za czło li kwi do wa nie ko pal ni,
co na koż dyj fe dro wał i syn, i oj ciec,
i brat, to by ło tak, że przy na szym ar cy -
bi sku pie Zi mo niu za wie ra no ko pa nie.
Nie roz by ło tak, że po stu la tach ją za -
wie ra no to uro czy stość re li gij na by ła
wiel ko. Żol był, a na ko niec msza, tyż do -
bre sło wo Ar cy bi sku pa i po cie sze nie, bo
się koń czy ło u nos co trwa ło do bre
dwie sta lot, zna czy gór nic two. Naj gor -
sze so bie przy po mi nom te wiel kie straj -
ki w 1995 ro ku, naj więk sze, a jed nak
i po cie szy nie by ło i ja koś ulży ło, bo ty -
la lu dzi zwol ni li, na jed nej i dru giej i trze -
cie gru bie (…). Jo te raz na swo ja gru -
ba cho dza i pa trza co z niej zo sta ło…”.
A w ze szłe la to to żech czy tał iże w 1989
ro ku by ło nos, zna czy gór ni ków po -
nad 400 ty się cy chło pa, te roz ki ino 85 ty -
się cy. To ło na, św. Bar ba ra jak by ła
przy otwie ra niu ko palń, przy świę tach,
to przy nos by ła jak je za wie ra li…”.

Bar bór ka od ura to wa ne go gór nic twa?

Dziś zmie ni ły się cza sy, ale gór ni cy
pa mię ta ją, a po twier dzić to mo gą i so -
cjo lo go wie i et no lo go wie – wstrzą sy,
któ re prze zy wał ich prze mysł. Swo -
iście do ku men tu ją – co za czy na być
obec ne w dys kur sie po tocz nym, a na wet
co raz bar dziej w sfolk lo ry zo wa nych
opo wie ściach – fak ty z nie daw nej prze -
szło ści. Ope ru ją licz ba mi, ale i na zwi -
ska mi sze fów gór nic twa, dy rek to rów ko -
palń, ale i mi ni strów. I w tym
do ku men to wa niu wstrzą sów, a na wet ka -
ta kli zmów, za cho wa na jest też pa mięć
o usta wicz nych pró bach ra to wa nia gór -
nic twa, o usta wicz nym – jak się tu mó -
wi – rze ko mym dba niu o gór ni ków.
A wresz cie o wy ra ża niu im oka zjo nal -
ne go po dzi wu i uzna nia. Ale za znacz my,
że ce chą tra dy cyj nej kul tu ry te go re gio -
nu jest na dzie ja, a w tym szcze gól nym
przy pad ku uosa bia ją św. Bar ba ra. I to
jest szcze gól nie in try gu ją ce i in te re su -
ją ce. Z te go wy ni ka, że św. Bar ba ra za -
czy na się ja wić ja ko pa tron ka od ura to -
wa ne go; te go lep sze go gór nic twa.
Złu dze nie czy błęd ny wnio sek an tro po -
lo gicz ny?

■
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M
a ła, nie po zor na, sza ra ksią żecz ka, nie -
wy róż nia ją ca się szcze gól nie spo śród

po dob nych, bro szu ro wych edy cji, za le ga ją -
cych ma ga zy ny ślą skiej książ ni cy. Ale
na swój spo sób za ska ku ją ca, gdy spo glą da -
my na miej sce wy da nia: Kra ków. Dru kar nia
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, oraz: rok 1900.
Owa ni kłość ksią żecz ki w po rów na niu z mo -
nu men tal ny mi to ma mi, wy da wa ny mi przez
Uni wer sy tet oraz Aka de mię Umie jęt no ści,
m.in. „Mo nu men ta Po lo niae Va ti ca na” jed -
nak za ska ku je. Gdy zaś wzrok nasz pad nie
na atrak cyj ny, jak co ro ku, zwłasz cza w grud -
niu, ty tuł: „W wi lią Bo że go Na ro dze nia”
wraz z in try gu ją cym do po wie dze niem – pod -
ty tu łem „Pa miąt ka ostat niej wi lii XIX wie -
ku”, wte dy to mik ten na bie ra nie zwy kłej po -
wa gi, sta je się wręcz pro wo ka cją, szcze gól nie
dla tych czy tel ni ków, któ rzy bez ma ła dwie
de ka dy te mu prze ży wa li po dob ny mo ment
prze kra cza nia gra ni cy dwu stu le ci; ba, dwóch
ty siąc le ci wraz z apo ka lip tycz ny mi ocze ki -
wa nia mi na gi gan tycz ną ka ta stro fę na szej cy -
wi li za cji. Nic się ta kie go nie sta ło. Świat ist -
nie je da lej, a opla ta ją cy nas ze wsząd krąg
cy fro wej co dzien no ści nie uległ znisz cze niu,
lub choć by za chwia niu. A za na mi już nie -
mal 20 proc. cza su no wej ery.

Prze kra cza nie stu le ci ma więc w so bie nie -
okre ślo ną ma gię, swo istą od święt ność prze -
mi ja nia, wręcz nie zby wal ny wa lor ocze ki wa -
nia na Coś. Przy jem ne go? Ka san drycz ne go?
Uni ce stwia ją ce go? A tym bar dziej dla hi sto -
ry ka, wę dru ją ce go, po zna wa ją ce go i swo bod -
nie po ru sza ją ce go się w prze strze ni ca łe go mi -
nio ne go ty siąc le cia. A prze cież au to rem owej
nie po zor nej ksią żecz ki, za wie ra ją cej w so bie
trzy wi gi lij ne stu dia, jest jed na z naj barw niej -
szych, ale i naj więk szych oso bo wo ści na uko -
wych Kra ko wa prze ło mu wie ków – Sta ni sław
Smol ka (1854–1924), pro fe sor Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go, je go rek tor z lat 1896 – 98,
se kre tarz ge ne ral ny Aka de mii Umie jęt no ści,
or ga ni za tor tzw. Eks pe dy cji Rzym skich, pe -
ne tru ją cych zbio ry wa ty kań skie oraz or ga ni -
za tor Sta cji Na uko wej w Pa ry żu, wresz cie re -
dak tor na czel ny „Cza su”. Był też na swój
spo sób po sta cią nie tu zin ko wą w śro do wi sku
aka de mic kim ca łej Ga li cji. Dok to ry zo wał
się w wie ku 19 lat, pro fe so rem nad zwy czaj -
nym był już 3 la ta póź niej, a stąd krok
do uzwy czaj nie nia i do szczy tów aka de mic -
kich lau rów. Ja ka to mu sia ła być pro wo ka cja
dla tych, któ rzy zmu sza ni do uczel nia nej
emu la cji, wol no ni za li swo je tek sty, two rząc
tzw. do ro bek, la ta mi ma rząc o uni wer sy tec -
kich ka te drach, prze cho dząc krok po kro ku,
wy ma ga ne wszak eta py awan su na uko we go.
A prze cież ten mło dy uczo ny bar dzo szyb ko
zy skał uzna nie wśród aka de mi ków, sko ro już
w lu tym 1883 ro ku prze jął po pro fe so rze Jó -
ze fie Szuj skim, pierw szą w dzie jach ka te drę
hi sto rii w kra kow skiej Al ma Ma ter. Za pew -
ne nie prze wi dy wał te go suk ce su wów czas,
gdy dwa mie sią ce wcze śniej pi sał o fe no me -
nie pol skiej wi gi lii. Api sał tak: „Na de szła wi -
lia. Dzie ci z nie cier pli wo ścią wy glą da ją
gwiazd ki, z drże niem ser ca wy cze ku ją chwi -
li, któ rą wy obraź nia przez rok ca ły przy stra -
ja ła w uro cze bar wy. Ale i star si dzieć mi się
sta ją w ten wie czór uro czy sty, dzie cin ne
drże nie ser ca udzie la się wszyst kim, gdy
przyj dzie za siąść do wi lij ne go sto łu; kto na -
wet wie kiem czy lo sem na to ska za ny, że mu
już żad na w ży ciu nie za świe ci gwiazd ka, sta -
nie przy tym sto le jesz cze bar dziej wzru szo -
ny od dziec ka, któ re po da run ków po żą da, bo
gwiazd ka przy no si bo ga tą wiąz kę wspo -
mnień, tak ży wych, jak ni gdy, a naj pięk niej -
szych z ca łe go ży cia. Uczu cie, ja kie ro dzi nę

Trzy wi gi lie

kra kow skie go

uczo ne go
JAN MALICKI

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej

pol ską zgro ma dza na wi lię, nie ma so bie rów -
ne go.”

