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fot. arch. MBP w Rudzie Śląskiej

Budynek dworca PKP w Rudzie Śląskiej – Chebziu jak
wiele budynków stacyjnych w regionie przez lata popadał w ruinę, ale znalazł gospodarza i stał się siedzibą... biblioteki. Obiekt został m.in. wyróżniony
w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2019“ w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych“.

fot. Ryszard Filla

Szczegóły str. 10

Kameralny klub muzyczny Andaluzja w Piekarach Śląskich był w ciągu minionych 15 lat miejscem koncertów słynnych zespołów rockowych z całego świata.
Wystąpiła tam m.in. legendarna formacja brytyjska
TEN YEARS AFTER, wsławiona udziałem w pamiętnym
festiwalu Woodstock w 1969 roku. Grupa (choć już
bez Alvina Lee, uchodzącego w swoim czasie za najszybszego gitarzystę rockowego na świecie) przyjechała do Piekar Śląskich w wyniku osobistych starań
dyrektora placówki, Piotra Zalewskiego (na zdjęciu –
w środku), zapalonego miłośnika klasycznego rocka.

fot. Julia Montewska

Szczegóły str. 38

Wybudowany w połowie XIX wieku neogotycki pałac w Łączanach podczas wojny był domem dla dzieci ewakuowanych przed alianckimi nalotami z niemieckich miast. Z wojennej zawieruchy wyszedł bez
większych uszkodzeń, ale złe czasy miały dla niego
dopiero nadejść. Pozbawiony jakiejkolwiek opieki,
w 2017 roku ostatecznie zawalił się i od tej pory jego
ruiny niszczeją coraz bardziej.
Szczegóły str. 57

Ogłoszenie Zarządu GTL
Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego zaprasza wszystkich członków GTL na
Walne Zebranie Stowarzyszenia
w dniu
27 marca 2020 roku (piątek) o godz. 16.00
w sali „Benedyktynka” w siedzibie Biblioteki Śląskiej w Katowicach
przy Placu Rady Europy nr 1 (wejście administracyjne).
W trakcie zebrania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres w kadencji od 2014 do
2019 roku, oraz wybrane zostaną statutowe władze i organy GTL.
W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie spotkania, obrady Walnego Zebrania rozpoczną się
w drugim terminie o godz. 16.15 w dniu 27.03.2020.
Za zarząd GTL
dr Tadeusz Sierny
Prezes zarządu
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Odłączamy się od rzeczywistości.
Gdyż tak łatwiej. Zmęczone nasze oczy.
I nos taki nieswój. Nerwowo ruszamy nogami,
myśląc o nieuchronnym bezpieczeństwie. Pozornie.
Pozornie znów się uśmiechamy. Nerwowo.
Tak weszło nam w krew, iż wszystko jest ok.

rys. Bogna Skwara

***

A te fotele, na których siedzimy, są niebieskie.
I przez wiele lat niebieskie będą, zanim zedrą z nich kolor czyjeś plecy.
Zanim coś innego się stanie, coś rozleje, coś wypali.
Myśliciel. Mówisz. Ja się uśmiecham. Bez nerwów.
I wszystko w Rzeczywistości – staje się jak u Witkacego Wistością,
gdyż Rzeczy zostawiliśmy innym. Niech się w nie ubiorą lub zjedzą.
Nie przejmuj się Kochanie, co z nimi zrobią.
Teraz w tej Wistości tylko Twój uśmiech ma dla mnie znaczenie.

Paweł Majcherczyk (1988) – poeta, recenzent, nauczyciel akademicki. Autor tomu poetyckiego Ponieważ (Nowa Ruda,
2018). Jego wiersze były publikowane m.in. w: „Zeszytach Poetyckich”, 8. Arkuszu „Odry”, „Interze-”, „Feeriach”, „Obszarach Przepisanych”, „Nowym BregArcie”, „Helikopterze”. Jego wiersze znalazły się w antologiach: Globalne wioski
(2019) oraz Grała w nas gra (2017). Współpracuje jako recenzent z miesięcznikiem „Twórczość” oraz jako redaktor z
portalem „PoeciPolscy”. Obecnie mieszka we Wrocławiu.
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fot. Agnieszka Zielińska
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Muzeum Miejskim „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej w części
ekspozycji poświęconej historii górnictwa i hutnictwa zobaczymy zabytkowe
popiersie Feliksa Franciszka Verdiego, francuskiego przemysłowca, który
doprowadził do rozkwitu dąbrowską
hutę „Bankową”. To najstarszy z działających do dziś zakładów przemysłowych w mieście. Popiersie, którego autorem jest Fryderyk August Bartholdi,
twórca m.in. nowojorskiej Statui Wolności oraz postaci współczesnego męczennika, poświęconej powstańcom
styczniowym, przez kilkadziesiąt lat
stało przed jedną z hal huty.

Francuzi w Zagłębiu Dąbrowskim
Wielki napływ kapitału francuskiego do Zagłębia Dąbrowskiego rozpoczął się dopiero w latach 70. XIX wieku, kiedy rząd rosyjski zdecydował się
wystawić na licytację część zakładów.
Prawo nabycia otrzymali obywatele rosyjscy Aleksy Plemiannikow i Antoni
Riesenkampf – podkreśla Arkadiusz
Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
Wśród przejętych w ręce prywatne zakładów znalazły się dawne kopalnie państwowe „Ksawery” z szybem „Koszelew”, „Nowa”, „Łabędzki”,
„Cieszkowski” z szybem „Aleksander”,
które stanowiły składowe utworzonego później dużego zakładu górniczego
znanego obecnie pod nazwą „Paryż”.
W marcu 1877 r. przybyła do Zagłębia
delegacja przedsiębiorców francuskich,
którzy zwiedzali sprzedane na licytacji
zakłady. Byli to inżynier Chaper, delegowany przez zarząd Banku Francusko-Włoskiego, Feliks Franciszek
Verdie, dyrektor Société Anonyme des
Aciéries et Forges de Firminy oraz inż.
J. Clemens z firmy „Croset”. To początek wielkiej ekspansji kapitału francuskiego, który już w 1913 r. spośród dziewięciu spółek działających w Zagłębiu
posiadał aż sześć. Jako pierwsze należy wymienić Towarzystwo Francusko-Włoskie (Société Anonyme Française
et Italienne des Houillères de Dombrova), które utworzone zostało 30 czerwca
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Zabytkowe popiersie Feliksa Franciszka Verdiego w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Co łączy
Dąbrowę Górniczą
i Nowy Jork?
AGNIESZKA ZIELIŃSKA

1876 r. Posiadało m.in. kopalnie „Ksawery”, „Nowa”, „Łabędzki”, „Cieszkowski”. Działało do 1939 r. z przerwą przypadającą na lata I wojny światowej. Dalej Francusko-Rosyjskie Towarzystwo
Górnicze. To spółka założona przez P.
von Derviza, N. Szewcowa i A. Pomeranceva – obywateli rosyjskich. Została przejęta przez kapitał francuski
w 1897 r. Miała prawo dzierżawy rządowego górnictwa i hutnictwa cynku
na okres 60 lat. Posiadała m.in. huty
cynku „Pod Będzinem” i „Konstanty”
oraz kopalnię „Reden” w Dąbrowie
Górniczej. Kłopoty finansowe sprawiły jednak, że spółka została zlikwidowana w latach 30. XX wieku, a jej

Fryderyk August Bartholdi urodził się w 1834 r. w Colmarze jako syn Jana Karola i Augusty Szarlotty. Umiera w 1904 r. w stolicy Francji. W 1851 r. założył
swoją pierwszą pracownię w Paryżu. W latach 1855–1856 podróżował po Egipcie i Jemenie. W 1856 r. wykonał posąg generała Rappa w Colmarze. Następnie w 1863 i 1864 r. realizuje kolejne pomniki w tym mieście. W 1869 r. miała
miejsce jego druga podróż po Egipcie. Artysta bierze też udział w wojnie prusko-francuskiej 1870–1871. W 1871 r. pierwszy raz wyjeżdża do USA. W 1875 r.
zaczyna prace nad statuą wolności. W 1886 r. nastąpiło odsłonięcie statui. Bartholdi stworzył też rzeźbę „Współczesny męczennik”, będącą hołdem artysty
dla bohaterskiej postawy Polaków w powstaniu styczniowym. Pomnik przedstawia przykutego do skały nagiego mężczyznę o zniekształconej bólem twarzy. Z prawej strony mężczyzny wyobrażony jest orzeł o dwóch głowach wbijający pazury i dziób w jego tors. Oryginał rzeźby eksponowany jest w muzeum
artysty w rodzinnym Colmarze. Jej odlew został zaprezentowany na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, współcześnie w 2005 r. Obecnie znajduje się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na Mazowszu.

aktywa przyjęło Towarzystwo Akcyjne Huta Bankowa. Jako kolejne z kapitałem francuskim należy wymienić Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Hrabia Renard” w Sosnowcu.
Gwarectwo „Hrabia Renard” powstało
w 1884 r., a już 13 lat później zostało
przejęte przez kapitał francuski. Udziałowcami byli: huta „Bankowa”, Jean Bobbardel, Edouard Pasteur, Eugen Verdie, Gabriel Chanove, Georges Paret,
Louis Desset, Auguste Demmler i Teodor Parradin. Towarzystwo działało do
wybuchu II wojny światowej. W Zagłębiu istniało też Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Będzin-Olkusz, utworzone w 1911 r. przez Ludwika Mauve i Bogumiła Meyera, i przejęte przez
kapitał francuski w rok po utworzeniu.
Następnie Towarzystwo Sosnowieckie
Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych.
Zatwierdzone zostaje jako spółka akcyjna w 1890 r. Większość udziałów
w nim posiadają przemysłowcy francuscy. Spółka posiadała wiele zakładów
przemysłowych i nadań górniczych na
terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Z kolei Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla „Czeladź” w 1897 r. wykupiło kopalnię „Czeladź”. Finansowane było
przez bank Société de Credit Industriel et Commercial. Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla „Flora” założono
w 1903 r., a w 1913 r. większość akcji

fot. arch. Muzeum Miejskie „Sztygarka”

wykupili Francuzi. Towarzystwo było
właścicielem kopalni „Flora” w Gołonogu (dziś dzielnica Dąbrowy Górniczej). Działało do II wojny światowej. I wreszcie – Towarzystwo Akcyjne Huta Bankowa, które zostało utworzone w 1877 r. i kupione na 36 lat (do
1908 r.) przez przemysłowców francuskich. Było finansowane przez bank
„Credit Lyonnaise”. Głównym zakładem przemysłowym towarzystwa była
huta „Bankowa” w Dąbrowie Górniczej,
która była jednym z pierwszych obiektów sprzedanych Francuzom. Wśród
kupujących pierwszorzędną rolę odegrał inżynier Feliks Franciszek Verdie.

fot. arch. Muzeum Miejskie „Sztygarka”

Przemysłowiec wizjoner
Obywatel rosyjski Aleksy Plemiannikow, uzyskawszy w 1877 r. od Komitetu ds. Królestwa Polskiego zezwolenie
na dzierżawę zakładów huty „Bankowej” zawiązał spółkę z inż. Verdie, która miała doprowadzić do uruchomienia zakładu produkcji szyn stalowych.
Zadaniem inż. Verdiego było urządzenie w hucie odlewni oraz uruchomienie produkcji szyn i materiałów kolejowych. Produkcja miała wynieść 1,6
mln ton, czyli tyle, ile w przybliżeniu
wynosiła produkcja wszystkich hut Królestwa. Verdie poradził sobie z zadaniem doskonale, był bardzo zdolnym

biznesmenem i inżynierem – tłumaczy Arkadiusz Rybak.
Poznajmy bliżej postać francuskiego przemysłowca. Urodził się w 1810 r.
w rejonie Tuluzy. Wraz z bratem przejął po ojcu kuźnicę, by po kilku latach
przenieść się do zakładów braci Jackson. Pierwszą własną fabryczkę założył
już w 1848 r. w Lyonie. Po jej upadku
uczestniczył m.in. w pierwszych próbach produkcji szyn żelaznych o nawierzchni stalowej, a po założeniu
spółki „Firminy” kierował nią z dużym powodzeniem. Rozpoczął też ich

produkcję na skalę przemysłową jako
pierwszy na świecie. W latach 1865–
1866 próbował nowych metod wytopu
stali z ich twórcą Martinem. Franciszek
Feliks Verdie już jako prezes Anonimowego Towarzystwa Huta Bankowa
w krótkim czasie doprowadził zakład
do rozkwitu. Początkowo nadzorował
wszelkie prace inwestycyjne z Francji,
a do Dąbrowy Górniczej przybył dopiero wiosną 1878 roku. Niestety, po
kilkudniowym pobycie zmarł na zapalenie płuc. Franciszek Feliks Verdie
prawdopodobnie został pochowany we
Francji. Na ziemiach polskich jednak
o nim nie zapomniano.
– W uznaniu zasług położonych na
polu rozwoju hutnictwa światowego
został uhonorowany przez współpracowników popiersiem, które stanęło
w 1879 r. przed jedną z hal huty. Było
to wybitne dzieło artystyczne. Zostało wykonane z blachy mosiężnej i posadowione na wysokim postumencie.
Przy hucie popiersie stało aż do 1947 r.
– dodaje Arkadiusz Rybak.
Rzeźbiarz, który popierał idee wolności
Wykonanie projektu popiersia Verdiego zlecono paryskiemu artyście Fryderykowi Augustowi Bartholdiemu.
Rzeźbiarz, gdy zaczął tworzyć popiersie
Verdiego, od 4 lat realizował ogromny
posąg, który jako „Dar narodu francuskiego dla Amerykanów” miał przyozdobić jedną z wysp nowojorskich.
Rok 1875, kiedy Bartholdi rozpoczął
pracę nad Statuą Wolności, wiązał się
także z ustanowieniem we Francji nowej republiki i z ożywieniem życia demokratycznego w państwie.
– Projekt i realizacja zamierzenia miały na trwałe zapisać Bartholdiego w annałach sztuki światowej. Przez kilka lat
50 robotników budowało nieprzerwanie kolosalnej wielkości figurę. Trzeba
było wykonać tysiące pomiarów, prototypów gipsowych i drewnianych zanim powstał mosiężny produkt. W tym

czasie trwały także rozmowy z Amerykanami, co do umieszczenia statui. Początkowo nie byli oni zachwyceni niecodziennym podarunkiem. Najwięcej
problemu sprawiało zebranie pieniędzy na budowę postumentu.
Po długich staraniach 4 lipca 1884 r.
statua oficjalnie została przekazana Stanom Zjednoczonym, a 21 maja 1886 r.
210 paczek zawierających rozmontowanego kolosa popłynęło ku nowemu
światu. Nadzorujący wszystkie etapy realizacji projektu Bartholdi współpracował także z innym wielkim Francuzem tamtych czasów – Aleksandrem
Gustawem Eifflem. Zaprojektował on
ażurowy „stojak”, który podtrzymywał całą figurę od środka. Dzięki niemu projekt został uwieńczony sukcesem i 28 października 1886 r. dokonano uroczystego odsłonięcia „Statui
Wolności”, witającej odtąd wszystkich przybywających do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
fot. arch. Muzeum Miejskie „Sztygarka”

Fryderyk August Bartholdi

Pracownicy huty przed popiersiem Verdiego, pocz. XX wieku

Projekt kolumny, na której miało znaleźć się
popiersie Verdiego w hucie „Bankowej”
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O architekturze
PIOTR CZAADAJEW Przełożył Marian Kisiel

M
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ówi Pan, że odnajduje jakiś szczególny związek między duchem architektury egipskiej a duchem architektury niemieckiej, którą zwykle nazywa się gotycką,
i pyta mnie, skąd ten związek, czyli co może być wspólnego między piramidą faraona i strzelistym sklepieniem,
między kairskim obeliskiem a iglicą zachodnioeuropejskiej świątyni? Rzeczywiście, bez względu na to, jak daleko odeszły od siebie te dwie fazy rozwoju sztuki na przestrzeni więcej niż trzydziestu stuleci, jest między nimi
uderzające podobieństwo i nie dziwi mnie, że to ciekawe porównanie przyszło Panu na myśl, ponieważ w pewnym stopniu nieuchronnie wynika ono z tego punktu widzenia, z którego wzajemnie zgodziliśmy się rozważyć historię ludzkości.
Przede wszystkim jednak, proszę zwrócić uwagę na
tę geometryczną figurę – trójkąt – która w jednakowym
stopniu jest niezbędna zarówno w jednym, jak i drugim
stylu, i tak dobrze wyraża obydwa. Dotyczy to ich plastycznego charakteru, ich zewnętrznego kształtu. Proszę
też zwrócić uwagę na właściwy obu stylom ogólny charakter bezużyteczności lub, jeśli Pan woli, prostej monumentalności.
Właśnie w nim jest zawarta, moim zdaniem, najgłębsza idea, która leży u podstaw ich wspólnego ducha. I, co
jest szczególnie ciekawe, proszę zestawić wertykalną linię,
charakterystyczną dla tych budowli, z linią horyzontalną,
leżącą u podstaw architektury hellenistycznej, a uda się
Panu dokładnie określić wszystkie różnorodne kierunki architektoniczne wszystkich czasów i wszystkich krajów. I ta głęboka antyteza natychmiast pokaże wyróżniającą cechę każdej epoki i każdego kraju, gdzie tylko zostanie ujawniona.
W stylu greckim, podobnie jak we wszystkich innych
stylach, które się do niego bardziej lub mniej zbliżają, odnajdziemy uczucie osiadłości, domowości, przywiązania
do ziemi i jej uciech; w egipskim i gotyckim – monumentalność, myśl, pęd do nieba i jego błogości; styl grecki ze
wszystkimi jego pochodnymi jest wyrazem materialnych
potrzeb człowieka, dwa pozostałe – wyrazem jego moralnych aspiracji; innymi słowy, architektura piramid jawi
się jako coś uświęconego, niebiańskiego, natomiast horyzontalna – ludzkiego i ziemskiego.
Proszę powiedzieć, czy nie jest tu zawarta cała historia
ludzkiej myśli, najpierw skierowanej ku niebu w swojej naturalnej [duchowej] czystości, potem zaś, w okresie swojego zepsucia, pełzającej w kurzu, a w końcu znów wzniesionej ku niebu wszechmocną ręką Zbawiciela świata!
Należy zauważyć, że architektura, która wciąż istnieje
na brzegach Nilu, jest bez wątpienia najstarszą na świecie. To prawda, że jest starożytnością bardzo odległą, ale
nie dla sztuki. Albowiem budowle cyklopów, w tej liczbie także indyjskie, najobszerniejsze w swoim rodzaju, to
tylko pierwsze przebłyski idei sztuki, a nie dzieła sztuki
we właściwym znaczeniu tego słowa, dlatego z pełnym
przekonaniem można twierdzić, że egipskie zabytki zawierają prototypy piękna architektonicznego i pierwsze
elementy sztuki w ogóle. Tak więc sztuka egipska i gotyk
rzeczywiście stoją na obu końcach drogi, jaką przebyła
ludzkość, i w tej tożsamości jego początkowej idei z tą,
która określa jego ostateczne przeznaczenie, nie można
nie dostrzec cudownego kręgu, obejmującego wszystko,
co minęło, a być może również wszystko, co nadejdzie.

Ale spośród różnych form, które stopniowo przybierała sztuka, jest jedna, która zasługuje na szczególną uwagę z naszego osobniczego punktu widzenia, a mianowicie gotycka wieża, wysokie dzieło ścisłego i przemyślanego północnego chrześcijaństwa, które w pełni ucieleśnia
podstawową zasadę chrześcijaństwa. Wystarczy zaledwie
kilka słów, aby wyjaśnić jej znaczenie w dziedzinie sztuki.
Wie Pan, jak przezroczysta atmosfera krajów południowych, ich jasne niebo, a nawet ich bezbarwna roślinność
przyczyniają się do odciążenia konturów greckich i rzymskich zabytków. Proszę dodać ten rój cudownych wspomnień, które szybują i gromadzą się wokół nich, i otaczają
je taką aureolą i tyloma iluzjami – a otrzyma Pan wszystkie elementy, które składają się na ich poezję.
Ale skąd bierze się poezja gotyckiej wieży, samotnej
i smutnej, nie biorącej nic z otoczenia, nie mającej innej
historii niż mroczna legenda, jaką babcia staruszka opowiada wnuczkom przy kominku? Wokół niej są tylko szałasy i chmury, nic więcej. Cały jej urok jest w niej samej.
Tak wyraża się silna i piękna myśl, samotnie rwąc się ku
niebu; nie zwykła ziemska idea, ale cudowne objawienie,
bez powodu i ziemskich korzeni, odciągające nas od tego
świata i przenoszące do świata lepszego.
Wreszcie, oto cecha, która w końcu wyrazi naszą myśl.
Kolosy Nilu, podobnie jak zachodnie świątynie, z początku wydają nam się prostymi dekoracjami. Mimowolnie
zadajemy sobie pytanie: po co one są? Ale przypatrując
się bliżej, zauważamy, że dokładnie tak samo jest z pięknem natury. Rzeczywiście: widok gwiaździstego nieba,
burzliwego oceanu, łańcucha gór skutych wiecznym lodem, afrykańskiej palmy huśtającej się na pustyni, angielskiego dębu odbijającego się w jeziorze – wszystkie najwspanialsze obrazy natury oraz jej najbardziej wdzięczne dzieła, także z początku nie budzą żadnej pożytecznej
myśli, tylko wywołują najpierw myśli całkowicie bezinteresowne; tymczasem jest w nich pożytek, choć na pierwszy rzut oka jest on niewidoczny, i dopiero później objawia się w naszej refleksji.
Tak samo obelisk, który nie daje wystarczającego cienia, aby choć na chwilę ukryć się przed upałem prawie
tropikalnego słońca, niczemu nie służy, ale zmusza nas
do spojrzenia w niebo; tak samo wielka świątynia chrześcijańskiego świata, kiedy o zmierzchu błądzimy pod jej
wielkim sklepieniem, a głębokie cienie już wypełniły całą
nawę, a szklana kopuła jeszcze płonie ostatnimi promieniami zachodzącego słońca, zaskakuje nas bardziej niż
urzeka swoimi niepojętymi wymiarami; ale te wymiary
pokazują nam, co ludzkiemu stworzeniu było dane, aby
uwielbić Boga, aby wznieść się do wielkości samej natury.
Wreszcie, gdy w ciepły letni wieczór, idąc Doliną Renu,
zbliżamy się do jednego z tych starożytnych średniowiecznych miast, pokornie rozciągniętych u stóp swojej kolosalnej katedry, a tarcza księżyca we mgle krzyczy nad
szczytem giganta – dlaczego ten gigant jest przed nami?
Ale, być może, natchnie nas jakimś pobożnym i głębokim marzeniem; być może z nowym zapałem pokłonimy
się przed Bogiem tej potężnej poezji; być może, wreszcie, światłość promienista emanująca ze szczytu zabytku
przeniknie otaczającą nas ciemność i oświetliwszy nagle ścieżkę, którą przebyliśmy, zatrze mroczny ślad przeszłych błędów i pomyłek!
Oto dlaczego ten gigant stoi przed nami.

A potem pójdźmy do Paestum i znowu poczekajmy
na wrażenia. Oto, co stanie się z nami: cała czułostkowość, wszystkie pokusy
pogańskiego świata, przyjąwszy najbardziej uwodzicielskie formy, nagle staną
w tłumie wokół nas i oplotą
nas swoją fantastyczną siecią; wszystkie wspomnienia
o naszych szalonych uciechach, o naszych płomiennych porywach obudzą się
w naszych uczuciach, a wtedy, zapomniawszy o swoich
najszczerszych wierzeniach
i najszczerszych przekonaniach, będziemy, wbrew własnej woli, wszystkimi nerwami swojej ziemskiej istoty
kłaniać się tym nieczystym
siłom, którym tak bardzo
w upojeniu swojego ciała
i duszy paliliśmy kadzidło.
Albowiem nawet najpiękniejsza z greckich świątyń nie
mówi nam o niebie; przyjemne uczucie zachwytu nad
jego pięknymi proporcjami
ma na celu jedynie skłonić
nas do pełniejszego korzystania z ziemskich przyjemności; świątynie starożytnych
były w zasadzie niczym innym jak pięknymi mieszkaniami, zbudowanymi przez
nich dla swoich bohaterów,
którzy zostali bogami, podczas gdy nasze kościoły są
prawdziwymi zabytkami religijnymi. I dlatego osobiście doświadczyłem, przyznaję, tysiąc razy większego
entuzjazmu u stóp katedry
w Strasburgu niż przed Panteonem czy nawet wewnątrz
Koloseum, tego imponującego świadectwa dwóch największych chwał ludzkości:
panowania Rzymu i narodzin chrześcijaństwa.
Madame de Staël powiedziała kiedyś o muzyce, że
jest w piękny sposób bezużyteczna i właśnie dlatego
głęboko nas zachwyca. Oto
nasza myśl wyrażona w języku geniuszu; myśmy tylko
prześledzili w innej dziedzinie tę samą zasadę. Nie ma
wątpliwości, że piękno i dobro pochodzą z tego samego źródła i podlegają temu
samemu prawu, że są takimi tylko z uwagi na swoją
bezużyteczność, że wreszcie historia sztuki nie jest niczym innym niż symboliczną historią ludzkości. 

Katedra w Ulm. Fot. arch.
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fot. Michał Buksa

ORNO. Biżuteria
z charakterem

MAŁGORZATA LICHECKA

T

rzysta pięćdziesiąt eksponatów w muzealnych gablotach, w tym dwieście
dwadzieścia pięć pochodzących z kolekcji Muzeum w Gliwicach. Ważnym
elementem wystawy „Biżuteria Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego ORNO” są rektorskie insygnia, wypożyczone przez Politechnikę Śląską.

fot. Michał Buksa

W opozycji do brzydoty
Historia spółdzielni Orno rozpoczyna
się w roku 1949 w Warszawie. Przez wiele lat było to najbardziej znane zrzeszenie produkujące biżuterię. Wypracowano w nim niezwykle wyrazisty styl, doskonale współgrający z ówczesnymi tendencjami w sztuce polskiej i światowej.
Jego korzeni szukać należy w przedwojennej, awangardowej fascynacji sztuką
ludową i marzeniach o nowym trybalizmie, właściwym dla kontrkultury lat
60., w ideach kooperatywy artysty i rzemieślnika, w dążeniach do łączenia artyzmu i przemysłu.
Projekty Orno powstawały w opozycji do brzydoty produkowanych wówczas wyrobów, każdy egzemplarz wykonywano ręcznie, w krótkich seriach (do
40 sztuk), wykorzystując koral i typowo
polskie tworzywo – bursztyn. Była to
pierwsza powojenna spółdzielnia artystyczna, w której znaleźli miejsce przedwojenni rzemieślnicy i projektanci, rodzime talenty z otwartymi głowami.
Ojcem założycielem był Romuald Rochacki, z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania metaloplastyk. To on został
pierwszym prezesem spółdzielni (funkcję
tę pełnił do 1960 r.) i pierwszym kierownikiem artystycznym. Od 1955 r. kierownikiem artystycznym był Adam Jabłoński, wykształcony przed wojną, zajmujący się grafiką i scenografią. Miał genial-
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ne estetyczne pomysły, a jego sygnatura
gwarantowała artystyczny kunszt.
– Wśród członków założycieli Orno
znaleźli się artyści oraz rzemieślnicy, ale
też animatorzy i organizatorzy powojennej twórczości artystycznej jak Wanda Telakowska. Po Adamie Jabłońskim,
w 1973 r. kierownikiem artystycznym
został rzeźbiarz Adama Myjak. W 1950
Orno znalazła się w strukturach Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego
(Cepelia) – mówi Anna Kwiecień, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach, kuratorka wystawy. Po Rochackim preze- nietuzinkowych twórców. Dlatego w lasem Orno został Bohdan Grzymała-Sie- tach 70. pozyskano m.in. najwcześniejdlecki, następnie Zofia Płoza-Rolniko- sze prace Jadwigi i Jerzego Zaremskich.
wa, a lata pod jej rządami (1966–1978)
– W roku 1972, w drodze wymiany za
uważane są za czasy rozkwitu spółdzielni. srebro, pozyskano do gliwickiego Muzeum bezpośrednio z Orno ponad 200
Dajcie mi Orno
sztuk biżuterii oraz drobnych form korBarbara Elżbieta Ćwiklińska jako histo- pusowych. Były to obiekty z lat 50. i 60.
ryk sztuki gliwickiego muzeum wiedzia- lub, w mniejszości, ich późniejsze repliła o biżuterii prawie wszystko, z uporem ki. Niewątpliwie wielką wartością była
dążyła więc do tego, by powstała kolek- możliwość przeprowadzania wywiadów
cja takich precjozów. Jej inicjatywa trafiła z ówczesnymi wykonawcami – w ten
na podatny grunt. Po 1945 roku i przy- sposób uzyskano dane na temat inspiłączeniu Gliwic do Polski w Muzeum racji, tworzyw i technik wykonania oraz
opracowano nową strategię gromadze- dokładnej datacji poszczególnych pronia i pozyskiwania zbiorów. Na bazie jektów. W latach późniejszych kolekcjotych przedwojennych zaczęto tworzyć nowano w Gliwicach już tylko biżuterię
kolekcje regionalne, śląskie, ale także unikatową, wyrabianą w egzemplarzach
i polskie o charakterze ponadlokalnym. liczących nie więcej niż kilka sztuk dla
Ćwiklińskiej szczególnie zależało na każdego projektu. Do dziś zgromadzopolskiej srebrnej biżuterii artystycznej, no prawie tysiąc unikatowych egzemplapowstałej po 1945 r. Musiała być typo- rzy biżuterii polskich twórców – tłumawo polska, bo niezwykle istotny był wy- czy kuratorka wystawy.
miar propagandowy – na każdym kroAnna Kwiecień prowadzi nas od gaku i w każdej sferze należało podkreślać bloty do gabloty, opowiadając o dziepolskość Śląska i Gliwic.
jach Orno, dzieląc się historiami o jego
Ćwiklińska była nie tylko znawczynią, twórcach, kolekcjach, seriach oraz pobyła też pasjonatką, której zależało na szczególnych eksponatach. Z tej opowiezgromadzeniu wybitnych i awangardo- ści wyłania się ciekawy obraz czasów –
wych wyrobów, zaprojektowanych przez dla rzemiosła i sztuki wzornictwa szalenie dynamiczny. Awangardowość tej firmy wynikała nie tylko z zaangażowania
najlepszych z najlepszych, ale też totalnego oddania pracy i stworzenia firmy
kierującej się ideą współtworzenia wyszukanych estetycznie przedmiotów, wyznaczających trendy w sztuce użytkowej
i rzemiośle artystycznym.
Insygnia władzy
Niewątpliwą atrakcją wystawy są unikatowe insygnia uczelniane: łańcuchy
– rektorski, prorektorskie i dziekańskie,
berło rektorskie, kilofki dziekańskie
i laska pedlowska, wykonane w latach
1956–57 przez Adama Jabłońskiego. Po-

fot. Michał Buksa

Sprząc artystę z rzemieślnikiem
Rochacki wymyślił ideologię grupy, zasadzającą się na haśle „Sprząc artystę
z rzemieślnikiem”. Artysta-rzemieślnik
miał być zarazem projektantem i twórcą wyrobu. Wedle pierwotnych założeń,
w ramy aktywności spółdzielni wchodziły wszelkie działania artystyczne, nieograniczone jedynie do biżuterii ze srebra, jednak to właśnie wyroby z tej kategorii są obecnie najbardziej znanym
jej wytworem.
Prace miały powstawać przy udziale
artystów i rzemieślników, co nie wykluczało, że projektantem i wykonawcą mogła zostać ta sama osoba. Na podpisie,
umieszczanym przy wyrobie, uwzględniano obie osoby, a wzory, przed wprowadzeniem do produkcji, podlegały ocenie i zatwierdzeniu przez komisję. Wielu pracowników nie miało wykształcenia ani żadnego doświadczenia z pracą
w metalach, dlatego od 1952 roku prowadzono dla nich warsztaty dokształcające, również z zakresu zasad projektowania i historii sztuki.

Srebrne szprychy
W spółdzielni wytwarzano pierścionki, sygnety, naszyjniki, bransoletki, zawieszki, łańcuszki, paski, klamry do
włosów, spinki do mankietów, lusterka, puderniczki, a nawet guziki. Ale
Orno to nie tylko biżuteria, również
spójna identyfikacja: od znaku towarowego, który zmienił się tylko nieznacznie przez te wszystkie lata, przez pudełka, plakaty reklamowe, po „rozrys”
wnętrz salonów. W ramach produkcji
wykonywano także drobne przedmioty
użytkowe, takie jak długopisy zaprojektowane przez Rochackiego, solniczki, puderniczki czy szkatułki.
Spółdzielnia tworzyła wyroby dla
każdego, ale starała się, by były od razu
unikatowe. Wykorzystywano elementy
znane z codzienności: jedną z ozdobnych agraf do spinania szali wykonano z… rowerowych szprych, oczywiście odpowiednio przetworzonych. –
Materiałem do wyrobów było głównie
srebro, uzupełniane o bursztyny, korale, agaty, onyksy, nefryty, sztuczne kamienie jubilerskie, „zdobiny” z tworzyw
sztucznych. Dlaczego srebro? Po wojnie było po prostu bardziej dostępne
niż złoto czy platyna. Poza tym liczył
się też wydźwięk ideologiczny – było
tańsze, bardziej demokratyczne. Przecież wyroby ze złota czy wspomnianej
już platyny nie mogły być lansowane
jako właściwe dla socjalistycznej kobiety – tłumaczy Kwiecień.
Znak firmowy: proste techniki
Wycinanie z blachy, formowanie z drutu,
kucie, wyginanie, fakturowanie młotkiem i metalowym stemplem na zimno, fakturowanie ogniem, polerowanie,
celowe czernienie chemiczne (patynowanie). Spółdzielcy stosowali proste
techniki, znane w sztuce jubilerskiej
od lat, ale w ich rękach poszczególne przedmioty zyskiwały niezwykły
artystyczny wymiar. Kiedy przyjrzymy się biżuterii z lat 1950., widać wyraźnie przywołany już wcześniej efekt
poszukiwań w ruinach Warszawy. Po-

wstawały wtedy prace, nawiązujące do
form przestrzennych: pierścienie, brosze, klamry, wisiory, część ma elementy mobilne (tu widać fascynację sztuką kinetyczną). Tak jest na przykład
w naszyjnikach czy pierścionkach. Pojawią się również formy organiczne –
wyroby o kształcie motyla czy z motywem muszli.
fot. Michał Buksa

litechnika posiada 11 łańcuchów, berło
rektorskie, siedem kilofków oraz dwie
laski pedlowskie, sygnowane gmerkami Jabłońskiego. To zapewne największa polska kolekcja insygniów wykonanych przez Orno.
W 1949 roku Warszawa jeszcze się
odbudowywała, jeszcze w wielu miejscach straszyły ruiny – jak się okazuje –
dobre miejsce do artystycznych poszukiwań. A znaleziska często zaskakiwały, jak krata z XVII wieku, wyszperana
w jednym z gruzowisk. W tamtym czasie w Orno pracowano przez pięć dni,
szósty (sobotę) przeznaczając na plenery. Ekipa ruszała więc w ruiny z notesami i ołówkami, poszukując elementów
nadających się do wykorzystania w projektach biżuterii. Stąd w seriach z lat 50.
bardzo często przewijają się motywy architektoniczne, na przykład z elementami krat, forma biżuterii miała charakter
graficzny, zaś najpopularniejsze techniki
to kucie, wyginanie, lutowanie.