Sta ni sław Smol ka nie wie dział jesz cze, że
w tym że pa mięt nym dlań ro ku 1883, przej -
mie re dak cję kra kow skie go „Cza su” i bę dzie
nim kie ro wał przez 4 la ta. Ów or to dok syj -
ny me die wi sta, naj czę ściej ko ja rzo ny z dwie -
ma wiel ki mi mo no gra fia mi, wcze śniej szą:
„Hen ryk Bro da ty. Ustęp z dzie jów epo ki pia -
stow skiej” (1872) i nie daw nej „Miesz ko
Sta ry i je go wiek” (1881) ma jed nak po trze -
bę i ocho tę na in ną jesz cze for mę pi sar skiej
ak tyw no ści. Po pu la ry za cję wie dzy, łą cząc, jak
sam ma wiał „ści słość po stę po wa nia na uko -
we go z ar ty zmem przed sta wia nia”. To za le -
ta da na nie wie lu, acz de cy du ją ca o suk ce sie
każ de go wła da ją ce go pió rem twór cy. Z ca -
łą wy ra zi sto ścią i kon se kwen cją sto so wał
w prak ty ce to me to do lo gicz ne prze sła nie,
rów nież w swo ich trzech stu diach wi gi lij -
nych. Szcze gól nie, gdy pi sał o pierw szej wi -
gi lii ro ku 965, a mo że 966. 

To już dwa spo śród trzech stu diów, współ -
two rzą cych w ca ło ści try lo gię wi gi lij ną Sta -
ni sła wa Smol ki. Przy po mnij my. Pierw sze
z nich, z ro ku 1882, to swo isty bieg przez stu -
le cia, gdzie osią opo wie ści sta ją się wi gi lie
w mo men tach prze ło mo wych Pol ski mi nio -
ne go ty siąc le cia. Dru gie stu dium, z ro -
ku 1883, to opo wieść o „go dach wi lij nych”
w pol skim do mu, „gra ni to wej pod wa li nie mi -
ło ści do mo we go ogni ska”. Wresz cie trze cie,
naj cie kaw sze, hi sto rio zo ficz ne, za czy na ją ce
się od słów: „Do cze ka li śmy się ostat niej wi -
lii XIX wie ku. Co bę dzie za sto lat, gdy pra -
wnu ki na sze i ich wnu ko wie za się dą do wi -
lij ne go sto łu? Ufaj my, że za sie dą.” Dziś
mo że my rzec – za sie dli. I jak przed la ty bę -
dą za da wać te sa me py ta nia; o ma kro wy miar
Do mu Hi sto rii i co dzien ność zwy kłe go,
sza re go czło wie ka. O roz dar cie mię dzy
Wscho dem i Za cho dem, a kło po ta mi z miej -
scem, w któ rym przy szło nam żyć. Mię dzy
„wi chra mi woj ny” gdzieś na świe cie a jak -
że nie od le gły mi po ła jan ka mi naj bliż szych. 

Mi nę ło ko lej nych sto i kil ka na ście lat. Mi -
nął ko lej ny wiek, a z nim wi gi lie. I w rze czy
sa mej, wi gi lia po zo sta ła jed na i nie zmien na.
Róż ne są na to miast jej uwa run ko wa nia, kon -
tek sty, na stro je, emo cje, uczu cia. Tyl ko je
utrwa la pa mięć. I do zna nia. Wi gi lie ra do sne.
Wi gi lie lu dzi smut nych, sta rych, bied nych. Wi -
gi lie cza sów woj ny i zło wro gie go mil cze nia.
Jed nak w tym jed nym, je dy nym dniu wszy scy
wra ca my „na uli cę zdra dzo ne go dzie ciń stwa,
na uli cę Wiel kiej Ko lę dy”. A wte dy, ni czym
glos ze sta rej ka ta ryn ki, po brzmie wa re fren
daw no słu cha nej pio sen ki, mo że gra nej na pa -
te fo nie, i błysk szkol ne go mun dur ka. Wte dy
po wra ca ją sło wa za po mnia ne go Po ety: 

Jest ci cho. Cho in ka pło nie.
Na szczy cie che ru bin fru wa.
Na oknach pe lar go nia.
Blask świe czek zło tem za snu wa. 
A z ką ta, z w ust bra ta pły nie
Ko lę da na oka ry nie:
Lu laj że, Je zu niu, 
Mo ja pe reł ko,
Lu laj że, Je zu niu, 
Me pie ści deł ko.

■
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Bry dżo wy, Dys ku syj ny Klub Pły to wy,
Klub Czy ta ją cych Ro dzin, Klub Rę ko -
dzie ła, Klub Mi ło śni ków Hi sto rii, Klub
Mo li ka Książ ko we go, Klub Mło de go
Dzien ni ka rza, Klub Mło de go Re por te -
ra, Klub Se nio ra, Klub Eko lo ga czy
Klub Hi sto ry ka.

Ogrom nym za in te re so wa niem cie -
szą się też klu by mi ło śni ków gier bez
prą du, wszel kie go ro dza ju plan szó -
wek, kar cia nek. Spe cjal nie dla tych
osób or ga ni zo wa ne są tur nie je gier
plan szo wych. Po za tym al ter na ty wą
dla kom pu te ra mo że być Ma ra ton Ukła -
da nia Puz zli, Bi blio tecz na Li ga Sza cho -
wa czy Tur niej Scrab ble al bo za wo dy
„Rum mi kub w bi blio te ce”. Na le ży do -
dać, iż re ne sans prze ży wa ją – zda wa ło -
by się daw no za po mnia ne – gra mo fo -
ny i pły ty wi ny lo we czy sta re rzut ni ki
do ba jek. W bi blio te kach or ga ni zu je się
spe cjal ne za ję cia dla tych, któ rzy chcą
po czuć at mos fe rę prze szło ści, a w Gli -
wi cach od by wa się na wet Gieł da Pły -
to wa. 

Ko lej nym cie ka wym przed się wzię -
ciem w bi blio te kach wo je wódz twa ślą -
skie go jest aran żo wa nie spo tkań dla
osób, któ re chcą się uczyć ję zy ka ob ce -
go al bo chcą w nim po roz ma wiać.
Wie dza, któ rej się nie uży wa, umy ka
z na szych umy słów. Bi blio te ka rze da -
ją szan sę na od świe że nie swo ich umie -
jęt no ści ję zy ko wych i or ga ni zu ją kon -
wer sa to ria, ta kie jak: „Faj fo klo ki”,
dys ku syj ne klu by En glish Di scus sion
Club, „Chat ting with tea”, a na wet
Art. Zo ne – warsz ta ty pla stycz ne z ele -
men ta mi na uki ję zy ka an giel skie go.
W wie lu pla ców kach od by wa ją się też
za ję cia z ję zy ka an giel skie go dla po cząt -
ku ją cych, moż na rów nież ko rzy stać
z dar mo wych pa kie tów do na uki ję zy -
ków ob cych on li ne. 

Bi blio te ka rze, chcąc wpo ić dzie ciom
od naj młod szych lat, że war to od wie -
dzać bi blio te ki, naj wię cej atrak cji przy -
go to wu ją wła śnie dla nich. W wie lu pla -
ców kach już wy strój wnętrz za pra sza
do spo tka nia, a ani mo wa ne za ba wy
sta ją się al ter na ty wą dla ta niej roz -
ryw ki w in nych miej scach. Atrak cyj -
na ofer ta skie ro wa na jest do naj młod -
szych dzie ci (na wet tych nie po tra fią cych
jesz cze czy tać) i czę sto umoż li wia spę -
dze nie wspól ne go cza su z ro dzi ca mi
i opie ku na mi, cza sem też z dziad ka mi.
Nie jed no krot nie za ję cia dla ma lu chów
po łą czo ne są z ofer tą dla ro dzi ców, tak
by mo gli po pra wić swo je wy cho waw -
cze kom pe ten cje, np. spo tka nia warsz -
ta to we z pe da go ga mi, te ra peu ta mi,
psy cho lo ga mi, po dej mu ją cy mi sze ro ko
ro zu mia ne te ma ty wy cho wa nia i wspie -
ra nia roz wo ju dziec ka. Or ga ni zo wa ne
są też warsz ta ty mię dzy po ko le nio we,
za cie śnia ją ce wię zi po mię dzy dzieć mi
i do ro sły mi, któ rzy przed sta wia ją gry
i za ba wy po dwór ko we sprzed lat (m.in.
ta kie jak: cym ber gaj grze bie nio wy,
pcheł ki, bier ki) oraz przy po mi na ją grę
na uni ka to wych in stru men tach – dwoj -

W
bi blio te kach wo je wódz twa ślą -
skie go od by wa się wie le im prez,

któ rych ska la i za sięg są ogrom ne i sta -
le ro sną. Jed ne ad re so wa ne są do ma -
lu chów, in ne do se nio rów; na jed ne
przy by wa po kil ka lub kil ka na ście
osób, in ne gosz czą praw dzi we tłu my;
jed ne prze bie ga ją zgod nie z tra dy cją, in -
ne wy bie ga ją w przy szłość, hoł du ją naj -
now szym bi blio te kar skim mo dom; jed -
ne czer pią ze świa ta książ ko wych
bo ha te rów, in ne in spi ro wa ne są no win -
ka mi tech nicz ny mi; jed ne ad re so wa ne
są do wą skie go, wy su bli mo wa ne go
gro na od bior ców, in ne prze ra dza ją się
w im pre zy ma so we; jed ne są po pu lar -
ne wśród spo łecz no ści lo kal nej, in ne sta -
ją się wy da rze nia mi po nadre gio nal ny -
mi; o jed nych in for mu ją le d wie por ta le
in ter ne to we, w in nych uczest ni czą
dzien ni ka rze pra so wi, ra dio wi, a na wet
te le wi zyj ni; jed ne ma ją war tość edu ka -
cyj ną, in ne sta ra ją się za pew nić nie tyl -
ko in te lek tu al ną roz ryw kę. Jed nak że

wszyst kie te wy da rze nia po zwa la ją
trak to wać bi blio te kę ja ko miej sce spo -
tkań, ja ko ży wy or ga nizm, któ ry two -
rzą lu dzie, ich mi łość do czy ta nia, pa -
sja sze rze nia kul tu ry i za an ga żo wa nie
w roz wój swój i dru gie go czło wie ka. 

Naj waż niej sze dla współ cze sne go
bi blio te ka rza to zna leźć rów no wa gę
mię dzy pro mo cją czy tel nic twa, sto so -
wa niem atrak cyj nych me tod przy cią ga -
nia do bi blio te ki a sa mym czy ta niem.
Nie moż na w po go ni za klien tem,
za mo da mi, za sta ty sty ka mi od wie -
dzin za po mnieć, że naj istot niej sze jest
za nu rze nie się w książ kę, roz sma ko wa -
nie w tek ście. Dla te go też wie le bi blio -
tek do ce nia oso by, któ re na mięt nie
czy ta ją. To dla nich or ga ni zo wa ne są
kon kur sy i ple bi scy ty na naj lep sze go
czy tel ni ka. To dla tych naj wier niej -
szych przy ja ciół bi blio te ki or ga ni zo wa -
ne są licz ne klu by, w tym oczy wi ście
Dys ku syj ne Klu by Ksią żek, ale tak że
klu by o in nym cha rak te rze, np. Klub

Bi blio te ka

– do bre miej sce nie

tyl ko do czy ta nia!
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Ak cja „Sie cia ki na wa ka cjach” w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ra ci bo rzu 

sl12s80-81m  18-12-13  10:30  Strona 1



81

F
o
t.

 z
a
r c

h
i w

u
m

 M
B

P
 w

T
a

r n
o
w

 sk
ic

h
 G

ó
 ra

chni cach, dut kach, wa bi kach, fu jar kach
sze ścio otwo ro wych itp. 

W róż nych kul tu rach czy gru pach
spo łecz nych i za wo do wych na stę pu je
ry tu ał wta jem ni cze nia, swo ista ini cja -
cja. Bi blio te ka rze też ma ją ta ki oby czaj
i jest nim „Pa so wa nie na czy tel ni ka”,
któ re ce le bru ją licz ne pla ców ki w na -
szym wo je wódz twie. 

Dla uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjum przy go to wu je się rów nież
wie le in te re su ją cych wy da rzeń, w tym:
lek cje bi blio tecz ne, warsz ta ty, spo tka -
nia, kon cer ty i wy jaz dy. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu ją pro jek ty po pu la ry -
zu ją ce na uki ści słe wśród dzie cia ków
i mło dzie ży, np. Eks pe ry men tal na Aka -
de mia Mło dych Czy tel ni ków, Aka de -
mia Bi blio tecz nych Od kryw ców czy
Dzie cię ca Aka de mia Na uko wa. W na -
wią za niu do ży cia i twór czo ści wy bit -
nej Po lki – Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
pro wa dzo na jest ak cja „Eks pe ry men -
tuj, od kry waj, dzia łaj. Bądź jak Ma ria”,
któ ra po zwa la mło dym czy tel ni kom
uwie rzyć, że in we sto wa nie cza su w na -
ukę przy no si pięk ne owo ce, a jed no cze -
śnie jest na praw dę cie ka we. Dla tzw.
ści słow ców przy go to wa no też m.in.:
warsz ta ty po li me ro we, cy ber ne tycz ne
i za ję cia z ko do wa nia. 

Bi blio te ki włą cza ją się też w kam pa -
nie do ty czą ce no wych tech no lo gii, In ter -
ne tu i wpły wu elek tro ni ki na ludz kie ży -
cie. Z jed nej stro ny sta ra ją się od cią gnąć
od kom pu te ra, zwró cić uwa gę na nie bez -
pie czeń stwo uza leż nień od In ter ne tu, np.
po przez lek tu rę ksią żek i warsz ta ty
z Krzysz to fem Pier są czy przez uczest -
nic two w ak cji „Sie cia ki na wa ka cjach”
pod pa tro na tem Fun da cji Dzie ci Ni -
czy je i Fun da cji Oran ge, ma ją cej na ce -
lu na ucze nie dzie ci, jak ra dzić so bie z za -
gro że nia mi w sie ci, jak chro nić swo ją
pry wat ność w In ter ne cie. Z dru giej stro -
ny w bi blio te kach pró bu je się na uczyć
dzie cia ki mą drze ko rzy stać z wy na laz -
ków tech ni ki i osią gnięć cy wi li za cyj -
nych. W wie lu pla ców kach po wsta ją Lo -
kal ne Klu by Ko do wa nia, pra cu je się
z Ro bo ta mi Finh, ta ble ta mi, pro wa dzi się
warsz ta ty ro bo ty ki, w tym z kloc ka mi
LE GO, za ję cia z iPa da mi. Dzie ci mo gą
się uczyć m.in. na gry wa nia i ob rób ki
fil mów, ani ma cji po klat ko wej, mo de lo -
wa nia prze strzen ne go, wy ko ny wa nia
dru ku 3D, de sign thin kin gu i pro gra mo -
wa nia ja ko umie jęt no ści po trzeb nych
na ryn ku pra cy. 

Trze ba też za zna czyć, że bi blio te ki in -
ten syw nie wspie ra ją roz wój za in te re so -
wań wszyst kich grup wie ko wych,
a zróż ni co wa nie te ma tycz ne jest ogrom -
ne. Od ką ci ków ar ty stycz nych, po -
przez warsz ta ty z za kre su tech nik
po znaw czych i be ha wio ral nych (w za -
kre sie ra dze nia so bie ze stre sem, wy pa -
le nia za wo do we go czy wzmac nia nia
aser tyw no ści), aż po dzie cię ce „ma lo -
wa nie mro zem”. Od kil ku lat spo rym
za in te re so wa niem w bi blio te kach cie -
szą się pół ki bo ok cros sin go we, wszel -

kie go ro dza ju wy mia ny ksią żek. Wie -
le osób ce ni so bie współ pra cę z gru pą
Ślą skich Blo ge rów Książ ko wych. Wy -
mia ny ksią żek od by wa ją się pod róż ny -
mi ha sła mi, np. „Daj książ ce dru gie ży -
cie” al bo „Targ na Zie lo nym”. 