W latach 60. następuje zmiana charakteru artystycznego. Z tego okresu
mamy na wystawie prace zainspirowane ówczesną ceramiką, charakteryzującą się płynną linią, naśladującą
struktury ze świata flory i fauny, zaobserwowane z natury bądź pod mikroskopem.
Zmierzch Orno
Od lat 1950. spółdzielnia uruchamiała własne sklepy i punkty usługowe.
Początkowo były tylko dwa salony
usytuowane w najbardziej reprezentacyjnej części stolicy – przy Alejach
Jerozolimskich oraz Nowym Świecie,
w 1961 roku otwarto salon wystawowy przy Marszałkowskiej, a następnie (od 1970) działały sklepy z pracowniami jubilerskimi przy Świętojańskiej i Puławskiej.
Złote, a właściwie srebrne czasy Orno
kończą się w latach 90. Wówczas spółdzielnię sprywatyzowano, odeszli najlepsi plastycy i rzemieślnicy. Jeden ze
sklepów przy Puławskiej, wraz z pracownią, utworzył odrębną spółkę pracowniczą – Ornament, którą definitywnie zlikwidowano w 1998 roku.
Co ze spółdzielnią? W 1998 przekształciła się w spółkę produkującą
wzory z lat 50., 60. i 70. Jednak było
coraz gorzej: zwalniano pracowników, brakowało specjalistów oraz maszyn. W 2003 roku nastąpił ostateczny
upadek Orno – zniszczono archiwalia, zamknięto wzorcownię i wyprzedano biżuterię.

Wystawa Biżuteria Spółdzielni
Pracy Rękodzieła Artystycznego
ORNO. Muzeum w Gliwicach, Willa Caro. Wystawa czynna do 10
kwietnia 2020.

9

G

dyby się tak poważnie zastanowić
czym jest biblioteka, należałoby odpowiedzieć, że jest czasem. Ale nie tym
eterycznym bytem wymykającym się
prostym definicjom naukowym, lecz
namacalnym miejscem – kolokwialnie
mówiąc – z krwi i kości. W klasycznym ujęciu czas jest wielkością fizyczną określającą kolejność zdarzeń oraz
odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Natomiast przesuwając optykę w kierunku fizyki kwantowej, wiadomo, że czas
redukuje się do zbioru zdarzeń. Które
istnieją wszystkie naraz. Niezmiennie.
Czas staje się miejscem. Jak biblioteka ze swoimi zdarzeniami zaklętymi
w klasycznych kodeksach lub digitalnie pochowanymi w kościach pamięci. Gdzie czas – przemieniony w ciało
– utkwił pięknie skatalogowany i gdzie
przenicowany, dostępny jest symultanicznie, dzięki systemowi, który nazywamy właśnie biblioteką. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że
każda biblioteka odznacza się swoją
własną pamięcią.
Municypalna biblioteka w Rudzie
Śląskiej, dzięki nowemu usadowieniu
w przestrzeni budynku dworcowego definiuje na nowo Pamięć Miejsca.
Czas spetryfikowany w formie kodeksu opisuje przestrzeń, w której się
znalazł, a i sam jest kreowany przez
specyficzne miejsce – będące swego
rodzaju machiną czasu opisywaną poprzez korpuskularny charakter wagoników znicowanych przez perfectum
i futurum.
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Dworzec w Chebziu rok 1899 (ze zbiorów Muzeum Miejskiego im. M. Chrobka w Rudzie Śląskiej)

Ballada o dworcu,
który stał się
biblioteką
KRYSTIAN GAŁUSZKA

Idea połączenia biblioteki z dworcem
powstała pod wpływem różnorakich
zdarzeń, z których część jest łatwa do

Nieistniejąca biblioteka w Cincinnati (ze zbiorów Public Library of Cincinnati and Hamilton County)

opisania. Jednak inne są poukrywane
w subtelnym falowaniu zdarzeń, zdawało by się zupełnie niepowiązanych
z sednem wydarzeń. Jak na przykład
w spojrzeniu mej żony, które miało
i ma przemożny wpływ na zawirowanie przestrzeni wokół miejsca, z którego jesteśmy. Albo w zapachu bzu,
który budził i budzi wspomnienia. Jak
wtedy, gdy zatrzymałem się pewnego
dnia na dworcu. W dniu raczej zmęczonym pożegnaniem wiosny. Stanąłem w nawie głównej opuszczonego
budynku. Sklepienie z falistej blachy
trzymało mnie zapatrzonego. Powracający z dzieciństwa dworzec smutno spoglądał na mnie. Odarty z życia.
Pochylony w kierunku odejścia. Jakby
sam miał odjechać, zostawiając perony
i tę całą resztę. Jak te wagony zawieszone w czasie, przetaczane z zachodu na wschód i odwrotnie. Od kiedy
pamięcią sięgali tutejsi, ściągnięci tu
przez industrię z różnych zakątków
Europy. Tak zatrzymałem się wtedy.
A w zasadzie zostałem zatrzymany.
Zdawało się, że to tęsknota wstrzymała czas. Najpierw cisza, która stanęła między nami, uporządkowała
proporcje. A potem znowu wszystko ożyło. Ludzie, ludzie, ci kolorowi i ci szarzy, niczym w tańcu, biegali, śpiesząc przed siebie. W ścisku
czułem zapach potu i perfum oraz

ten smak żelaza i węgla, bo przecież
byli to żelaźni i węglowi. Wytopieni w dookolnych kuźniach i hutach,
wyrąbani z węgla, twardzi, kostropaci. Ale też wymodleni w świątyniach, miłosierni. Z poukrywanymi po kieszeniach kromkami chleba.
Tak zostałem zatrzymany na dworcu
w Chebziu. Złapany za rękę. Abym
posłyszał stukot pociągów. Wyłaniających się z pary czasu i szumu wiatru rozcinanego bolidami współczesności. Tych składów zgrzytających
i zmęczonych, obładowanych urobkiem i maszynami, i tych wypełnionych ludźmi – wywożonymi i przywożonymi, wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi w czasie pokoju oraz
w czasie wojny. W czasie społecznym
i tym intymnym, również dla mnie,
bo przecież tu żegnałem się z Tobą,
mój bracie, który miałeś jechać tylko do Rajchu, a nie do nieba, jak się
potem okazało. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że modre cugi z Chebzia wpisują się doskonale w całościowy rozkład jazdy tego śląskiego miejsca.
Tak stanąłem na dworcu wpatrzony w miejsce, o którym Karol Godula
wiedział, że jest ono właśnie tu. Tak
stanąłem z marzeniami. Dlaczego by
nie otworzyć na nowo tego szczególnego portalu, któremu na imię biblioteka, w Chebziu? Gdzie mogłaby brać
początek niejedna podróż, już nie tylko ta fizyczna, ale również i ta mentalna. Gdzie droga mogłaby się zaczynać, ale także kończyć, i gdzie nie
trzeba by się ruszać z miejsca, okrążając galaktykę, dajmy na to Wielką
Mgławicę w Andromedzie.
Dlaczego nie mogłaby powstać tutaj książnica, jakże bliska sercu wielu?
Ach! Może z tyłu głowy słyszałem szept
Borgesa: „Wszechświat (który inni nazywają Biblioteką) składa się z nieokreślonej, i być może nieskończonej, liczby sześciobocznych galerii, z obszernymi studniami wentylacyjnymi w środku,
ogrodzonymi bardzo niskimi balustradami. Z każdej galerii widać piętra niższe i wyższe: nieskończenie. Układ galerii jest niezmienny. Dwadzieścia szaf,
po pięć szerokich szaf na każdy bok, wypełnia wszystkie boki prócz dwóch; ich
wysokość, która równa jest wysokości
pięter, przekracza zaledwie wzrost przeciętnego bibliotekarza. Jeden z wolnych
boków przylega do wąskiej sieni, która
wychodzi na inną galerię, identyczną
jak pierwsza i jak wszystkie. Po lewej
i po prawej stronie sieni są dwa malutkie pomieszczenia. Jedno pozwala spać
na stojąco; drugie zaspokajać potrzeby
naturalne. Przechodzą tamtędy spiralne schody, które zapadają się i wznoszą ku odległym okolicom. W sieni jest
lustro, które podwaja wiernie pozory.
Ludzie wnioskują zazwyczaj na podstawie tego lustra, że Biblioteka nie jest
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nieskończona (gdyby taką rzeczywiście
była, po cóż to złudne podwojenie?);
ja wolę śnić, że gładkie powierzchnie
przedstawiają i obiecują nieskończoność... Światło pochodzi z kulistych owoców, które noszą nazwę lamp. Jest ich
dwie w każdym sześcioboku: na przeciwległych ścianach. Światło, jakie wysyłają, jest niewystarczające, nieustanne. Jak wszyscy ludzie Biblioteki, podróżowałem w młodości; odbywałem pielgrzymki w poszukiwaniu jakiejś książki,
być może katalogu katalogów; teraz,
gdy moje oczy nie mogą niemal odcyfrować tego, co piszę, przygotowuję się
na śmierć o niewiele mil od sześcioboku, w którym się urodziłem. Gdy umrę,
nie zabraknie litościwych rąk, które wyrzucą mnie za balustradę; moim grobem będzie bezdenne powietrze; moje
ciało będzie pogrążać się długo i rozłoży się i rozpuści w wietrze wywołanym
przez spadanie, które jest nieskończone” [cytat z Biblioteki Babel w przekładzie Andrzeja Sobola-Jurczykowskiego]. Pewnie tak.
A może była to jedna z tych przechadzek wirtualnych po bibliotekach
publicznych świata, gdzie trafiłem na
Public Library of Cincinnati and Hamilton County. A w zasadzie na wspomnienie o niej utrwalone li tylko na
zdjęciach, gdyż współcześnie przy ulicy Vine Street, między 6th a 7th Street już jej nie ma. Digitalne zdjęcia –
zdawało by się, iż nierealne jak świat
fikcji poupychany w kodeksach, ciągle istnieje.
Budynek zaprojektowany początkowo przez J.W. McLaughlina jako teatr, ale ostatecznie przerobiony na bibliotekę, w latach 50. XX w. rozebrany, znikł ze świata realnego. Aby ostatecznie pojawić się w nieśmiertelnym
świecie idei. Skąd pomachał do mnie,
jak aniołowie z filmu Brada Silberlinga.
A może było tak, że na początku drogi do powstania Stacji Biblioteki stała

zwykła potrzeba nowej siedziby dla
rudzkiej książnicy, gdyż dotychczasowa została pożarta przez kopalnię.
Najpewniej było i tak i tak. I jeszcze
więcej, bo przecież idea galerii bibliotecznej, jako fragmentu miasta chodziła za mną dawno.
Zatem stało się tak. Najpierw padły
słowa zaledwie szkicujące obraz, następnie słowa przerodziły się w koncepcję i propozycję rozwiązań funkcjonalnych. Ale prawdziwie zaczęło
się, kiedy Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska, uruchomiła
procedury, które rozpędziły maszynę
urzędu, gdzie koła administracji zaczęły się kręcić niczym mechanizm zegara,
rozmywając bądź zagęszczając czas raz
w lewo, raz w prawo – akuratnie. Jak
słodko, ale przecież i momentami boląco, było uczestniczyć w procesie budowania, gdzie niezliczona ilość osób
nad wyraz zaangażowała się w powstawanie biblioteki, w miejscu gdzie kiedyś działał Hauptbahnhof.
Według raportu OCLC (Online Computer Library Center, Inc.)
na świecie działa ponad 280 000 bibliotek publicznych. Jedna z nich – Stacja
Biblioteka – można by rzec wymyśliła się sama. Chciało by się powiedzieć,
iż za wszystkim stał genius loci. Duch
miejsca w postaci Pamięci Miejsca, czyli
ludzi, którzy działali tu wcześniej, ale
także tych żyjących w praesens, czyli
w czasie obecnym (oczywiście, oczywiście – mając na uwadze deliberacje fizyki współczesnej ci z przyszłości rzecz jasna też). Przy czym lepiej
byłoby zamiast bardziej ogólnego terminu „tu”, użyć bardziej precyzyjnego,
biorąc pod uwagę kontekst, śląskiego terminu „tukej”. Zatem doszło do
ukonstytuowania się biblioteki rozumianej nie tylko jako przystanku potrzebnego do zebrania informacji, poukładania sobie chaosu dnia codziennego, przed podróżą przez światy bli-
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na wysiłkiem budowniczych. Obecnie skupia na sobie uwagę, zagęszczając czas. Czas rozumiany jako miejsce. Nasz czas.


Fermata – Chebzie V
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skie i dalekie, ale także jako miejsca
do przycupnięcia, gdzie wszystko jest
na wyciągnięcie ręki.
Stacja Biblioteka została podzielona
na dwie strefy – strefę administracyjną i strefę biblioteczną. Która ponazywana według pełnienia funkcji przedstawia się następująco: – wypożyczalnia ogólna w formule plus z dostępem
bezpośrednim do zbiorów książkowych i pozaksiążkowych (płyty muzyczne, filmy, gry komputerowe, wydawnictwa multimedialne) oraz czasopism, zarówno dla dorosłych, jak
i dla dzieci, wypożyczalnia regionalna, studio digitalizacji oraz czytelnia
połączona z kawiarnią pełniącą również funkcje poczekalni. Nadto pojawiły się także funkcje animacyjne realizowane nie tylko w przestrzeni do
tego dedykowanej, czyli w Galerii Fermata Godula (przestrzeń wewnętrzna)
i Bibliogrodzie (przestrzeń zewnętrzna)
oraz holu głównym, ale przecież również we wcześniej wymienionych, wyodrębnionych głównie przez transparentne połacie szkła, które w zderzeniu z poetyką industrii z przełomu XIX
i XX w. nadały miejscu wrażenie lekkości i odświętności. Czas stworzenia,
biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, był stosunkowo krótki i zamknął
się w trzech latach, biorąc pod uwagę
wszystkie elementy składające się na
przeprowadzenie tego typu inwestycji.
Zatem najpierw nastąpił proces przygotowawczy (prace koncepcyjne i projektowe, działania formalno-prawne
i administracyjne, montaż finansowy)
i w końcu prace budowlane, których
podjęło się Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA z Katowic wg projektu opracowanego przez Pracownię
Autorską Architektoniczną Krzysztofa Kulika z Katowic. Jednym z ciekawszych elementów całego wydarzenia
był aspekt finansowy. Główne środki
zostały pozyskane w ramach konkur-

su z działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zatem na nową przestrzeń kulturalną wyłożył pieniądze
nie tylko podatnik lokalny, ale również podatnik europejski. Symboliczną cegiełkę do przedsięwzięcia dołożył
podatnik z Grecji, Francji, Portugali
i pozostałych państw tworzących Unię
Europejską. Aspekt ten, nie tylko od
strony materialnej, ile może głównie
symbolicznej, jest nie do przecenienia,
gdyż Stacja Biblioteka poza oczywistymi funkcjami, ogniskuje w sobie światło dziedzictwa europejskiego.
W efekcie podjętych działań powstał budynek wyróżniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2019
w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych. Zwyciężył także w corocznym konkursie organizowanym przez
Zarząd Województwa Śląskiego, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego 2019 roku. Ponadto zabytkowy
dworzec w Chebziu zaadaptowany na
Stację Biblioteka wygrał w konkursie
Dworzec roku 2019 zorganizowanym
przez Fundację ProKolej, przy współpracy z Fundacją Grupa PKP, wyprzedzając w finale (łącznie zakwalifikowano 148 zgłoszeń) dworce: Bydgoszcz
Główna, Jarocin, Katowice, Kraków
Główny, Olsztyn Zachodni, Tarnów,
Warszawa Centralna im. Stanisława
Moniuszki, Wodzisław Śląski i Wrocław Główny.
W ciągu zdarzeń powstała nowa
przestrzeń kulturalna, bazująca na industrialnej historii miejsca. A może
nie tyle powstała, gdyż tkwiła tam
wcześniej, ile wyłoniła się, okraszo-

już sie idzie siednōńć
na bansztajgu pod jatōm
na banchowie w chebziu
i zaglōndnōńć na modro-żōłte cugi
kere rajzujōm po glajzach industryji
a furgajōm ône choby nowe zeppeliny
kaj czuć luft z kominōw goduli
dyć tyż ksionżek verne’go – no ja
ale co tu godać
som tu terozki wszyske
dej my na to –
je raja z brudberym i asimovym
burroughs’ym i welsym
jerona
je tu tolkiyn i le guin
lym i zajdel
herbert ôd sajfaju
i tyn ôd cogito
a w kōncie siedzōm
janosch filip i bienek
i szpilujōm w skata
choby byli u sia
nale niy ma sie co zacudać
no bo tyż
miyszkajōm terozki tukej
gilgamysz odys roland
i mōj bohatyr nad bohatyry nymeczek
ôd synkōw ze sztrasy paulka
kero tu w chebziu tyż mo
swōja historyjo
i je tu rōuza w kery sie pszōł
mały prync i niy ino
bo jo tyż bo jo tyż
pszōł ji
i dali pszaja
mōji modroôki
no ja
furgajōm tu terozki cugi
niy ino z kato i glajwic
bali tyż z rōmy i barcelōny
angkor i maczu pikczu
marsa i andrōmedy
cugi jak szify
cugi jak szmaterloki
kejby u klimta take fest
kej bōmbōny
inkrustrowane
monochrōmy tyż
godo zza plecōw pilawa
no ja
bez nich
straciyliby my czucie
i wiater w palcach
na banchowie
w chebziu
kery kej u borgesa
stoł się ajnfartym
do cołkego świata

K

olejową trasę Gliwice–Katowice przemierzam systematycznie od półwiecza z ciepłym okładem. W poprzednim
numerze „Śląska” poddałem ekologicznej obróbce aurę dźwiękową peronów,
wyposażonych w tuby do wysypywania zawartości akustycznej. Teraz pora
na optykę. Chodzi bowiem o wizytówkę
Górnego Śląska, o trasę, którą co roku
oglądają miliony pasażerów nie tylko
z całego świata, ale i z kilku powiatów
okolicznych.
Już kilka sekund po starcie z Gliwic,
pasażerom pociągu błyskawicznego spółki Koleje Śląskie ukazuje się z prawej
strony wspaniały widok lodowego toru
do driftingu. Początek lutego był deszczowy, później przyszedł lekki mrozik
i zrobiło się naprawdę pięknie. Kiedyś
stała tu Huta Jednego Maja, produkująca zestawy kołowe dla PKP i na eksport.
W epoce największych sukcesów tego
eksportu mieszkałem parę kroków od
Huty i pamiętam całe to kominowe bogactwo tablicy Mendelejewa, wprowadzane różnobarwnymi obłokami do płuc
mieszkańców centrum miasta.
A z wyposażenia Huty zapamiętałem
wspaniały młot parowy, używany do
uszlachetniania kolejowych osi w procesie kucia. Młot spadał co sekundę, jeśli nie częściej, zawiadamiając o swoim zdrowiu całą okolicę. Gdy czasem
w nocy na chwilę przestał walić, wszyscy sąsiedzi budzili się w strachu, że jutro nie będzie „Teleranka”. Zazwyczaj jednak po krótkiej chwili młot powracał do
właściwej sobie częstotliwości, a mieszkańcy, kołysani miarowymi drganiami
skorupy ziemskiej, spokojnie dosypiali do samego rana, chyba że wcześniej
musieli iść do Huty.
Już pewnie ze dwadzieścia lat minęło, jak osie przestały się kuć. Wielki jak
kamienica XIX-wieczny młot parowy
zniknął jak kamfora, a teren wielkości
siedmiu boisk piłkarskich został wzorowo uprzątnięty z zabudowań hutniczych
i w miarę równo wybetonowany. Do estetyki tego miejsca trudno się przyczepić. Zwłaszcza zimą. Można tylko podziwiać wspaniałomyślność właściciela
terenu, który w dawnych czasach ogrodził te siedem pustych boisk w najdroższym punkcie miasta i nie uprawia tam
nawet driftingu.
Jedziemy dalej. Zacząłem zwracać uwagę na szczegóły, które do wczoraj uważałem za banalną część krajobrazu. Na
pierwszym planie jakieś płoty, na ogół
z blachy falistej trapezowej, ciągnące się
kilometrami. Po kolorze rdzy można odróżnić odcinki pamiętające PRL od frag-
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mentów z wieku XIX. Gdzieniegdzie zachowały się ogrodzenia ceglane, betonowe, a nawet drewniane. Widać stały
wysiłek pokoleń, by torowisko odizolować od terenów pobliskich, ale widać
też wysiłek przeciwny, zapewniający torom lepszą wentylację dzięki małym wyłomom i dłuższym odcinkom uwolnionym od opłocenia.
W miarę zbliżania się do Zabrza faliste płoty nabierają barw klubowych.
Gdzieniegdzie pojawia się jakiś wzniosły napis, a tu i ówdzie możemy podziwiać bardziej urozmaicone malarstwo
parkanowe, znakomicie poprawiające
nośność blaszanych przęseł, które miejscami trzymają się tylko na farbie. Zwróciłem też uwagę na niedostrzegane do
wczoraj powinowactwo instalacji długometrażowych. Otóż na długich odcinkach towarzyszą torom nie tylko linie elektryczne, ale i srebrzyste ciepłociągi naziemne, wykorzystujące szlak
zniwelowany i wzbogacające wrażenia
optyczne wielkogabarytowe.
Z kolei miłośnicy wrażeń drobniejszych,
o objętości półlitrowej, odnajdą przebogate zestawy naczyń szklanych z początku XXI wieku, zalegające grubymi pokładami obok podkładów kolejowych i foteli
samochodowych wolnostojących, obficie
uzupełniających zestawy polowe wypoczynkowe. Wszystko to tworzy artystyczną mozaikę o wielu odcieniach szarości,
choć gdzieniegdzie etykiety trzymają kolor i być może smak. Puszek brak.
Szczególną wartość ekologiczną, a nawet optyczną tworzą urozmaicone siedziby lęgowe derkacza, jak również żab
lubiących zarośla, zwłaszcza podmokłe, gdzie nie docierają dostawcy naczyń wyżej wspomnianych. Chaszcze
same w sobie i chyba tylko dla siebie
stanowią osobliwą wartość artystyczną,
której stopa ludzka nie kazi, piła się nie
ima, a siekiera nie rąbie. Spoglądający
na to z wysoka pasażer kolei błyskawicznej podziwia naturę, która na terenach
niegdyś tętniących młotami parowymi
ożywa w nadziei, że właściciele obiektów przytorowych jeżdżą limuzynami
po zupełnie innych koleinach.

A tych obiektów o różnym przeznaczeniu dawnym na trasie Kolei Śląskich
nie brakuje. Przeznaczenie obecne, wypisane na ich rozsypującym się stanie,
raczej nie jest nadmiernie świetlane, ale
póki mury stoją, trzeba się napatrzeć,
porobić zdjęcia i filmy, bo za sto, dwieście lat może to wyglądać nieco inaczej.
Już dziś można odnotować brak starożytnych budowli fabrycznych, widzianych niedawno w okolicy Rudy Śląskiej
i Świętochłowic. Owszem, sporo jeszcze malowniczych złomowisk, wysypisk i rozsypisk, ale fabryk na chodzie
co roku mniej.
Im bliżej Katowic, tym jakby mniej
małpek na skarpach, a więcej naczyń
o pojemności 0,75. Płoty też niższe, jakieś betonki, siateczki, a blacha falista
trapezowa mniej popularna. Inna cywilizacja, inne wzornictwo poprzemysłowe. Znikają z oczu ogródki działkowe, które na wcześniejszych odcinkach
dodawały optymizmu swoim przyrodniczym chaosem tudzież imponującym
nagromadzeniem przedmiotów nie aż
tak niezbędnych w innych miejscach.
W Załężu wyraźnie widać mniej wieku XIX, więcej XX, a gdzieniegdzie nawet przebłyski XXI, zwłaszcza na reklamach reklamujących reklamy, wyglądających na antyreklamy wielkogabarytowe, co zapowiada przyrost optyki
w następnych pokoleniach, choć ekologii nie zapewnia.
Zajęty cudami, a zwłaszcza dziwami
prawej strony toru, zaniedbałem obserwacji strony lewej, co postanowiłem nadrobić w drodze powrotnej, choć uświadomiłem sobie, że nowa lewica i tak
będzie prawicą, bo to przecież zależy
od tego, do kogo się jedzie (po wypłatę). Wracam więc do Gliwic i patrzę na
prawo, czyli na poprzednie lewo. Niestety, zimą ciemności zapadają zaraz
po zmierzchu, a w dodatku pada deszcz,
więc mogę dostrzec tylko migające w oddali światełka. Cóż, trzeba będzie kiedyś
znów jechać do Katowic, by sprawdzić
pola widzenia z obydwu stron siedzenia.
Wszak jeździ tędy nie tylko cały świat,
ale nawet... my sami.
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PAWEŁ MAJCHERCZYK
poeta w biedronce
przy kasie w biedronce
jestem skiettlesem tic-tackiem
durexem
jestem gumą be fresh
batonami wafelkami
i swymi zakupami
czyli mięsem i czosnkiem
które za chwilę
zamienią się w ceny
jestem kasjerem
z przypiętym imieniem
i uwagą uczę się

***
Czytało się miało się dobrze
Znało wszystkie biblioteki w Skierniewicach
Znało wielu samobójców emocjonalnych
Tych udanych oraz tych, którzy tylko ślicznie
Deklamowali o dezintegracji istnienia bądź
Pisali traktaty o totalnej rozpuście, fałszując
Swą tożsamość.
Czytało się poznawało Baudelaire’a, Verlaine’a,
Rimbauda, Mallarmego, Valery’ego, omijając
szerokim łuczkiem Apollinaire’a.
Było skłócone z samotnością i mizoginicznym poglądem
Niektórych wykładowców
Uprawiało sztukę swoistego dyskursu z antykwariuszami i dzikim stawem
Dziś już nie czytam tak dużo jak dawniej
Dawniej samo się czytało

Zwarty druk

rys. Bogna Skwara

hurtem mówimy o tłumach literatury
kręgosłupa rdzeń obolały
potok w wierszówce łez
na przemian w zagubionej nudzie
metallica wydała nowy singiel
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a ty zastanawiasz się nad literackim
miesięcznikiem
kwartalnikiem który wyda twój tekst
podchodzisz do ściany empikowej szukasz siebie w druku
siebie na papierze
siebie tak jak inni którzy tu
przychodzą
do tego regału tego działu
nagle kręgosłup literatura łzy
stają się bliskie tobie
wolisz siebie w zwartym druku
niż w zwartym ciele

rys. Bogna Skwara

***
jest w nas wszystko i nic
prześladuje mnie ta fraza
ponieważ jej słowa były częściami wymiennymi
do całej przeprowadzki wszystkich tych małych istnień
niefortunnie zmierzających ku zagładzie

***
aby korzystać z rzeczywistości
pamiętam sześć loginów i haseł
które są niezbędne do egzystencji
aby dostać się do domu i pracy
potrzebne są mi dwa kody
dodatkowo siedem kluczy
nie wspominając o samochodowym
i kluczykach działkowych
kupując kartą wpisuję pin
abym korzystał z telefonu
robię doładowanie naturalnie kodem
nasze całe jestestwo również jawi
się jako kod genetyczny
a przecież to dopiero początek
jak zatem życie ma być nieskomplikowane
jeśli jest aż tak zakodowane?

Wybacz

Zamknięty w lastryko

jest wieczór
skowyczy pęknięte niebo
czarna piłka lekarska
gdy idziemy paskudnie się lepi
do nas gdy siedzimy możemy obserwować
nad naszymi głowami
ciemny globus trzymających się muszek
blisko nas płynie Wisła

Zamknięty w lastryko
Oddycham spokojnie

krajobraz tej rzeki przy brzegu
na Powiślu na Gocławiu jest inny
lecz owe muszki trzymają się
wszędzie razem
wybacz że męczy mnie
gdy idziemy przeszkadza
gdy siedzimy obserwujemy
ta forma

Ja ruch społeczny
Ruch warszawski
Spocony i tandetny
Zamknięty w lastryko
Rozmyślam o srebrnym i czarnym
Rozmyślam o Tobie i o nas
Ja ruch społeczny
Firanka wstydu
Zamknięty w lastryko
chcę usłyszeć ten wiersz
recytowany Twymi ustami
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odług statystyk, frekwencja w polskich
muzeach stale się podnosi i, jak słyszymy, powstają nowe placówki muzealne chroniące i promujące polską kulturę. W skali krajowej renomowane placówki jak Muzeum w Łańcucie czy Muzeum Zamkowe w Pszczynie notują liczbę
od 400 do 800 tysięcy zwiedzających te
zabytkowe wnętrza rocznie. W skali europejskiej jest to jednak liczba skromna,
skoro muzeum w Luwrze zwiedza w ciągu roku ponad 10 milionów, a Watykańskie 8 milionów osób. Nie chodzi jednak
o epatowanie cyframi za którymi stoją
niewątpliwe kolosalne zyski. Są to zyski
oczekiwane, z których rozlicza się dyrektora placówki kultury, podobnie jak jego
„produkty” – rozkoszny termin, który,
zważywszy na delikatność materii, pasuje jak „pięść do oka”. Znam muzea, które
ze sprzedaży biletów mogłyby utrzymać
swoją działalność i tak dotowaną jeszcze
ze środków publicznych. Wiele muzeów
polskich odczuwa jednak permanentny
brak funduszy na poszerzenie swojej aktywności. Odnosząc się do własnej działalności i skromnych ambicji wystawienniczych muszę powiedzieć, że udawało mi
się ugotować niekiedy „zupę z gwoździa”
z katalogiem, pewnym rozgłosem, a nawet prestiżową nagrodą w ramach „Muzealnego Wydarzenia Roku”, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Starałem się także o pozyskiwanie środków na konserwację, głównie
obiektów sztuki gotyckiej stanowiących
niegdyś piękny zespół w zbiorach katowickiego Muzeum Archidiecezjalnego.
Szukając motywacji dla tego co robię,
oczywiście z satysfakcją przyjmowałem
zwiększoną frekwencję na niektórych wystawach, przypływ środków od sponsora
i medialne echo wydarzeń muzealnych
w prasie, radio i telewizji. Osiadałem jednak na mieliźnie, kiedy, jako intermezzo,
bez związku z tym, co robiłem, ale jako
powszechny paradygmat dochodziły
mnie pewne sądy na temat funkcji i natury muzeum w obiegowym rozumieniu.
Muzeum bowiem w świadomości społecznej funkcjonuje nadal jako przechowalnia przedmiotów zużytych, które nie
nadążają za postępem, a zatem ich miejscem jest skansen, muzeum, lamus, gabinet kolekcjonera osobliwości. Frustrowałem się, kiedy ktoś – czasami w mediach
– określał czyjąś nieprzystawalność do życia w poglądach i działaniu jako muzealną osobliwość. To, co mówi Pan (rozmowa z przeciwnikiem politycznym) nadaje
się do muzealnej gabloty: zasłyszane w radio, oczywiście w kontekście pejoratywnym. Brak rozumienia społecznej (także
eklezjalnej) funkcji muzeum i mnie ustawiał w szeregu ważnych zadań, jakie ma
do odrobienia społeczeństwo jako „piąte koło u wozu”. Często powtarzam jako
anegdotę rozmowę z cenionym skądinąd
profesorem, który, cytując swojego gościa
defilującego amfiladą pałacowych poko-

fot. arch.
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Księżna Izabella Czartoryska

SUNT LACRIMAE RERUM
Ks. HENRYK PYKA

jów w Wilanowie, miał powiedzieć na koniec – a był Austriakiem – „alle Museen
sind dasselbe”.
Międzynarodowa Rada Muzeów przyjęła następującą definicję muzeum autorstwa Georges’a Henri Riviere’a: „Muzeum jest instytucją trwałą, nie obliczoną na zysk, pozostającą w służbie społeczeństwa i jego rozwoju, otwartą dla
publiczności, mającą za zadanie gromadzenie, konserwowanie, badanie, rozpowszechnianie i wystawianie materialnych
świadectw dotyczących człowieka i jego
otoczenia, a to dla studiowania, edukacji
i przyjemności”. Jako dyrektor muzeum
kościelnego najgłębszy sens swojej działalności upatrywałem w zabezpieczeniu
i ukazywaniu patrimonium Kościoła na
Górnym Śląsku. Bowiem doświadczenie wiary minionych wieków nie może
być obojętne człowiekowi, który podąża tą samą drogą jak jego pradziad, choć

w zmienionych warunkach. Dlatego, przechadzając się z młodzieżą po galerii sztuki gotyckiej, zatrzymywałem swoich gości przy reliktach czternastowiecznego
tryptyku z Ruptawy i pytałem już jako
duszpasterz: jak się wam wydaje, czy to
„Credo”, którego wersety prezentują apostołowie na banderolach, inaczej przyjmowano i rozumiano przed siedmiuset
laty? Czy Prawda podlega ewolucji, a to,
w co wierzymy dzisiaj jest inne, czy takie samo jak dawniej? Co sprawia, że mijające pokolenia tą samą atencją otaczają wizerunek Jasnogórskiej Madonny?
Czy dzieło sztuki podlega „złomowaniu”, bo ulega ono takiej samej korozji,
jak samochody wymieniane na nowsze modele? Ci młodzi słuchacze może
po raz pierwszy dowiedzieli się, że człowiek mimo upływu wieków nie zmienia
się w swej najgłębszej prawdzie o sobie,
a to, co jest zwierciadłem Prawdy, Do-

mają tak wielkiej mocy przyciągania turystów, jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, ale wzruszają tego, kto wie,
na co patrzy, bowiem dobrze się widzi
tylko to, co się wie. Jest zatem w tej kolekcji i szabla Żółkiewskiego, i strzępy
szat wydobytych z jego grobu. Urna z ramieniem Stefana Czarneckiego i cenotaf
z głową poety Jana z Czarnolasu wydobytą w Zwoleniu przez Tadeusza Czackiego i ofiarowaną Izabeli Czartoryskiej,
jak i cała jego cenna biblioteka z Porycka.
Są dziecięce buciki króla Zygmunta Augusta, uważane wcześniej za trzewiczki
królowej Jadwigi. Cóż z tego, że i głowa
Kochanowskiego w wyniku badań okazała się głową kobiety. Cóż z tego. Przecież kiedy łzy płyną, to nie rozum, lecz
serce płacze. Owe łzy, z których powstała kolekcja Czartoryskich stanowią okładzinę powstałego obok świątyni Sybilli
Domku Gotyckiego. Jego lico zdobią bowiem architektoniczne detale wspaniałej
pałacowej i sakralnej polskiej architektury – świadkowie zniszczeń, jakich do-

konały wojny: szwedzka, kozacka, moskiewska. Gdyby ludzie zapomnieli, kamienie te wołać będą i zapłaczą. Nad
drzwiami wejściowymi do Domku Gotyckiego umieszczono cytat z Eneidy Wergiliusza: „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangent” (pol.: „I pamiątki
łzy wyciskają, i rzeczy duszę rozczulają”).
Czy w tym epigramie z Wergiliusza nie
kryje się najgłębszy sens inwestowania
w działalność, która nie tyle powinna służyć pobudzaniu przemysłu turystycznego,
wytwarzaniu produktów kultury, mnożeniu ofert i frekwencji, nabijaniu kasy,
lecz wychowywać ludzkie serce? Uczyć
miłości do Boga, Ojczyzny i Bliźniego.
Z tej potrzeby obmycia polskiego serca powstało pierwsze polskie muzeum.
Z tego też powodu polska edukacja wyrażała się niegdyś nie w zwiedzaniu, lecz
w pielgrzymkach na Wawel i do narodowych sanktuariów. Edmund Wasilewski
wiedział, co pisał. Każdy, któremu bliski
los Ojczyzny i Kościoła, nie musi daleko szukać wzorców.