Książ ka zy sku je no we ży cie tak że
w in ny spo sób – po przez ekra ni za cje
i ada pta cje. W wie lu bi blio te kach łą czy
się za tem ofer tę książ ko wą i fil mo wą,
pro wa dzi się dys ku sje o po do bień -
stwach i róż ni cach mię dzy ory gi nal nym
dzie łem a je go twór czą in ter pre ta cją re -
ży se ra, sce na rzy sty czy ak to ra. War to
wspo mnieć, że po ka zy fil mów po łą czo -
ne są z pre lek cja mi i pro mo wa niem li -
te ra tu ry na da ny te mat, np. przy oka zji
tak gło śnych pro duk cji, jak Wo łyń Woj -
cie cha Sma rzow skie go. Bi blio te ki za -
pra sza ją do swo ich sie dzib – je śli tyl -

ko wa run ki lo ka lo we na to po zwa la -
ją – te atry. W wie lu pla ców kach nie za -
bra kło też fe no me nal ne go te atrzy ku
Ka mi shi bai, w mu rach bi blio tek świę -
tu je się też Mię dzy na ro do wy Dzień Te -
atru. 

Bi blio te ki nie za po mi na ją o se nio rach
i oso bach wy klu czo nych, nie peł no -
spraw nych, ob łoż nie cho rych. Se nio rzy
mo gą brać udział w warsz ta tach kom pu -
te ro wych, uczą się ob słu gi pocz ty in ter -
ne to wej, wy szu ki wa nia in for ma cji w In -
ter ne cie, zgry wa nia zdjęć z apa ra tu
i ob rób ki cy fro wej fo to gra fii. Jak wia do -
mo, jed ną z ulu bio nych roz ry wek se nio -
rów jest czy ta nie, dla te go bi blio te ka rze
sta ra ją się uroz ma icić ofer tę kul tu ral no -
-edu ka cyj ną tak, by każ dy zna lazł coś dla
sie bie. 

■

Cykl warsz ta tów po pu la ry zu ją cych na uki ści słe w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Tar now skich Gó rach 
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MAREK PIECHOTA

KOT

Tyger! Tyger! burning bright

William Blake, The tyger

Kocie! Kocie! Pozwól dociec,

Czyich marzeń mieścisz krocie

Pod puszystych powłok splotem,

Kto uczynił kota kotem?

Pod łapkami twymi sofa – 

Postumentem filozofa.

Stoicyzmu jak nie cenić
W wąskich szparkach twoich źrenic?

Zwinny cel, by zbiec, pokusy

W norkę mysią nie uniesie –

Tak z maestrią sadzisz susy

Nieuchronne niby jesień.

Z łagodnością łapy łotrze

Po masakrze z gracją otrzesz… 

Kto ci dał, tak od niechcenia,

Prócz pazurów dar mruczenia?

Szybszy od własnego cienia

Czy znajdujesz choć cień racji,

Że to błysk premedytacji,

A nie owoc roztargnienia?

Kocie! Kocie! Pozwól dociec,

Czyich marzeń Pan czy Ojciec

Z producenta kusz polotem

Skusił się, by kot był kotem?

Mojej Małgosi w marcu 2014 r.
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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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PO ŚWIA TOW SKA PO RAZ 39

CZĘSTOCHOWA. Po dob nie jak w ubie głych la tach Re gio nal ny Ośro -
dek Kul tu ry w Czę sto cho wie przy go to wał Ogól no pol ski Kon kurs Po -
etyc ki im. Ha li ny Po świa tow skiej pod pa tro na tem Mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go Woj cie cha Sa łu gi i Pre zy den ta Mia sta
Czę sto cho wy Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka. W tym ro ku na kon kurs
wpły nę ło oko ło 190 ze sta wów (800 utwo rów) oce nia nych w dwóch
ka te go riach – Przed de biu tem i Po de biu cie. Ju ry two rzy li po eci i pu -
bli cy ści: Jo an na Mu el ler, Woj ciech Kass (prze wod ni czą cy) oraz Mar -
cin Or liń ski.

Fi nał kon kur su od był się w dniach 15–17 li sto pa da. Ogło szo no
wów czas wy ni ki Re gio nal ne go Kon kur su Po ezji Śpie wa nej ży je się
tyl ko chwi lę…, przy go to wa no wy sta wę Po ezja ob ra zu Ju raj skie go
Fo to klu bu Czę sto cho wa, roz ma wia no o po ezji, za pre zen to wa no pro -
gram po etyc ko -mu zycz ny Mo ja do bra dro ga Wło dzi mie rza Ga lic -
kie go i Ar tu ra Mo drze jew skie go oraz przy go to wa no warsz ta ty li te -
rac kie. Wy ni ki po etyc kie go kon kur su ogło szo no 17 li sto pa da
w Fil har mo nii Czę sto chow skiej, a uro czy stość uzu peł nił kon cert Aga -
ty Śla zyk, ar tyst ki Piw ni cy pod Ba ra na mi.

W ka te go rii Przed de biu tem ju ry na gro dzi ło: Mar ci na Pod la skie -
go, Jo lan tę Raw ski -Hil chen bach z Nie miec, Ja ku ba Bol ca oraz
Ol gę Ku rę (wy róż nie nie). W ka te go rii Po de biu cie zwy cię ży ła Ewa
Wło dar ska, II na gro dę otrzy mał Ra fał Ba ron, trze cią – Ma te usz Mi -
tąg. Wy róż nie nia przy zna no: Alek san drze Pa pro cie oraz Pio tro wi
Ze man ko wi, a do pu bli ka cji skie ro wa no rów nież wiersz An to ni ny
To siek. Na gro dy ufun do wa li Pre zy dent Mia sta Czę sto cho wy,
Sta ro sta Czę sto chow ski oraz Re gio nal ny Ośro dek Kul tu ry.

PIĘK NO WY DZIER GA NE, PIĘK NO WY STRZY ŻO NE

CZĘSTOCHOWA. Do 11 li sto pa da moż na by ło oglą dać, naj pierw
w Pa wi lo nie Wy sta wo wym, a na stęp nie w Ga le rii Do brej Sztu ki, pra -
ce na gro dzo ne w VII Kon kur sie Sztu ki Lu do wej Ażu ro we pięk no.
W świe cie ko ron ki i wy ci nan ki. Kon kurs jest or ga ni zo wa ny co trzy
la ta, a je go ce lem jest dba łość o tra dy cję po przez edu ko wa nie oraz
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po pu la ry za cję, a tak że eks po no wa nie trans for ma cji rę ko dzie ła.
Jesz cze przed do żyn ka mi w par ku im. S. Sta szi ca Ne Spo on przy -
go to wa ło in sta la cję z gu mek re cep tu rek oraz ko ro nek Ali ny Kru py. 

W tym ro ku wpły nę ło 235 prac 91 ar ty stów z Pol ski, An glii, Mek -
sy ku i Włoch. By ły prze pięk ne ser wet ki wy ko na ne z żył ki ju bi ler -
skiej, kol czy ki, czep ce, ser wet ki, pa ra sol ki… Pra ce oce nia ło ju ry
w skła dzie: An na Fi li po wicz -Mróz z Fun da cji Ce pe lia, dr Kin ga Czer -
wiń ska z Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, dr An na We ro ni -
ka Brze zin ska z Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Na wy sta wie po ka za no 130 eks po na tów – ko ro nek i wy ci na nek.
Wśród 28 lau re atów by ła tak że czę sto cho wian ka, Ma ria Be li ca. Ko -
or dy na to rem kon kur su i wy sta wy by ła Ewe li na Mę dra la -Młyń ska
p. o. kie row ni ka Dzia łu Et no gra fii Mu zeum Czę sto chow skie go. Uzu -
peł nie niem by ły warsz ta ty ko ron kar skie or ga ni zo wa ne przez Mu -
zeum w paź dzier ni ku, pod czas któ rych za po zna wa no ze sztu ką wy -
ci na nek, ko ron ką kloc ko wą oraz ko nia kow ską. 