fot. arch.

bra i Piękna jako dzieło sztuki nie starzeje się. Kiedy po latach nauczycielka owej
klasy przypomniała mi tę lekcję muzealną, uświadomiłem sobie, że mimo braku
wpływu do kasy muzealnej (lekcje były
bezpłatne), mimo tego „piątego koła”,
na którym ciągnąłem swój wózek muzealny, ta praca miała swój głęboki sens
i należało się jej bez reszty poświęcić, bo
była potrzebna. Zresztą miałem za sobą
możnego patrona. Był nim biskup Herbert Bednorz. Już nie żył, ale jako założyciel Muzeum Diecezjalnego w Katowicach w dniu jego poświęcenia powiedział: „Niech to muzeum będzie świadectwem wiary ojców, niech ono także
nawiąże do tych nurtów, które idą przez
Śląsk i przez diecezję całą w czasie współczesnym”. Tę drugą funkcję pełni dzisiaj
przy Muzeum Galeria Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” jako miejsce duszpasterstwa Środowisk Twórczych.
Pod koniec ubiegłego roku po długo
trwającym remoncie i adaptacji, otwarto ponownie Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Byłem oglądać dawną książęcą kolekcję w nowej odsłonie.
Wspaniałość! Kto nie zna historii Polski,
przejdzie amfiladę sal muzealnych i powie na koniec: wszystkie muzea są takie
same. Kto zna ojczystą historię, głęboko się wzruszy, może i łzę uroni, i powie
z uznaniem, tak, warto było zainwestować w to dzieło narodową kasę i pokazać to, co bliskie sercu Polaka w lepszym
świetle, przemyślanej kolejności artefaktów i takiej aranżacji kolekcji, która bardziej ułatwia percepcję. Kolekcja Książąt
Czartoryskich powstała z łez, które wylano nad upadkiem i rozdarciem Rzeczypospolitej. Księżna Izabela z Flemingów Czartoryska, fundując w roku 1801
Świątynię Sybilli w Puławach – pierwsze
polskie muzeum, powiedziała: „nie mogłam Ojczyzno cię obronić, niech chociaż upamiętnię twą wielkość”. Szukając
motywacji do działań w służbie patrimonium Kościoła i Narodu, powtarzałem sobie i moim mecenasom sentencję,
którą Izabela Czartoryska kazała wyryć
w supraporcie świątyni Sybilli. Można
czytać ją i dzisiaj w Puławach, a brzmi
ona: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI.
Po to powstało to pierwsze polskie muzeum, by na relikwiach Polonii (witraż
Wyspiańskiego) zbudować nową Polskę. Czartoryska gromadziła po to te relikwie – pamiątki, artefakty – by poruszyły serce Polaka i motywowały go do
pracy służącej przyszłemu zmartwychwstaniu. Przyjmowała dary od innych
polskich rodów jako pamiątki narodowe i podjęła osobisty trud zinwentaryzowania zbiorów tak, by nic z tych zebranych okruchów polskiej historii nie
zginęło. Tak powstał pierwszy polski katalog muzealny, którego oryginał można oglądać w nowo otwartym Muzeum
przy ulicy świętego Jana w Krakowie. Prezentowany jest obok pamiątek, które nie

Świątynia Sybilli w Puławach
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Niezniszczalna natura
„obłędu lechickiego”.
Jana Kochanowskiego
O Czechu i Lechu
historyja naganiona
JAN MALICKI
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ardzo gorące i emocjonujące spotkanie. Zażarta dyskusja o powieści sprzed roku i zaskakujące pytanie Pana Piotra o Imperium Słowian
sprzed tysięcy (sic!) lat, o Sarmatę
z Elanu w dalekim Iranie, o etnogenezę narodów słowiańskich.
Wszak niedawno ponoć odkryto,
opracowano i udostępniono w Bibliotece Watykańskiej nowe, nieznane dotąd badaczom kroniki zupełnie
zmieniające wiedzę o pradziejach krain, które i my dzisiaj zamieszkujemy,
poczynając od roku 1800 przed naszą erą. Ba, rekonstruując, dopełniając i ukonkretniając listę dynastyczną władców sarmackich i szczegółową chronologię quasi-historycznych
zdarzeń. Zdumienie? Zaskoczenie?
Sensacja?
A Bibliotekę Watykańską i jej
zbiory znam. Wprowadzał mnie
doń wspaniały prof. Sante Graciotti,
wybitny slawista, autor wielu książek, nade wszystko zaś teorii dotyczącej fraszek Jana Kochanowskiego. Co ważniejsze, był to czas, kiedy ukazała się już co prawda moja
książka Mity narodowe. Lechiada,
jednak wciąż poszukiwałem innych
jeszcze źródeł.
Z dużym więc dystansem czytałem książkę o pradziejowym imperium słowiańskim z epoki brązu, szczególnie, iż w opowieściach
o władcach pojawiają się bohaterowie doskonale znani z Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem i Kroniki wielkopolskiej, ale z jej
interpolowanej wersji, choć współczesna książka „Bellony” umieszcza
ich w zupełnie innej przestrzeni historycznej.

A jeśli do tego występuje topos
przypadkowego odkrycia źródeł,
wówczas mój sceptycyzm znacznie
się nasila.
Wtedy wskrzeszana ideologia „turboslawizmu” staje się w moim odczuciu kolejną odmianą „obłędu lechickiego”, który już od 800 lat towarzyszy rozważaniom o naszej heroicznej przeszłości.
Wskrzeszana, bo podobna sytuacja
miała już miejsce wcześniej, u genezy konsekwentnie budowanej ideologii sarmackiej, szczególnie czasów przełomu z lat 1563 i 1582, kiedy to ważyły się losy orientacji kulturowych Korony z jednej strony;
wektorów proeuropejskich, a z drugiej – swojskich, prorodzimych, ksenofobicznych.
I w tym właśnie czasie ukazał się
traktacik Jana Kochanowskiego, zachowany zaledwie w dwóch egzemplarzach; jeden we wrocławskim
Ossolineum o sygn. 7414 i drugi
w Kórniku o sygn. Qu 8302, z którym od przeszło 430 lat mają kłopot wszyscy, poczynając od pierwszego wydawcy.
A był nim nie byle kto, bo Jan Januszowski, który w liście do ks. Adama
Dzierżanowskiego, kanonika warszawskiego, w liście otwierającym pierwszą edycję z 1589 roku trzech bardzo
dziwnych tekstów: Historyi naganionej, O cnocie i o sprosności pijaństwa
z zażenowaniem pisał: „Teraz iż się
jeszcze cokolwiek fragment jego (tj.
Kochanowskiego – JM) zebrało jako
najmniejsza rzecz jego godna świata
i piastowania ludzkiego, tak to c o k o l w i e k (JM) jest, bez grzechu zakryć by człowiek nie mógł”.

Równie wielki kłopot mają współcześni badacze spuścizny literackiej
wielkiego Jana, jak chociażby autor
podręcznika akademickiego Jerzy
Ziomek, który ów traktat kwituje jedną, nazbyt ogólną uwagą: „Pierwsza
w polskiej myśli dziejopisarskiej krytyka... legend o pochodzeniu narodów słowiańskich” (J. Ziomek, Renesans, s. 263). Koniec. Kropka. I znowu nie wiemy nic. Choćby o czasie
powstania. Wszak wydany został po
raz pierwszy w pięć lat po śmierci Poety, gdy sarmatyzm był już ideologią
panującą, wzmocnioną kontrreformacyjnymi fascynacjami Zygmunta III Wazy i wiarą, iż protoplaści
wszystkich rodów szlacheckich przybyli wraz z legendarnym Lechem do
Polski, w czym umacniały je wszelkiego rodzaju herbarze.
Poglądy Kochanowskiego były
więc passe. A co więcej, szkodliwe,
obrazoburcze, niszczące obowiązujący model narracji. Skazane na zapomnienie. Dopowiedzmy: do czasów oświeceniowego, XVIII-wiecznego wystąpienia Gotfryda Lengnicha.
Powtórzę. To dziwny tekst. Nijak
nie przystający do innych utworów
Jana z Czarnolasu, które doskonale
znamy, czytamy, śpiewamy. Dziwny,
bo podejmujący fundamentalną dla
całej ówczesnej społeczności problematykę etnogenezy. Skąd wywodzili się współcześni Kochanowskiemu
Polacy? Czy, ale i dlaczego odrzucić
należy biblijną genealogię z jej rajskimi początkami? Chociaż, przypomnijmy na marginesie, że jeszcze w latach
30. XVII stulecia, ks. Wojciech Dembołęcki dowodzić będzie w „Wywodzie jedynowłasnego państwa świata,

w którym pokazuje... że najstarodawniejsze w Europie Krolestwo Polskie,
lubo Scythyckie: samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory, Adama,
Setha i Japheta w panowaniu świata
od Boga w Raju postanowiony i dlatego Polaki Sarmatami zową. A gwoli
temu i go sie pokazuje, że język słowieński pierwotny jest na świecie.
W Warszawie 1633 roku”.
I doda: „mówili nim w Raju Adam
i Ewa”.
Zaczęto więc stawiać dalsze pytania. Jeżeli zaś nie księga Genesis
wyjaśnia tę zagadkę, to od którego
momentu – pyta dalej Kochanowski
– rozpoczyna się historia naszego narodu? Co działo się z narodami słowiańskimi przed ich przyjściem na
„ziemie puste, a robotą nie sprawione”? I skąd przyszli?
Te pytania fascynowały ludzi pióra. W czasach, gdy stawiał je Kochanowski, już od dekady toczył się o to
spór wśród dziejopisów. Czy Prapolacy wędrowali z południa Europy
na północ, jak uważał Marcin Bielski, publikując trzykrotnie swoje
ogromne opus (jedno z wydań, z roku
1564, ukazało się w czasie, gdy poeta czarnoleski pisał swoją rozprawę); czy z północy na ziemie dorzecza Wisły, jak twierdził w traktacie
De origine et rebus gestis Polonorum
Marcin Kromer. Pamiętajmy, że był
to okres ostrej konfrontacji i kształ-

towania się nowej, a przez to atrakcyjnej dla nowej elity, bo osadzonej w tradycji masowego, szlacheckiego ruchu egzekucyjnego praw
i dóbr, ideologii sarmackiej. Ideologii konsekwentnie przeciwstawianej
renesansowej, humanistycznej, silnie krytycznej i rewidującej utrwalone mity narodowe z przeszłości –
jeszcze średniowiecznej – w oparciu
o europejski racjonalizm.
Dyskutowano więc wszędzie. Zarówno wśród profesorów Akademii
Krakowskiej, jak i na dworze królewskim. Wśród dyskutantów byli
i sekretarze królewscy, m.in. Jan Kochanowski, i medycy, np. Jerzy Joachim Retyk, zapewne uczeń Mikołaja Kopernika, a z pewnością posłaniec przywożący umierającemu
uczonemu księgę De revolutionibus.
Jednak od owego wydarzenia minęło już 20 lat. Jesteśmy w Krakowie.
Wśród wielu niezwykle cennych rękopisów, znajdujących się Bibliotece Jagiellońskiej, szczególną uwagę
skupia manuskrypt o sygn. 2390, zawierający Tractatus de cometa Jana
Brożka, człowieka niezwykle zasłużonego dla Akademii. Wśród wielu
notatek znajduje się i taka: „Podczas pobytu w Krakowie Retyk wykazywał, że Polacy złączyli się w jedną całość w taki sposób, jak to czynią teraz Kozacy. Przypuszczenie
swoje opierał na wielkich koniunk-

cjach planet, które przenosił na minione wieki... Czy Lech stał się wodzem Polaków, gdy zrastali się w jeden organizm rzeczypospolitej? Czy
stąd, jego zdaniem, wywodzi się nazwa Polaków, że żyli na polach, oderwawszy się od głównych sił reszty
Sarmacji? Te i tym podobne szczegółowe zagadnienia wysuwane przez
Retyka dały asumpt Janowi Kochanowskiemu do napisania rozprawy,
w której podaje w wątpliwość podanie o Lechu i Czechu... Domysły, wraz z rachunkiem koniunkcji
i wzmianką o Kochanowskim, znajdują się u mnie” (za: J. Malicki, Legat wieku rycerskiego, s. 68).
Co więcej, wiemy kiedy do owej
koniunkcji, złączenia Saturna z Jowiszem doszło. Stało się to w sierpniu
1563 roku. W tym samym jeszcze roku,
lub na początku następnego, Jan Kochanowski pisze swoją „historyję naganioną”. A dopiero po przeszło 430 latach
odkrywamy tajemnicę owego
„białego kruka”,
który zachował
się do naszych
czasów w zaledwie dwóch
pierwodrukowych egzemplarzach. 
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Kopalnia „Beata”
na Katowskiej Hołdzie
ZYGMUNT STUCHLIK

M

fot. zbiory kop. „Wujek”

ieszkaliśmy w sąsiedztwie szybu wentylacyjnego kopalni „Wujek”, w nieustającym w dzień i w nocy szumie agregatów tłoczących w głąb ziemi powietrze dla
pracujących tam ludzi. Naszą dobę dzieliły
na trzy części nie dzwony zbyt odległego
kościoła, a dźwięki „buczka” oznajmiającego rozpoczęcie szychty w trójzmianowym systemie pracy kopalni. Te dźwięki
tak wrosły w naszą codzienną rzeczywistość, że tylko awaria wentylatorów lub
syreny mogły zakłócić nasz zwykły tryb
życia. Jednostajność dźwięków przerywały czasem głośne kłótnie sąsiadów wybuchające najczęściej z błahych powodów,
czy niespodziewany gwizd ciuchci parowej, ciągnącej po wąskich torach wagoniki z klocami drewna na obudowy chodników i sztolni lub wywożącej w kolebach
płony kamień, tzw. bergi z sortowni węgla na pobliską hałdę.
Była też w okolicy, po wschodniej stronie ulicy Mikołowskiej, stara, już zarośnięta brzozami hałda w kształcie sporego kopca, do którego prowadziły pro-
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Pocztówka z 1900 r.

stopadle przez ulicę dawno nie wykorzystywane tory kopalnianej kolejki. Dzisiaj
w tym miejscu stoją gmachy Centralnego
Ośrodka Informatyki Górnictwa i bloki
mieszkalne kopalni „Wujek”. Wysypisko,
choć nieczynne, nadal wydzielało tlenki węgla z tlących się od dziesiątków lat
resztek węgla.
Krótko po II wojnie światowej, w latach czterdziestych, nasz kolega szkolny, po awanturze w domu, zdecydował
się spędzić noc na tym ciepłym wysypisku, w wyniku czego znaleziono go rano
martwego.
Mówiono wówczas, że hałda jest pozostałością po kopalni „Beata” działającej tu w XIX wieku. Postanowiłem sprawdzić wiarygodność tych przekazów, choć,
jak pamiętam, dla najstarszych mieszkańców był to fakt oczywisty. Z szczątkowych informacji, które udało mi się zebrać, przedstawiam niepełną historię tej
kopalni i zarys dziejów naszej dzielnicy.
Pierwszy znany dokument wymieniający Brynów, a właściwie Brwinów,

bo takie brzmienie zachowała miejscowość jeszcze w połowie XIX wieku, pochodzi z 1474 roku. Najwcześniejsza zaś
wzmianka o Katowskiej Hałdzie, przysiółku Brwinowa, znajduje się w księgach
metrykalnych Bogucic z 1714 roku. Zainteresowanie Katowską i sąsiednią Załęską Hałdą zostało spowodowane odkryciem pokładów darniowej rudy żelaza.
W centrum dzisiejszych Katowic, przy
lewym, północnym brzegu Rawy, wówczas Rozdzianki, założono w XIV wieku
Kuźnicę Bogucką. W następnym stuleciu,
za zezwoleniem księcia cieszyńskiego Kazimierza, nieczynny od dłuższego czasu
zakład wyremontował i uruchomił mistrz
kuźnik przybyły z Rybnej koło Woźnik
(w Lublinieckiem). Kuźnicy, jak również
inni poszukiwani rzemieślnicy korzystali
w średniowieczu ze znacznych przywilejów, a co najważniejsze, byli zwolnieni od
ograniczeń systemu feudalnego. Właścicielowi boguckiej kuźnicy o nazwisku Herzig (znany też jako Kleparski), przywileje umożliwiły zagospodarowanie spore-

fot. zbiory kop. „Wujek”

go obszaru Brwinowa z lasami włącznie
oraz zatrudnienie m.in. poszukiwaczy
żelaza, węglarzy i wozaków. Około 1580
roku Andreas, ostatni kuźnik z rodziny
Herzigów (nazwany Bogucki), zbudował
nad południowym brzegiem Rozdzianki
wieś Katowice (Villa Katowicze). Domy
mieszkalne i stodoły postawiono wzdłuż
traktu prowadzącego równolegle do rzeki z Załęża do Mysłowic. Za domostwami zagrodników w kierunku południowym ciągnęły się aż do lasu ich wąskie
poletka. Rok 1580 można więc przyjąć
jako datę założenia Katowic.
Dobra bogucickie wraz z kuźnią i wioską zmieniały potem wielokrotnie właścicieli. Widomym śladem działalności
zakładu była wciąż oddalająca się od wsi
ściana lasu. Dorodne, czasem wiekowe
dęby, buki, graby, znikały w opalanych
drewnem piecach kuźnicy.
Sytuacja uległa zmianie, kiedy 23 marca 1799 roku dobra odkupił od Bernharda von Mleczko Jan Ferdynand Koulhaas, właściciel kilku kuźnic oraz stalowni
w okolicy Tarnowskich Gór. Zapoczątkował on opalanie pieców hutniczych węglem, opracował i wdrożył metodę skoksowania węgla na skalę przemysłową, był
też twórcą metody wytopu stali. Powierzono mu funkcję doradcy Fryderyka II
i jego ministrów w sprawach dotyczących górnośląskiego przemysłu hutniczego i górnictwa. Współpracował z Fryderykiem Wilhelmem Redenem (1752–
1815), uważanym za ojca śląskich zakładów przemysłowych.
W 1801 roku Koulhaas uzyskał koncesję na uruchomienie w Brwinowie kopalni „Beata”. Kopalnia ta była do 1806
roku rejestrowana jako zakład doświadczalny, poszukiwawczy. Nie była to zresztą pierwsza kopalnia w rejonie, bo jeszcze w 1788 roku Wilhelm Jaenkner uzyskał nadanie pola górniczego „Charlotta” na obszarze lasu w Załęskiej Hałdzie.
Pierwszy plan kopalni „Beata” zatwierdzono dopiero w 1804 roku. Pole górnicze
tej kopalni wytyczono w poprzek starej
drogi z Kuźnicy Boguckiej do Mikołowa
(dzisiejszej ul. Mikołowskiej, pomiędzy
ul. Wincentego Pola a rondem mikołowskim). Piaskowiec z zalegających w pobliżu pokładów (w miejscu dzisiejszego
kompleksu budynków Akademii Wychowania Fizycznego) wykorzystano w 1820
roku do wybudowania wzdłuż traktu
mikołowskiego kolonii Kamionka, czyli
dwunastu domków mieszkalnych dla pracowników huty cynku „Henrietta” i kopalni „Beata”. Po tej samej stronie drogi
zbudowano kopalnianą cechownię, dom
o wielkiej, przysadzistej bryle. Po śmierci J.F. Koulhaasa w 1809 roku, jego dobra przeszły na własność córki Henrietty Eleonory Wedding i jej dzieci.
W 1838 roku Albert Salawa, właściciel
pól górniczych „Beata I” i „Nowa Beata”,
uzyskał z Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego w Brzegu zezwolenie na

Kolonia Kamionka (Apostel Hauser), domy dla pracowników kopalni „Beata” i huty „Henrietta” z 1820 r.

połączenie kopalń i utworzenie „Zjednoczonej Kopalni Beata”.
W 1839 roku cały majątek mysłowicki, łącznie z obszarem boguckim nabył
Franciszek Winckler, właściciel Miechowic, Małej Dąbrówki, Orzesza, Palowic,
Woszczyc, kopalń rudy cynku, kopalń węgla kamiennego, hut cynku i hut żelaza.
Cztery lata później uzyskał on akt nadania nowego, obok „Beaty I” i „Nowej
Beaty”, obszaru wydobywczego „Oheim”
o powierzchni 1 km. Wkrótce jednak zasobność złóż węgla na polach górniczych
kopalni „Beata”, przy stosowanych wtedy metodach eksploatacji, wydawała się
niewystarczająca na pokrycie potrzeb
rozwijającego się przemysłu hutniczego, dlatego Winckler skierował uwagę
na północne od Rozdzianki tereny Katowic. Tam przyłączył pięć istniejących
już szybików i uruchomił w 1842 roku
kopalnię „Ferdynand”. W niewielkiej od
kopalni odległości założono dziesięć lat
później hutę cynku, przekształconą następnie w hutę żelaza „Marta”. W tym też
czasie Winckler przeniósł siedzibę swojego zarządu z Miechowic do Katowic,
gdzie w miejscu niedawnej jeszcze wsi
szybko powstawało miasto. Kiedy w 1851
roku Franciszek Winckler niespodziewanie zmarł, wszystkie dobra odziedziczyła jedyna jego córka Waleska. W 1856
roku ożenił się z nią szlachcic meklemburski Hubert von Tiele, przyjmując nazwisko von Tiele-Winckler.
Brynowska kopalnia „Beata” z wszystkimi polami górniczymi, po odkryciu
nowych, bogatych złóż węgla i po wykupieniu jej udziałów, przeszła na własność księcia Hohenlohe, który w 1899
roku utworzył nową kopalnię nazwaną
„Oheim”. Tereny i zabudowania nowej kopalni zlokalizowano w odległości paruset metrów dalej w kierunku południowo-zachodnim do granicy z Załęską Hałdą, granicy, którą wytyczyła linia kolejowa poprowadzona w połowie XIX wieku
z Ligoty do Katowic. Na zajętym obszarze
wyburzono przy okazji najstarsze w Katowskiej Hałdzie domostwa zagrodników.
Dookoła kopalni powstawało tymczasem osiedle zdolne pomieścić 3000 rodzin pracowników zatrudnionych w za-

kładzie. Część budynków czynszowych
wybudowano przy drodze prowadzącej
z ulicy Mikołowskiej do kopalni, inne stanęły w miejscu dawnej, jeszcze z początku XIX wieku, kolonii chałupników – Kamionki. Zarząd kopalni wybudował kilka
domów wielorodzinnych obok głównego wejścia na teren kopalni i dwa długie
szeregi domów bliźniaczych, oraz dwa
czterokondygnacyjne budynki hotelowe
(„u Wulca”) z dwóch stron linii kolejowej.
Przy południowym końcu ul. Mikołowskiej, od XIX wieku działała w małym jednopiętrowym budynku szkoła.
W dzielnicy przybywało punktów usługowych i sklepów, które uwalniały mieszkańców od uciążliwych, wielokilometrowych wędrówek na jarmark do Mikołowa.
Były więc już sklepy kolonialne, mleczarski, warzywniczy, mięsny i kilka piekarni.
Działał szewc, fryzjer i oczywiście hebama, czyli dzielnicowa położna. Na rogu
dzisiejszych ulic Mikołowskiej i Wincentego Pola stanęła restauracja z salą imprezowo-teatralną, a obok zakład kowalski,
z którego do wieczora dochodził dźwięk
kutego na podkowy żelaza. Już w okresie międzywojennym powstał budynek
w modnej wówczas manierze modernistycznej, w którym otworzono brynowską
pocztę i drugą restaurację. Na początku
ulicy Brynowskiej powstała fabryka mydła „Kołłontay” (1926).
Z dzielnicy zniknęły jeszcze w XIX
wieku dwa kamieniołomy, przybyło natomiast kilka cegielni. W tym samym
stuleciu rozpoczęto porządkowanie lasu
zdewastowanego w okresie działalności
kopalni „Beata”. W ambitnych planach
tworzenia wielkich Katowic, obszar ten
przeznaczono na park miejski nazwany
Sudpark, czyli Park Południowy. Wytyczono i wybudowano, nie bez przeszkód,
prostą, jak na rysownicy, nową drogę
z centrum miasta do Brynowa. Trudności podczas budowy Beatestrasse wynikały z dużej różnicy poziomów pomiędzy doliną Rawy a wzniesieniem brynowskim i problemówz wysiedleniem
ze stojącej na tej drodze chałupy chłopa
o nazwisku, nomen omen, Kozioł, który siekierą bronił drogowcom dostępu
do swoich włości.
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Mapa górnicza z 1876 r.
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Na wzniesieniu Beaty (334 m nad poziomem morza) w miejscu wcześniej działającego zakładu prochu strzelniczego, postawiono kamienną wieżę widokową poświęconą Bismarckowi, którą w okresie
międzywojennym, przed wyburzeniem
darowano Tadeuszowi Kościuszce. W
miejscu wieży ustawiono wreszcie, stojący do dzisiaj, zabytkowy kościół drewniany, przeniesiony z Syrenii, zaś park uznano za doskonałe miejsce na utworzenie
skansenu zabytków dawnej architektury
śląskiej. Założono słoneczny ogród różany,
zaczątek ogrodu zoologicznego, w miejscu
dawnego zbiornika przeciwpożarowego
obok prochowni, otwarto letnią kawiarnię „Zielone Oczko”, a za nią ulokowano
na polanie muszlę koncertową. W sąsiedztwie Sudparku, ostatecznie parkiem Kościuszki nazwanego, wybudowano dwa

boiska sportowe i korty tenisowe. Na zachodnim krańcu parku, w miejscu wspomnianej na wstępie starej hałdy, założono
ogródki działkowe, i już w nowszych czasach, boisko górniczego klubu sportowego „Rozwój”. Przy ulicy Mikołowskiej wybudowano również (1919) kilka domów
otoczonych ogrodami dla zarządu kopalni, i vis a vis wielorodzinny blok mieszkalny dla kadry urzędniczej kopalni.
Przed pojawieniem się zakładów przemysłowych, na początku XIX wieku, Brynów z Katowicką Hałdą zasiedlało kilku chałupników, dwóch zagrodników,
karczmarz, młynarz, leśniczy i chyba
kilku robotników folwarcznych. Po uruchomieniu kopalni „Beata”, przybyło kilkudziesięciu pracowników kopalni, ludzi pochodzących z sąsiednich Bogucic,
Załęża, Ligoty i innych wsi. Na począt-

ku XX stulecia, kiedy wzrosło zapotrzebowanie na siłę roboczą w nowej kopalni „Oheim” (później „Wujek”), do Katowickiej Hałdy przybyli, uwolnieni od
pół wieku z zależności feudalnej, chłopi
z całego księstwa pszczyńskiego. Przynieśli oni z sobą obyczaje, kulturę wiejską, jednak życie przystosowujących się
do nowych warunków i w nowym środowisku ludzi nie było wolne od konfliktów. Wydarzenia w Europie, w tragicznej pierwszej połowie wieku, zakłóciły procesy naturalnej adaptacji ludzi
w środowisku przemysłowym i utrudniły kształtowanie się kultury plebejskiej.
Przeobrażenia te uległy natomiast całkowitemu zahamowaniu, kiedy ludziom
narzucony został przez komunistycznych
„wajchowych” obcy, patologiczny system społeczny.


fot. arch. aut.

Roksolana

ANTONI WILGUSIEWICZ

Jesteś moją siłą, mym księżycem, moją wybranką,
mym przyjacielem, sensem życia, moją sułtanką,
pełnymi kłosami pszenicy, szczęściem, dobrym winem,
zapachem wiosny, triumfem, słońcem, moją miłością,
blaskiem świecy, spotkaniem przy winie z przyjaciółmi,
różą, granatem, w alkowie sztukmistrzem i radością,
ukwieconą łąką, owocowym sadem, co cieszy!

T
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o początkowy fragment miłosnego wiersza, jakich wiele stworzyli poeci różnych epok, opiewając wybranki swego serca. Fascynująca jednak nie jest w nim sama
treść, aczkolwiek świadcząca o gorącym i –
jak można sądzić – autentycznym uczuciu
autora, ale sama postać autora i adresatki wiersza. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych par kochanków – zresztą szczęśliwych, bo jako para małżonków dotrwali
do naturalnej śmierci najpierw jej, a potem
jego – w historii, ale także obecna w obiegu
kulturowym i dziś. Autor to sułtan turecki
Sulejman Wspaniały, jak można nawet nie
znając historii domyślać się po jego przydomku – jeden z największych władców potężnego imperium, rozpościerającego się w XVI
wieku na trzech kontynentach; adresatka to
zwykła dziewczyna z Rohatyna, miasteczka
leżącego niedaleko na południe od Lwowa,
Anastazja Lisowska, urodzona jako poddana
króla Aleksandra Jagiellończyka, brata i poprzednika Zygmunta Starego.
Uprowadzona jak wielu innych mieszkańców ówczesnych Kresów przez Tatarów Anastazja, która miała wówczas około 13 lat , trafiła, jak inni, którym udało się przeżyć długą
drogę przez Krym i Morze Czarne do stolicy imperium – na bazar. Tam została kupiona przez kogoś, kto dostrzegł w niej nie tylko
urodę, ale też niezwykłą bystrość i inteligencję, dzięki której w ciągu niewielu lat wspięła
się na sam szczyt; droga ta zaczęła się prawdo-

Roksolana we Lwowie

podobnie w 1520 roku, kiedy, mając 17 lat, została podarowana ówczesnemu następcy tronu. Podobnie jak
inni w jej sytuacji przeszła
na islam, otrzymała imię
Hurrem (to znaczy uśmiech- Pomnik Roksolany w Rohatynie
nięta) – imię Roksolana czyli pochodząca z Rusi nadali jej żywo zaintePostać Roksolany już za jej życia wzbudzała
resowani jej osobą Europejczycy, a wkrótce niezwykłe zainteresowanie, przede wszystkim
została konkubiną młodego – już wówczas Wenecjan jako głównych rywali imperium tu– sułtana, któremu niedługo potem, w 1521 reckiego – z relacji głównie ambasadorów Reroku urodziła pierwszego syna Mehmeda. publiki znamy jej życiorys, który zresztą nie
I tu w zasadzie jej rola powinna się skończyć – jest w stu procentach historycznie udowodprzynajmniej w życiu osobistym władcy: mia- niony. Również w Rzeczpospolitej wzbudzała osiąść w haremie, zająć się opieką nad sy- ła ze zrozumiałych powodów duże zainterenem i dążyć do ewentualnego objęcia przez sowanie – znany poeta renesansowy Samuel
niego sukcesji po ojcu. Tak się jednak nie ze Skrzypny Twardowski poświęcił jej wiele
stało – wbrew przyjętym zwyczajom sułtan miejsca w swojej relacji z poselstwa do Stamzakochany w Roksolanie nie szuka nowych bułu, w którym brał udział. On to również rozkonkubin, a wręcz przeciwnie – poślubia ją. powszechnił pogląd, że była ona córką ubogieStało się to w 1534 roku, niedługo po śmierci go popa z Rohatyna. Faktem jest, że Roksolanajważniejszej dotąd kobiety na dworze, Ha- na korespondowała z królową Boną Sforzą i jej
fsy, matki sułtana. Odtąd to Roksolana, aż do synem Zygmuntem Augustem oraz popierała
swojej śmierci w 1558 roku pełniła rolę wier- jego siostrę Izabelę Jagiellonkę jako regentkę
nej żony, a także matki następcy tronu, któ- Transylwanii. Za jej rządów utrzymywały się
rym po śmierci ojca w 1566 roku, został jej stosunkowo dobre relacje polsko-tureckie, któsyn, znany jako Selim II. Historycy zwraca- re ustąpiły ciągłym wojnom dopiero w następją również uwagę na to, że nieodwracalnie nym, XVII wieku. Do dziś Roksolana jako niezmieniła rolę kobiet na sułtańskim dworze – zwykła kobieta budzi zainteresowanie, także hiz dostawczyń rozkoszy i matek męskich po- storyków spoza naszego obszaru kulturowego.
tomków stawały się one uczestnikami i współ- Przykładem tego jest nowojorska badaczka Lestwórczyniami tureckiej polityki.
lie Peirce, której obszerna biografia Roksolany
pod tytułem Roksolana. Władczyni Wschodu ukazała się w polskim przekładzie w ubiegłym roku (z niej zaczerpnąłem przekazane tu
informacje oraz fragment wiersza w przekładzie Macieja Studenckiego).
Rzecz zrozumiała, największe zainteresowanie czy wręcz kult budzi Roksolana na Ukrainie.
Wiele ukraińskich dziewczyn nosi to właśnie
imię; pod tą nazwą powstało także centrum
handlowe w samym centrum Lwowa. Szczególnie w Rohatynie wspomina się Roksolanę
– w centrum miasteczka stoi od 1999 roku jej
okazały pomnik, można także zwiedzić zabytkową cerkiew, w której – jak twierdzi miejscowy przewodnik – popem był ojciec Roksolany.
Tak czy inaczej, postać Roksolany jest przykładem kobiety, która z niezwykle trudnej sytuacji
życiowej nie tylko uszła cało, ale dzięki wykorzystaniu swych naturalnych walorów zarówno cielesnych jak i umysłowych osiągnęła bardzo wiele: nie tylko w życiu rodzinnym i uczuciowym, ale także w wielkiej polityce. 
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ostały tylko kłęby kurzu. Zobaczył je, gdy ostatnie meble
wyszarpano spod ścian, a całe jego rzekomo poukładane
życie ułożono w piramidkach z kartonów. Szare autostrady
ciągnęły się wzdłuż listew podłogowych, wypełzały na parkiet, zdawały się unosić w powietrzu. Wyobraził sobie, że
oblepiają mu gardło i zaczął kasłać. Przerażające – on i Klara mieszkali z taką osobną, szarą społecznością przyczajoną
za meblami. To było jego ostatnie spojrzenie na dom, którego odtąd nie powinien nazywać domem. Po odejściu Klary
to lokum zrobiło się zbyt duże i zbyt drogie.
– Idziesz pan? – zapytał jeden z gości z firmy przeprowadzkowej. W łapskach trzymał ostatni karton – ten z napisem „szklane, uwaga!”.
– Już, już, przepraszam! – odparł Robert speszony.
Dopiero teraz, kilka godzin później, przyszły właściwe
słowa – „Zaczekajcie na dole, ja dołączę. Chcę się pożegnać. Mieszkałem tu siedem lat” – już nikomu niepotrzebne. Zresztą z czym tu się żegnać, skoro prawie nic nie zostało – szafka na buty, wieszak, meblościanka, które nie należały do niego. I jeszcze powietrze o smaku kurzu.
Tamci dwaj z firmy przeprowadzkowej zagadywali go
przez całą drogę do nowego mieszkania. Odpowiadał po
jednym zdaniu. Jest finansistą. Pracuje w księgowości.
W firmie spedycyjnej. Nie, nie ma dzieci. Nie ma żony. Tak,
musi tam dziś wrócić, wysprzątać, jutro zdaje mieszkanie.
Patrzył w przednią szybę na obcą drogę. Robiło mu się niedobrze. Radio męczyło muzyką i zakłóceniami. Kierowca
przerzucał stacje.
Chciał, żeby go zostawili, ale kiedy wnieśli ostatnie pudło i pojechali, cisza okazała się jeszcze gorsza niż ich hałaśliwe towarzystwo. Przypomniały mu się ostatnie tygodnie z Klarą – pełne duszących milczeń, odkąd już nawet
się nie kłócili. Opadł na jeden z kartonów. Mógłby stworzyć taki obraz w stylu Dudy-Gracza: czarna szyba okna,
mało światła, mnóstwo kartonów zasłaniających mieszkanie, siedzący pośród nich człowiek z opuszczoną głową. Wprowadzał się czy wyprowadzał? Robert namalował
wiele obrazów, ale tylko w głowie. Miał za mało czasu, by
przekazać je płótnom.
Rozpakowywanie okazało się równie trudne jak pakowanie. Oglądał kolejne przedmioty – ręczniki, sztućce, koszule,
drewniane figurki sów, które przywiózł z urlopu w Chorwacji – jakby się zastanawiał, czy nie włożyć ich z powrotem do
środka. Zdążył opróżnić zaledwie dwa kartony, zanim wyszedł. Chciał zdążyć na przedostatni tramwaj. Musiał przestawić się na komunikację miejską – to Klara miała prawo
jazdy, więc zabrała samochód. W ramach niepisanej umowy nie pozwalali sobie na kłótnie podczas wspólnych podróży. Lubił podrzemywać i budzić się na fotelu pasażera,
gdy prowadziła. Zapamiętywał uciekające za oknem widoki
jak ostatnie blaski krótkich snów. Wydawało mu się wówczas, że dotyka szczęścia.
Zamknął swój nowy obcy dom, upewnił się, że ma w kieszeni bilet, zarzucił na ramię torbę z ekoskóry (przyjemnie lekką w porównaniu z kartonami, które nosił przez pół
dnia) i ruszył na przystanek. Ciemność miała inną barwę
niż ta, którą otaczał się tam, gdzie dzielił życie z Klarą. Nawet jesienny chłód był bardziej dokuczliwy. Robert pomyślał, że tak ziębi samotność.

Wokół przystanku również rozciągał się mrok. Złe oświetlenie potęgowało poczucie grozy, którego dawno nie doświadczył – jego życie było aż nadto bezpieczne. Okolica
wydawała się całkiem pusta. Czy odtąd tak właśnie będzie
wyglądać cały świat? Patrzył na żelazną kratę płotu rozdzielającą tory. Nie chciał siadać na odrapanej, pokolorowanej
przekleństwami ławce. Taki obraz mógłby namalować Hopper. Czerń pełna odcieni, realistycznych szczegółów i jeden
człowiek w beżowym płaszczu, czekający na tramwaj, który
nie nadjedzie – na pewno na tym obrazie, a może i w ogóle.
– Przepraszam, czy mógłby mnie pan poratować dymkiem?
Wzdrygnął się. W tej nowej ciemności nie widział dobrze
stojącego przy nim chłopaka. Z mroku odcinały się ciemne,
krótkie włosy, gładka twarz ozdobiona uśmiechem i wielkie
oczy, do których pasowało łagodne spojrzenie. Robert pomyślał, że sam nie był zbyt dobrze widoczny – może to i lepiej.
– Nie palę. Tobie też nie radzę.
Nie miał pojęcia, dlaczego dodał tę głupią radę, o którą
nikt go nie prosił. Czyżby zasługa mroku?
– Wie pan, wszystko jest dla ludzi, byle z umiarem – odpowiedział nieznajomy. Miał zachrypnięty głos.
– Racja – przyznał Robert.
Klara rzuciła dla niego palenie, gdy tylko się poznali.
Przypomniał sobie, jak cztery lata temu wyjechała z przyjaciółkami na tydzień w góry. Rzadko się rozstawali. Godziny
dłużyły się jak doby, koncentracja uciekała, podświadomie
ciągle szukał Klary. Coś nie pasowało w obrazie mieszkania.
Gdy Klara zadzwoniła, nie umiał jej opowiedzieć o swoim
bólu. Tracili zasięg, rozmowa nie chciała im się ułożyć, ich
kwestie nie pasowały do siebie, jakby na scenie ustawiono
bohaterów dwóch różnych dramatów. Robert wówczas pomyślał, że ją straci, jeśli zaraz nie znajdzie odpowiednich
słów. Już więcej się nie zobaczą, nie usłyszą. Nie znalazł. Na
szczęście Klara wróciła. Teraz już nie wróci.
– A pan tu mieszka? – znów odezwał się tamten.
– Od dzisiaj – wykrztusił.
– Serio? Tu jest fajnie! – ucieszył się. – A gdzie pan teraz jedzie?
Okazało się, że nie czekali na ten sam tramwaj. Obaj mieli przed sobą długą podróż, ale w przeciwnych kierunkach.
– A w ogóle: Mariusz.
– Przemek – skłamał Robert i przyjął wyciągniętą dłoń.
Mariusz wyjął zza poły czarnej kurtki częściowo opróżnioną butelkę piwa o smaku mojito i pociągnął kilka łyków.
Robert znał to piwo, kupował je dla Klary i dokuczał jej, że
pije oranżadę, a nie alkohol. Przy niej potrafił być bardziej
wygadany. Miał czas, aby się oswoić z drugim człowiekiem,
nie to, co teraz. Chyba wolałby samotność.
– Widzi pan, jak się muszę kryć? – zaśmiał się Mariusz. –
Żeby mnie nie zgarnęli i nie wlepili mandatu! Pięć stówek!
Tramwaj nie chciał nadjechać. Świat się zatrzymał.
Może rzeczywiście tkwili na obrazie, wśród różnych odcieni czerni i granatu. Jedynymi jasnymi punktami były:
beżowy płaszcz Roberta – zbyt cienki jak na ten wieczór
– i uśmiech Mariusza.
– Ile masz lat, Mariusz?
Po prostu potrzebował coś powiedzieć, choć na pewno nie to.
– Siedemnaście. Chodzę do technikum.
– Zawód to ważna rzecz – stwierdził Robert, przeklinając się za nieznośną skłonność do truizmów. – I kim będziesz potem?

– Ogrodnikiem. Choć zawsze chciałem być dziennikarzem sportowym. Jak Babiarz, pana imiennik. Na pewno
pan go zna.
– Oczywiście – odparł. Nie interesował się sportem.
Gdyby zaczynał dorosłe życie jeszcze raz, poświęciłby
się malarstwu. Kochał wieczory przed sztalugami – wówczas wkraczał w świat łatwej ciszy. To była jedyna samotność, którą potrafił znieść. Był samoukiem. Sprowadził sobie podręczniki i albumy z reprodukcjami. Namalował kilka portretów olejnych w charakterze prezentów albo na zamówienie. Nie czuł się malarzem, niezależnie od tego, ile
razy Klara mu powtarzała, że nim jest. Nigdy nie stworzył
portretu Klary, nawet go sobie nie wyobrażał. Może znał ją
zbyt dobrze, nie zostało w niej nic niedookreślonego. Ich
wspólne życie było na tyle długie, że zabrało im tajemnice.
– Czy panu nie przeszkadza, że tak sobie popijam?
Potrzebował rozmowy, a Robert mógł mu w zamian dać
tylko banały.
– Nie, skąd. Przecież wszystko jest dla ludzi, byle z umiarem.
Był prawie dwa razy starszy od Mariusza. Zdążył zapomnieć jak to jest, gdy kolejne drzwi dopiero się otwierają –
i gdy pije się nielegalnie udającą piwo oranżadę, aby przydać sobie dorosłości. Mariusz odgrywał lwa salonowego –
jakby nie stali na przystanku, a na bankiecie pełnym świateł,
białych obrusów, drogich przekąsek, szampana i nie sprawiających trudności small talków. A jednak był z niego salonowiec bez wprawy – bo choć robił dobre pozory, nadal
pozostawał dzieciakiem. W jego szczerym uśmiechu, niepasującym do tej ciemności, utknęła nadzieja, że za tymi
drzwiami kryje się coś dobrego.
Pewnego dnia dużo starszy Mariusz przypomni sobie, że
kiedyś stał przed jakimiś drzwiami. Zda sobie sprawę, że już
od dawna nie uśmiecha się w ten sposób. Może to będzie
dzień po rozstaniu, kiedy nagle wrócą słowa, którymi dałoby się przedłużyć te wspólne lata z kimś, kogo jeszcze się
kocha. Może dzień wcześniej poupycha mieszkanie w kartonach. Będzie mu towarzyszyć nieznane dotąd wrażenie –
umarł, a na ostatek musi po sobie posprzątać.
– Nie myśl… Niech pan nie myśli o mnie źle. Że ja tak
popijam dla samego picia. Za tym się zawsze kryją ważne
problemy rodzinne.
To już nie był rejestr salonowy. Uśmiech zgasł, głos stracił na pewności. Ciemność zrobiła się gęstsza, zniknął bankiet z szampanem. Mariusz stał się Pierrotem Watteau. Ilekroć Robert oglądał to dzieło, zdawał sobie sprawę, że Pierrot nigdy nie miał się uśmiechnąć. Oto przerażająca strona
obrazów – zastygłe sceny, zakończone historie. Nic więcej
nie miało się zdarzyć.
– Ale co ja miałem zrobić, jak ojciec sprowadził sobie babę?
– ciągnął Mariusz z żalem – Taką mumię! Jeszcze z gówniarzem, mówię panu, mały potwór. Traktuje moje rzeczy jak
zabawki. Nie chce się wracać. To byłoby jak zły sen, ale ze
snu się budzi. Nie da się obudzić z jawy. – Spojrzał na butelkę, już prawie pustą. – Co ja mam zrobić?
Jego rozpacz była cicha, płacz pozbawiony łez. Robert
pomyślał, że takie wyznanie to akt wielkiej odwagi. On nie
przyznałby się, że się boi tego, że w nowym mieszkaniu obudzi się w nocy i długo nie będzie umiał znaleźć włącznika
światła. Drżąca dłoń napotka na gładką, zimną ścianę. Będzie chciał krzyczeć, ale zabije w sobie ten krzyk – jeszcze
ktoś inny by się obudził!
Nie widział go dobrze, ale intuicją malarza – którym nie był
– dostrzegł tego chłopaka w mieszkaniu, do którego w końcu
trafi, gdy tylko tramwaj dowiezie go na miejsce. Mariusz siedzi przy biurku, odwrócony plecami do pokoju, który dawniej należał tylko do niego. Pochyla głowę, ukrywa w dłoniach twarz i uśmiech podrabianego salonowca. Na ściennym zegarze nie da się odczytać godziny. Lampa biurkowa
oświetla grubą, miejscami wytartą wykładzinę z polipropylenu i inny świat na niej zgromadzony: kule papieru obok

połamanych kredek, wyspę ciemnej plamy po soku, zmiętą koszulkę z nadrukiem. I jest tam jeszcze pluszowy piesek-emeryt z wystającym językiem, od niedawna jednooki.
Gdyby Robert namalował ten obraz, najwięcej uwagi
musiałby poświęcić dłoniom – nauczonym delikatnego
dotykania roślin. Mariusz ogrzewał nimi też zimne szyjki butelek ze słodkim piwem, którym się znieczulał. Czasem wyciągał je, żeby się przywitać – i może tym gestem
poprosić o pomoc.
Robert odniósł wrażenie, że nagle nawet jawa uległa zawieszeniu. Może takie chwile muszą rozgrywać się w mroku
i pustce, żeby ludzie byli w stanie wychylić się ze swoich samotności? On i ten chłopak mieli się spotkać na tym samym
przystanku życia. Wpadli na siebie, żeby wspólnie dotrzeć do
tego momentu, aby zmęczony Mariusz, gestem prawdziwszym niż wszystkie słowa, mógł odsunąć tę niepasującą maskę dorosłej kurtuazji. A teraz czekał, wcale nie na tramwaj.
– Z rodziną podobno najlepiej wychodzi się na zdjęciu –
powiedział Robert.
Poczuł w gardle uścisk, jakby utknął mu tam kasztan najeżony kolcami. Gdyby on i Mariusz rzeczywiście znaleźli
się na jakimś ponurym obrazie, utknęliby daleko od siebie
i mieliby zamknięte usta. Coś miało się zmienić, ale Robert
zatrzymał tę zmianę, choć tak bardzo jej pragnął.
Patrzył na żelazne kolce kraty rozdzielającej tory. Naprawdę chciał przeprosić Mariusza. Powiedzieć, że słowa
są jego wrogami, nie chcą się układać w takie zdania, jakie
powinny. Takie jego prywatne kalectwo. Może gdyby wypowiedział w porę kilka właściwych zdań, on i Klara nadal
byliby razem? Czuł, że te zdania przeznaczone dla niej będzie układał w głowie przez najbliższe dni. Przerażała go samotność, której musiał się nauczyć od nowa. Tego też nie
powiedział głośno.
Na dźwięk znajomego warkotu zwrócili głowy w jednym
kierunku. Zbliżał się tramwaj. Jego światła błyszczały jak
czujne oczy niebezpiecznego zwierzęcia. Robert miał zaraz
wymknąć się z tego obrazu. Swoim odejściem zaburzy perspektywę. Jeden człowiek na takim przystanku to za mało.
Teraz każdy z nich zostanie sam.
– To twój. Wreszcie. – Mariusz wyciągnął rękę i dodał
uśmiech salonowca. – Może się jeszcze kiedyś spotkamy.
„Naprawdę tego byś chciał? Po co?” – zapytał Robert tylko w myślach.
– Może – powiedział cicho, ściskając mu dłoń. – Trzymaj się, Mariusz.
Nie poratował go ani dymkiem, ani niczym.
Wszedł do tramwaju. Czuł się w nim obco, jak wszędzie
tego dnia. Zaraz opadnie na fotel i będzie obserwował powleczone czernią, identyczne w swej anonimowości obrazy za
oknem. Dzięki temu łatwiej mu przyjdzie wyobrażać sobie
portret, który wkrótce namaluje. Na razie tylko przeczuwał
na nim Mariusza – z twarzą rozedrganą smugami światła
przenikającymi przez ażurową ścianę liści. Widział też tło
– soczystą trawę, rośliny, które nie spotkałyby się na jednej
łące (trzeba będzie zajrzeć do atlasu botanicznego, Robert
go odłoży, gdy zacznie uwalniać swoje książki z kartonów).
Wielki labirynt zieleni, gdzie można się skryć – nowy dom
Mariusza, ograniczony ramami obrazu. Tyle mógł mu dać.
Będzie pracował w ciszy, która teraz stanie się jego życiem.
To właśnie przy Mariuszu nauczy się swojej nowej samotności. Spędzą razem dużo czasu.
Patrzyli na siebie zakłopotani, oddzieleni jeszcze nieistniejącymi drzwiami. Robert nie wierzył, że znów się spotkają. Przypomniał sobie tamtą rozmowę z Klarą, odbijające
się od siebie, niepasujące słowa, męczącą przeprawę przez
zakłócenia. Możliwe, że poddali się zbyt szybko.
Wiedział, że musi przynajmniej powiedzieć Mariuszowi o portrecie, jakby ta wiadomość mogła uczynić życie łatwiejszym do zniesienia – dla nich obu. Drzwi zaraz miały się zamknąć.
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Anne Rice:
królowa wampirów
ARKADIUSZ GARDAŚ

Ż

aden współczesny pisarz nie przyczynił się do zmiany wizerunku wampirów równie mocno, co Anne Rice. Pisarka, znana przede wszystkim z serii powieści „Kroniki wampirów”, po mistrzowsku pozwoliła potworowi opowiedzieć
własną historię. Dokonała czegoś, co wydaje się niemożliwe. Nadała wampirowi
ludzką twarz, jednocześnie nie odbierając niczego z jego zwierzęcej, demonicznej natury, i w rezultacie próbując
pogodzić ze sobą dwa odległe światy:
bestię i człowieka, diabła i Boga, ciemność i światło. Jej powieści stały się dzięki temu nie tylko gotyckimi horrorami,
kategorią, w której wielu krytyków próbuje je uplasować, lecz stanowią również
filozoficzną wędrówkę między ciemnością a światłem, w której kluczowe stają
się pytania: kim jest człowiek? Kim jest
Bóg? I przede wszystkim odwieczne Po
co? ważniejsze nawet od Skąd?
Taką wędrówką między światłem
a ciemnością jest również życie Anne
Rice. Zarówno w nim, jak i w literaturze, autorka okazuje się postacią nietuzinkową. Nie jest jedynie kolejną pisarką horrorów czy powieści erotycznych
(o tym później); jest po prostu sobą –
Anne Rice. I jej historia sama mogłaby
stanowić kanwę filmu.
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urodziła się Rice, było ono utożsamiane już z mężczyznami, stąd jego wyjątkowość. Autorka twierdzi, że jej matka,
Katherine, była zarazem szaloną kobietą,
jak i dobrą matką, a nazywając córkę Howardem, próbowała zapewnić jej ciekawą przyszłość. To niewątpliwie się udało.
Rice dorastała w katolickim domu (jej
rodzice byli z pochodzenia Irlandczykami) w Nowym Orleanie. Sąsiedztwo, które zamieszkiwała, nazywano nawet „katolickim gettem”. Katolicyzm towarzyszył
jej od zawsze, nawet w latach, gdy pozostawała ateistką. Idea Boga oraz wszystkich związanych z nim pytań filozoficznych jest stale obecna w jej powieściach.
To ciekawe, że jej dość postępowa rodzina pozostawała wierna religijnym tradycjom. Niestety Katherine cierpiała z powodu alkoholizmu, który doprowadził
w końcu do jej śmierci, gdy Anne miała piętnaście lat. Ojciec pisarki ożenił się
ponownie, a sposób, w jaki oświadczył
się kolejnej kobiecie, również był nietuzinkowy. Howard napisał do wybranki
formalny list, w którym zapraszał ją na
lunch, i który córka miała dostarczyć kobiecie własnoręcznie. W kopercie znajdowała się przypinka – oznaka akceptacji zaproszenia. Kobieta założyła ją kolejnego dnia. Wraz z nową rodziną, Howard przeprowadził się w 1957 roku do
Anna urodzona jako Howard
Texasu. Niedługo potem życie Rice miaAnne – imię, zdaje się, klasyczne, zwy- ło ulec znacznym zmianom.
kłe, może nawet pospolite? Z drugiej
strony romantyczne, bo przecież koja- Michele – „Myszka” i wampiry
rzące się z niezwykłymi losami postaci To właśnie w Teksasie Anne spotkała
literackich, jak Ania Shirley, lub histo- swojego przyszłego męża, Stana Rice’a.
rycznych, np. oskarżonej o czary Anne Stan stał się dla niej kimś więcej niż tylBoleyn. Co ciekawe, Rice (właściwie ko mężem. Był mężczyzną życia Anne,
wtedy jeszcze O’Brian) wybrała je so- stał się jej przyjacielem i w pewnym senbie sama, gdy zaczęła uczęszczać do sie również współtwórcą jej tekstów, boszkoły, ponieważ jej postępowa matka wiem w swoich powieściach autorka zanadała córce męskie imię Howard, po mieszczała napisane przez niego wiersze.
ojcu. Warto tu zaznaczyć, że – podob- Stan oświadczył się Anne również ponie jak wiele angielskich imion – Ho- przez list. Ślub wzięli szybko, bo w paźward „zmieniło płeć”, wcześniej nada- dzierniku 1961 roku, gdy przyszła piwano je dziewczętom, lecz w 1941, gdy sarka miała dwadzieścia lat, a jej mąż

niespełna dziewiętnaście. Nie spieszyli się jednak z potomstwem: Rice urodziła pierwsze dziecko, córkę Michele,
którą nazywano „Myszką”, w 1966 roku.
Michele stała się dla autorki inspiracją
w późniejszych latach, inspiracją naznaczoną przez osobistą tragedię rodzinną.
Rice, jak twierdziła, doświadczyła proroczego snu, w którym jej córka umierała na chorobę związaną z krwią. Było to
na kilka miesięcy przed tym, jak u małej
Michele zdiagnozowano ostrą białaczkę
szpikową. Dziewczynka zmarła w wieku zaledwie sześciu lat, a jej śmierć ciężko odbiła się na psychice pisarki. Po latach Anne przyznała, że nieświadomie
próbowała poradzić sobie z utratą córki
poprzez pisanie. W swojej pierwszej powieści, Wywiadzie z wampirem, Rice opisała losy wampirzej dziewczynki, Claudii, nie mając pojęcia, że być może w ten
sposób uwalnia własną traumę. To właśnie wspomniana powieść przetarła szlaki Rice do stania się jedną z najpoczytniejszych współczesnych pisarek, mimo
że, jak to często bywa, początkowo żaden
wydawca nie był zainteresowany powieścią. Trudności z wydaniem książki odbiły się także na jej kondycji psychicznej. Rice zaczęła cierpieć na nerwicę natręctw, przejawiającą się w strachu, iż
zanieczyści każdą rzecz, której dotknie,
w związku z czym rozwinęła się w niej
potrzeba ciągłego mycia rąk.
Nawet, gdy wreszcie udało się opublikować powieść, spotykała się ona z negatywnymi recenzjami. W latach siedemdziesiątych wampiry nie były tak
modne, jak teraz, poza tym wśród odbiorców pokutował ich tradycyjny obraz
jako krwiożerczych i z pewnością nieatrakcyjnych bestii. Sama Rice twierdzi,
że swoje wampiry oparła o wizerunek
głównej bohaterki filmu Córka Drakuli.
Chciała widzieć w potworze istotę zarazem tragiczną, jak i wrażliwą. To z pewnością się udało, bowiem jej bohaterom
wciąż towarzyszą sprzeczne uczucia: za-

chwyt nad pozorną nieśmiertelnością
i nadludzkimi siłami, a zarazem głębokie poczucie tragizmu związane z przemijaniem świata, podczas gdy oni pozostają uwięzieni w ciałach, które się nie
starzeją i nie zmieniają. Wampiry stanowią paradoks, bo choć – o ile nie zostaną unicestwione w ogniu – są niezniszczalne, wciąż towarzyszy im śmierć. Są
w końcu nieumarłymi, a więc tymi, którzy przeszli proces umierania, lecz nie
poddali się mu, a wreszcie sami stali się
szafarzami śmierci, przejęli rolę Boga.

gów żądnych krwi, stawiających siebie
ponad śmiertelnymi ludźmi. Anne przyznała, że w relacji głównych bohaterów
powieści, Lestata i Louisa, dostrzegała
zmagania między ateizmem a katolicyzmem, zmagania, w których początkowo wygrywała filozofia pozbawiona Boga.
Brak ten miał wynikać w dużej mierze
z obecności zła w świecie. Wampiry Rice
wciąż rozmyślają nad swoistą pustką, pozostawioną przez Boga, który, choć nie
istnieje, w jakimś sensie ma moc sprawczą, by tę pustkę tworzyć. Zostaje ona
wypełniona przez świadome, wrażliwe
potwory. Rice sama zwróciła uwagę na
fakt, że jej twórczość stanowiła sposób
na szukanie sensu w świecie bez Boga.
W drugim tomie cyklu, Wampirze Lestacie, tytułowy bohater przeżywa potężną traumę, gdy uświadamia sobie, że
możliwość braku jakiegokolwiek istnienia po śmierci jest całkiem prawdopodobna. Szok, który mu towarzyszy, jest
szokiem autorki – Rice zdradziła w wywiadzie, że miała podobne przemyślenie,
które uderzyło w nią znienacka i po którym nigdy do końca nie doszła do siebie. Wciąż poszukiwała, być może sama
o tym nie wiedząc, aż do pewnego grudniowego wieczora w 1998 roku.

Ateizm jako jedyna droga
Duchowa droga Rice jest pełna filozoficznych pytań, podobnie jak w przypadku jej wampirów. To właśnie zadawanie pytań oddaliło ją we wczesnej młodości od Kościoła. Jak sama wspomina,
w dzieciństwie była praktykującą katoliczką, a Kościół katolicki dysponował
gotową odpowiedzią na każdą kwestię
teologiczną, zwłaszcza te dotyczące natury dobra i zła. Jako nastolatka zrozumiała jednak, że zorganizowana religia
nie jest wyznacznikiem moralności ani
etyki. W rezultacie, w wieku osiemnastu
lat Anne przestała uczęszczać na msze.
Pomimo braku udziału w nabożeństwach, Rice wciąż nosiła w sobie
coś, co można nazwać katolicką duszą. Bóg zna odpowiedzi – to wystarczy
W Wywiadzie z wampirem często od- Anne była już wtedy ateistką tak dłuwoływała się do idei istnienia osobowe- go, że zdawać by się mogło, iż to decygo dobra, zaś jej wampiry do pewnego zja ostateczna. Ba, prawdopodobnie na
stopnia były kimś w rodzaju osobowe- tym etapie nie powinna mieć dłużej wątgo zła, demonów i bogów zarazem, bo- pliwości co do kwestii istnienia Boga.

A jednak… Rice, podobnie jak jej wampiry, wciąż w jakiś sposób poszukiwała.
Wiele odpowiedzi na jej nieustanne pytania o zło wskazywało wprost: Boga nie
ma. Co z Holocaustem? Co z nienawiścią? Co z głodem i pragnieniem, które
– zdaniem Lestata – miały być jedynymi
bóstwami w ludzkim życiu? Jednak ostatecznie Anne uznała, że nie musi znać
odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.
Wystarczy, że znał je Bóg.
Rice wróciła do Kościoła, mimo że
politycznie pozostawała od niego daleko.
Nadal była demokratką, wspierała małżeństwa homoseksualne (jej syn jest gejem, ale – wbrew pozorom – to nie ten
fakt wpłynął na poglądy Rice; autorka
zawsze była tolerancyjna). Rice zgadza
się również z opinią, że w kwestii aborcji wybór powinna mieć kobieta, nie
społeczeństwo, mimo że sama twierdzi,
iż nie poddałaby się zabiegowi. Gorąco
wspierała prezydenta Baracka Obamę,
zaś obecny prezydent Donald Trump
zablokował ją na Twitterze, popularnym
portalu w mediach społecznościowych.
Pomimo różnic politycznych Rice
pozostawała wierna Kościołowi, wierząc, że ręka, która go prowadzi, nie jest
ludzka, lecz boska. W tym samym roku
1998, Rice doświadczyła też problemów
zdrowotnych; krótko po swoistym nawróceniu zapadła w śpiączkę cukrzycową. Miała dużo szczęścia w tym, że przeżyła. Oczywiście stało się to pretekstem,
by opowiadać plotki o wpływie choroby na nawrócenie – ta teoria nie może
fot. arch.

Brad Pitt jako filmowy Lestat
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fot.- Carlos Pacheco, flickr
Dom opisany w Czarownicach z Mayfair, Nowy Orlean

być prawdziwa, ponieważ Rice nie była
świadoma swojej choroby przed powrotem na łono Kościoła katolickiego.
Nieco później autorka zrezygnowała z pisania o wampirach (więcej o tym
dalej) i postanowiła poświęcić się postaci Jezusa. Na podstawie jej książki, Droga do Kany, powstał film o życiu małego Zbawiciela. Co ciekawe, Rice napisała narrację w pierwszej osobie, w całości
z perspektywy Jezusa, co jest jej częstym
zabiegiem. Autorka poniekąd wcieliła się
w Chrystusa, opowiadając jego historię
od czasów dziecięcych. Miały powstać
trzy książki na ten temat, lecz po pewnym czasie pisarka zrezygnowała z pracy nad ostatnią z nich.
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Na wojnie z czytelnikiem
Niezwykle często można spotkać się
z opinią, że Rice zrezygnowała z pisania
o wampirach, gdy została chrześcijanką.
Nie jest to prawdą, bowiem ostatnią powieść z serii Kronik wampirów (ostatnią
w tamtym czasie), wydała w 2003 roku,
a więc pięć lat po powrocie na łono Kościoła. W międzyczasie napisała też biografię pod tytułem Przywołana z ciemności. Wszystko to stworzyło wizerunek
autorki jako nawróconej katoliczki, porzucającej Diabła na rzecz Jezusa. Faktycznie, nawet jej Lestat stał się do pewnego stopnia chrześcijaninem – spotkał
również Boga! Mimo to do decyzji o rozstaniu z wampirami mogły przyczynić
się bardziej prozaiczne kwestie. By je
przybliżyć, należy cofnąć się o wiele lat
wstecz i opowiedzieć o skomplikowanej
relacji pisarsko-czytelniczej od początku.
Po wydaniu trzeciej książki z serii
o wampirach, Królowej potępionych, Rice
poprosiła swoją redaktorkę, by nie podsyłała jej więcej swoich poprawek. Autorka uznała, że dzieła jej pokroju muszą powstawać „w odosobnieniu”, toteż
nie zgodziła się na pełną redakcję swoich

tekstów. Spowodowało to – zdaniem wielu czytelników – powolny spadek jakości
dzieł. Gdy w 2003 roku wyszedł Krwawy kantyk, czytelnicy ostro krytykowali Rice, która w obecnym czasie zmagała się z wieloma problemami, m.in. traumą po śmierci męża (Stan zmarł na raka
w grudniu 2002). Pisarka zdecydowała
się napisać długi list do fanów, w którym
skrytykowała ich kompetencje czytelnicze (oskarżając ich najpierw o to, że niepoprawnie przeczytali książkę, a następnie twierdząc, że właściwie nie przeczytali jej wcale) i nazwała ich założenia na
jej temat „głupimi”. Emocjonalny tekst
zakończyła niemal dziękczynnymi słowami, komentując odejście od pisania
o wampirach („Chwała Bogu!”).
Książę wampirów powraca
Rok 2008 okazał się dla Rice kolejnym
przełomem, tak osobistym, jak i zawodowym. Zszokowała media jednym wpisem na Facebooku: oświadczyła, iż odmawia dalszego wspierania Kościoła
katolickiego, który nazwała zdegenerowaną organizacją. Zaznaczyła, iż przez
dziesięć lat próbowała pogodzić swoją
wiarę ze skandalami wewnątrz Kościoła, lecz dłużej nie była w stanie przyglądać się aferom pedofilskim. Nie chciała też wspierać poglądów – jej zdaniem
– antynaukowych, antykobiecych i homofobicznych. W późniejszym wywiadzie mówiła ostrzej, twierdząc, że jedyne, czego chciała jako katoliczka, to być
bliżej Boga – zamiast tego czuła się, jakby zbliżała się do Szatana. Jezus pozostał
jednak centralną częścią jej życia – Jezus, który, jak sama mówi, zawsze będzie
ważniejszy od wszystkich jego wyznawców. Nie wróciła zatem do ateizmu, a na
swoim koncie autorskim na Facebooku
często pyta fanów o ich poglądy na kwestie religijne. O Bogu pisze czasem jako
o wyższej świadomości, do której ewo-

luuje ludzkość (tak opisała go w Darze
wilka, powieści o wilkołakach).
Po odejściu od instytucjonalnego Kościoła, Anne wróciła do pisania o przeklętych, a jednocześnie pół-boskich istotach, m.in. o wspomnianych wampirach.
Jej książki, których głównymi bohaterami
są ludzkie bestie, znów zawierają wiele
metafizycznych rozważań, a drugi tom
wilkołaczej serii, Wilcze przesilenie, wprowadza czytelnika w zimowy, bożonarodzeniowy temat. Warto tu zaznaczyć, iż
– w przeciwieństwie do wampirów – wilkołaki Rice nie są moralnie dwuznaczne.
Zabijają, owszem, lecz jedynie tych, których wyczuwają jako przestępców. Odbieranie życie nadal nie przychodzi im
jednak z łatwością, a to skłania do kolejnych filozoficznych pytań.
Wreszcie, po latach nieobecności, wrócił też ukochany przez czytelników Lestat. Rice twierdzi, że znów zaczął do
niej przemawiać – mówiąc o nim, autorka często sprawia wrażenie, jakby
chodziło o osobną istotę, z którą czuje
więź, nie jedynie o bohatera literackiego. Napisała o nim kolejne książki, a teraz pracuje nad serialem na podstawie
wampirycznej sagi.
Autorka wielu tekstów
Najpopularniejsze powieści Rice to te
z gatunku wampirycznego oraz powiązana z nimi seria o czarownicach z Mayfair. Tę drugą Anne napisała zainspirowana m.in. domem w Nowym Orleanie,
który sama zamieszkiwała. Do dziś są to
powieści cieszące się największą popularnością wśród fanów pisarki. Oprócz tego
Rice, zainspirowana starożytnym Egiptem i starymi hollywoodzkimi filmami,
napisała Mumię (niedawno ukazała się
druga część powieści, w której pisaniu
uczestniczył syn autorki, Christopher).
Poza tym Rice jest także autorką powieści historyczno-obyczajowej Wigilia
Wszystkich Świętych oraz – pod pseudonimem – książek erotycznych, opowieści o seksualnych, pełnych sadomasochizmu doświadczeniach Śpiącej Królewny. Nie jest to jednak seria wysoko
oceniana przez krytyków, a w ostatnich
latach do ich krytyki dołączyły głosy feministyczne, bowiem Rice opisała akty
przemocy wobec kobiet. Autorka twierdzi jednak, że stanowi to formę wolności twórczej. Jest zresztą znana z walki
z polityczną poprawnością w literaturze. Opowiada się za nieskrępowanym
artyzmem, a internetowych krytyków
porównuje często z tłumem pragnącym linczu na pisarzach. To przysparza jej kłopotów w czytelniczych serwisach społecznościowych, a mimo to
Rice nadal jest jedną z najpoczytniejszych współczesnych autorek horrorów. Na podstawie Wywiadu z wampirem, Królowej potępionych oraz innych
jej książek powstały filmy, a saga wciąż
podbija serca kolejnych czytelników. 

fot. arch.
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asionowski, Jasionowski, Jasionowski. Trzykrotne wywołanie tego nazwiska to mój prywatny krzyk rozpaczy. Niestety, nie zmieni on smutnego faktu: Maksymilian Jasionowski
jest w Piekarach Śląskich postacią zapomnianą.

Początki
Maksymilian Edward Jasionowski
przyszedł na świat w Piekarach Śląskich (wówczas: Niemieckie Piekary / Deutsch Piekar) 12 października
1867 roku. Według Jadwigi Kucianki,
Jasionowski urodził się „w domu sołtysa Gruszki, przy dzisiejszej ul. Powstańców” (obecnie ulica Powstańców Warszawskich w dzielnicy Szarlej).
Jego rodzicami byli Jan (Johann)
Jasionowski oraz Marianna (Maria)
z domu Brückner. Jan Jasionowski był
z zawodu mistrzem piekarskim. Urodził się w Kolonii Strzebińskiej (Erdmannshain), dziś integralnej część
Strzebinia, 21 maja 1829 roku.
Maksymilian był jednym z pięciorga
dzieci państwa Jasionowskich. Niewiele wiadomo o wczesnych latach jego
życia, ale jak sam wspomina w swoim Życiorysie – w 1873 roku wstąpił
do szkoły:
„W r. 1873 wstąpiłem do szkoły powszechnej w Piekarach. Nauka była
niemiecka, gdyż w r. 1872 wyrugował rząd pruski ze szkół wszelką naukę polską. W domu jednakowoż pielęgnowaliśmy polskość, gdyż ojciec
był dobrym Polakiem, brał udział
w sprawach polskich, korespondował do gazet polskich, np. do «Gazety Toruńskiej»”.
10 października 1878 roku zmarł ojciec Maksymiliana, zostawiając matkę
z pięciorgiem dzieci, która nie ustawała w wysiłkach, by wychować je
na przyzwoitych polskich obywateli.
W domu rodzinnym abonowano polskie czasopisma, czytano dzieła polskich pisarzy, a najwięcej Kraszewskiego. Mimo rodzinnej tragedii, Maksymilian w szkole radził sobie świetnie.
Po dziesiątym roku życia został przesunięty do 8 klasy, gdzie często zastępował głównego nauczyciela – a zarazem organistę – Hajducka. Ze względu na przedwczesną śmierć ojca, Jasionowski szybko został zmuszony
do rozpoczęcia pracy zawodowej. Już
od 14. roku życia pracował dorywczo
w okolicznych kopalniach.
Praca w kopalni nie należała do łatwych. Zmiany trwały niejednokrotnie
kilkanaście godzin, utrudniano zrzeszanie się górników, a ich nierówne
traktowanie dopełniało czary goryczy.
W 1889 roku gromadzone podskórnie
niezadowolenie uciskanych Polaków
znalazło swoje ujście w strajku generalnym, który objął również i piekarskie ziemie.