PLA KA TY DO ZA PA MIĘ TA NIA

CZĘSTOCHOWA. Do 2 grud nia w Sa li Po ple ne ro wej MGS -
-u moż na by ło oglą dać wy sta wę 40/40, przy go to wa ną z oka zji ju -
bi le uszu An drze ja Pą gow skie go, au to ra ok. 1400 pla ka tów, na gra -
dza ne go na kon kur sach w Los An ge les i w Chi ca go. W 1989 ro ku
zdo był „The Best of Show” za pla kat do fil mu Stan stra chu (reż.
Ja nusz Ki jow ski). Z każ de go ro ku wy bra no je den pla kat. We dług
ko mi sa rzy wy sta wy, An ny Pa le czek -Szum las oraz Bar ba ry Ma jor,
to naj bar dziej cha rak te ry stycz ne, choć nie za wsze naj bar dziej
zna ne pra ce. Naj star szy był pla kat z 1977 ro ku do spek ta klu Mąż
i żo na Alek san dra Fre dry w Te atrze Na ro do wym w War sza wie, naj -
młod szym mia ły być Po wi do ki An drze ja Waj dy z 2016, ale oka za -
ło się, że był to Kler Woj cie cha Sma rzow skie go (2018). Wśród prac
zna la zły się pla ka ty pro mu ją ce Wiel ka noc ny Fe sti wal im. Lu dwi -
ga van Beetho ve na, Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Lal kar skiej,
ak cje spo łecz ne, ale przede wszyst kim pol skie i za gra nicz ne fil -
my – w re ży se rii Krzysz to fa Kie ślow skie go, Je rze go Hof f ma na, Ja -
nu sza Ki jow skie go, Bar ba ry Sass, oraz spek ta kli te atral nych przy -
go to wy wa nych w róż nych mia stach w Pol sce. Pą gow ski po słu gu je
się wy ra zi stą me ta fo rą, któ ra na dłu go zo sta je w pa mię ci. Pla kat
do Ro mea i Ju lii (1985) skła da się z dwóch grup, ostro słu pów oraz
sze ścia nów. Oczy po sia da ją tyl ko sym bo licz nie przed sta wie ni Ju -
lia i Ro meo, po zo sta łe bry ły ma ją wy łącz nie rę ce i usta, co utrwa -
la kon flikt mię dzy ro da mi.

NAJ LEP SZE FO TO GRA FIE PRA SO WE 2017

CZĘSTOCHOWA. Już po raz 11 w Czę sto cho wie za pre zen to wa no
wer ni saż po kon kur so wy Grand Press Pho to na par kin gu w DH Schott.
Or ga ni za to rem te go wy da rze nia w na szym mie ście jest Fun da cja Fe -
sti wa lu Sztu ki Fo to re por ta żu, pro wa dzo na przez Mar ci na Szpą drow -
skie go. Wy sta wa by ła efek tem XVI Ogól no pol skie go Kon kur su Fo -
to gra fii Pra so wej. Go ściem spe cjal nym wer ni sa żu w Czę sto cho wie
by ła Kon stan cja No wi na -Ko nop ka, zwy cięż czy ni w ka te go rii Lu dzie
w pierw szym kon kur sie. Fo to gra fie moż na by ło oglą dać do 12 li sto -
pa da. Na kon kurs wpły nę ło 4,8 ty sią ca zdjęć. Ju ry pod prze wod nic -
twem Ste fa no de Lu igi za kwa li fi ko wa ło do fi na łu 65 zdjęć i 15 fo -
to re por ta ży. Na gro dę za Zdję cie Ro ku otrzy mał Adam Lach.
Na wy sta wie moż na by ło raz jesz cze zo ba czyć 250 fo to gra fii pra so -
wych, za sta na wia jąc się nad ich prze sła niem oraz ro lą w ko mu ni ka -
cji spo łecz nej. Po dzie lo no je na ka te go rie: Wy da rze nia, Ży cie Co dzien -
ne, Lu dzie, Sport, Śro do wi sko, Roz ryw ka i Kul tu ra, Por tret. Wśród
fo to re por ta ży by ły rów nież Pro jek ty do ku men tal ne.

W HOŁ DZIE MAR SZAŁ KO WI

CZĘSTOCHOWA. W li sto pa dzie w Sa li Wy sta wo wej Bi blio te ki
Głów nej 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 przy go to wa no wy sta wę Jó zef Pił sud ski w ry -
sun kach Zdzi sła wa Czer mań skie go. W 100-le cie od zy ska nia nie pod -
le gło ści. Ku ra tor ką by ła dr Elż bie ta Wró bel. Po ka za no tu wy bra ne
ka ry ka tu ry Mar szał ka, za miesz cza ne w „Cy ru li ku War szaw skim”
w cy klu Hi sto ria li te ra tu ry pol skiej w ob ra zach oraz Bi twę
pod Grun wal dem wy dru ko wa ną w „Wia do mo ściach Li te rac kich” 85

w 1934 ro ku. I choć wie le z nich bez wy ja śnia ją ce go ko men ta rza sta -
ła się nie czy tel na, wciąż urze ka ją spo so bem wy ko na nia. Uzu peł nia -
ły je li to gra fie z al bu mów po wsta łych w la tach 1931–1936 oraz
na emi gra cji. Zdzi sław Czer mań ski uro dził się w 1900 ro ku.
Do woj ska wstą pił w 1918 (do 5 Puł ku Pie cho ty Le gio nów), na stęp -
nie brał udział w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. Do re zer wy od szedł
w ran dze ka pi ta na w1928 ro ku. Na ukę ry sun ku po bie rał u Ka zi mie -
rza Si chul skie go, po tem w Pa ry żu (u Fer nan da Lége ra), Lon dy nie
i No wym Jor ku. Po wy bu chu II woj ny świa to wej przez Pa ryż, Rio
de Ja ne iro do tarł do No we go Jor ku, gdzie współ pra co wał z „Ty go -
dni kiem Pol skim” oraz In sty tu tem Jó ze fa Pił sud skie go.

KRÓT KO:

■ za gra li: Fil har mo nia Czę sto chow ska – An drzej Pia secz ny, Raz
Dwa Trzy, Ma ciej Ma leń czuk; Ru ra – Hap py sad, O. S. T. R, Fisz
Ema de Two rzy wo; OKF „Ilu zja” – Ma te usz Po spie szal ski i Woj -
ciech Wa glew ski; OPK Gau de Ma ter – Hen ryk Miś kie wicz Trio; Te -
atr im. Ada ma Mic kie wi cza – Mu niek i przy ja cie le; Mu zycz na Me -
ta – Ze nek Ku pa tas;
■ wy sta wia li: Mu zeum Czę sto chow skie i Kon duk to row nia – Nie -

pod le głość Sztu ki. Wol ność Ar ty sty. W 100 rocz ni cę od zy ska nia
nie pod le gło ści;
■ 25 li sto pa da w Sa lo nie Po ezji pre zen to wa no Ogro dy pa mię ci

Mag da le ny Pie korz;
■ 25 li sto pa da w MGS -ie Mag da le na Kmie cik przy go to wa ła

per for man ce Nie! Pod le gła.

MU RAL Z PO DO BI ZNĄ WOJ CIE CHA KOR FAN TE GO

KA TO WI CE. 25 paź dzier ni ka mi nę ło do kład nie 100 lat od hi sto -
rycz ne go wy stą pie nia Woj cie cha Kor fan te go w Re ich sta gu, w któ -
rym upo mniał się o Gór ny Śląsk, ja ko re gion, któ ry po wi nien na -
le żeć do od ra dza ją ce go się pań stwa pol skie go. W rocz ni cę te go
wy da rze nia za pre zen to wa ny zo stał ofi cjal nie mu ral w hoł dzie Woj -
cie cho wi Kor fan te mu, któ ry po wstał na ścia nie ka mie ni cy przy ul.
Re ja 6 w Ka to wi cach (mu ral wi docz ny od stro ny ul. Du dy -Gra cza).
Au tor mu ra lu Woj ciech Wal czyk do mknął kom po zy cję umiesz cza -
jąc na niej lo go typ ka to wic kich ob cho dów stu le cia nie pod le gło ści.
W uro czy sto ści wziął udział Mar cin Kru pa, pre zy dent Ka to wic.

ŚLĄ SKI SHA KE SPE ARE

KA TO WI CE. Pod czas 4. Ślą skich Tar gów Książ ki ogło szo no li stę lau -
re atów VII Ogól no pol skie go Kon kur su Li te rac kie go Ślą ski Sha ke spe -
are im. An ny i Pio tra Do bro wol skich. Jest to kon kurs dla de biu tan -
tów, au to rów róż nych form li te rac kich, re ali zo wa ny przez Bi blio te kę
Ślą ską. Ju ry te go rocz nej edy cji kon kur su do ko na ło oce ny 109 prac na -
de sła nych przez 90 au to rów. Lau re ata mi VII edy cji Ogól no pol skie -
go Kon kur su Li te rac kie go Ślą ski Sha ke spe are im. An ny i Pio tra Do -
bro wol skich zo sta li: 

Ka te go ria li ry ka

I na gro da – „Po la na” Klau dii Grusz ki
II na gro da – „Mo ty le ze Wscho du” Li dii Woj tyc kiej
III na gro da – „Sa fo na” Ka ro li ny Sty pu ły
Wy róż nie nie ho no ro we – „Wiecz ne sny” Ka ro la Gra czy ka
Ka te go ria dra mat

I na gro da – „Czer wo ny Kap tu rek” An drze ja Bła że wi cza
II na gro da – „Je ste śmy tu mar twi” Krzysz to fa Chro now skie go
Trze ciej na gro dy nie przy zna no
Wy róż nie nie ho no ro we – „Ko niec świa ta” Li dii Wolcz ko

ŚLĄ SKI WAW RZYN LI TE RAC KI

KA TO WI CE. Pod czas Wie czo ru Wy staw ców 4. Ślą skich Tar gów
Książ ki w Fil har mo nii Ślą skiej w Ka to wi cach od by ło się uro czy ste
wrę cze nie na gro dy Ślą ski Waw rzyn Li te rac ki 2017. Jej lau re -
atem – wska za nym w Ple bi scy cie Czy tel ni ków Bi blio te ki Ślą -
skiej – zo stał Igna cy Kar po wicz za po wieść „Mi łość”. Sta tu et kę dłu -
ta Zyg mun ta Brach mań skie go wrę czy li prof. Krzysz tof
Uni łow ski – pro wa dzą cy spo tka nia Klu bu Do brej Książ ki oraz prof.
Da riusz No wac ki, któ ry no mi no wał „Mi łość” do na gro dy Bi blio te -
ki Ślą skiej. 
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KA TO WI CE LI DE REM SA MO RZĄ DO WEJ EDU KA CJI

KA TO WI CE. Po raz trze ci Ka to wi ce uzy ska ły cer ty fi kat „Li der Sa -
mo rzą do wej Edu ka cji”. Ko mi sja Cer ty fi ka cyj na pod kre śli ła, że mia -
sto mo że po szczy cić się naj wyż szym po zio mem kom pe ten cji za rząd -
czych w ob sza rze oświa ty, a dłu go fa lo we pla no wa nie
stra te gicz ne – Po li ty ka Edu ka cji Mia sta Ka to wi ce Ka to wi cza -
nin 2022, po zwa la na wszech stron ny i dy na micz ny roz wój sa mo rzą -
do wej edu ka cji. U wa gę Ko mi sji zwró cił roz wój kształ ce nia ję zy -
ko we go w ka to wic kich szko łach – kla sy dwu ję zycz ne w uję ciu
sys te mo wym oraz ofer ta kla sy z roz sze rze niem z ję zy ka chiń skie -
go w X LO im. I. J. Pa de rew skie go Na oce nę Ka to wic mia ła wpływ
rów nież współ pra ca z part ne ra mi przy re ali za cji wspól nych pro jek -
tów edu ka cyj nych, za re ali zo wa ny z Uni wer sy te tem Ślą skim Ślą ski
Fe sti wal Na uki, czy Uni wer sy tet Naj lep szych, a tak że współ pra ca
z pod mio ta mi bran ży biz ne su i prze my słu za pro jekt Ka to wi ce Mia ‐
stem Fa chow ców. Do dat ko wo Ka to wi ce do ce nio no za au tor ski pro -
gram edu ka cji re gio nal nej „Ser ce Me tro po lii – Ka to wi ce mo je miej ‐
sce na Zie mi” Ka to wi ce w bie żą cej edy cji Kon kur su otrzy ma ły
po nad to ty tuł „Suk ces Ro ku w Oświa cie”. Ko mi sja zwró ci ła tak że
uwa gę na sku tecz ne sta ra nia Ka to wic w za kre sie ubie ga nia się o or -
ga ni za cję XVI Mię dzy na ro do we go Kon gre su Miast Edu ka cyj nych

w 2020 r. Kon gres bę dzie prze bie gał pn. „Mia sto prze mian – ja ko

prze strzeń dla kre atyw no ści i in no wa cyj no ści – mu zy ka, śro do wi ‐

sko, re kre acja, par ty cy pa cja”. Kon gres Mię dzy na ro do we go Sto wa -
rzy sze nia miast Edu ka cyj nych (IA EC) od by wa się co dwa la ta. przy -
cią ga on bli sko 1,5 tys. go ści ze wszyst kich kon ty nen tów. Ka to wi ce

są człon kiem IA EC od ro ku 1998 Mia sto Ka to wi ce, ja ko je dy ne mia ‐

sto w Pol sce. Sie dzi ba Sto wa rzy sze nia mie ści się w Bar ce lo nie. Ak -
tu al nie do sto wa rzy sze nia na le ży 436 miast z ca łe go świa ta. 

GÓR NO ŚLĄ SKA NA GRO DA LI TE RAC KA „JU LIUSZ”

RYB NIK. Na de skach Te atru Zie mi Ryb nic kiej pa miąt ko wą sta tu -
et kę na gro dy „Ju liusz” Ro bert Ry bic ki ode brał z rąk pre zy den ta Ryb ‐
ni ka Pio tra Ku cze ry. Lau re at po dzię ko wał za na gro dę i za de kla ro -
wał,  że to wa rzy szą cą wy róż nie niu na gro dę pie nięż ną, prze zna czy
na za kup per ku sji. Gór no ślą ska Na gro da Li te rac ka „Ju liusz”
to usta no wio ne przez Pre zy den ta Mia sta Ryb ni ka wy róż nie nie dla
naj lep szej pol skiej książ ki spo śród pro duk cji li te rac kiej da ne go ro -
ku. Lau re atem co rocz nej Na gro dy mo że być tyl ko jed na książ ka,
za któ rą przy zna na zo sta nie sta tu et ka Gór no ślą skiej Na gro dy Li te -
rac kiej Ju liusz oraz na gro da pie nięż na w wy so ko ści 40 tys. zł. 

13. MIĘ DZY NA RO DO WY FE STI WAL TE ATRÓW LA LEK
KA TO WI CE DZIE CIOM

KA TO WI CE. Ju ry 13. Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Te atrów La lek
Ka to wi ce ‐Dzie ciom po obej rze niu 9 kon kur so wych spek ta kli po sta no -
wi ło przy znać na stę pu ją ce wy róż nie nia i na gro dy: Wy róż nie nie za mi -
strzow ski po ziom ani ma cji i po szu ki wa nie in dy wi du al ne go spo so bu
wy po wie dzi dla twór ców spek ta klu Ży ra fa z Hop Si gnor Pup pet The -
atre; Wy róż nie nie za kul ty wo wa nie tra dy cji lal kar skich oraz po ru sza -
nie pro ble mów współ cze sne go świa ta dla twór ców spek ta klu Przy go -
dy Ba tu -tá z Me se bolt Bábszínház Na gro dę za naj lep szą ro lę ko bie cą
za na tu ral ność i wia ry god ność w przed sta wia niu wiel kich pro ble mów
ma łe go czło wie ka dla Aga ty Ku ciń skiej za ro lę Lu ny w spek ta klu Odd
i Lu na Wro cław skie go Te atru La lek, na gro dę za naj lep szą ro lę mę ską
za mi strzo stwo dzia łań ak tor skich po łą czo ne z lek ko ścią in te rak cji z wi -
dza mi dla Paw ła Chom czy ka w spek ta klu Strasz ka po spo li ta Gru py Co -
in ci den tia; Grand Prix za naj lep sze przed sta wie nie Fe sti wa lu za prze -
two rze nie ba śnio wych ar che ty pów i do sto so wa nie ich do ję zy ka kul tu ry
współ cze snej dla twór ców i wy ko naw ców spek ta klu Za gu bio ny chło ‐

piec z Opol skie go Te atru Lal ki i Ak to ra im. Aloj ze go Smol ki.

DWA KON CER TY SIE DEM PRA WY KO NAŃ

KA TO WI CE, CIE SZYN. Naj młod szy z uczniów prof. Bo le sła wa Sza -
bel skie go w ka to wic kiej PWSM, za ra zem ostat ni je go wy cho wa nek,
kom po zy tor Ry szard Ga bryś, ob cho dzą cy w se zo nie 2017-18 ju bi le -
usz 75-le cia, przed sta wił w paź dzier ni ku se rię no wych utwo rów. Sta -
ło się to pod czas kon cer tów au tor skich w Ka to wi cach na Wie czo rze

Mu zy ki i Po ezji, zor ga ni zo wa nym przez ko leb kę cy klu Ślą ską Try bu -
nę Kom po zy to rów, któ rą ju bi lat przed 45-la ty współ two rzył w Pań stwo -
wej Szko le Mu zycz nej im. M. Kar ło wi cza, oraz w ko ście le ewan ge -
lic kim „Na Ni wach” w Cze skim Cie szy nie, gdzie „Kon cert Pra wy ko nań”
przy go to wał In sty tut Mu zy ki UŚ. Oba wy da rze nia przy ję to aplau zem.