Zapomniany
Edward Jasionowski
JAKUB MÜLLER

Strajkujący doświadczali represji ze
strony pruskich zarządców, włącznie
ze zwolnieniami z pracy, co dla niejednokrotnie starszych górników było
równoznaczne z utratą możliwości
stałego zarobku. W kopalni „Cecylia”,
(gdzie od 1890 roku Jasionowski pracował jako rębacz) przeprowadzono
natomiast pokazową akcję. Prewencyjnie zwolniono z pracy kilkudziesięciu górników, by stłumić w zarodku rewolucyjno-narodowe tęsknoty.
Po strajku założono w Piekarach tajny Komitet Polski, zajmujący się działalnością robotniczą, którego spotkania odbywały się co niedzielę w ogrodzie oberżysty Wojtasa w Szarleju.
W altanie ogrodu organizowano narady, podczas których zapisywano wszelkie nieprawidłowości mające miejsce
w kopalniach. Dokładnie to samo – już
jako prasowy korespondent – zaczął
wkrótce czynić Jasionowski.
Dziennikarz i publicysta
Jako reporter pisywał pod pseudonimem
„Marek z Chin”. Korespondował z wieloma czasopismami, głównie z „Nowinami Raciborskimi” i „Pracą” (dodatkiem do „Katolika”). Pisząc poza Górny Śląsk (np. do poznańskiej „Pracy”)
używał pseudonimu „Staropolanin”.
Zadebiutował w 1891 roku w „Pracy”
cyklem „Chińskie opowieści” (w oryginale „Chińskie powieści”). Była to
bardzo ciekawa próbka literacko-publicystyczna. Cykl składał się z wie-

lu odcinków, a akcja opowieści miała miejsce w fikcyjnej chińskiej prowincji i była metaforycznym przedstawieniem stosunków robotniczych
oraz sytuacji politycznej panującej na
Śląsku. Pierwsza część cyklu ukazała
się w numerze 26 „Pracy” z 26 czerwca 1891 roku.
Używając współczesnej terminologii
– Jasionowski był w tamtych czasach
prawdziwą „gwiazdą”. Fakty były takie,
że każdy szanujący się górnik na Śląsku
wiedział kim jest Marek z Chin. Wiele kopalni zabiegało o jego wizytację,
a cięte artykuły powodowały irytację
i niepokój na najwyższych szczeblach
władzy. Górnicy liczyli na sprawczą
moc prasowego artykułu, a za ujawnienie personaliów Marka z Chin wyznaczano nawet nagrody.
Marka z Chin pociągało ryzyko: im
bardziej niebezpieczna akcja, tym bardziej czuł się w obowiązku dotrzeć na
miejsce. Przedzieranie się na teren kopalni przypominało nieraz sceny z filmów szpiegowskich: przechodzenie
przez dziury w płocie, przemykanie za
plecami strażników, kamuflowanie się.
Na przestrzeni kilkunastu lat „Marek z Chin” pozostawił kilkadziesiąt relacji, skrzących się humorem, ironią
i znawstwem górniczej tematyki. Wzywany był do wielu kopalni na terenie
Śląska, zawsze gotów walczyć o sprawiedliwość i piętnować germański wyzysk. Kwestie, które najczęściej poruszał w swoich relacjach, to: 8-godzin-
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na „dniówka”, higiena i bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie górników
na starość i renty inwalidzkie, prawidłowe obliczanie dziennego zarobku (tzw. dyng), czy kwestia wolności
wyborów do spółki brackiej („Knappschaft”). Dojrzała analiza ostatniego tematu, odbiła się szerokim echem,
została nawet wykorzystana przez posła Letochę w trakcie jego wystąpienia na posiedzeniu komisji sejmowej.
„Depesze Marka z Chin! Na kopalni
«Deutschland» wybrany został ponownie p. Mergner starszym knapszaftowym 406 głosami. Robotnicy szli do
wyborów, jak do tańca. A ja, Marek,
stałem koło pieca i aż mi serce dygotało z uciechy. Ale byłem odziany
skarbnikowym płaszczem, to mnie nikt
nie mógł widzieć. W «Pracy» więcej.
Wiwat, robotnicy z «Deutschland»”!

30

koronacji obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w 1925 roku.
W 1918 roku powołany został na
przewodniczącego Polskiej Rady
Ludowej (Rady Robotniczej) w Piekarach. W ramach działań rady nawiązywał stosunki handlowe z Wielkopolską, starając się o żywność dla
mieszkańców Piekar – głównie mąkę
i ziemniaki. Funkcję tę pełnił aż do
rozwiązania rady w maju 1919 roku.
Maksymilian Jasionowski był również jednym z organizatorów plebiscytu na przyszłych ziemiach piekarskich. W trakcie samego plebiscytu
nie próżnował, będąc członkiem Komitetu Parytetycznego. Przełożyło
się to na świetny wynik – 90% osób
uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przyłączeniem Śląska do
Polski. Wzmożona aktywność miała
swoją mroczną stronę. Cierpiała przy
tym rodzina, a Jasionowski wracał do
domu praktycznie tylko na noc, angażując się z całych sił w organizację
plebiscytu oraz agitację.
W trakcie III powstania śląskiego
Jasionowski pełnił funkcję sekretarza
Bytomskiej Rady Powiatowej (zwanej
też Radą Cywilną, później przemianowaną na Radę Obywatelską). Działał
także przy ekspozyturze emigracyjnej Naczelnej Rady Ludowej z siedzibą w Wielkich Piekarach
Po III powstaniu śląskim, piastując tam funkcję sekretarza, Jasionowski pomagał powstańcom – uchodźcom w kwestiach mieszkaniowych
i żywnościowych. W Piekarach znajdował się bowiem tymczasowy obóz
dla uchodźców
W 1928 roku Jasionowski został
sekretarzem Polskiej Partii Socjalistycznej. Niestety nie przetrwała żadna wzmianka opisująca motywy, które kierowały Jasionowskim – został
sekretarzem idei, z którą wcześniej
przez wiele lat polemizował.
28 stycznia 1934 r. Jasionowski został dożywotnio mianowany członkiem honorowym Związku Powstańców Śląskich.
Brał aktywny udział we wszystkich
trzech powstaniach śląskich. Gorąco popierał ideę budowy kopca. Potwierdził to 18 czerwca 1937 r. (na 2
dni przed jego uroczystym poświęceniem) wpisem w Złotej Księdze założonej z okazji budowy kopca Wyzwolenia Śląska w Wielkich Piekarach oraz
krótkim, okolicznościowym wierszem.

Działalność społeczna i kulturalna
Jasionowski był założycielem i działaczem wielu organizacji społecznych
i kulturalnych.
W 1890 roku wraz z Wawrzyńcem
Hajdą, ks. Józefem Katryniokiem
i Franciszkiem Kopczyńskim założył
w Niemieckich Piekarach Towarzystwo Alojzjanów (Towarzystwo św.
Alojzego). Jasionowski został wybrany sekretarzem. W późniejszych latach piastował też funkcję przewodniczącego.
Celem towarzystwa było pielęgnowanie polskiej mowy, śpiewu i teatru
oraz uświadamianie społeczeństwa na
niwie patriotyczno-narodowościowej.
Alojzjanie zawiązali m.in. amatorską
scenę teatralną, która miała stanowić
idealny poligon literacki dla młodego,
pełnego zapału i sił twórczych Jasionowskiego. Propagowano język polski
i patriotyczne pieśni, nie tylko na wewnętrznych spotkaniach, ale także publicznie, m.in. podczas ceremonii weselnych szanowanych piekarskich obywateli-patriotów: Franciszka Habrajskiego czy Franciszka Gracka.
15 kwietnia 1908 roku zostawił kolejny ślad na kulturalno-społecznej mapie Piekar, zakładając wraz z Wawrzyńcem Hajdą oraz działaczem ludowym
Franciszkiem Grackiem chór „Cecylia” przy Bazylice Najświętszej Marii
Panny i św. Bartłomieja w Niemieckich
Piekarach. Do grona współzałożycieli należeli również: Karol Cisek – górnik i działacz społeczny, prezes chóru
w latach 1928–1933, bracia Czempielowie oraz panowie: Kobyliński, Pach,
Müller i inni. Gwoli sprawiedliwości Działalność literacka
wspomnieć trzeba, iż chór przy bazyli- 15 sierpnia 1891 roku „Nowiny” – jako
ce istniał już wcześniej – śpiewał m.in. pierwsze czasopismo – opublikowały
w 1849 roku podczas konsekracji ko- literacki debiut Jasionowskiego, Piościoła wybudowanego z datków ludu snkę, zaczynającą się od słów:
przez ks. Jana Alojzego Ficka. Chór jest
Szlązka kraino, nasza ulubiona,
jednym z najstarszych w Polsce, istOd nieprzyjaciół chciwości wzgarnieje do dzisiaj. Uświetnił ceremonię dzona (...)

Twórczość literacką – podpisywaną
zazwyczaj nazwiskiem – publikował
natomiast w prasie lokalnej: głównie
„Gwieździe Górnośląskiej”, „Gwieździe
Piekarskiej” czy „Głosie z nad Brynicy”. Zdarzały się wyjątki – wspomniana wcześniej pieśń Dalej bracia stańmy wkoło, która sygnowana była pseudonimem „Marek z Chin”.
Twórczość Jasionowskiego cechuje niespotykane bogactwo gatunkowe i stylistyczne. Pisał wiersze, pieśni,
monologi, komedie, dramaty, poematy,
szkice historyczne, a nawet powieści –
co stanowi wielką rzadkość wśród samorodnych poetów ludowych.
W swej twórczości Jasionowski
potrafił wyjść poza utarte schematy.
W poemacie W więzieniu martwił się
losem swojej rodziny, w Piosnce zwracał się do kobiet, potrafił też piętnować aktualne stosunki społeczne czy
zwykłe ludzkie przywary (Plotkarka,
Mądra radczyni). Zdarzały się również nawiązania do świata przyrody
(Kantata leśnych ptaków) oraz religii
(Hosanna, Stabat Mater).
Podsumowując, do dzisiaj przetrwało (w całości lub we fragmentach) 57
tekstów z co najmniej 143 utworów
Jasionowskiego, co przy najbardziej
optymistycznym scenariuszu stanowi ok. 39,9% dorobku artysty. Oczywiście wyliczenia te należy traktować
z dystansem, gdyż nie jest znana dokładna wielkość zaginionego dziedzictwa „Marka z Chin”.
Jasionowski spisywał myśli i pomysły w pokreślonych brulionach, następnie przepisywał starannie do nowych
zeszytów. Były one gromadzone i pilnie strzeżone, prawdopodobnie z myślą o wspólnym wydaniu. Niestety II
wojna światowa spowodowała utratę wielu rękopisów Jasionowskiego,
w tym wszystkich dramatów, wielu
komedii i drobnych wierszy.
Może kurzą się na którymś z piekarskich strychów, cierpliwie czekając na odkrycie?
Rodzina i życie prywatne
Maksymilian Jasionowski przez całe
swoje życie związany był z Piekarami Śląskimi.
Większość swych dni mieszkał w budynku dzisiaj oznaczonym jako Bytomska 173 (wcześniej Mariacka 69),
o czym świadczy chociażby zachowana koperta z korespondencji, którą Jasionowski prowadził niemalże do
ostatnich lat życia.
Według informacji zamieszczonych
w akcie zgonu, w chwili śmierci, Jasionowski zamieszkiwał przy ulicy Bytomskiej 166.
W 1901 roku Jasionowski stanął
w obronie dzieci z Wrześni, mówiąc
głośno o tej zbrodni w publicznym lokalu, podczas zebrania robotniczego.

fot. arch.

Było to równie brawurowe, co nieroztropne wydanie wyroku na samego siebie. Za obrazę cesarza został skazany
przez Sąd Powiatowy w Bytomiu na
4 miesiące więzienia. Karę odsiedział
w Oleśnie, w oddzielnej celi – jak największy zbrodniarz.
Po powrocie z więzienia Jasionowski znalazł ponownie zatrudnienie
w kopalni „Radzionków”, gdzie nękany
wielokrotnymi szykanami i rozprawami sądowymi, pracował do 1908 roku.
Po odejściu z kopalni – gnany koniecznością utrzymania rodziny – Jasionowski rozpoczął prowadzenie biura podań i wniosków. Sam potem mówił, że „dalej już nie szło wytrzymać”.
Wykazując się niebywałą wytrwałością, biuro prowadził przez 25 lat
z małymi przerwami aż do roku 1933,
kiedy to zrezygnował z powodu ogólnego osłabienia i choroby nerwowej.
Jasionowski żył w notorycznym
ubóstwie, które nasiliło się od momentu, kiedy otworzył biuro pisania
podań. Po śmierci żony Jasionowski
wycofał się z życia publicznego, chociaż wciąż pisał. Prowadził także liczną korespondencję.
Potwierdza to również Jan Hanszla, kreśląc w swoim artykule pt. Zapomniany talent takie oto słowa:

„Kiedyś Maksymiliana Jasionowskiego znano daleko poza granicami
Górnego Śląska. Dzisiaj, kiedy 8-my
idzie mu krzyżyk, wszyscy o nim jakoś zapomnieli. Sam jeden, jak palec,
mieszka w swojej izdebce na poddaszu i często je suchy chleb”.
Mimo że w domu rodzinnym nigdy się nie przelewało, chętnie łożył
pieniądze na szlachetne w jego mniemaniu cele (m.in. na pomoc naukową
dla górnośląskiej młodzieży, rodziny
ofiar wypadków górniczych czy na
Dom Polski w Raciborzu).
20 września 1896 roku Maksymilian
Jasionowski zawarł związek małżeński
z Franciszką z domu Długosz pochodzącą z Zabrza. Żona Jasionowskiego musiała ciężko pracować na powierzchni kopalni z powodu ciągłego bezrobocia męża, tak samo i trzy
córki zaczęły wcześnie zarabiać na
chleb. W pamięci córki ojciec pozostał jako człowiek bezwzględny, zdecydowanie oddany sprawom działalności narodowej, choćby kosztem rodziny. Franciszka zmarła 4 września
1930 roku w wieku 66 lat. Jasionowcy
pozostawili po sobie pięć córek (Elżbieta, Maria, Helena, Agata, Anna).
CIEKAWOSTKI
Dlaczego „Marek z Chin” ?
Zgodnie z popularnym wówczas przysłowiem, kręcił
się jak Marek po piekle –
stąd też Marek. A dlaczego z Chin, a nie, na przykład, z Australii? – zapytać
mógłby ktoś i byłoby to pytanie ze wszech miar zasadne. Okazuje się, iż w owych
czasach miała miejsce masowa emigracja górników za
granicę – nie tylko do Belgii
czy Francji, ale także i do
Chin. Egzotyczny kierunek
(oraz wizja ogromnych zarobków) stał się modny po
tym, jak Prusy wydzierżawiły od Chin na 99 lat tereny pod budowę kopalni.
Żona
Dzisiaj partnerów poznaje się w internecie. Jasionowski podobno poznał
swą przyszłą żonę podczas jednej ze swych markowych eskapad.
Wynalazca
Do dzisiaj zachowała się
jego korespondencja z pruskim Urzędem Patentowym.
Dyskutowane były dwa wynalazki: pralka i urządzenie
do samoczynnego otwierania i zamykania drzwi wen-

tylacyjnych w kopalni. Drugi projekt
znalazł uznanie w oczach urzędu, za
co Jasionowski został sowicie wynagrodzony. Patent zarejestrowano na
nazwisko Max Jaschonowski.
Jasionowscy a Heneczek
Co ciekawe, rodzice Jasionowskiego
(Jan i Maria), byli po 1865 roku właścicielami nieruchomości przy ul. Bytomskiej 176 (tejże samej, w której
Teodor Heneczek otworzył w 1847
roku pierwszą drukarnię w ówczesnych Piekarach).
Odznaczenia
Maksymilian Jasionowski został dwukrotnie odznaczony w 1937 roku. Pierwszym z odznaczeń był Srebrny Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii
Literatury za szerzenie zamiłowania
do literatury polskiej. Treść dyplomu
brzmiała następująco:
„Prezydium Polskiej Akademii Literatury stwierdza, że p. Maksymilian Jasionowski zarządzeniem Pana
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego dnia 4 listopada
1937 roku został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Akademickim za
szerzenie zamiłowania do literatury
polskiej. Prezydium Polskiej Akademii Literatury: Prezes Wacław Sieroszewski, wiceprezes Leopold Staff, sekretarz generalny Kaden Bandrowski”.
Drugim odznaczeniem był Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną.
Treść dyplomu brzmiała według Jadwigi Kucianki następująco:
„Rzeczypospolita Polska – nadaje Maksymilianowi Jasionowskiemu
w Piekarach Śląskich – Srebrny Krzyż
Zasługi, za zasługi na polu pracy społecznej. 11 listopada 1937 r. Prezes
Rady Ministrów – Sławoj-Składkowski”.
Przyjaźń z Wawrzyńcem Hajdą
Obaj panowie poznali się prawdopodobnie przy założeniu piekarskiego Towarzystwa Alojzjanów i znajomość ta przetrwała długie lata. Hajda był mistrzem i przewodnikiem,
a także nauczycielem Jasionowskiego, który pełnił rolę prawej ręki niewidomego wizjonera. To dzięki swojemu mentorowi Jasionowski posiadł
m.in. umiejętność czytania i pisania
nut. Zapisywał też myśli i przemowy
Hajdy, co zaowocowało później napisaniem biografii „Śląskiego Wernyhory”. Część jego myśli przetrwała w zapiskach Jasionowskiego, lecz większość
twórczości literackiej niestety zaginęła bezpowrotnie.
Jasionowski zmarł 7 marca 1957 roku
i został pochowany na piekarskim cmentarzu, tuż obok grobu swego mistrza
i nauczyciela – Wawrzyńca Hajdy. Nawet
śmierć ich nie rozłączyła.


31

Malarstwo laureatów
Bielskiej Jesieni
w Galerii Bielskiej BWA
AGATA SMALCERZ

B
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iuro Wystaw Artystycznych, wcześniej
Pawilon Plastyków, a obecnie Galeria
Bielska BWA, to nazwy z różnych lat tej
samej przestrzeni w Bielsku-Białej, poświęconej wystawom sztuki współczesnej.
W roku 2020 mija 60 lat od kiedy galeria
powstała. W jubileuszowym roku Galeria
Bielska BWA prezentuje wystawy, z których kilka nawiązuje do historii, a zwłaszcza do organizowanego tu od 1962 roku
konkursu malarstwa, noszącego obecnie
nazwę Biennale Malarstwa Bielska Jesień.
Program lutowy to dwie wystawy laureatów nagród w tym konkursie: Ireneusza Walczaka, laureata Złotego Medalu w roku 1994 i Piotra C. Kowalskiego,
laureata Srebrnego Medalu w roku 1995.
Choć obaj artyści są malarzami, wykładowcami z tytułem profesora zwyczajnego – Ireneusz Walczak na Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach, Piotr C. Kowalski na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – ich metoda twórcza jest diametralnie różna. Jednak obie wystawy, choć
w odmienny sposób, odnoszą się do podobnych problemów dotyczących styku
cywilizacji i przyrody, ingerencji człowieka w ekosystem planety, zagrożenia ekologicznego.
Na wystawie „Zeitgeist” Ireneusza Walczaka zaprezentowanych zostało kilkanaście
monumentalnych obrazów artysty z cyklu
„Terra Incognita” z lat 1991–1995, w tym
„Disintegration”, który zdobył Złoty Medal.
Po 25 latach problem podjęty wówczas
przez artystę – dezintegracji świata przyrody i człowieka, zagrożeń wynikających
ze zniszczenia środowiska – jest ciągle aktualny. Jedynym pozytywem w stosunku
do globalnej sytuacji sprzed ćwierćwiecza, jest obecnie wzrost świadomości ludzi i podjęcie pewnych działań mających
zatrzymać katastrofę ekologiczną. Jednak
degradacja środowiska postępuje, i pytanie, czy zdążymy i czy zdołamy – pozostaje otwarte. Cykl ten poprzedzają dwa obrazy z cyklu „Zrosty” z 1989 roku, natomiast współczesnym uzupełnieniem jest
kilka prac z cyklu „Zeitgeist”, z lat 2017–
2020, który dał tytuł całej wystawie. Problem ekologii został w nich poszerzony
o wątek destrukcyjnej siły modelu ekonomicznego obowiązującego we współczesnym społeczeństwie oraz rozdźwięku
między ludzką naturą a rozwiniętą cywi-

lizacją. „Zeitgeist” (niem. duch czasu) to
pojęcie odnoszące się do intelektualnego
i kulturalnego klimatu epoki.
Ireneusz Walczak urodzony w 1961
roku jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki
w Katowicach; dyplom z wyróżnieniem
zdobył w 1988 roku. Od 1989 roku zrealizował jedenaście cykli obrazów, m.in.:
„Zrosty”, „Mury przeszłości”, „Budowanie
tożsamości”, „My house is my language”,
„Multikulti”, „Narkoza i euforia”.
Laureat 30 nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych, m.in. Grand Prix –
nagrody mera miasta Chamalières podczas
I Światowego Triennale Małych Form Graficznych w Chamalières (Francja, 1988);
Stypendium (grant) „The Pollock-Krasner
Foundation Award” w Nowym Jorku (USA,
1993); Złotego Medalu na XXXI Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Bielska Jesień
(Bielsko-Biała, 1994), Brązowego Medalu
– Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016).
Miał ponad 30 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą, brał udział w prawie
300 wystawach zbiorowych.
Piotr C. Kowalski jest artystą, który od wielu lat angażuje przyrodę do współtworzenia swojej sztuki. Płótna, początkowo malowane sokiem owoców leśnych, z czasem
zostały poddane procesom naturalnej ingerencji deszczu, śniegu, spadających liści
i owoców, śladów zwierząt itp. Zasadę tę
zastosował artysta także w obrazach miejskich: „Przejściowych” (kiedy na zagruntowanym na biało płótnie rozłożonym na
bruku odbijają ślady butów przechodzący
ludzie) lub „Przejezdnych” (zachlapanych
przez przejeżdżające samochody). Nazwy
innych cykli z określeniami: przerżnięte,
zardzewiałe, podwędzone – sugerują metodę twórczą artysty, który nie kreuje się
na twórcę, a jedynie współtwórcę obrazów. Oddzielnym cyklem, realizowanym
wspólnie z Joanną Janiak, były „Obrazy
mroźne”, które powstawały w odpowiednio niskich temperaturach – były „malowane” mrozem.
Wystawa w Galerii Bielskiej BWA pokazuje najnowszą fascynację Piotra C. Kowalskiego odnoszącą się do rzeźbiarskiego
charakteru pracy bobrów. Długie siekacze
tych gryzoni służą im jak dłuta, a ścinane drzewa przybierają charakterystyczne

kształty. Instalacja, będąca jednym z elementów ekspozycji, to owoc działalności
rodziny bobrów, które zagościły w wiejskiej posiadłości artysty w Wielkopolsce. Zgromadzone artefakty uzupełnione
będą dokumentacją fotograficzną i filmową oraz innymi obiektami i obrazami artysty z cyklu „Piły”. Wśród nich „Piła nr 2”
powstała w wyniku działania rdzy na płótno, którego rewers pokryty jest naklejkami, zdjęciami i dokumentami związanymi z obroną Puszczy Białowieskiej. Obraz
prezentowany na 44. Biennale Malarstwa
Bielska Jesień 2019.
Piotr C. Kowalski kilkakrotnie uczestniczył w Bielskiej Jesieni: w 1997 roku jego
obraz „Hermanice 2–9.09.1995”, z użyciem
czeremchy, uzyskał Srebrny Medal i nagrodę Wojewody Bielskiego, w 2011 roku
– „Obraz mroźny – 17˚C” – wyróżnienie
regulaminowe, wspólnie z Joanną Janiak.
Piotr C. Kowalski, urodzony w 1951
roku, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny);
dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof.
Stanisława Teisseyre’a uzyskał w 1978 roku.
Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. „Żywa natura”,
m.in.: „Obrazów smacznych i niesmacznych”; „Obrazów przejściowych, przejezdnych i przelotnych”; „Obrazów granicznych,
przygranicznych i zagranicznych”; „Obrazów grzecznych i grzesznych, czyli niegrzecznych”; „Obrazów malowanych w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości”; „Obrazów skończonych
i nieskończonych”; „Obrazów malowanych
w schroniskach, na szlaku i takich, które
szlak by trafił”; „Obrazów malowanych
bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni”;
„Obrazów malowanych na sztaludze, pod
sztalugą i obok sztalugi”; „Obrazów malowanych na wysokim i na niskim poziomie (Giewont i kopalnia miedzi Lubin)”;
„Obrazów malowanych w pionie, w poziomie i na odpowiednim poziomie”; „Obrazów malowanych na ogniu i obrazów malowanych na gazie”; „Obrazów malowanych
na drzewie i z drzewa, obrazów malowanych szybko, wolno i takich, których zdawać by się mogło, że nie wolno ich malować”. Autor ponad 60 wystaw indywidualnych, swoje prace prezentował na kilkuset wystawach zbiorowych.


Ireneusz Walczak, BIURO PLAM ZNALEZIONYCH, 2019, olej, akryl, płótno
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Piotr C. Kowalski, prace z cyklu OBRAZY PRZERŻNIĘTE
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Piotr C. Kowalski podczas wernisażu w Galerii Bielskiej BWA

MUZYKA MOJA MIŁOŚĆ
zanowni Państwo, karnawał – trwający
w tym roku wyjątkowo długo – można
świętować na różne sposoby. Kiedyś chodziło się na wielkie bale. Do dziś są one
organizowane w pamiętającym czasy Austro-Węgier cesarsko-królewskim Wiedniu
w luksusowych pałacach, hotelach i teatrach.
Ich liczba dochodzi do 500. Najwięcej balów odbywa się w zamku Hofburg już od
sylwestrowej nocy. Damy ubrane w długie wieczorowe suknie mają na sobie najdroższą biżuterię świata: diamenty, szmaragdy, rubiny, szafiry… Panowie zakładają smokingi lub fraki. W marynarkach nie
zostaliby wpuszczeni. Zawsze wykonuje
się tam pod okiem mistrza ceremonii kadryl z Zemsty nietoperza Johanna Straussa, który niegdyś królował także na dworze Napoleona. Z Wiedniem kojarzy nam
się przede wszystkim walc, a prawie nikt
już nie pamięta, że w XIX wieku tylko kadryl był uważany za prawdziwy taniec salonowy. A walc? Co za dzikie obyczaje, aby
kobietę łapać w talii i tańczyć w jednej parze! Nie chciano go wykonywać w Londynie czy w Berlinie. Na dworze Hohenzollernów był zakazany do końca XIX wieku.
Angielski książę Devonshire stwierdził, że
nigdy się nie ożeni z kobietą tańczącą walca, a ponieważ damy dworu wybrały właśnie ten taniec, a książę dotrzymał słowa –
więc umarł jako stary kawaler.
Obecnie najsłynniejszy Bal w Operze
Wiedeńskiej odbędzie się 20 lutego. Organizowany jest zawsze pod koniec karnawału, z udziałem prezydenta i premiera
Austrii, a także specjalnych gości z całego
świata. W tym roku promowali to wielkie
wydarzenie muzyczno-towarzyskie Aida
Garifullina i Piotr Beczała. Garifullina
pochodzi z rodziny Tatarów w Rosji. W
2013 roku zwyciężyła w najsłynniejszym
na świecie konkursie Operalia, a obecnie
jest gwiazdą Wiener Staatsoper, śpiewając też w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu
czy Berlinie. W 2018 roku uświetniła ceremonię otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA. Piotr Beczała, Polak pochodzący z Czechowic-Dziedzic na Śląsku
Cieszyńskim, robi nieprawdopodobną karierę. Jest obecnie uważany za najlepszego tenora lirycznego na świecie, występuje na najważniejszych scenach operowych
łącznie z Metropolitan Opera. Otrzymał
mnóstwo prestiżowych nagród. Niedawno dołączyła do jego kolekcji Nagroda im.
Bogusława Kaczyńskiego (przyznana po
raz pierwszy), którą miałem przyjemność
wręczyć śpiewakowi w imieniu Fundacji
Orfeo za jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki operowej i propagowanie najwyższych wartości kultury muzycznej na świecie. Nagroda jest posrebrzana,
z pozłacaną muszką i marmurową podstawą. Została zaprojektowana przez wybitną rzeźbiarkę prof. Hannę Jelonek, dziekana ASP w Warszawie.

fot. Bwag

S

Karnawał
z Piotrem Beczałą
i Lotharsami

Opera Wiedeńska

KRZYSZTOF KORWIN-PIOTROWSKI

Bal w Operze Wiedeńskiej tradycyjnie
rozpoczyna się około 22.00, ale należy być
przynajmniej godzinę wcześniej. Pojedyncze bilety są po 315 euro, a cena wynajęcia loży waha się od 13 do 23 tysięcy euro!
Obowiązujące stroje to długie wieczorowe
suknie i fraki. Dobrze widziane są białe rękawiczki. Widownia i scena zamieniają się
w potężną salę balową.
Na niektóre wiedeńskie bale do dziś pary
dojeżdżają dorożkami. Niektórym wydaje
się to absurdalne, ale z drugiej strony taka
tradycja jest piękna i można przynajmniej
na chwilę przenieść się do czasów Franciszka Józefa i jego pięknej żony Sisi.
Można powiedzieć, że każdy ma taki
bal, na jaki go stać, albo na jaki zasłużył. Ja
uczestniczyłem z żoną w zabawie, na której
nie obowiązywały fraki ani smokingi, tylko
marynarki z krawatem lub muszką, a suknie
pań były przeróżne, od długich wieczorowych kreacji po wyzywające nowsze kroje.
Szkoda, że nie widzieli Państwo miny taksówkarza, kiedy wsiedliśmy do jego samochodu i powiedziałem: – Proszę do Wenecji. Musiałem sprostować, że chodzi o pewien lokal, a nie miasto we Włoszech. Podczas zabawy uczestniczyliśmy w koncercie
jazzowo-rozrywkowym na bardzo wysokim
poziomie. Zagrał zespół Lotharsi, którego
kierownictwo po śmierci wybitnego muzy-

ka Lothara Dziwoki przejął jego syn Dawid,
grający na fortepianie od wczesnego dzieciństwa. 8-osobowy band z dwiema wokalistkami zaprezentował niezwykle urozmaicony repertuar standardów amerykańskich
i europejskich piosenek. Kilka godzin muzyki na żywo, około 60 utworów. Nawet przeboje muzyki pop były wykonane w zmienionych wersjach, z zachowaniem rytmu, ale jazzowymi improwizacjami. Niektóre utwory
trwały dwa razy dłużej, a jednak nikogo to
nie męczyło. Wszyscy znakomicie się bawili.
Śpiewały fantastycznie: Justyna Klimek dysponująca pięknym mocnym głosem z ciemną barwą i urocza blondynka Magda Szczepankowska, śpiewająca jasnym sopranem.
Zagrali: lider, pianista Dawid Dziwoki, perkusista Daniel Dziwoki, czołowy polski gitarzysta basowy Jan Cichy, znakomity gitarzysta jazzowy i rozrywkowy Andrzej Trefon, wybitny trębacz Michał Pradela i puzonista Jakub Moroń. Całość organizowała
Maria Dziwoki, pianistka i wieloletnia dyrektorka Ogniska Muzycznego w Żorach,
które stało się prawdziwą kuźnią talentów.
Żal mi było tylko tego, że w naszym kraju niewiele jest takich miejsc, gdzie można
bez żenady się pobawić i zatańczyć w karnawale, nie słuchając prymitywnych wygłupów dj-ów, komercyjnego radia i disco
polo.
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MIĘDZY
CISZĄ
A
HAŁASEM

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Kresowianie (i nie tylko)
i poniemieckie szafy, kredensy, słoiki…
J

uż początek 1945 roku to czas, gdy ze
względów politycznych, ideologicznych,
ale także spontanicznych reakcji Polaków
wysiedlanych z byłych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej wszelkie ślady niemieckości na zajmowanych przez nich
terenach były w różnorodny sposób usuwane. Zresztą także w skali ogólnokrajowej trwał znamienny proces „odniemczania”. Tak było nie tylko na Ziemiach
Odzyskanych. Tak było także u nas, na
Górnym Śląsku, to jest w jego wschodniej części, jak i w zachodniej, czyli na
tzw. Opolszczyźnie. I oto Karolina Kuszyk, autorka znakomitej i godnej polecenia książki Poniemieckie, wydanej w minionym 2019 roku przez Wydawnictwo
„Czarne” prezentuje niezwykłe losy polskich uwikłań w owo „trudne dziedzictwo”. Konkretyzując w ową poniemiecką
rzeczywistość. Ukazuje przeżycia i skojarzenia nowych mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych z niemiecką kulturą materialną. Prezentuje tych, którzy
musieli tworzyć na tych terenach „swoje
nowe życie”. Kuszyk wręcz pisze: „Przez
wiele lat po wojnie zamalowywaliśmy
niemieckie fasady, ale i tak w co drugim domu zachowywały się rzeczy po
Niemcach: wagi Alexanderwerk, młynki do kawy, wieszaki (…), pojemniki kuchenne i cała masa innych rzeczy…”. Po
prostu niezliczona ilość przedmiotów.
Taka była rzeczywistość Ziem Odzyskanych. Ale tak było i na Górnym Śląsku,
w miejscowościach należących po 1922
roku do Niemiec. Tę rzeczywistość opisuje wielu. Choćby Julian Kornhauser, poeta i naukowiec, rocznik 1946, prezentując w swojej relacji wspomnieniowej
powojenne, rodzinne Gliwice. A z kolei profesor Stanisław Bereś, poeta i naukowiec – dodajmy wrocławianin, rocznik 1950 – pisze o owych nowych mieszkańcach, iż cały ich mikrokosmos prozy
powszedniości i ich antropologia życia
codziennego były uwikłane w szczególne związki z niemieckością. Bo życie Po-

laków w nowych realiach zostało „uformowane w obrębie przedmiotów, sprzętów, form i ducha niemieckiego”. Bywało zaś i tak, że w początkowym okresie
na tych obszarach przebywali jeszcze
niemieccy księża. A zatem reakcja Marii Pawlakowej – jednej z bohaterek filmu Sami swoi – gdy umiera babcia Leonia, jest zrozumiała, gdy widzi duszpasterza, i mówi: „Taż to przecież to ksiądz
jeszcze poniemiecki”. A jaki mógł być?
W wielu przestrzeniach jawił się jako
„jednostka” z obcego świata, wręcz świata
Antychrystów. Bo przecież na wielu obszarach wszystko było właśnie tylko poniemieckie. Dla Kresowian, jak i mieszkańców innych regionów Polski, nowo
zasiedlane przestrzenie były nie tylko
nieznane, ale często wręcz złowrogie.
Tak się jawiły. Trudno było je zaakceptować, a zatem potencjalny proces ich
oswojenia – który nastąpić przecież kiedyś musiał – był jednak nader powolny.
Wszystko wokół szokowało. Przypominam sobie wiele przykładów z badań
etnograficznych, realizowanych jeszcze
w czasie studiów. Oto przykład zapisu
z lat 70. ze wsi koło Ząbkowic Śląskich:
„Raz ja, młody taki, już po ślubie, przyszedł do domu po wypiciu bimberku.
Oparł się o stół, taki wielki. Po plecach
ciarki mi przeszły. Pomyślał ja, że tu na
pewno jakiś Niemiec też się mógł tak
podeprzeć; może jego syn jak z frontu
przyjechał tak zrobił, a u nas koło Drohiczyna do ludzi strzelał. Mogły też przy
tym stole być niemieckie chrzciny, wesela, konsolacje…”. A co stało się dalej?
Bohater zdarzenia i domownicy uznali,
że stół muszą wszyscy „pozbawić złego”.
Zatem trzeba było dokonać symbolicznego gwałtu. Na początku domownicy
po kolei „bili” go batem. Potem stół pokropiono wodą święconą, a potem odbyła się wspólna modlitwa; i rozpoczęła się jego nowa egzystencja. A z kolei
mieszkanka Wrocławia bała się wkładać
ubranka dzieci do szuflad kredensu. Dla-

czego? Bo w nich mógł jeszcze „siedzieć
niemiecki czort”. Z pomocą przyszła dopiero sąsiadka. Odprawiła jej tylko znane zabiegi magiczne i zagrożenie minęło. A dawna mieszkanka Lwowa wspominała mi w latach 90. pierwszy dzień
w swoim nowym zabrzańskim mieszkaniu. Klękła, ale do „niemieckiego krzyża modlić się nie mogła”. Wtedy jej mąż
zawiesił obok „święty obraz z domu rodzinnego”. Powoli domownicy przyzwyczaili się, ale nadal poniemiecki krzyż wywoływał rozterki. Bo – „I zdjąć nie można, i jakiś taki dziwny on był. Chrystus
niby nasz, no jednak niemiecki…”. Aby
zatem to, co niemieckie, nie zagrażało,
dokonywano swoistego „gwałtu symbolicznego”. Proces zatem akceptowania owych obcych mebli i sprzętów był
stopniowy, ale trwał. Po prostu wszystko to, co poniemieckie, trzeba było pozbawić związków z poprzednimi właścicielami. Ale ów proces przyjmował czasem inny charakter. Dotyczyło to pełnych
zabobonu kobiet, ale też kategorycznie
zaradnych. Obawiano się napadów niemieckich band, co podsycała propaganda. W związku z tym relacja spod Barda
Śląskiego: „W domu zostały słoiki z mięsem. Mój kazał je wyrzucić, bo na pewno zostały przez Niemców zatrute (…).
U wszystkich były. To wtedy my się kobiety dogadały. No i te słoiki niby rozwalały (…). Potem to mięso na stole było.
My mówiły, że od Ruskich my je kupowali”. Jakże zatem znamienne są wypowiedzi: „A tak pomyśleć, żeby zwykłe
Niemce jedzenie truli?”. Dziś owe wspomnienia zapadają w niepamięć. Powoli odchodzą uczestnicy owych pierwszych spotkań z niemieckością. Kolejne pokolenia przesiedlonych mają już
inny stosunek do tego dziedzictwa. Bo
jest on już trwałym elementem ich świata, wywołującym często sentymentalne
skojarzenia z życiem przodków, nie tylko pionierów na nowych polskich kresach zachodnich.
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iespełna 60-tysięczne Piekary Śląskie
w roku 2006 stały się nieoczekiwanie
stolicą Europy! Sławny amerykański gitarzysta Vernon Reid, założyciel i lider grupy
rockowej Living Colour, przyleciał wówczas
zza oceanu na koncertowe tournee, obejmujące występy w kilku wybranych stolicach państw europejskich – Wiedniu, Berlinie, Pradze, Warszawie i Budapeszcie. Zamiast do Budapesztu trafił on jednak… do
kameralnego klubu muzycznego „Andaluzja”
w Piekarach Śląskich. W efekcie górnośląskie miasto znalazło się na prestiżowej trasie koncertowej artysty podróżującego po
stolicach Europy.
Ówczesny występ Reida w Polsce był rezultatem osobistych starań rockowego zapaleńca, Piotra Zalewskiego, który od 15
lat z dużym powodzeniem i rzadko spotykaną pasją kieruje piekarską placówką muzyczną. Koncertowały w niej m.in. znakomite grupy rockowe z całego świata – Animals & Friends, Ten Years After, Iron Butterfly, Cactus, Wishbone Ash, a także inni
sławni artyści, jak Big Joe Turner czy Fish.
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W jaki sposób udało się Panu ściągnąć
rockowego gwiazdora z USA do „Andaluzji”? – zapytaliśmy dyrektora klubu.
Piotr Zalewski: Planowany koncert Reida
w stolicy Węgier nie doszedł do skutku, bo
tamtejsi organizatorzy imprezy nie potrafili sprostać wymaganiom. Menadżer artysty
wystawił więc koncert na sprzedaż w trybie
„last minute”. Skorzystałem z fantastycznej
okazji i przystąpiłem wraz ze swoimi współpracownikami do rozmów z Amerykanami.
Zakończyły się one bardzo pomyślnie. Reid
wystąpił w „Andaluzji” na preferencyjnych
warunkach (uzyskałem spory rabat finansowy). Klub pękał dosłownie w szwach. Publiczność dopisała w stu procentach.
Kim Pan jest z zawodu? Czyżby animatorem kultury?
Moja zawodowa biografia jest nietypowa.
W młodości uczęszczałem do Technikum
Ogrodniczego w Bielsku-Białej, a następnie ukończyłem Akademię Rolniczą w Krakowie. Z wykształcenia jestem dyplomowanym ogrodnikiem. Początkowo pracowałem
w swoim zawodzie, ale potem zająłem się
muzyką. Zawsze uwielbiałem bluesa i klasycznego rocka. Mam w domu duży zbiór
płyt winylowych. Od czasów młodości (urodziłem się w 1958 roku) jeździłem na liczne
koncerty rockowe w Polsce i za granicą. Pod
koniec lat osiemdziesiątych prowadziłem
prywatny sklep płytowy w Starym Chorzowie. Doszedłem wtedy do wniosku, że warto
poszerzyć swoje kwalifikacje. Ukończyłem
studia podyplomowe na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (zarządzanie placówkami
oświatowymi i kulturalnymi).
Z jakim ostatecznie efektem?
W lipcu 2004 roku przystąpiłem do udziału
w konkursie, który miał wyłonić dyrektora
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Pomimo
zwycięstwa w zaciętej rywalizacji nie objąłem tego stanowiska. Prezydent Zabrza unieważnił konkurs, uzasadniając swoją decyzję

fot. Ryszard Filla

N

Piotr Zalewski (z prawej) w rozmowie z autorem

Rockowe zwierzenia
dyplomowanego
ogrodnika
ZBIGNIEW LUBOWSKI

tym, że ja nie gwarantuję oczekiwanego poziomu działalności DMiT. Pod koniec 2004
roku wystartowałem więc w ogłoszonym
przez prezydenta Piekar Śląskich konkursie
na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury
„Andaluzja”. W sumie było 10 kandydatów.
Tym razem mi się powiodło. Z dniem 1 stycznia 2005 roku zostałem szefem tej placówki.
Czym Pan ujął komisję konkursową?
Zaproponowałem, by „Andaluzja” stała się
alternatywą dla Miejskiego Domu Kultury
i powiązanego z nim Radia Piekary (88,7
MHz). Uważałem, że placówka nie powinna
propagować tzw. szlagrów śląskich, bo to jest
domena piekarskiej rozgłośni i nie ma sensu
dublowania jej działalności. W swojej ofercie napisałem, iż zamierzam aktywnie popularyzować ambitne nurty muzyki rozrywkowej – rock progresywny, blues, jazz, adresując je do ludzi o rozbudzonych zainteresowaniach muzycznych. Wiedziałem bowiem
doskonale, że w Piekarach Śląskich nie ma
ani teatru, ani sceny operowej czy operetkowej. Uznałem, iż w takiej sytuacji „Andaluzja” winna być jedyną w mieście placówką
kultury wyższej. Takie założenie programowe realizuję konsekwentnie do dziś.
Skąd się w ogóle wzięła hiszpańska nazwa klubu?
W latach 1911–1999 istniała Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja” (przedtem –
Andalusiengrube) w dzielnicy Piekar Śląskich o nazwie Brzozowice-Kamień. Kopalnia miała swój Zakładowy Dom Kultury.

W latach dziewięćdziesiątych na fali przemian ustrojowych uległ on przekształceniu
w Ośrodek Kultury „Andaluzja”. Obiekt mieści się po dawnemu przy ul. Oświęcimskiej
45. Od ponad 20 lat jest samorządową placówką kultury, finansowaną w dużej części ze
środków budżetu miejskiego Piekar Śląskich
(dotacja stanowi obecnie ok. 60% łącznych
kosztów utrzymania i działalności klubu).
Ciekaw jestem, czy rodzina podziela
Pańskie zainteresowania muzyczne…
Zupełnie nie. Powiem nawet szczerze, że
rozwiodłem się z żoną, bo po kilku latach
małżeństwa powiedziała mi dobitnie: albo
koncerty rockowe albo ja. Odparłem bez
wahania: kochanie, sama dokonałaś wyboru. Podobnie jest z moim synem, który ma
całkiem odmienne zainteresowania muzyczne. Blues i klasyka rocka mało go obchodzą.
Czy organizując koncerty rockowe w „Andaluzji” kieruje się pan wyłącznie swoimi prywatnymi upodobaniami muzycznymi?
Gdybym tak postępował, to w klubie „na
okrągło” koncertowałaby Greta van Fleet,
amerykańska grupa rockowa, porównywana niejednokrotnie z kultowym zespołem
Led Zeppelin (1968–1980). Starałbym się
też w takim przypadku o częste przyjazdy
do „Andaluzji” Jimmy’ego Page’a czy Roberta Planta – żyjących muzyków LZ, a zarazem
moich prywatnych idoli rockowych. Podstawą działalności klubu nie mogą być jednak
tylko osobiste gusty muzyczne szefa placów-
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ki. Mam do dyspozycji świetny 10-osobowy su muzycznego w „Andaluzji”. Od roku 2009
zespół fachowców, znających się doskonale datują się zaś koncerty z cyklu „Progresywna organizowaniu atrakcyjnych koncertów. na Andaluzja”, stanowiącego formę prezenKto za każdym razem dopina szczegó- tacji ambitnych zespołów rockowych. Trudły biznesowych kontraktów zawiera- no wymienić wszystkie z nich. Każda z tych
nych z artystami zapraszanymi do klu- imprez była na swój sposób emocjonująca.
bu? Wymaga to przecież perfekcyjnej Kto z występujących w klubie bluesmaznajomości języka angielskiego.
nów czy rockmanów wzbudził najwiękJa posługuję się językiem niemieckim i tyl- sze (rekordowe) zainteresowanie puko w ograniczonym stopniu – angielskim. bliczności?
Ale jedna z moich współpracownic w „An- Wydaje mi się, że Ian Paice – brytyjski perdaluzji” biegle mówi po angielsku. Jest ona kusista ze słynnej grupy rockowej Deep Purniezastąpiona w telefonicznych rozmowach ple. Zagrał on w „Andaluzji” wspólnie z polz menadżerami poszczególnych artystów, skimi muzykami z zespołu Free Blues Band
a niekiedy – z samymi artystami.
ze Szczecina. Było to w październiku 2005
Jak kształtują się ceny biletów na kon- roku. Zainteresowanie koncertem było tak
certy? Ile miejsc siedzących jest w „An- duże, że sala z największym trudem pomiedaluzji”?
ściła wszystkich chętnych. Do Piekar Śląskich
Bilety kosztują od 50 do 120 zł. Jednorazo- przyjechał nawet autokar z fanami z Białewo może wejść do klubu 290 osób. Istnie- gostoku. Wszystkie miejsca siedzące w klują tu skromne warunki, ale jeszcze bardziej bie były zajęte, a mnóstwo ludzi stało. Potem
wzmagają one – w mojej ocenie – niezwy- się dowiedziałem, że przed klubem pojawikłą atmosferę panującą w trakcie koncertów. ło się sporo „koników” z biletami o dość wyW okresie minionych 15 lat przyjeżdżali do sokich cenach. Paice był zadowolony z przenas liczni miłośnicy bluesa i rocka nie tyl- biegu koncertu. Bardzo pozytywnie wypoko z Górnego Śląska, ale i z Krakowa, Opo- wiadał się o umiejętnościach szczecińskich
la, Wrocławia, Częstochowy, Kielc, Bielska- muzyków.
-Białej, a także z Niemiec, Czech, Słowacji, Czy przy okazji „andaluzyjskich” konAustrii, Węgier i Ukrainy. Jeden z naszych certów przydarzyły się może też niestałych bywalców powiedział mi kiedyś, że miłe zdarzenia?
„Andaluzja” ma w sobie niepowtarzalny urok.
Która z imprez w minionym 15-leciu
dostarczyła Panu szczególnych emocji
artystycznych?
Niełatwo wskazać. Było przecież wiele takich
imprez. Pamiętam, że bardzo ciekawe były
Piekarskie Wieczory Bluesowe. Gościliśmy tu
wtedy wybitnych bluesmanów z Polski (Kasa
Chorych, Nocna Zmiana Bluesa, RSC) i innych krajów europejskich, jak również zza
oceanu. Kilkukrotnie grał u nas nieżyjący
już dziś Jan Skrzek. Wystąpił on z towarzyszeniem znanej formacji bluesowej „Krzak”.
Koncertowali również obaj bracia Skrzekowie – Józef i Jan. Ich wspólny występ w klubie został zarejestrowany na żywo. Na rynku
ukazała się potem płyta nosząca oryginalny
tytuł „Dwa braty” – zapis żywiołowego popi- Wishbone Ash

Nie brakowało ich. Życie płata przecież różne figle. W trakcie próby technicznej przed
koncertem – jeden z muzyków legendarnej
grupy amerykańskiej Iron Butterfly oświadczył niespodziewanie, że nie zagra wieczorem
w klubie, jeśli nie będzie miał wymaganych
kolumn odsłuchowych na scenie. Impreza
w październiku 2010 roku zawisła – jak to
się mówi – „na włosku”. Sprzęt został ostatecznie dowieziony na sygnale. Zdążyliśmy
w ostatniej chwili.
A miłe niespodzianki też bywały?
Oczywiście. W listopadzie 2010 roku wystąpiła u nas sławna grupa brytyjska Wishbone
Ash pod wodzą basisty Martina Turnera. Na
moją prośbę zagrała piękną nastrojową balladę Everybody needs a friend, choć początkowo nie miała nawet tego utworu w swojej koncertowej set-liście. Przekonał ich mój
argument, że przy urzekających dźwiękach
tej lirycznej ballady poczęto …tysiące dzieci.
Gdy ją usłyszałem na żywo, wraz ze specjalną dedykacją dla mnie, to byłem po prostu
szczęśliwy. Przy okazji chcę dodać, że 4 lata
później koncertował w „Andaluzji” inny zespół pod nazwą Wishbone Ash. Była to formacja gitarzysty Andy’ego Powella. Obaj panowie – Turner i Powell – grali kiedyś wspólnie w najsłynniejszym składzie Wishbone
Ash, ale potem ich drogi się rozeszły. „Andaluzja” była – jak wieść niesie – jedynym
miejscem na świecie, w którym pojawiły się
oba wcielenia tej grupy rockowej.
Jeśli dobrze sobie przypominam, to w minionych latach grali tu też m.in. rockowi
artyści wsławieni udziałem w pamiętnym festiwalu Woodstock w 1969 roku.
To prawda. W klubie wystąpiły sławne grupy Ten Years After (brawurowa wersja blues-rockowego utworu I’m going home) oraz
Iron Butterfly. Koncertował tu również gitarzysta i wokalista – Miller Anderson, który
w 1969 roku wchodził w skład zespołu Keef
Hartley Band. Rzadko który klub może się
chyba poszczycić koncertowymi wizytami tylu artystów znanych z historycznego
uczestnictwa w Woodstock.
Trafiłem tu, bo od lat krąży opinia,
iż „Andaluzja” (www.okandaluzja.pl)
jest niepowtarzalna. Klubowi i Panu
życzę tysiąca najpiękniejszych koncertów.
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Naprawdę czujesz się aktorem histeryczno-panicznym?
Mam przed każdą premierą takie odczucie, że to jest moja ostatnia sztuka.
Koszt pracy jest zawsze tak ogromny,
że myślę wtedy o końcu. Tak miałem
po Osach w reżyserii Iwana Wyrypajewa w warszawskim „Och-Teatrze”. Przebrnąłem psychicznie Wujaszka Wanię,
który był moim pierwszym gościnnym spektaklem i bardzo dużym wyzwaniem. Zresztą tego samego reżysera. Ale po Osach powiedziałem do żony,
że to moja ostatnia sztuka.
Z czego to wynika?
Trudno powiedzieć. To się ciągnie za
mną już od szkoły średniej, w której też
występowałem w jakichś przedstawieniach. Ja nie potrafię odpuścić. Ostatnio Basia Lubos powiedziała mi, że czeka na taką próbę, na którą przyjdzie reżyser i powie, żebyśmy zrobili sobie coś
lajtowo, na spokojnie, luźno i ja to rzeczywiście zrobię, że nie będę stuprocentowy. Ale ja nie umiem inaczej. I dlatego właśnie, że koszt psychiczny jest
tak wielki, moje zmęczenie jest jeszcze
większe. Nie daję sobie czasu na odpoczynek, a także na dystans – na przykład, że mogę zrobić coś źle.
Trochę to dziwne, bo nie powinieneś
mieć powodów do niepokoju. Twoje role są zawsze przynajmniej dobre,
otrzymujesz za swoją pracę nagrody,
przybywa Ci wielbicieli. To nie są dla
Ciebie dowody na rzetelność?
A mnie ciągle przyświeca piłkarskie
powiedzenie – „Jesteś tak dobry, jak
twój ostatni mecz”. Często zastanawiam się, co powoduje, że coś jest dobre? Skąd się bierze to, że wychodzi się
na scenę i ktoś mówi, że to jest w porządku? Wierzę w to i chcę wierzyć, że
każdy, kto przychodzi do teatru, robi
swoją rolę „na sto procent”, bo chce ją
zrobić jak najlepiej. Bez tego ani rusz.
Ale zawsze jest jakiś lęk, że coś może
się nie udać…
Rozmawiamy w Kawiarni Fotograficznej. Przez okno widać gmach Teatru
Śląskiego. Często na niego spoglądasz….
Lubię na niego spoglądać, a jeszcze bardziej lubię w nim grać.
A grasz już w nim od dziesięciu lat…
Związek z Teatrem Śląskim to najlepsza
decyzja mojego życia. Kilka lat temu
nie wyobrażałem sobie nawet, że ktoś
będzie chciał przyjść do tego teatru, by
zobaczyć na scenie Darka Chojnackiego, chłopaka z Zabrza, z Kończyc. Zaczynałem we Wrocławiu. W Teatrze
Pieśń Kozła. Musiałem podjąć trudną decyzję o rezygnacji. Wróciłem na
Śląsk. Były momenty, że zastanawiałem się nad powrotem do Wrocławia,
gdyż możliwości na Śląsku nie było
zbyt dużo.
A jednak trafiłeś do Teatru Śląskiego…
Zaangażował mnie Tadeusz Bradecki,
ówczesny dyrektor.

Stworzony
z miłości do Śląska…
Z DARIUSZEM CHOJNACKIM, aktorem teatralnym i filmowym, związanym z Teatrem Śląskim im. S. Wyspiańskiego
w Katowicach, rozmawia GRZEGORZ ĆWIERTNIEWICZ

Jak oceniasz tę dziesięciolatkę?
Teatr Śląski utwierdził mnie w postanowieniach, które podjąłem na drugim roku szkoły teatralnej. Obiecałem
sobie wtedy, że nigdy nie będę obrażał
się na małe role i nie będę uczestniczył
w kłótniach, które miałyby ról dotyczyć.
Obiecałem sobie, że nie będę narzekał.
Poznałem tutaj wielu aktorów, którzy
do dzisiaj są dla mnie artystycznymi drogowskazami. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ukształtowali mnie
właśnie aktorzy śląscy. Rozwinęli mnie
i aktorsko, i duchowo. Myślę tu nie tylko o tych najstarszych, ale również o moich rówieśnikach. Mam ogromną przyjemność z grania z aktorami, którzy też
w swoim czasie podjęli decyzję, że będą
grali właśnie w tym miejscu, a przecież
mogli wyjechać i budować karierę w innych częściach Polski. Mam tu swoich
mistrzów. To oni nauczyli mnie ciężkiej,
czasem katorżniczej pracy, bez żadnego
narzekania. To jest jedyna słuszna dro-

ga w tym zawodzie. Ona może kosztować
psychicznie bardzo dużo, ale jest słuszna.
Kogo więc zaliczasz do swoich mistrzów?
Bezwzględnie Ewę Leśniak. Kocham
ją całym sercem. To jest kobieta, która potrafi mnie skrzyczeć i powiedzieć: „Weź tego Wujaszka… Jedź do
tej Warszawy. Doświadczaj. Dasz radę”.
Na pewno Grażynę Bułkę. Grzegorza
Przybyła. To jest aktor niepowtarzalny. Na skalę krajową. Gra zawsze „na
tysiąc procent”. Poświęca roli bardzo
dużo. I tej małej, i tej wielkiej. Wiesława Sławika. Jako dojrzały facet, pokazuje mi za każdym razem, jak być
młodym na scenie. Adama Baumana.
Czerpałem z jego warsztatu, intuicji
i emocjonalności. Barbarę Lubos. Z
nią każde spotkanie na scenie jest „jakieś”. My się żremy, kłócimy, kochamy.
Zawsze jest „jakoś”. Wszystko dla dobrego aktorstwa.
Twoja żona, Agnieszka Radzikowska,
również jest aktorką. Oboje pracuje-

cie w tym samym teatrze. Często występujecie w tych samych przedstawieniach. Ciekawa to sytuacja.
Bez Agi nigdy nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Ona wspiera,
ona recenzuje, ona znosi rozstania.
Jest wytrwała w trzymaniu naszej rodziny, a nie oszukujmy się – nie jest łatwo, kiedy we dwoje jest się aktorami.
Ale myślę, że mamy do siebie ogromne zaufanie i wiemy, że największym
naszym celem jest rodzina, że najważniejsze są dzieci. I to pomaga nam nie
zwariować. Najpierw my, potem sztuka, pasje i tak dalej. W tym zawodzie
najłatwiej wszystko i wszystkich zostawić, schować się za sztuką… Próbujemy to ciągle odwracać.
Czym jest więc to dobre aktorstwo?
Nie potrafię go zdefiniować. Wciąż doświadczam go na nowo. Wiem jedno –
każdy rodzaj aktorstwa jest potrzebny.
Podobnie jak potrzebny jest każdy rodzaj teatru.
Ale jakaś aktorska idea Ci chyba przyświeca?
Jestem aktorem po to, żeby dawać życie postaciom.
Ożywiasz je jednak według siebie. Przepuszczasz je przez siebie, przez swoje
widzenie świata…
I przez swoją charyzmę. Uważam się
za aktora intuicyjnego. Najpierw idę
za emocją, później dołączam intelekt.
Podobnie, jak Grażyna Bułka i Barbara
Lubos. Wspólnym mianownikiem waszego aktorstwa jest intuicja. Z tego aktorstwa intuicyjnego rodzi się „prawda”. Czyni was ona aktorami wyjątkowymi, tworzącymi wyjątkowe kreacje
w wyjątkowym miejscu. Do tego dochodzi naturalnie warsztat.
Ten rodzaj aktorstwa jest piękny, ale może
być również przekleństwem. Wydaje mi
się, że jestem zależny od tzw. trzeciego
oka. Może nim być reżyser. Ja oddaję
wszystkie swoje emocje, całe serducho.
Wskakuję do swojej postaci „na główkę”. Cały. Mogę się w niej utopić. Reżyser musi mnie uważnie obserwować.
I w razie czego – wyciągnąć. A jak się
utopimy, to razem. Czasem można byłoby dodać więcej intelektu, ale wtedy
mógłby on zaszkodzić prawdzie. Kontrolowanie się nie do końca jest dobre.
Aktorstwu intuicyjnemu można oddać się bez reszty, kiedy ma się bezgraniczne zaufanie do reżysera.
Tak. Ale uważam, że można się łatwiej
przewrócić. Jak ma się dobry tekst,
wskakuje się i nie ma żadnego problemu. Ale jeśli ma się zły tekst i się wskoczy, jest się bez szans. I wtedy intelekt
może wiele podpowiedzieć…
Wspomniałeś, że karierę rozpocząłeś
we Wrocławiu…
Od Ad Spectatores i spektakli w reżyserii Macieja Masztalskiego. To, co imponowało mi w Ad Spectatores, to świetny,
ludzki klimat. Masztalski potrafił taki

stworzyć. Zapraszał do współpracy osoby, które się genialnie w tym klimacie
odnajdowały, ale i same go kształtowały. Za moich czasów teatr ten tworzyli sami młodzi ludzie. Pełni pasji, pełni poświęceń. Gotowi pracować przez
całą dobę – w zimnie i za małe pieniądze. W różnych miejscach. Tak – siłą
tego teatru była młodość.
Później był wrocławski Teatr Pieśń Kozła i spotkanie z Grzegorzem Bralem…
Na czwartym roku szkoły teatralnej Bral
zaprosił mnie do współpracy. Bardzo
mnie ona zbudowała. Bez Teatru Pieśń
Kozła nie byłbym tym, kim jestem. To
był krok milowy. Strasznie cierpi polski teatr instytucjonalny na tym, że rezygnuje z duchowości „pogrotowsko-gardzienickiej”. Ale z drugiej strony teatr „pogrotowsko-gardzienicki” odcina
się od instytucji, uważając ją za coś niedobrego. W konsekwencji tracą i jedni,
i drudzy. U Brala nauczyłem się czułości na ciało, na partnera, na energię sceniczną. Dlatego zawsze staram się robić dookoła siebie dobry klimat, polegający na szerzeniu dobra i miłości scenicznej między postaciami.
Dyplom zrobiłeś pod kierunkiem Krzesisławy Dubielówny. Zagrałeś Zbyszka
w Moralności Pani Dulskiej…
Krzesisława Dubielówna potrafiła nas
ustawić do pionu. Zwłaszcza tych, którym przychodziły do głowy różne głupoty po wyrwaniu się z domu czy zachłyśnięciu się artystycznym światem…
Aktorstwo, starsi koledzy… Wow! „Człowieku, wyjdź z sali, naucz się tekstu
i przyjdź za pięć minut. A jak nie, to
cię wyrzucę. Czy to jest jasne?” – mówiła. To była kobieta, która pomimo tego
że miała wielkie serce, potrafiła przywołać do porządku. Wiele jej zawdzięczam. To jeden ze skarbów spotkanych
na drodze, na drodze do zawodu.
Leszek Pułka napisał w jedynej pospektaklowej recenzji, że grałeś bardzo serio. Już wtedy zapowiadałeś się na aktora, dla którego jedną z wartości artystycznych będzie prawda.
Wrocławska szkoła jest właśnie taką
szkołą. Szkołą prawdy. Trafiłem na genialny rok. To były fantastyczne spotkania z fantastycznymi ludźmi. We Wrocławiu nauczyłem się rzetelności i wiarygodności – tego, że postać musi być
prawdziwa.
Nie zdecydowałeś się, żeby zostać we
Wrocławiu.
Wyjechałem z dnia na dzień. Po trzech
latach w Pieśni Kozła stwierdziłem, że
muszę iść dalej. Obawiałem się, że jeśli
zostanę, to już na całe życie, a dotychczasowa formuła teatru już się dla mnie
wyczerpała. Dała mi dużo, ale już się wyczerpała. Myślałem jeszcze, że porozumiem się z Krzysztofem Mieszkowskim
i zostanę aktorem Teatru Polskiego, ale
on udawał, że mnie nie rozpoznaje…
Na weekend przyjechał do Wrocła-

wia mój przyjaciel. Kiedy odprowadzałem go do samochodu, powiedziałem,
żeby poczekał chwilę, bo chcę powiedzieć moim znajomym, że wracam na
Śląsk. Zabrałem najpotrzebniejsze rzeczy i wyjechałem. I już tam nie wróciłem… I nigdy nie żałowałem.
Czekano na Ciebie na Śląsku?
Nie chcieli mnie w Teatrze Nowym w Zabrzu. O angażu w Teatrze Śląskim, jak
już wspomniałem, nawet nie myślałem.
Wydawało mi się, że jestem bez szans.
W Bielsku-Białej spotkałem się z Talarczykiem, wtedy dyrektorem Teatru
Polskiego, ale powiedział mi, że szuka
amanta (śmiech). Zacząłem pracować
jako stróż na targu, na Załężu. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Mateusz, mój przyjaciel z Zabrza, namówił
mnie, żebym zawiózł chociaż do Katowic
papiery. Pojechałem do Bradeckiego zupełnie obojętny i zrezygnowany. Chciałem mieć to za sobą. Zrobiła na nim wrażenie moja współpraca z Teatrem Pieśń
Kozła. Po miesiącu zadzwonił do mnie,
żebym zrobił zastępstwo w Romeo i Julii. I cała machina ruszyła…
Czy Śląsk Cię w jakimś stopniu ogranicza? Nie chciałeś stąd nigdy uciec?
Wręcz przeciwnie. Śląsk dodaje mi
skrzydeł. Mam coraz większą chęć jeszcze większego się tutaj zakotwiczenia.
Wyrypajew nawet ostatnio powiedział
mi, że ten korzeń tożsamościowy mam
wbity na długość tysiąca metrów pod
ziemią. Chcę mieszkać na Śląsku. A Katowice są moją stolicą.
Pochodzisz z Zabrza. Przeczytałem, że
Zabrze-Kończyce to dla Ciebie miejsce mistyczne.
Jestem tam prawie codziennie. Tam jest
mój dom rodzinny. Tam mieszkają moi
rodzice. Tam jest moje okno na świat.
I jaki świat z tego okna widzisz?
Mam przyjaciela, Janka Oslislo, syna
jednego z najwybitniejszych grafików
– Mariana Oslislo, byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych. Oni mieszkają
w Kończycach, przy ulicy Paderewskiego. Jednym z widoków, który towarzyszył mi przez całe dzieciństwo i życie
młodzieńcze, był widok z pokoju Janka, z którego patrzyliśmy na główną
ulicę – Kończycką. Staliśmy w oknie
i słuchaliśmy godzinami muzyki. Ustalaliśmy, jak będzie wyglądało moje aktorstwo i jak będzie wyglądała jego reżyseria. Niedaleko był park i familok.
Znam każde światło, które padało na
niego przez te wszystkie lata. Drugim
widokiem był kościelny ołtarz. Mieszkałem naprzeciwko kościoła. To mój
początek świata.
Teatr wygrał jednak z muzyką.
Teatr nie jest w moim przypadku na
pierwszym miejscu. Na pierwszym
miejscu jest muzyka. Muzyka jest moim
sposobem na rolę.
Zastanawiałeś się kiedyś nad istotą
śląskości?
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Już od paru lat dochodzę do wniosku,
że nie potrafię jej określić. To u mnie
znowu sprawa intuicji. Budzę się rano
i wiem, że jestem cały stworzony z miłości do Śląska, do szybów, do familoków, do Matki Bożej, do zakładów, do
ulic, do twarzy tych wszystkich ludzi,
do dzielnic, do górników, do utraconych przyjaciół moich rodziców. Wyssałem to po prostu z mlekiem mamy.
Ma też na to duży wpływ tożsamość
ojca – górnika z czarnymi oczami. Pamiętam stres matki, kiedy długo nie
wracał do domu, kiedy zastanawialiśmy się, czy wróci.
Stoisz na stanowisku, że nie ma gwary śląskiej, że jest język śląski.
Tak. Dla mnie śląskość to również język śląski. Nie gwara. A język śląski.
Chcemy go rozwijać. Chcemy, żeby to
co zapisane jeszcze rozpisywać, żeby
nie przepadło.
Chcemy go rozintelektualizować.
Chcemy go rozhulać. Pamiętam, że kiedy byłem w szkole podstawowej, język
śląski był wstydliwy. Jeśli chciało się być
z lepszej rodziny, nie można było mówić po śląsku. Mój ojciec wpoił mi, że
powinienem być dumny z tego, skąd
jestem i z jakiej rodziny się wywodzę.
A wywodzę się z rodziny robotniczej,
z rodziny górniczej. Powtarzał, że wcale nie jestem kimś gorszym i żebym nie
dał sobie wmówić przez bogatych ludzi,
którzy też wywodzą się z takich rodzin,
ale im się udało osiągnąć dużo więcej,
że jestem kimś gorszym. Matka jednego z moich kolegów zabroniła mu się
ze mną kolegować, bo pochodziłem ze
śląskiej rodziny. Do końca podstawówki mówiłem tylko po śląsku. W takim
duchu zostałem wychowany. Nie wstydzę się tego, że „godom”.
Spektakl to gra zespołowa. Uczyłeś
się tej gry na… boisku.
Miałem zostać piłkarzem. Ubzdurałem sobie, że jak nie będę do szesnastego czy siedemnastego roku życia
grał w ekstraklasie, to rezygnuję z treningów. Wróciłem do domu i powiedziałem – koniec. Ojciec nie odzywał
się do mnie chyba przez rok. Energia
sceniczna jest w pewnym sensie energią boiskową. Uważam, że jedną z najczystszych form teatru jest stadion.
Tam dzieją się najprawdziwsze emocje.
Długo słuchałem stadionu. Długo słuchałem jego reakcji. Do tej pory jeżdżę z tatą na mecze Górnika Zabrze.
To dla mnie ważna część teatru.
Grałeś w przedstawieniach wielu znakomitych reżyserów – Magdaleny Piekorz, Jacka Głomba, Radosława Rychcika, Piotra Cieplaka, ale prawdziwych
Ślązaków grałeś tylko u prawdziwego
Ślązaka – Roberta Talarczyka…
Grając po śląsku, gram w swoim języku.
Jest mi łatwiej. Śląskość to moja natura.
Wszystkie te spotkania przy pracy nad
przedstawieniami śląskimi dodały mi

pewności siebie. Robert zna ten świat
i wie, o czym chce mówić. Ma różne
okresy. Teraz na przykład się ze Śląskiem kłóci. I to jest piękne. Jest artystą, a artysta musi prowokować.
Piąta strona świata według powieści Kazimierza Kutza to Twój aktorski popis…
Dostałem od Roberta Talarczyka ogromne zaufanie. Ten spektakl ustawił mnie
na zupełnie innych torach aktorstwa.
Nie ma co ukrywać. W szkole aktorskiej wyzwania były duże, ale to po
jej ukończeniu zaczyna się prawdziwe życie zawodowe. Propozycję dużej
roli można dostać szybko, ale też można się jej nie doczekać. Rola Bohatera wydawała mi się prawie niemożliwa
do wykonania. Po przeczytaniu tekstu,
trzy dni siedziałem w domu i powtarzałem sobie, że jest ona nie do ogarnięcia. I psychicznie, i fizycznie. Zaufałem Robertowi, Robert zaufał mnie,
a obaj zaufaliśmy Kutzowi. Premiera
wrzuciła mnie do zupełnie innej szuflady – wewnętrznej, duchowej. Zrozumiałem wtedy, czym jest aktorstwo.
Nauczyła mnie spokoju, a także pokazała, że wielkie wyzwania nie muszą
powalać. Nauczyłem się, jak rozkładać
akcenty na całą rolę. A przede wszystkim – jak zrobić dużą rolę.
Spektakl stał się też poniekąd Twoją trampoliną…
Zdecydowanie. I zawodową, i psychiczną.
Przy tej okazji poznałeś też Kazimierza Kutza.
Pierwsze spotkanie było trudne. Przyjechał do nas na próbę i nas zbluzgał.
Postawił mnie przed sobą na dwie
godziny. Mówiłem sześć zdań, a on
mnie rypał równo. To było cenne doświadczenie. Nie dawałem sobie jednak w kaszę pluć.
Lubisz grać Ślązaków?
Kocham!
Prawie trzy lata temu podbiłeś Warszawę rolą Iwana Wojnickiego w Wujaszku Wani w reżyserii Iwana Wyrypajewa, granym zresztą do dziś Teatrze Polskim. Spotkałeś się w Andrzejem Sewerynem, Maciejem Stuhrem,
Teresą Budzisz-Krzyżanowską i Karoliną Gruszką…
Do dziś pamiętam pierwszą próbę.
Początek był trudny. Byłem wystra-

szony. Przyjechałem do mistrzów słowa. I w dodatku jeszcze Czechow. Seweryn ukomplementował Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Macieja Stuhra,
Karolinę Gruszkę, a do mnie powiedział – „Witamy, Darku, co ja mam ci
powiedzieć? Cała Warszawa zastanawia się, kto to jest ten Darek Chojnacki. Wszyscy przyjdą zobaczyć…”. Na
drugą próbę przyszedł już z rozpracowanym tekstem, z zaznaczonym każdym ważnym słowem... Dużo dało mi
spotkanie z Maćkiem, Karoliną i Iwanem. Ten spektakl to był w moim życiu swoisty przełom. Cieszę się, że go
zrobiłem. Ale chciałem wrócić na Śląsk.
Uświadomiłem sobie, że ja wcale nie
muszę być coraz wyżej i wyżej… Nie
dostałem w Warszawie świadectwa, że
wyżej znaczy lepiej. Mam wręcz wrażenie, że bardziej smutno, smutno,
smutno, samotnie, samotnie, samotnie, pusto, pusto, pusto… Im większe
role, im wyższa pozycja, tym większa
samotność. Sława nie jest dla mnie
kluczem do aktorstwa.
Rok później Wyrypajew zaprosił Cię
do Teatru Polonia. Zagrałeś z Magdaleną Boczarską i Marcinem Dorocińskim w Osach…
Wydawało mi się, że po Wujaszku…
jestem gotowy na to, by grać z Warszawie. Mam jednak wbitą tęsknotę za
Śląskiem. Po miesiącu Marcin zauważył, że chodzę jakiś taki przygnębiony i smutny. Przyjechał do mieszkania,
które wynajmowałem, spakował mnie
i zabrał do siebie do domu. Przez miesiąc u niego mieszkałem. Bardzo się
zaprzyjaźniliśmy. To przyjemna część
tego zawodu – poznaje się ludzi z ideałami, ludzi, na których można liczyć.
Masz też szczęście do filmu. Wystąpiłeś miedzy innymi w Szczęściu świata
Michała Rosy, Twarzy Małgorzaty Szumowskiej, Ikarze. Legendzie Mietka
Kosza Macieja Pieprzycy, Bilecie na
Księżyc Jacka Bromskiego, za chwilę 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy Jana Holoubka…
Mam więcej szczęścia niż rozumu.
Wszystko zależy od relacji. Poznałem w teatrze Jarosława Stypę, który zaproponował mnie filmowcom.
To on jest odpowiedzialny za moją
filmową karierę i to jemu za nią powinienem dziękować.