WY RÓŻ NIE NIA DLA AR TY STÓW OPE RY ŚLĄ SKIEJ

KA TO WI CE. 15 paź dzier ni ka, w ka to wic kim ki no te atrze Rial to, od -
by ła się uro czy stość wrę cze nia Na gród Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą -
skie go w dzie dzi nie kul tu ry za rok 2018. W gro nie lau re atów zna -
la zła się Dag ma ra Wal ko wicz ‐Go le śny – sce no graf, ma lar ka,
au tor ka ko stiu mów i sce no gra fii do wie lu spek ta kli, m.in., „Rze ko -
ma ogrod nicz ka – La fin ta giar di nie ra” (ko stiu my) oraz „Ma łe go ko -
mi niar czy ka” (sce no gra fia). Lau re at ka Kon kur su o Na gro dę Sce no -
gra ficz ną im. Je rze go Mo ska la w ka te go rii sce no gra fii ope ro wej. Jest
też za stęp cą kie row ni ka Dzia łu tech nicz ne go w Ope rze Ślą skiej. Tym
ra zem ode bra ła na gro dę dla mło dych twór ców. W gro nie lau re atów
zna lazł się tak że Mi chał Zna niec ki – re ży ser ob sy pa nej wy róż nie -
nia mi (dla ar ty stów, twór ców i dzie ła) ope ry „Ro meo i Ju lia”, któ -
rej pre mie ra od by ła się na de skach by tom skie go te atru ope ro we go. 

PO MNIK WOJ CIE CHA KOR FAN TE GO
STA NIE W SA MYM CEN TRUM WAR SZA WY

KA TO WI CE. Bu do wę po mni ka Wiel kie go Sy na Ślą skiej Zie mi w sto -
li cy sfi nan su je In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. O szcze gó łach in we sty cji
mó wił wo je wo da ślą ski Ja ro sław Wie czo rek, i szef IPN dr Ja ro sław Sza -
rek oraz dy rek tor ka to wic kie go od dzia łu In sty tu tu dr An drzej Sznaj der.
Po mnik ma sta nąć w sa mym cen trum sto li cy, czy li wAle jach Ujaz dow -
skich. Zgod nie ze zwy cię skim pro jek tem Ka ro la Ba dy ny z kra kow skiej
pra cow ni rzeź by „For ma” po mnik bę dzie przed sta wiał po stać ślą skie -
go po li ty ka opar te go o mów ni cę. Ma ona być sym bo lem słyn ne go prze -
mó wie nia Woj cie cha Kor fan te go w Re ich sta gu, któ re mia ło miej sce sto
lat te mu – 25 paź dzier ni ka 1918 r. Pod czas swo jej mo wy Kor fan ty upo -
mniał się o to, że Gór ny Śląsk po wi nien na le żeć do Pol ski. Bu do wa po -
mni ka Woj cie cha Kor fan te go w War sza wie ma na to miast zo stać
ukoń czo na w przy szłym ro ku.* Bę dzie to czas sym bo licz ny, bo wiem Sejm
RP usta no wił rok 2019 Ro kiem Po wstań Ślą skich. 

HO TEL SI LE SIA DO ROZ BIÓR KI

KA TO WI CE. Nie użyt ko wa ny od 2006 ro ku ho tel Si le sia w Ka to -
wi cach zo sta nie wy bu rzo ny? Na wnio sek wła ści cie la fir my Va stint
Po land mia sto wy da ło po zwo le nie na roz biór kę te go wy bu do wa ne -
go w 1971 ro ku gma chu w ści słym cen trum Ka to wic. Po zwo le nie
bę dzie waż ne przez trzy la ta. 

W PAR KU ŚLĄ SKIM PO WSTA NIE OSIE DLE MIESZ KA NIO WE?

CHO RZÓW. Na te re nie po ha li MTK przy ul. Tar go wej w Cho rzo -
wie ma po wstać osie dle miesz ka nio we. To na ra zie tyl ko kon cep cja.
To daw ny ob szar Par ku Ślą skie go. Te ren ten wy ku pił w tym ro ku pry -
wat ny in we stor, któ ry za miast cen trum han dlo we go lub lo gi stycz ne -
go pla nu je wy bu do wać tu miesz ka nia. Cho dzi o po nad 4 ha po wierzch -
ni, któ re wy ku pio ne zo sta ły od Skar bu Pań stwa w po ło wie te go ro ku
przez spół kę Gre en Park Si le sia, czy li in we sto ra pla no wej in we sty -
cji. W miej sco wym pla nie ogól ne go za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go te ren ten prze zna czo ny jest pod usłu gi, pod han del. Cho rzow ski
Plan Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go za ka zu je in we sto rom bu do -
wy w tym miej scu (na te re nie przy ul. Tar go wej) bu do wy bu dyn ków
miesz kal nych. W sierp niu te go ro ku we szła jed nak w ży cie spe cu sta -
wa miesz ka nio wa tzw. usta wa de we lo per ska, któ ra uła twia fir mom bu -
du ją cym osie dla zło że nie wnio sku o bu do wę miesz kań, na wet na te -
re nie, na któ rym nie prze wi du je te go ro dza ju za bu do wy Plan
Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go. Ta usta wa zwią za na jest z pro gra -
mem Miesz ka nie Plus, zgod nie z jej prze pi sa mi ra da mia sta ma obo -
wią zek prze pro wa dzić gło so wa nie nad te go ty pu wnio skiem. To więc
rad ni osta tecz nie de cy du ją, czy na te re nie np. usłu go wym ze zwo lą
na bu do wę miesz kań. Kon cep cja osie dla miesz ka nio we go za kła da bu -
do wę 15 bu dyn ków miesz ka nio wych – 7- i 8-kon dy gna cyj nych.
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K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E

Leszek Żuliński, Ja, Faust,

Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018

Grzegorz Marcinkowski, Letarg,

Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018

Teresa Rudowicz, In Tenebris,

Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018

Leszek Szaruga, W tym samym czasie,

Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018
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O
b cho dzo na uro czy ście w ubie głym
mie sią cu set na rocz ni ca za koń cza -

nia I woj ny świa to wej, swo imi gru dnio -
wy mi echa mi przy po mi na o cha rak te ry -
stycz nych dla tam te go cza su
nie for mal nych świą tecz nych ro zej mach,
do któ rych do cho dzi ło na pierw szej li -
nii fron tu. Z fron to wy mi Wi gi lia mi
lat 1914–1918 wią żą się też in te re su ją -
ce mi li tar ne re lik ty, czy li pre zen ty przy -
sy ła ne w okre sie Świąt Bo że go Na ro dze -
nia dla wal czą cych w oko pach żoł nie rzy.

Gdy je sie nią 1914 ro ku sta ło się ja sne,
że wy sła ne na woj nę od dzia ły wbrew za -
po wie dziom z la ta tam te go ro ku nie wró -
cą na Świę ta do oj czyzn, w wie lu za an -
ga żo wa nych w kon flikt kra jach po ja wi ły
się ini cja ty wy „osło dze nia” żoł nie rzom
wi gi lij ne go wie czo ru, spę dza ne go
na fron cie z da la od do mu.

Spo śród wszyst kich prób uho no ro wa -
nia wal czą cych na fron cie żoł nie rzy
gwiazd ko wy mi pre zen ta mi, na pierw sze
miej sce wy su wa się świą tecz na hi sto ria
z 1914 ro ku, któ ra mia ła miej sce w Wiel -
kiej Bry ta nii. Dwa mie sią ce przed
gwiazd ką, 17-let nia księż nicz ka Ma ry,
(do kład nie Wik to ria Alek san dra Ali cja
Ma ria, cór ka kró la Je rze go V i kró lo wej
Ma rii), wpa dła na po mysł ofia ro wa nia
każ dej oso bie wal czą cej za Bry tyj skie
Im pe rium gwiazd ko we go pre zen tu od oj -
czy zny.