Grzegorz Ćwiertniewicz – doktor nauk humanistycznych (historia filmu i teatru polskiego po 1945 roku), polonista, wykładowca akademicki, autor biografii Krystyny Sienkiewicz – Krystyna Sienkiewicz. Różowe zjawisko (2015)
oraz książki Amantka z pieprzem – wywiadu-rzeki z Grażyną Barszczewską
(2019); należy do Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC); jego teksty można przeczytać m.in. w „Teatrze”,
„Śląsku” i „Polonistyce”; współpracował jako recenzent z Nową Siłą Krytyczną
Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie (e-teatr.pl), wortalem „Dziennik Teatralny” i wortalem „Teatr dla Was”; obecnie związany z internetowym przeglądem teatralno-literackim „Yorick” Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.
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Ze Lwowa
na Opolszczyznę
JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA

P

o długiej i ciężkiej chorobie 17 maja
2019 roku w wieku 82 lat zmarła w Poznaniu profesor Czesława Mykita-Glensk,
pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania. Teatrolog,
historyk kultury, dokumentalistka i skrupulatna archiwistka tropiąca ślady polskiego ruchu teatralnego na Śląsku Górnym,
Dolnym i Cieszyńskim.
Urodziła się 17 marca 1937 roku w wiosce Prusy koło Lwowa, jeszcze jako dziecko trafiła po wojnie wraz z innymi przesiedleńcami z Kresów na tak zwane Ziemie Odzyskane. Miała niespełna osiem lat,
a w ręce świadectwo ukończenia 2 klasy, gdy
1 czerwca 1945 roku znalazła się w pociągu, który wyruszył ze Lwowa. W jednym
wagonie, jak wspominała, obok kuchennego stołu, który zamienił się w pojemny
kufer, razem z jej rodziną jechała krowa
Milka. Po miesiącu dotarli w końcu do Kluczborka na Opolszczyźnie, gdzie zamieszkali na krańcach miasta, żeby krowa miała gdzie skubać trawę. Dotarła na Zachód.
„To pojemne określenie dla strony świata –
napisze po latach – stało się słowem kluczem, doraźną sygnaturą wszystkich procesów dziejowych”. Tam po raz pierwszy
zetknęła się z gwarą śląską.
W 1954 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
w którym wielu profesorów też pochodziło ze Lwowa. Na trzecim roku studiów
skorzystała z propozycji prof. Stanisława
Kolbuszewskiego, który został kierownikiem Pracowni Piśmiennictwa Śląskiego
w nowo utworzonym Instytucie Śląskim
w Opolu i rozpoczęła archiwizację druków zgromadzonych w archiwach i bibliotekach naukowych; wtedy opracowywała teksty programów XVIII-wiecznego teatru szkolnego w brzeskim Gimnazjum Królewskim. Po studiach trafiła do
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu, kierowanego wówczas przez
Stefana Oswalda Popiołka, o którym wypowiadała się zawsze z sentymentem, bowiem przez blisko 10 lat poznawała tam
„u źródeł” historię Śląska: „Był to swoisty
inkubator, w którym dojrzewałam obywatelsko i emocjonalnie”.
Później przez 20 lat (1972–1992) pracowała w Instytucie Śląskim w Pracowni
Piśmiennictwa Śląskiego. Kontynuowała
czasochłonne i drobiazgowe poszukiwania w archiwach Opola, Katowic, Wrocławia, Poznania i Warszawy, gromadząc informacje na temat życia teatralnego. Najpierw obroniła doktorat na podstawie roz-

prawy pt. Życie teatralne Opola od czasów
najdawniejszych do współczesności. Później, poszerzając z podziwu godną konsekwencją swoje materiałowe ustalenia dotyczące rozwoju polskiego życia teatralnego na całym Śląsku, przygotowała pionierską rozprawę habilitacyjną pt. Polskie
życie teatralne na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym.
Odkrywała fakty nieznane, a publikowane efekty jej badań z zainteresowaniem
przyjmowali czytelnicy. Opracowała na
przykład dzieje szkolnego teatru jezuickiego w Opolu w latach 1670–1754, kalendarium polskiego życia teatralnego na
Śląsku w latach 1855–1918 oraz w latach
1919–1921, publikowała materiały na temat
amatorskich teatrów górnośląskich, które
nabierały z czasem niemal masowego charakteru, działalności Polskich Towarzystw
Śpiewaczych – i, co najciekawsze, udokumentowała obszernie nieznaną dotąd aktywność księdza Norberta Bonczyka, który doprowadził do powstania w Bytomiu
w 1871 roku Towarzystwa św. Alojzego
(patrona młodzieży męskiej). Z czasem
zaczęły powstawać kolejne towarzystwa,
zwane alojzjańskimi, które prowadziły
amatorską działalność teatralną, prezentując na Górnym Śląsku aż do 1939 roku
polskie spektakle teatralne, przeważnie
śląskich dramatopisarzy, oczywiście nie
bez ostrej często konfrontacji z władzami niemieckimi. Dokumentacja działalności polskich teatrów amatorskich była
niezwykle ważnym zagadnieniem, ponieważ do 1920 roku nie było na Górnym
Śląsku zespołów zawodowych. W tej sytuacji publikowana w 2003 roku obszerna monografia Czesławy Mykity-Glensk
pt. Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na
Śląsku do roku 1939, jest ważnym osiągnięciem badawczym, wyznaczającym jednocześnie obszary do dalszych penetracji.
A śląska mazelonka, wprowadzona do tytułu książki podsumowującej jej wieloletnie prace, nie znalazła się tam przypadkowo. Po prostu, jak mówiła: „strój śląski zawsze mnie urzekał”, co zresztą eksponowała też na oficjalnych uroczystościach,
zarzucając na ramiona barwną chustę śląską z bogatymi frędzlami.
Warto podkreślić, że badaczka udokumentowała w swej pracy również wizyty
na Śląsku Opolskim teatrów zawodowych
z Polski i nasilającą się jednocześnie niemiecką agresję wobec polskich aktorów.
Szczegółowo na przykład przeanalizowa-

prof. Czesława Mykita-Glensk

ła gościnny występ w opolskim Ratuszu
28 kwietnia 1929 roku teatru polskiego
z Katowic z przedstawieniem Halki, które poprzedzone był antypolską nagonką,
a zakończyło się masakrą artystów. Bojówkarze co prawda już w czerwcu stanęli przed sądem w Opolu, ale kary nie
ponieśli, wszak ich obrońcą był sam dr
Hans Frank. Przejmująco o tych wydarzeniach w 70. rocznicę tragedii opowiadała przed kamerą prof. Czesława Mykita-Glensk, co zachowało się w archiwach
opolskiego oddziału TVP.
Poza pracami dokumentacyjnymi i analizą historycznych uwarunkowań rozwoju życia teatralnego na Śląsku do 1939
roku, Czesława Mykita-Glensk systematycznie dokumentowała również działalność teatrów po II wojnie światowej, recenzowała kolejne opolskie spektakle i rozwój aktywności teatralnych scen zawodowych. Współpracowała także z Instytutem
Sztuki PAN i była współautorką wielotomowej publikacji pt. Teatr Polski od 1863
roku do schyłku XIX wieku. Nie zapominała też o swoich korzeniach jako współautorka tomu redagowanego przez Marię Kalczyńską pt. Kresowianie na Śląsku
Opolskim. Przede wszystkim jednak była
nauczycielem akademickim, najpierw
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a od 1996 roku jako profesor
nadzwyczajny w Uniwersytecie Opolskim
w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów (do września 2007 roku).
Przybyła ze Lwowa na Śląsk, a odkrywając go przez lata emocjonalnego wrastania w nową kulturową przestrzeń, dostrzegła pewną prawidłowość, której trudno tutaj nie przywołać: „Jestem przekonana, że moje badawcze pasje, problematykę
naukowych eksploracji, nie ja wybierałam, lecz one mnie odnalazły. Lgnęłam
do poznawanych w różnych okolicznościach mieszkańców tego regionu, powodowana nie tylko jakąś irracjonalną potrzebą rekompensowania im doznanych
cierpień, rozczarowań. (…) Wyniesiony
z domu rodzinnego szacunek dla rzetelności, prawdy, pracowitości osobiście odnajdywałam jako cechę Ślązaków”. 
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Ciało obce

PAULINA KLIMAŃSKA-NOWAK
Dla Ani

C

zasami wyobrażała go sobie jako ciążący w brzuchu kamień. Gładki, twardszy od diamentu, nie pozwalał o sobie zapomnieć, a jego obecność wywoływała nieustanny lęk.
Innym razem, jak płynny metal, który zalał jelita i stwardniał.
Bezlitosny, nie chciał skruszeć mimo tylu podejmowanych prób.
Najgorsze były dni, gdy widziała go jako żyjącego, z każdym dniem powiększającego się potwora o sklejonej ropą
sierści, wplątującej się między jej narządy. Ostrymi zębami,
wyrastającymi z kilkunastu paszcz wbijał się w jej tkanki, ranił ją i nie dawał się wyrwać. Nie miał oczu. Nie potrzebował ich – żył tylko w mroku.
...

rys. Bogna Skwara

W jej wyglądzie nic nie było przypadkowe, nawet nonszalancję i luz miała przestudiowane. Stała w wyłożonej ciemno zielonymi kafelkami łazience, patrząc sobie w oczy. Nie spodobał
jej się ich wyraz, więc przywołała na usta uśmiech. Wiedziała,
że lustra i ludzkie spojrzenia są bezlitosne, ale nie zamierzała
się ich bać. Dziś wychodziła na koncert, więc założyła dżinsy
z postrzępionymi dziurami na kolanach i top z czarnej koronki. Resztę miała dopełnić ramoneska. Oceniła swoje odbicie:
czarne kreski nad oczami, pomadka o barwie fuksji i pasujący do jasnej karnacji róż do policzków – wyglądała świetnie. Poznała swoją paletę barw, atuty i słabe strony, w czym
pomogła jej kilka lat wcześniej stylistka. Nie stanie się szarą, rozmytą plamą wśród tłumu. Nie zniknie w przeciętności.
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W połączonej z salonem kuchni przygotowała kawę. Uśmiechała się do siebie, co zdarzało się rzadko, ale to był dobry
dzień. Wczoraj kilka godzin pracowała nad akwarelą, jednak
efekt końcowy wciąż jej nie zadowalał. Upraszczała kompozycję, zmieniała kolorystykę, przemalowywała – wszystko na
nic. Zrobiła zdjęcia, ale nie zdobyła się na odwagę, by wysłać
ją klientowi. Dziś namalowała ją od początku i wreszcie wyszło tak, jak miało być. Teraz mogła ją wysłać zamawiającemu, bez pulsującego w brzuchu uczucia niepokoju.
Usiadła przy stole i sięgnęła po smartfon, żeby przejrzeć
wiadomości. Usłyszała dźwięk przekręcanego klucza w zamku i dwa głosy: męski i dziecięcy. Wrócili Grzesiek z Kubą. Po
chwili Kuba już pakował się jej na kolana:
– Cześć, mamo!
Przygarnęła go, wtuliła twarz w jego jasne, miękkie włosy,
wciągając ich zapach.
– Cześć, Robaczku.
Pachniał inaczej niż cztery lata wcześniej, gdy pojawił się
w ich życiu. Mieli wtedy dla siebie tyle czasu! Grzesiek wychodził do pracy, a oni zostawali razem, w swoim małym świecie, do którego nikt nie zaglądał. Codziennie powtarzała Kubie, nawet gdy spał i nie mógł jej usłyszeć:
– Jestem tutaj z tobą. Jestem i zawsze będę. Słyszysz? Nigdy cię nie zostawię.
Teraz pragnęła tylko jednego – dotrzymać słowa.
Zszedł z jej kolan, pobiegł na środek salonu, gdzie wczoraj
zaczęli z Grześkiem składać drewniane tory i kolejkę.
– Hej – przywitał się Grzesiek, usiadł naprzeciwko niej.

rys. Bogna Skwara

Uśmiechnęła się. Z pewnym przymusem, do którego musiała się przed sobą przyznać. Kiedy przestali całować się na
powitanie? Spojrzała na jego dłonie i widziała zapisaną w nich
całą ich wspólną historię: od momentu, gdy podali sobie ręce
i poznali swoje imiona, przez pierwsze, niby przypadkowe muśnięcia, które przerodziły się w intencjonalny, niosący rozkosz
dotyk i spacery, gdy nie chcieli rozluźnić splotu palców nawet na chwilę; aż po igły zastrzyków wbijanych w jej brzuch.
– Jeśli wynik będzie zły, pewnie będziemy musieli zwiększyć dawkę leków, pamiętasz? – spytała.
– Tak, oczywiście, pamiętam. Myślę, żeby wtedy albo wziąć
wolne, albo pracować z domu i obserwować, co się dzieje.
Kiedy stali się wobec siebie tacy kulturalni? Czasem rzucała mu słowa pełne furii, pretensji i rozczarowania, a on
przyjmował je, jakby był oceanem, na który padała mżawka.
Chciała wzburzyć go, dostać się pod powierzchnię i zgłębić,
co się w nim kryło. Kilka razy jej się udało i wtedy ona musiała przyjąć to, czego on nigdy wcześniej jej nie mówił. Słowa raniły i uwierały, jak resztki jedzenia między zębami. Ale
nie żałowała – przeciwnie, chciała widzieć go takim częściej.
Jakie to miało znaczenie? Teraz, gdy ich głowy wypełniły
nazwy leków, informacje o medycynie alternatywnej, wlewach, odczytach rezonansów, nazwiska lekarzy, profesorów
i pielęgniarek? Wcale nie mieli ochoty na taką wiedzę, ale zajęła ona wolne zakamarki ich umysłów, rozsiadła się i rozpanoszyła, jak nieproszony, wścibski gość.
...
Ściany zdawały się pulsować, gdy tłum śpiewał:
Staję się potworem, bo wtedy czuję, że
Choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie
To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść
Zamieszkać w kamienicy
Nie myć rąk

Chciała czuć to wszystko całą sobą: muzykę, obecność
Grześka i jedność z rozśpiewaną publicznością. Nie mogła niczego uronić, więc wpatrywała się szeroko otwartymi
oczami w muzyków, chłonąc dźwięki i grę kolorowych świateł. Tańczyła, krzyczała razem z tłumem. Gdyby tylko mogła, wzniosłaby się ponad wszystkich, lekka i wolna, wypełniona czystą radością.
Gdy po koncercie wyszli na zewnątrz i ruszyli przed siebie, w jej głowie wciąż rozbrzmiewały teksty piosenek. Miała wrażenie, że jej serce uderza w rytm muzyki.
– Jutro rano pojadę z tobą na rezonans, potem możemy
skoczyć na obiad… – powiedział Grzesiek, jakby odczytywał agendę spotkania firmowego.
Jego dalsze słowa już do niej nie docierały. Rezonans, no
tak, jutro znowu rezonans, a potem dni oczekiwania na wyniki. Szła przed siebie, ale już nie słyszała muzyki. Ich kroki odbijały się zimnym echem od ścian mijanych budynków,
latarnie jakby przygasły, a ich nikłe światło nie rozpraszało
panujących ciemności. Chciała zatrzymać się i pobiec z powrotem, cofnąć się o godzinę i pozostać w tamtym czasie.
W brzuchu poczuła ucisk i ciężar, a ciemność wokół gęstniała, zbliżała się do niej, jakby zasysana przez to, co czaiło
się w jej wnętrzu.
Jakby stała się czarną dziurą, zmieniającą wszystko w mrok.
Myśl, brzydka i uwierająca, formowała się w jej umyśle. Starała się ją odgonić, zapomnieć. Zaczęła rozglądać się w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby odwrócić jej uwagę, ale wokół widziała tylko czerń: murów, okien opustoszałych mieszkań, spojrzeń mijanych cieni. Jej oddech stał się płytki, zrobiło jej się zimno, a jakiś głos, gdzieś z oddali, dopytywał czy
wszystko w porządku. Nie była w stanie zareagować, ani odwrócić się w jego stronę.
A jeśli znowu urósł?
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wielu górnośląskich wicach,
co rusz pojawia się postać
wojaka w uniformie koloru feldgrau, który wychodzi bez szwanku z kolejnych tarapatów, tak jak
kinowy chojrak – strzelec Franciszek Dolas – bohater filmowej
trylogii komediowej w reżyserii
Tadeusza Chmielewskiego.
Losy Polaków z pikelhaubą na
głowie bądź w mundurze koloru
feldgrau są utrwalone na fotografiach, w przekazach rodzinnych
oraz nagrobnych płytach epitafijnych i pamiątkowych obeliskach,
które były i z wysokim prawdopodobieństwem będą jeszcze przyczyną wielu sporów między rodakami.
Najstarsze zachowane portrety
Górnoślązaków – żołnierzy oraz
weteranów, jakie miałem osobiście okazję zobaczyć, pochodzą
z okresu wojen, jakie Prusy prowadziły z Austrią i Francją w latach 60. i 70. XIX wieku, i w tym
miejscu śmiało można stwierdzić,
że tworzą one początek tej historii.
Jednak pierwsi rekruci z Górnego Śląska walczyli już w pruskiej armii w trakcie wojen napoleońskich.
Zorganizowany pobór rekrutów
miał miejsce, poczynając od wojny prusko-duńskiej (1864), następnie wojny prusko-austriackiej (1866), a na skalę „przemysłową” w trakcie wojny prusko-francuskiej (1870–1871).
Było to konsekwencją błyskawicznego rozwoju Górnego Śląska
od lat 50. XIX wieku, jako regionu przemysłowego bardzo znaczącego dla niemieckiej gospodarki,
uchodzącego wcześniej dla Berli-
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Herman Jatzek z Katowic. Weteran wojen: prusko-austriackiej (1866) i prusko-francuskiej
(1870–1871)

fot. arch. aut.
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Walka wręcz żołnierzy 1 Górnośląskiego Pułku Piechoty „Keith” z francuskimi piechurami w okopach
pod Głogowem, 7 maja 1813 roku

Żołnierze
Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju
Albert Schweitzer

GRZEGORZ GRZEŚKOWIAK
8 maja 2020 roku minie 75 lat, jak w Europie umilkły działa – zakończyła się II wojna światowa.
Pewien bardzo ludzki wątek historii, tego największego konfliktu
zbrojnego w dziejach ludzkości, w naszym społeczeństwie nadal wywołuje liczne polemiki, a nawet stał się „orężem” użytym w walce politycznej – służba wojskowa Polaków z Górnego Śląska czy Pomorza
w Wehrmachcie.
Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z tą lekcją historii?
na za kresową prowincję rolniczą,
której większość ludności posługuje się tylko językiem polskim,
a zarazem słabo lub wcale nie zna
języka niemieckiego.
Górny Śląsk w czasie I wojny
światowej był już ważną prowincją cesarstwa i nowoczesnym, jak
na tamte czasy, zorganizowanym
i zarządzanym okręgiem przemysłowym. Szacuje się, że w armii Wilhelma II na polach bitew
I wojny światowej służyło ok. 200
tys. Górnoślązaków, z czego zginęło ponad 30 tys., a rany odniosło ok. 70 tys. Należy pamiętać, że
był to już okres bardzo intensywnie rosnącej świadomości narodowej. Jednak służba w pruskiej armii nie była wówczas traktowana
jako konflikt sumienia o podłożu narodowościowym, a jako nieprzyjemny obowiązek obywatelski.
Od zakończenia I wojny światowej do 1939 roku, na Górnym Ślą-

sku działo się bardzo wiele: przez
region przetoczyła się bezwzględna walka polityczna w ramach plebiscytu, który miał zadecydować
o przynależności do Polski lub
Niemiec, towarzyszyła temu krwawa walka zbrojna w trzech kolejnych Powstania Śląskich.
Biorąc powyższe pod uwagę, obszar objęty plebiscytem został podzielony granicą państwową, między Polską a Niemcami. Podział
ten nie rozwiązał problemów politycznych i narodowościowych,
a raczej je jeszcze bardziej skomplikował. Po obu stronach granicy dalej trwały konflikty narodowe, wzmagane urzędową polonizacją w województwie śląskim,
a w rejencji opolskiej – germanizacją. Obecnie historycy szacują, że ok. ćwierć miliona Górnoślązaków opuściło swoją ojcowiznę, by przenieść się na jedną
lub drugą stronę nowej granicy.

fot. arch. aut.
Franciszek Wesoły z Katowic. Żołnierz Armii Cesarza Wilhelma II (1910–1912; 1914–1919). Bojownik
PWO GŚl. – weteran Powstań Śląskich (1919–1920–1921)

stać, a że byli poważnie traktowani
niech świadczy to, że zachowywano im stopnie wojskowe z okresu
służby w Wojsku Polskim.
Pierwsi, którzy poszli pod „Stahlhelm” to Górnoślązacy zamieszkujący tereny należące do III Rzeszy Niemieckiej już przed wybuchem wojny. Była to grupa, która
służyła w Wehrmachcie przez całą
wojnę. Brali udział między innymi w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, jednak większość
z nich trafiła na front zachodni,
który nie wywoływał u żołnierzy
większego strachu. Błyskawiczne zwycięstwo Wehrmachtu na
zachodzie przy niskich stratach,
a następnie prawie rok spokojnego życia w koszarach – z wysokim
prawdopodobieństwem dla wielu

fot. arch. aut.

Wybuch II wojny światowej i włączenie obszaru byłego województwa śląskiego do III Rzeszy Niemieckiej spowodowało urzędową
akcję weryfikacji narodowościowej. Wpis na Deutsche Volksliste wiązał się obowiązkami i prawami obywatelskimi, a więc i ze
służbą w szeregach Wehrmachtu.
Należy pamiętać, że Rząd Polski
na Uchodźstwie w Wielkiej Brytanii, na czele z Premierem i Naczelnym Wodzem gen. WP Władysławem Sikorskim oraz Biskupem Diecezji Śląskiej Ks. dr Stanisławem Adamskim przekonywali,
żeby przyjmować DVL w celu uniknięcia fizycznej eksterminacji ze
strony wroga. Mówił o tym między innymi Arka Bożek – członek
emigracyjnej Rady Narodowej.
W polskich audycjach w brytyjskim radiu, również sugerowano
przyjęcie DVL.
Dla wielu osób wpisanie na DVL
oznaczało konflikt sumienia, podział w rodzinie, a w następstwie
dramat – służbę w Wehrmachcie
w roli wykonawcy woli Führera.
Ofiary tego moralnego konfliktu stanowili przede wszystkim byli
żołnierze Wojska Polskiego z byłego województwa śląskiego i pomorskiego walczący w kampanii
wrześniowej 1939 roku.
Byli oni, już pod koniec jesieni
1939 roku, zwalniani z obozów jenieckich, a poczynając od marca
1940 roku powoływani do Wehrmachtu. Niemieckie czynniki wojskowe uważały ich za wyjątkowo
dobrze przygotowanych teoretycznie i praktycznie żołnierzy, których trzeba jak najlepiej wykorzy-

Paweł Jany z Mysłowic. Żołnierz Deutsche Afrikakorps (1941–1943), niewola brytyjska (1943–1944).
Podoficer 2 Baonu Komandosów Zmotoryzowanych 2 Warszawskiej Brygady Pancernej PSZ (1944–1947)

młodych żołnierzy nie stanowiło
to żadnej dolegliwości. Dowództwo zapewniało im – poza standardową służbą – wycieczki, festyny, zawody sportowe, przepustki
oraz urlopy wypoczynkowe.
Przeto listy, jakie wysyłali do
rodzin, poza tęsknotą, która była
normalnym objawem, zawierały
również dumę z poznawania krajów w jakich stacjonowali, a załączone do nich zdjęcia malowniczych uliczek Paryża, monumentalnego Łuku Triumfalnego
lub najsłynniejszej wieży na świecie – Wieży Eiffla, czy też zdjęcia z kolegami na norweskim lodowcu, budziły u braci czy kolegów podziw, a nawet zazdrość. Ci
z kolei, pod wpływem tego uroku,
często zgłaszali się jako ochotnicy do Wehrmachtu, nie przypuszczając jaką w związku z tą decyzją
los szykuje im „niespodziankę”.
Wiosną 1940 roku zaczął się pobór Górnoślązaków z obszaru byłego województwa śląskiego, włączonego do III Rzeszy Niemieckiej. Pierwsza grupa trafiła do
jednostek wchodzących w skład
Deutsches Afrikakorps. Na podstawie badań niemieckich archiwaliów wojskowych historycy szacują liczebność tej grupy na kilka
tysięcy osób.
Tam już nie było jednostajnego
życia koszarowego. Mimo tego że
coraz więcej kolegów ginęło lub
odnosiło ranny, to początkowe
sukcesy Niemców oraz egzotyka
Afryki Północnej zacierały dość
skutecznie u żołnierzy prawdziwy
obraz wojny. Znów do rodzin trafiały listy ze zdjęciami żołnierzy –
tym razem w tropikalnych mundurach, obok zabytków z okresu
starożytnego Egiptu lub Rzymu.
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fot. arch. aut.
Bernard Odoj z Katowic. Podoficer Luftwaffe (1940–1944). Zaginął bez wieści podczas lotu bojowego
nad Morzem Śródziemnym (1944)

wy powrót do domu, a opisy ciekawostek jakie zobaczyli na wschodzie stały się wręcz marginalne.
Gdy alianci uderzyli we Włoszech i w Normandii, wykrwawiony Wehrmacht zaczął sięgać
po coraz młodsze i coraz starsze
roczniki poborowych. W poborze
pod koniec roku 1944, najmłodsi rekruci byli z rocznika 1927,
a najstarsi z 1890. Do służby trafiali młodzi mężczyźni, urodzeni po roku 1922 w wolnej Polsce,
w województwie śląskim, wychowani w polskich szkołach w duchu
patriotycznym i szacunku dla Polski, słabo znający język niemiecki.
Byli to ludzie, dla których służba w niemieckiej armii stanowiła dramat sumienia.
Dziś historycy szacują, że do
stycznia 1945 roku powołano do
Wehrmachtu od 180 do 220 tys.
Górnoślązaków, z tego poległo
ok. 40 tys. osób, a rany odniosło
ponad 80 tys.
Dziś mimo upływu prawie 75 lat
od zakończenia wojny, najwięcej
kontrowersji budzi grupa ochotników. Szacuje się, że stanowili oni
ok. 10 proc. poborowych. Wielu
z nich widziało w tym wyborze
szansę na wyrwanie się z szarości codziennej ciężkiej roboty, na
społeczny awans itd. W tej mierze bardzo efektywną robotę prowadzili profesjonalnie wyszkoleni
instruktorzy z nazistowskich paramilitarnych organizacji, wśród
których prym wiodła Hitlerjugend. Młodzi ludzie nie postrzegali tych działań w kategorii polityki, ale jako dobrze zaplanowany i zorganizowany czas zabawy.
Tam to młody „hajot” otrzymywał
pierwszy mundur, uczył się działania na rozkaz i pracy w zespole,
poznając smak odpowiedzialności. Zdobywał odznaki organizacyjne i sportowe, które nosił po-

fot. arch. aut.
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Na rewersie znajdowały się często pełne zachwytu opisy odmienności kulturowej mieszkańców
Afryki Północnej czy uwiecznionych budowli oraz krajobrazów.
Należy pamiętać, że w codzienne życie górnośląskich rodzin, od
co najmniej trzech pokoleń, wpisane było stałe ryzyko związane
z pracą zawodową. Wypadki wynikające z pracy w kopalni czy
hucie, które w tamtych czasach
były prawie na porządku dziennym, dla poszkodowanych kończyły się najczęściej śmiercią lub
trwałym kalectwem.
Zatem pierwsze powiadomienia o poległych, rannych czy zaginionych, które Wehrmacht coraz częściej wysyłał do domów
rodzinnych żołnierzy nie budziły wśród sąsiadów większej sensacji czy przerażenia, w tym momencie dotyczyły one nielicznych.
Trwoga nastała po 22 czerwca
1941 roku, po uderzeniu Wehrmachtu na Związek Radziecki.
Sukcesy roku 1941 i 1942 dawały
dużą nadzieję na zwycięstwo, ale
rozwiała ją klęska 6 armii pod
Stalingradem oraz bitwa pancerna na Łuku Kurskim.
Od lata 1943 roku Wehrmacht
na froncie wschodnim praktycznie utracił inicjatywę strategiczną
i przeszedł do działań defensywnych. Przez to gwałtownie wzrosła liczba poległych i zaginionych
Górnoślązaków, co pogrążało w żałobie coraz więcej rodzin. Kolejne
powołania do Wehrmachtu stawały się „rosyjską ruletką” – kiedy
po unitarnym szkoleniu górnośląski rekrut dowiadywał się, że zostaje wysłany na Ostfront, traktował to jak „karę śmierci” bez wyznaczonego terminu wykonania.
W listach wysyłanych do domów
żołnierze najczęściej prosili najbliższych o modlitwę za szczęśli-

tem na bluzie swojego mundurka.
Oferowano uczestnikom również
wycieczki krajoznawcze i do jednostek wojskowych, biwaki i obozy
oraz udział w spartakiadach. Bardzo często odbywały się spotkania z frontowcami, hojnie udekorowanymi odznaczeniami, którzy
w bardzo barwny a zarazem przystępny sposób opowiadali o walce z wrogiem i żołnierskim życiu,
co tak naprawdę całkowicie mijało się z rzeczywistością.
I nic w tym dziwnego, że tak
wielu młodych ludzi uległo tej iluzji, tak misternie i wzorcowo tworzonej przez Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego
pod wodzą dr. Josepha Goebbelsa.
Ochotników wcielano przede
wszystkim do Luftwaffe, Kriegsmarine i Waffen-SS. Jednak pierwsi
rekruci, pochodzący z byłego województwa śląskiego, którzy trafili do Waffen-SS, już w marcu
1940 roku, nie byli ochotnikami.
Zostali wcieleni do tej formacji
jako poborowi z urzędu. Oświadczenia tych ludzi oraz informacje
zawarte w dokumentach wojskowych, znajdujących się niemieckich zasobach archiwalnych świadczą, że znaleźli się oni w Waffen-SS z normalnego poboru i wbrew
swojej woli. Należy dać im wiarę,
że są prawdziwe.
W opisach losów wojennych
Górnoślązaków powracają masowe dezercje z Wehrmachtu i przechodzenie do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (dalej PSZ). Sytuacja ta wymaga uściślenia. Jakkolwiek zdarzały się przypadki

Fedor Witek z Chorzowa. Mat PMW – obrońca
polskiego wybrzeża (1939), podoficer Kriegsmarine (1940–1945), niewola sowiecka (1945)

fot. arch. aut.

dezercji z pola walki, niepowroty z przepustek i urlopów, itd., to
jednak nie one tworzą rozdział tej
historii. Dezerterów skutecznie
wyłapywała żandarmeria polowa,
następnie takiego żołnierza czekała rozprawa przed Sądem Wojennym, który kończył się karą
śmierci, a w najlepszym przypadku zesłaniem do karnej jednostki.
Najwięcej przejść odbyło się dzięki konsekwentnej kampanii werbunkowej Górnoślązaków, którzy
jako niemieccy jeńcy wojenni trafili do niewoli brytyjskiej lub amerykańskiej. Była to akcja polskiego dowództwa podyktowana wyczerpywaniem się rezerw poborowych z emigracji przedwojennej,
a dawała uzupełnienie – żołnierza bardzo dobrze wyszkolonego
z doświadczeniem bojowym.
Pier wsza grupa Górnoślązaków, która trafiła do PSZ liczyła ok. tysiąca byłych żołnierzy
Deutsches Afrikakorps. Jednak
najwięcej, bo ok. czterdziestu tysięcy znalazło się w jednostkach
PSZ dopiero w końcowej fazie
wojny w okresie 1944–1945. Rekrutowali się z niemieckich jednostek walczących w Afryce Północnej, we Włoszech i w Normandii. Łącznie do PSZ trafiło ponad
50 tys. Górnoślązaków, co dawało 25 procent całego stanu osobowego PSZ.
Inaczej sytuacja się miała się
na froncie wschodnim. Mimo że
ok. 40 tys. Górnoślązaków znalazło się w radzieckiej niewoli, dowództwo Ludowego Wojska Polskiego nie sięgało po tę rezerwę
zbyt chętnie, choć ci ludzie mieli
za sobą doświadczenie frontowe
i doskonałe wyszkolenie bojowe.
Do Ludowego Wojska Polskiego w latach 1944–1945 wcielono
ok. trzech tysięcy byłych żołnierzy Wehrmachtu, pochodzących
z Górnego Śląska oraz Pomorza.
Przechodzenie na drugą stronę miało smutny skutek uboczny,
który można dziś określić „wojną śląsko-śląską”. „Wojna śląsko-śląska” toczyła się praktycznie na
całym europejskim (1939–1945)
jak i afrykańskim (1941–1943)
teatrze działań wojennych.
Jednak najbardziej wymownym podsumowaniem tej sytuacji
są żołnierskie groby na Polskim
Cmentarzu Wojennym w cieniu
wzgórza Monte Cassino, gdzie
wśród nich jest 160 mogił Górnoślązaków. Natomiast na północ
od miejscowości Cassino w odległości 3 km, w rejonie malowniczej górskiej wioski Caira, między drogą Via Caria a rzeką Via

Robert Wilimowski z Katowic. Ochotnik Freikorpsu Ebbinghausa (1939), wcielony z poboru do Waffen-SS (1940–1945). Niewola amerykańska (1945–?)