W li sto pa dzie 1914 roz po czę to w tym
ce lu zbiór kę pie nię dzy, a w ode zwie
do pod da nych, roz pro pa go wa nej przez
bry tyj ską pra sę, mło da ary sto krat ka
ape lo wa ła: „Pro szę Was aby ście po -
mo gli mi wy słać świą tecz ny pre zent
od spo łe czeń stwa dla każ de go ma ry na -
rza na mo rzu i każ de go żoł nie rza na fron -
cie”. Od zew Bry tyj czy ków był po -
wszech ny, a za ze bra ne pie nią dze uda ło
się ufun do wać coś, co naj pierw do hi sto -
rii woj ny a po tem do ko lek cjo ner skiej
ter mi no lo gii prze szło ja ko „The Prin cess
Ma ry 1914 Chri st mas Gift”. Po da ru nek
od księż nicz ki Ma ry sta no wi ła umiesz -
czo na w bo ga to zdo bio nym, wy ko na nym
z mo sięż nej bla chy po jem ni ku, kom bi -
na cja ty to niu, pa pie ro sów, sło dy czy
oraz dro bia zgów, jak przy bo ry do pi sa -
nia, scy zo ry ki, za pal nicz ki czy faj ki. Nie

każ dy ob da ro wa ny otrzy my wał pre zent
o iden tycz nym skła dzie. Bry tyj czy cy, za -
rów no ofi ce ro wie, jak i żoł nie rze, otrzy -
my wa li un cję ty to niu oraz pacz kę
z 20 pa pie ro sa mi, a tak że za pal nicz kę
oraz faj kę. Nie let ni w kró lew skiej służ -
bie (np. chłop cy okrę to wi w Roy al Na -
vy) oraz oso by nie pa lą ce otrzy my wa ły
nie co in ny ze staw po da run ków, gdyż wy -
ro by ty to nio we za stą pio ne by ły cu kier -
ka mi oraz cze ko la dą. In ny ze staw po da -
run ku księż nicz ki Ma ry otrzy ma ły
bry tyj skie od dzia ły ko lo nial ne. Hin du -
si do sta wa li w pu deł ku pacz kę cu kier -
ków, oraz kom plet ostrych przy praw ty -
po wych dla kuch ni in dyj skiej. Ich
pre zent nie za wie rał ty to niu ani pa pie -
ro sów, któ rych pa le nie w kul tu rze hin -
du skiej jest źle po strze ga ne. Od dzia ły
zło żo ne z Gur khów (wa lecz nych ne pal -
skich gó ra li) otrzy my wa ły pu deł ko
o iden tycz nej za war to ści co rdzen ni
Bry tyj czy cy.

Wszyst kie pre zen ty za wie ra ły ozdob -
ną kar tę z ży cze nia mi, w któ rych księż -
nicz ka ży czy ła żoł nie rzom zwy cię skie -
go ro ku 1915 oraz szyb kie go po wro tu
do do mu. Do kar ty do łą czo ne by ło
skła da ne zdję cie z po do bi zna mi kró lew -
skiej pa ry. Łącz nie do bry tyj skich od -
dzia łów na róż nych fron tach tra fi ło po -
nad 2 620 000 pre zen tów księż nicz ki
Ma ry. Część ze sta wów otrzy ma ły ro dzi -
ny po le głych żoł nie rzy. Co cie ka we, po -
mi mo szla chet nej idei wo jen na pro -
za ży cia zro bi ła swo je i za le d wie 355
ty się cy do tar ło na czas do od bior ców
w Bo że Na ro dze nie 1914. In ni żoł nie rze
la ta mi cze ka li na swój pre zent, nie któ -
rzy aż do koń ca woj ny.

Mo sięż ne pu deł ko na pre zent od na -
sto let niej księż nicz ki sta ło się jed nym
z sym bo li I woj ny świa to wej. Zwra ca
uwa gę je go bo ga ta sza ta gra ficz na.
W cen tral nym punk cie umiesz czo no
po do bi znę ofia ro daw czy ni. Nad jej
po pier siem wid nie je na pis Im pe rium
Bri tan ni cum, zaś po ni żej Chri st -
mas 1914. Na bo kach pu deł ka umiesz -
czo no na zwy ów cze snych so jusz ni -
ków Wiel kiej Bry ta nii, czy li Fran cji,
Bel gii, Ro sji, Ja po nii, Ser bii i Czar no -
gó ry. Resz tę uzu peł nia or na men ty ka

o mi li tar nym cha rak te rze. Po jem nik
stwo rzy li pro jek tan ci Stan ley Ad she ad
i Stan ley Ram sey.

Ze wzglę dy na es ty mę, ja ką cie szył się
po da ru nek księż nicz ki Ma ry więk szość
pu de łek prze trwa ła do na szych cza sów.
Pusz ki te są obec nie wśród bry tyj skich
ko lek cjo ne rów okre śla ne mia nem kul to -
wych przed mio tów, a w men tal no ści na -
wet tych Bry tyj czy ków, któ rzy nie in te -
re su ją się hi sto rią, po jem ni ki te ja ko
je den z sym bo li Wiel kiej Woj ny są
obec ne na ty le, iż w 2014 ro ku bry tyj -
ska ga ze ta „Da ily Ma il” wy pu ści ła oko -
licz no ścio wą se rię re plik te go pu deł ka
dla uczcze nia set nej rocz ni cy wy bu -
chu I woj ny świa to wej. Na mar gi ne sie
war to do dać, iż w grud niu 2014 ro ku,
w set ną rocz ni cę bo żo na ro dze nio we go
ro zej mu mię dzy Bry tyj czy ka mi a Niem -
ca mi pod Ypres, z ko lei bry tyj ska sieć su -
per mar ke tów Sa ins bu ry’s wpro wa dzi ła
do sprze da ży se rię cze ko lad w opa ko wa -
niach z tam tej epo ki. Do chód ze sprze -
da ży sło dy czy re tro prze zna czo ny zo stał
na ce le do bro czyn ne.

Po dob ne ini cja ty wy, jak ak cja księż -
nicz ki Ma ry, choć nie na tak wiel ką ska -
lę, mia ły tak że miej sce w pań stwach cen -
tral nych. Po dru giej stro nie fron tu
in na ary sto krat ka, księż nicz ka He sji
i Re nu, Ire na – żo na do wód cy pru skiej
flo ty bał tyc kiej, księ cia Prus, Al brech ta
Wil hel ma Hen ry ka, wy po sa ża ła za ło gi
nie miec kich okrę tów pod wod nych
w sztucz ne cho in ki – wów czas ryn ko wą
no wość. Gest wo bec ma ry na rzy wią zał
się z fak tem, iż na Bał ty ku szko li ły się
za ło gi U -Bo otów. Skła da ne drzew ka
bo żo na ro dze nio we zaj mo wa ły nie wie le
miej sca na po kła dach, by ły więc ce nio -
ne przez za ło gi. Księż nicz ka Ire na za fun -
do wa ła też nie miec kim pod wod nia kom
gra mo fo ny – a zwy czaj po sia da nia tych
urzą dzeń na po kła dach prze trwał aż
do koń ca ko lej nej woj ny świa to wej.
Choć z ini cja ty wy księż nicz ki Ire ny nie -
miec cy ma ry na rze flo ty pod wod nej
otrzy my wa li też książ ki, kar ty do gry i in -
ne pre zen ty – ofia ro daw czy ni mia ła uła -
twio ne za da nie; nie miec ka flo ta pod wod -
na nie by ła w okre sie I woj ny świa to wej
tak licz na jak 20 lat póź niej.

Cie ka wym przy kła dem świą tecz nych
pre zen tów z cza sów I woj ny świa to wej
jest etui na cy ga ra, któ re w Bo że Na ro -
dze nie 1916 ro ku do sta li żoł nie rze nie -
miec kiej 5 Ar mii. Jej puł ki zaj mo wa ły
w tym cza sie po zy cje w re jo nie Ver dun,
gdyż ar mia ta od sa me go po cząt ku bi twy
by ła za an ga żo wa na w nie zwy kle krwa -
we wal ki wła śnie na tym od cin ku fron -
tu. Wy ko na ne z bla chy sta lo wej, la kie -
ro wa ne na czar no pu deł ko ma wy bi te
w gór nym ro gu na pi sy „5 Ar mee
– We ih nach ten 1916”. Po jem nik mógł
po mie ścić pięć gru bych cy gar, lecz
przez po my sło wych fron to wych żoł -
nie rzy – któ rych in wen cja w nada wa niu
przed mio tom zu peł nie no wych ról zda -
wa ła się nie mieć gra nic – uży wa ny był
za pew ne ja ko pa pie ro śni ca lub po jem -
nik na róż ne go ty pu dro bia zgi.

■

Pamiątki Bożego Narodzenia

lat 1914–1918

Wojenne wigilie,

wojenne prezenty
TOMASZ BIENEK
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