Lungo Rapid, znajduje się Niemiecki Cmentarz Wojenny Cassino, pomiędzy pogrzebanymi tam
ponad 20 tys. żołnierzami Wehrmachtu – 350 to Górnoślązacy.
Wbrew powszechnym przekonaniom zaraz po wojnie, czy
w późniejszym okresie, byłych
żołnierzy Wehrmachtu nie spotkały masowe represje ze strony
władzy ludowej. Zdarzało się to
co najwyżej jednostkowo i było
efektem porachunków rodzinnych czy sąsiedzkich. Opisywana na łamach prasy ogólnokrajowej oraz regionalnej martyrologia
Górnoślązaków po „wyzwoleniu”
wynikała z kryteriów narodowościowych, służba w Wehrmachcie
nie była w nich brana pod uwagę.
Ta przesłanka nie dotyczyła osób,
które służyły we Freikorpsie Ebbinghausa (1939) czy Waffen-SS
(1940–1945).
Pierwszy powojenny Wojewoda
Śląsko-Dąbrowski gen. Aleksander Zawadzki prowadził w tej kwestii politykę, którą można określać zdroworozsądkową.
Z wysokim prawdopodobieństwem było to działanie pod wpływem swego zastępcy – ppłk. WP
Jerzego Ziętka.
Rozliczenie z przeszłością przede
wszystkim zostało skierowane
na wer yfikację narodowościową. Po udokumentowaniu polskości i wysiedleniu osób uznanych przez ówczesną władzę za
Niemców, kwestia służby w Wehrmachcie, można powiedzieć, że
została zamknięta.
W okresie 1945–1946 osadzonym
w sowieckich obozach jenieckich
byłym żołnierzom Wehrmachtu,
pochodzącym z Górnego Śląska,
umożliwiono powrót do domu.

Było to podyktowane brakiem
wykwalifikowanej kadry zawodowej – gorączkowo potrzebnej do
pełnego rozruchu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Najbardziej szokujące jest to,
że najwięcej problemów ze strony władzy ludowej mieli ci Górnoślązacy, którzy służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i powrócili do Polski. Represje tej grupy weteranów trwały aż
do 1956 roku.
Służbę w Wehrmachcie mieli między innymi za sobą przedstawiciele władzy z okresu Polski Ludowej oraz „świeczniki”
śląskich elit. Żołnierzem Wehrmachtu, a potem 2 Korpusu Polskiego PSZ był Stanisław Kiermaszek, Wicewojewoda Katowicki w latach 1975–1978. Trzy lata
służby miał za sobą śląski pisarz
Wilhelm Szewczyk. W tym samym
mundurze służył Karol Musioł –
samorządowiec opolski i twórca
opolskich festiwali oraz Ks. abp
senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej Szczepan Wesoły. Obowiązek ten nie minął również gwiazdy polskiej piłki nożnej z lat 50.
XX wieku Gerarda Cieślika.
W latach 1991–1993 Niemiecka
Wspólnota Robocza Pojednanie
i Przyszłość w Katowicach dokonała spisu żyjących w ówczesnym
województwie katowickim i opolskim weteranów Wehrmachtu.
Akcja ta miała na celu uzyskanie
dla nich ze strony Republiki Federalnej Niemiec choćby skromnej rekompensaty.
W t y m ok res i e z we r y f i ko wano 52,6 tys. kombatantów ;
do dziś z tej grupy żyje prawdopodobnie ok. pięćset osób.
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fot. ze zbiorów Muzeum w Rybniku

Obsesja i przestroga
O twórczości malarskiej Jana Karwota
GRZEGORZ WALCZAK
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d śmierci Jana Karwota minęło ponad 21 lat. Obecnie Muzeum w Rybniku postanowiło przypomnieć sylwetkę artystyczną twórcy uznanego zarówno wśród swoich, na Ziemi Rybnickiej,
jak i daleko poza nią.
Niestety, sam artysta – nazbyt skromny – rzadko i niechętnie wypowiadał się
o swojej twórczości. Charakterystyczne
jest to, że najobszerniejsza z jego utrwalonych wypowiedzi dotyczy wczesnych
rysunków z podróży, które pokazał na
wystawie w rybnickim Muzeum (luty
– marzec 1997), a później, na już pośmiertnej wystawie, w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (październik – listopad 1998). Te późne słowa artysty dotarły do nas niemal zza grobu. Możemy
dziś je uznać za rodzaj testamentu artystycznego. Warto przytoczyć je w całości, gdyż zamieszczone zostały w trudno już dostępnych folderach z tamtych wystaw:
Uczestnicząc w tournee artystycznych
Zespołu [„Śląsk”], zetknąłem się z kulturą i sztuką wielu narodów. Zwłaszcza
architektura tych krajów, różnorodność
form, odmienność stylów, egzotyka
Wschodu, bogactwo baroku i wzniosłość gotyku inspirowały moją wyobraźnię, zachęcały do malowania, rysowania.
Aparat fotograficzny nie wystarczał, ponieważ chodziło mi o znalezienie i wyrażenie duchowych treści, tajemnych sił
tkwiących w człowieku, które wyzwalały jego geniusz zdolny budować tak niezwykłe twory jak miasta, piramidy, bazyliki. Rysunek właśnie był tą techniką,
która pozwalała szybko, na gorąco realizować pomysły i doznania. Ołówki
i papier, pióra, tusz, pędzelki i farby stały się częścią mojego podróżnego ekwipunku. Pojedyncze zrazu rysunki zaczęły się układać w cykle. Cerkwie, Katedry gotyckie, Stare miasta, to niektóre
z nich. Pobielałe, poczerniałe historią
wieków dachy, kopuły, wieże przerodziły się w obsesję. Ulubionym motywem były także łodzie rybackie, statki,
żagle, które rysowałem ukryty w starych portowych dokach, gdzie spędzałem wiele godzin z kartką na kolanach
i piórkiem w ręce. Nie krępowany kanonami profesjonalnej wiedzy o malarstwie i rysunku, szukałem coraz to innych rozwiązań, ten sam motyw rysowałem po kilka razy. Zwiedzając wiele
muzeów i wystaw odkrywałem wspaniałych artystów, których wpływy są

widoczne w niektórych moich rysunkach. Świadomie nawiązywałem do takich mistrzów, jak Tadeusz Kulisiewicz,
Mieczysław Wejman, czasem Picasso
lub Paul Klee, świadomie ulegałem ich
wpływom nie na zasadzie naśladownictwa, ale w przekonaniu, że zbliżając się
do nich, wypracowuję własny, oparty
na dobrych wzorcach styl.
Uwiedziony wielkością kultury i sztuki Wschodu i Zachodu rzuca się za nią
w pogoń ze swoimi skromnymi narzędziami początkującego plastyka. Tę
pogoń za utrwaleniem piękna nazywa obsesją! Jest pokorny, ale wytrwały
w studiowaniu świata. Krytyczny, lecz
otwarty na doświadczenia i dokonania
innych twórców.
Z tym wyznaniem artysty znakomicie koresponduje inne, rocznicowe wspomnienie, napisane w imieniu
jego przyjaciół:
Janek był nie tylko muzykiem i malarzem, ale również humanistą i szamanem emocji. Był człowiekiem, w którego
otoczeniu nie było ludzi letnich. Musieliśmy go kochać albo nienawidzić, nic
pośredniego nie wchodziło w rachubę.
Był prawdomówny do bólu – to rzadka cecha, wymagająca odwagi. Siebie
oceniał z przymrużeniem oka, nigdy
nie oceniał innych. W ludziach znajdywał tylko dobre cechy. Był mistrzem
w ich wyszukiwaniu, jak w wydobywaniu barw na płótnie. Widział i potrafił
pokazać to, co dopiero później, po jego
odejściu, stawało się oczywiste. Nie poddawał się głupocie ani tzw. wymogom
czasów, co pozwala na ocenę jego dokonań artystycznych jako niezależnych.
Nie znosił sztucznego blichtru, wernisaży ani tanich pochlebstw. Takim go
pamiętamy.
I rzeczywiście, jego rysunki z podróży,
ale także – sprzedawane chętnie w galeriach – pejzaże morskie, widoki portów, okrętów pod żaglami czy staromiejskich uliczek, wykonywane śmiałą linią
piórka, lawowane tuszami i akwarelami
oraz olejne bukiety kwiatów – świetne
studia kolorystyczne – składają się na tę
„jasną” stronę jego twórczości. Zresztą
zdaje się, że te kwietne wizerunki miały wśród nich najbardziej prywatny, rodzinny charakter. Najwięcej ich też pozostało w zbiorach najbliższej rodziny.
Nie znaliśmy dotąd takiego Jana
Karwota! Krył się nam za – świadomie i równolegle uprawianą – postawą

Jan Karwot

groźnej groteski, wskazanej jako wyróżnik jego twórczości już u jej początku
przez Wojciecha Skrodzkiego. To była
ta – powszechnie znana widzom i krytykom – „ciemna” strona jego twórczości. Cechowało ją upodobanie do form
przerażających i zdeformowanych, fantastyka absurdu ludzkiego życia, przemieszanie pierwiastków komizmu i tragizmu, demonizmu z trywialnością.
Za takie prace cenili go krytycy, za nie
zdobywał liczne nagrody w konkursach plastycznych oraz sławę w Polsce
i poza nią. Sam tylko z rzadka wypowiadał się na temat tej szeroko znanej
strony swojej twórczości. Tu oddawał
głos krytykom. Czasem udało się z niego wydobyć wyznanie, że stara się wyrazić esencję tragikomizmu człowieka,
metaforę beznadziei świata, ale zwykle
zbywał pytania półsłówkami, autoironicznymi uwagami typu: maluję jakieś
makabryczne rzeczy.
Oczywiście, musimy pamiętać o jego
przywiązaniu do materii działań malarskich. Dopiero w osobistym kontakcie
z jego pracami możemy się przekonać
o mistrzostwie rysunku, pociągnięcia piórkiem, o wirtuozerii lawowania akwarelami i kładzenia plam tuszem, o przemyślnym doborze ich kolorystyki na kartonie, sklejce, arkuszu
papieru. Bezpośredni kontakt z zamalowanym płótnem da nam wgląd w to,
jak używał pędzla i jak rozgrywał walory barwne w swoich obrazach. To połączenie wizji z precyzją wykonania jest
charakterystyczne dla dokonań malarzy
wywodzących się ze Śląska. U Karwota
cecha ta idzie w parze z pesymistyczną
diagnozą i oceną, jaką wystawia cywilizacji, masowemu społeczeństwu, etyce termitiery.
Stawiał na niepokój widza wychodzącego z jego wystawy. Poruszenie go miało być prawdziwym efektem pracy arty-

Cerkiew ruska, 1963, rysunek tuszem, 33x20 cm
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Z cyklu „Drzewa”, 1997, akwarela, 35x27 cm
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sty. Gdy spojrzymy na przykład na jeden z ostatnich olejnych obrazów Karwota, zatytułowany Koń trojański Anno
Domini 2000, po raz pierwszy pokazany na wystawie malarstwa i rzeźby Katowickiego Okręgu ZPAP w kwietniu
– maju 1998 roku, ujrzymy – już wiemy – wywiedzione z licznych podróży, stłoczone sylwety bizantyjskich czy
ruskich świątyń i gotyckich kamienic,
które tworzą fantasmagoryczne miasto, płonącą współczesną Troję. Nad
nią jednak stanął olbrzymich rozmiarów koniojaszczur, zakuty w rycerskie
blachy, uśmiechający się jadowicie,
pewien swego zwycięstwa! Czym jest
ta okrutna wizja artysty? Jan Karwot
miał przeczucie zagłady naszej kultury, o czym świadczy choćby wybiegający wówczas w przód osi czasu tytuł:
Anno Domini 2000! Gdy patrzymy na
płonącą katedrę Notre Dame w Paryżu,
czyż przeczucie Karwota się nie sprawdza? Podobnie jest z olejnymi „Pejzażami burzliwymi”, na których rozbuchane fale morskie łączą się z zadymionym
tłem nadciągającej zagłady. Cała seria
obrazów olejnych to ciąg kolorystycznych etiud, gdzie malarz próbuje zjednoczyć lub skontrastować za pomocą
szerokiej gamy kolorów żywioły wody
i nieba. Fale te często unoszą pobłyskujące złotem kopuły nierealnych świątyń,
które jednak nietrudno skojarzyć z bazyliką św. Marka w Wenecji. Nie chodzi jednak dosłownie o Wenecję. Artysta stawia nam przed oczyma metaforę
zagłady piękna świata. A czy jego spazmatycznie poskręcane „Drzewa”, wykonane z zegarmistrzowską precyzją
mistrza piórka nie są przestrogą przed
niszczejącą na naszych oczach przyrodą?
Nie możemy uniknąć tych bolesnych
pytań, gdy patrzymy na rysunki, akwarele i oleje artysty, ale też nie możemy
ich spłycać do poziomu interwencyjnej publicystyki. Jan Karwot – wybierając drogę tworzenia bolesnych także
dla siebie wizji – chce, żebyśmy zastanawiali się nad sobą. Przestrzega nas
– przed nami, także w swoich „Erotykach” czy „Improwizacjach”. Wszędzie
tam jest blisko owej esencji tragikomizmu człowieka, którego zwykle przedstawia w chwili tuż przed katastrofą,
w sytuacji Apokalipsy. Stąd jego groteskowe, wodogłowe grylloi, homunculusy, porażające brzydotą stare embriony
– wrzeszczące z przerażenia! Z metaforycznej wizji beznadziei świata ma płynąć do nas humanistyczna przestroga,
że musimy w sobie i wokół siebie wiele zmienić. Że powinniśmy sięgnąć jak
najgłębiej w nasze dusze, do głęboko
ukrytych pokładów humanizmu, które
pozwalały nam, ludziom wznosić dawno temu wspaniałe budowle i tworzyć
piękne miasta. Tak widzę syntezę obu
stron twórczości Jana Karwota. Dopiero
gdy dobrze poznamy i zestawimy obie

Wroclaw – katedra gotycka, 1968, akwarela-tusz, 34x27 cm

jej strony: „jasną” – OBSESJI – gonitwy za źródłami duchowej wielkości
człowieka i „ciemną” – PRZESTROGI –
przed siłami zagłady, które tkwią w nas
– możemy dostrzec w pełni jej humanistyczne przesłanie. Ale sądzę, że zarówno swoje uduchowione, dostojne Cerkwie, jak i przerażające Twarze rysował
i malował z równą miłością dla sztuki,
tej arki, która może pomóc ocalić nasz
świat. Nic dziwnego, że nie znosił pytań typu: Czy jest jeszcze coś do powiedzenia w sztuce? Bo w moc sztuki wierzył jak nikt!
Krytycy umieścili twórczość Jana
Karwota w metaforyczno-symbolicznym nurcie polskiego malarstwa. Wojciech Skrodzki w wywiadzie kończącym jego książkę Wizjonerzy i mistrzowie stwierdza dobitnie:
Historia sztuki ulega rutynowemu
myśleniu uniwersyteckiemu i preferuje to, co nazywam linearnym rozwojem sztuki. Ceniąc wyżej wizjonerstwo
i wyobraźnię, staję poza kategorią linearnego rozwoju sztuki i na Pani pytanie o kanon na pierwszym miejscu wymieniłbym Beksińskiego, kolejne miejsca dzieliliby Henryk Błachnio, Bogdan

Kraśniewski, Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek, JAN KARWOT.
Jest sporo do zrobienia wokół dorobku Jana Karwota. Przede wszystkim dotąd nie skatalogowano jego prac, co ułatwiłoby badaczom tej twórczości podjęcie kolejnych analiz. Zresztą, zwykle tak
bywa, jeśli sam twórca nie zdąży z tym
za życia... Jego prace będą rozpraszać
się, choć sporo ich ciągle pozostaje na
miejscu, w Rybniku i okolicach, także
w posiadaniu placówek kultury: biblioteki, muzeum, teatru.
Czterdziestotysięczne miasto powiatowe Sanok stać było na wyremontowanie w latach 2010–2011 skrzydła
zamku, obecnie Muzeum Historycznego, żeby przeznaczyć je na galerię autorską Zdzisława Beksińskiego, teraz –
wielką atrakcję turystyczną grodu nad
Sanem. Czy nie jest to dobry przykład
dla miasta powiatowego Rybnik, które
ma o 100 tysięcy mieszkańców więcej?!
Moim zdaniem GALERIA AUTORSKA
JANA KARWOTA W RYBNIKU z powodzeniem przyczyniłaby się do rozwoju kultury artystycznej oraz turystycznej grodu nad Nacyną!
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Wybrańcy
Część napastników miała być w polskich mundurach wojskowych. Szef Abwehry Wilhelm
Canaris dostarczył je zgodnie z obietnicą, choć
Wehrmacht nie był zachwycony takim rozwiązaniem. Udział w akcji mieli wziąć specjalnie
wybrani i przygotowani funkcjonariusze SS i SD.
Odbyli oni kurs w Szkole Fechtunku SS w Bernau. Prawdopodobnie spora część z nich pochodziła z Górnego Śląska, gdyż mile widzianą
cechą była znajomość języka polskiego. Wszyscy podpisali zobowiązanie do zachowania całkowitej tajemnicy pod groźbą kary śmierci. W
dniu 21 sierpnia 1939 r. grupa 80 SS-manów
została przywieziona do Bytomia. W dniu 24
sierpnia przewieziono ich do Sławięcic. Oficerów umieszczono w sławięcickim pałacu, a szeregowych w miejscowej gospodzie. Osobnym
samochodem przywieziono polskie mundury i broń. Wszystko odbywało się w całkowitej tajemnicy.
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Konserwy
Podobnie, jak planowano to w Gliwicach, w Stodołach też zamierzano podczas akcji „podrzucić” zwłoki przebrane w polskie mundury. To miało uwiarygodnić całą akcję. W KL
„Sachsenhausen” wybrano grupę więźniów,
których przywieziono na miejsce. Prawdo-

Historie pachnące betonem cz. 17.
fot. Dariusz Pietrucha

Stodoły nie byle jakie…
Miejscowość Stodoły od 1936 r. nosiły nazwę
Hohenlinder. Obecnie jest to dzielnica miasta
Rybnik, ale po podziale Górnego Śląska stała
się wsią nadgraniczną i była nią w latach 1922–
1939. Leżała po niemieckiej stronie granicy.
Znajdował się tam nowy budynek niemieckiego Urzędu Celnego. Dwa pobliskie przysiółki, Pniowiec i Olszowiec, leżały po polskiej
stronie. Znajdowały się tam budynki polskiej
i niemieckiej straży granicznej.
Hitler w ramach przygotowań do uderzenia
na Polskę za pośrednictwem SS-Reichsführera
Heinricha Himmlera zlecił szefowi SD, diabolicznemu Reinhardowi Heydrichowi, przygotowanie tzw. incydentów granicznych, które
miały dać stronie niemieckiej pretekst do działań zbrojnych przeciwko państwu polskiemu.
Oczywiście najbardziej znana jest „prowokacja gliwicka”, ale Stodoły też miały swój udział.
Himmler i Heydrich odwiedzili miejsca, gdzie
miało się coś dziać. Zaplanowano „bandyckie
napady Polaków”.
Rzekomi polscy sprawcy mieli napaść na
różne niemieckie nadgraniczne obiekty, co
miało sprawiać wrażenie szeroko zakrojonej
akcji zbrojnej. Co prawda wzdłuż górnośląskiej
granicy starcia nadgraniczne, głównie z niemieckimi dywersantami z „Freikopsu” trwały już w sierpniu 1939 r., ale to miało być zupełnie coś innego. Bezpośrednimi przygotowaniami zajmowała się opolska centrala Gestapo. Należy również pamiętać, że termin
planowanego uderzenia na Polskę, czyli realizacji planu „Fall Weiss” to dzień 26 sierpnia 1939 r. Nie doszło do realizacji tej daty,
bo dzień wcześniej Polska i Wielka Brytania
podpisały układ o wsparciu wojskowym, co
na moment wystraszyło Hitlera. Drugi termin
wyznaczono na dzień 1 września.

Budynek dawnego Urzędu Celnego w Stodołach

Rybnik – miasto
dotknięte wojną

DARIUSZ PIETRUCHA

Można się spierać o to, gdzie padły pierwsze strzały II wojny światowej. Można również dyskutować, która akcja była pierwsza, a która ważniejsza. Nie
ulega jednak wątpliwości, że w śląskim mieście Rybnik strzały padły o wiele wcześniej, niż na słynnym Westerplatte. Później miasto zostało zaatakowane w pierwszych minutach wojny. Polacy próbowali się w nim bronić, choć nie
wszyscy mieszkańcy tego chcieli. Pod koniec wojny w Rybniku także toczyły się
zaciekłe walki, które trwały naprawdę długo. Miejskie budynki do dzisiaj noszą ich ślady. No i są bunkry.
podobnie jeszcze żywych, być może jedynie cji późnym wieczorem w dniu 25 sierpnia. Po
„otumanionych” środkami farmakologiczny- drodze natknęli się na samochody z „Puszką
mi. Zabici mieli zostać na miejscu, na krótko konserw”. Wzdłuż rzeki Rudy ruszyli w stronę
przed akcją lub podczas jej trwania. Byli to Stodół. Gdy dotarli na miejsce, czekali na hasło
więźniowie kryminalni i polityczni, których „Agata”, które z powodu przesunięcia terminu
przeznaczono do likwidacji. W dokumentacji uderzenia na Polskę nie nadeszło. Oddział Helloznaczono ich jako „Puszka konserw” (niem. wiga ostrzelał jedynie polską ciężarówkę woj„Konservedose”). Przerażające.
skową i wycofał się. Tymczasem plan zakładał,
że po ataku na niemiecki posterunek celny dyProwokacja
wersanci zaczekają, aż do granicy zbliży się zaW nocy z 24 na 25 sierpnia uzbrojona grupa alarmowany polski oddział wojskowy, z którym
ok. 20 osób na polecenie przekroczyła grani- nawiążą bezpośredni kontakt bojowy. „Puszka
cę na odcinku Hochlinder–Chwałęcice. Ich konserw” pozostała nietknięta.
zadaniem było przerwanie linii telefonicznej,
W dniu 25 sierpnia o godz. 5.00 około 100-osoktóra miała zostać wykorzystana wieczorem bowa banda dywersantów niemieckich zaata25 sierpnia przez inną grupę Niemców, prze- kowała polski posterunek graniczny we wsi
branych w polskie mundury. Hasła do rozpo- Chwałęcice. Ostrzelali go z broni maszynowej.
częcia akcji brzmiały: „Mały głuszec” (niem. W tym samym czasie inna grupa napadła na
„Kleiner Auerhahn”) – hasło do gotowości alar- budynek Straży Granicznej w Zwonowicach.
mowej; „Duży głuszec” (niem. „Grosser Au- Budynek w Chwałęcicach został zniszczony.
erhahn”) – hasło do wymarszu w rejon kon- Co prawda dywersanci wycofali się na pozycje
centracji; „Agata” – sygnał do rozpoczęcia ak- wyjściowe, ale straty pozostały. Ktoś musiał zacji w Stodołach.
płacić za nieudaną akcję. Zwolniono więc HellOdziałem mającym dokonać akcji prowo- wiga. Drugim atakiem miał kierować dr Trumkacyjnej dowodził Hellwig. Wyruszyli do ak- mler wraz z Karlem Hoffmannem.

Pierwszy termin
Było tak. Niemieckie jednostki wojskowe zgromadzone przy ówczesnej polsko-niemieckiej
granicy były gotowe do uderzenia, jednakże w dniu 25 sierpnia atak odwołano. To musiała być gigantyczna operacja logistyczna, by
całą armię przygotowaną do ataku zatrzymać
w miejscu. Zadecydowała doskonała łączność.
Jednakże oddziały dywersantów, które miały do
wykonania różnego typu zadania specjalne, zazwyczaj wyruszyły ze swoich baz i rozpoczęły
zaplanowane działania, nie mając łączności ze
swoim dowództwem. Nie wiedzieli, że termin
został przesunięty. Tak się stało z dywersantami z „Freikorpsu”, którzy zaatakowali tunele
na Przełęczy Jabłonkowskiej. Tak też się stało
w Stodołach. W jednym i drugim przypadku
polała się krew, ale skończyło się kompromitacją.
Agata
W dniu 31 sierpnia Trummler i Hoffmann po
raz drugi ruszyli na pozycje wyjściowe. Skierowali się w stronę budynku niemieckiego Urzędu Celnego w Stodołach. Ich atak miał się rozpocząć w dniu 1 września o godz. 4:00. Podczas
napadu powinni mówić wyłącznie po polsku,
głośno się zachowywać, śpiewać polskie pieśni
i polski hymn narodowy, a także wznosić antyniemieckie hasła. Szczerze mówiąc, było to dość
prymitywne. Część z nich miała mieć na sobie
polskie mundury. W końcu usłyszeli hasło „Agata”. Zaatakowali budynek urzędu, wybili szyby
w oknach, a przez wyłamane drzwi dostali się
do środka. Zdemolowali wnętrza. W tym czasie druga grupa przygotowała „puszki konserw”.
Niemieccy funkcjonariusze Straży Granicznej,
rzekomo zaalarmowani, uderzyli na budynek,
by przegnać polskich napastników. Doszło do
strzelaniny (strzelano w powietrze), a na placu boju pozostały tylko „konserwy”. Akcja została zakończona ok. godz. 4.30 – teoretycznie
sukcesem, jednak trudno postrzegać to w kategorii sukcesu.
W tym samym czasie w stronę Stodół ciągnęła 5 Dywizja Pancerna Wehrmachtu, ale to
już zupełnie inna historia.

Polski schron polowy piechoty z 1939 r. na Wawoku

tlera. Położenie miasta ze strategicznego punk- tym. Wykopano też rowy przeciwpancerne, a na
tu widzenia było bardzo niekorzystne. Istniała drogach przygotowano zapory przeciwko czołrealna groźba szybkiego otoczenia i zniszcze- gom. Gdy w dniu 1 września nadszedł moment
nia polskiego ugrupowania broniącego mia- uderzenia, na pierwszy ogień poszła rybnicka
sto. Założono więc, że Rybnik ma stawić tylko 9 kompania Obrony Narodowej z 203 pułku
czasowy silny opór, a następnie załoga miasta piechoty dowodzona przez kapitana Jana Kwamiała się wycofać na główną pozycję obronną śniewskiego, wyposażona w trzy ckm-y i trzy
pod Pszczyną. Miasto miało być bronione naj- działka przeciwpancerne kal. 37 mm oraz ledłużej, jak tylko się da, ale nie wolno było do- gendarne karabiny przeciwpancerne typu UR.
puścić do większych strat w ludziach i sprzę- Owi żołnierze w dzielnicy Smolna bronili wlocie. Stworzona przez Polaków linia obronna tu do miasta od ulic Raciborskiej i Wodzisławbiegła od stawu Ruda poprzez ulicę Gliwic- skiej. Nie byli jednak sami.
ką w kierunku schronu bojowego pod wzgórzem cmentarnym (dzielnica Wawok), dalej Dzień ataku
poprzez pola w kierunku ul. Zebrzydowickiej Około godz. 8 rozpoczął się niemiecki atak. Na
i następnie w kierunku ul. Raciborskiej (dziel- ulicy Raciborskiej pojawiły się niemieckie pojaznica Maroko), dalej polami w kierunku ul. Wo- dy. Nie pomogły pola minowe i zapory przeciwdzisławskiej i na kierunek Świerklany (dzielni- pancerne – Niemcy dokładnie wiedzieli, gdzie
ca Kozie Góry).
one są. Odezwały się polskie działka przeciwpancerne. Dwa niemieckie czołgi zostały traObrońcy
fione. Kilka innych pojazdów zostało uszkoW połowie 1939 r. w Rybniku rozmieszczo- dzonych. Od strony ul. Wodzisławskiej zbliżaZałożenie obronne
no pododdziały Batalionu Obrony Narodowej ły się kolejne czołgi. Pozwolono podjechać im
Rybnik, w latach 1922–1939 leżący na grani- „Rybnik”. Jednocześnie wybudowano żelbetowe bliżej. Jeden z nich został trafiony z UR-a. Pocy Polski i III Rzeszy, odgrywał ważną rolę stra- schrony polowe piechoty, które miały stanowić zostałe czołgi wycofały się. Po godzinie Niemtegiczną, a granice tutejszego powiatu wcinały wsparcie obrońców. Prawdopodobnie powsta- cy ponowili atak i zmusili polskich żołnierzy
się jak klin w terytorium państwa Adolfa Hi- ły jedynie trzy, choć kiedyś słyszałem o czwar- do odwrotu.
Niemcy zapamiętali ten bój. Jeden z żołnierzy z niemieckiej 5 Dywizji Pancernej pisał
w swoich wspomnieniach: „Tego decydującego
poranka pogoda jest pochmurna i deszczowa.
Pierwszego września o 4:45 następuje punktualne przekroczenie granicy przez wszystkie trzy grupy marszowe. Na skutek trudności na drodze grupy marszowe tam, gdzie to
jest możliwe, rozdrobniły się na mniejsze jednostki boczne. Wkrótce forpoczty natrafiają
na ciężkie zniszczenia dróg i blokady, dokonane przez Polaków. Marszruta przez to zostaje znacznie opóźniona. Saperzy i nadciągający mieszkańcy doraźnie pomagają i pokonujemy przeszkody. Dywizjon rozpoznawczy
8 i grupa marszowa A idą nieprzerwanie naprzód. Grupa marszowa B napotyka pod Rybnikiem na bardzo silny opór…”.
Polski schron polowy piechoty z 1939 r. przy rondzie Lieven
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Koszary
Niemiecki atak pancerny w dniu 1 września
1939 r. okazał się na tyle silny, że załoga polskich schronów ok. godz. 9.00 wycofała się,
kontynuując walkę do godz. 12 na terenie rybnickich koszar. W Rybniku, w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się wyczynowy tor rowerowy, w okresie międzywojennym znajdowały się koszary I batalionu z 75 pułku piechoty z 23 Dywizji Piechoty. W dniu 1 września
1939 r., gdy część miasta znajdowała się już
w rękach niemieckich, rejon wzgórza cmentarnego wraz z koszarami był broniony przez
polskich żołnierzy. Byli to żołnierze kompanii
ckm pod dowództwem pochodzącego z Gliwic kapitana Jana Kotucza (1908–1939). Stawiali tam opór kilka godzin. Do dzisiaj widać tam pozostałości po walkach, jak i relikty transzei i stanowisk strzeleckich. Pozostałością po koszarach są tajemnicze budynki
magazynowe, częściowo zagłębione w ziemi. Ślady walk z 1945 r. na jednym z budynków rybnickiego szpitala psychiatrycznego
Jeden z nich prawdopodobnie pełnił funkcję
stajni, a o drugim nic nie wiadomo. Niedale- udziale w walkach w 1939 r. Natomiast pod- jest pomnikiem bohaterskich walk w 1939 r.
ko znajduje się jeden z polowych schronów czas prac renowacyjnych znaleziono w nim i musi ocaleć. Nie ma dwóch zdań.
piechoty, który stanowił dodatkowe wspar- relikty sowieckiej amunicji. Cóż, pewne rzecie obrońców. Zachowały się również budyn- czy pozostaną zagadką.
Długi opór
To nie koniec wojennej historii miasta. Walki
ki mieszkalne dla wojska i kadry, należące do
o zdobycie Rybnika toczyły się już od stycznia
jednostki 1/75 pp.
Pozostałe schrony
Dowódca obrony koszar, kpt. Jan Kotucz, Drugi z lekkich schronów piechoty z 1939 r. stoi 1945 r. W dniu 27 marca 1945 r. Sowieci siłami
wzięty do niewoli w dniu 1 września, został przy rondzie Lievin. Nie wszyscy go zauważa- 100 Dywizji Piechoty (dowódca gen. mjr Fiozamordowany przez Niemców i pochowany ją, szczególnie w lecie, bo jest dość mocno za- dor Krasawin), częścią sił 304 Dywizji Piechoty
w zbiorowej mogile. Pośmiertnie odznaczono rośnięty dziką roślinnością. Nosi na sobie śla- (dowódca płk Chajrbek Zamanow), 368 pułku
go Krzyżem Virtuti Militari. Jego kolega, Kazi- dy trafienia z niemieckiego czołgu – oczywi- artylerii pancernej Gwardii (dowódca płk Iwan
mierz Ogrodowski, w 1939 r. dowódca plutonu ście w 1939 r. Byłby doskonałym pomnikiem Priachin) i 22 Zmotoryzowanej Szturmowej
ciężkich karabinów maszynowych broniących przeszłości – tym bardziej, że ocalała relacja Brygady Saperów Gwardii (dowódca płk Paweł
Rybnika miał więcej szczęścia. Zmarł dopiero żołnierzy, którzy się w nim bronili. Cóż z tego. Nowikow) po ciężkich walkach zdobyli miasto.
w 1987 r. Jego również odznaczono Krzyżem Znajduje się na terenie prywatnym. Obok nie- Jako sowiecka jednostka, której udało się zdoVirtuti Militari. Z kolei major Władysław Mu- go stoją szpetne blaszane garaże. Współwłaści- być Rybnik podawana jest również 107 Dywizja
żewski, w 1939 r. dowódca I batalionu 75 puł- ciele są ze sobą skłóceni i nie ma co liczyć na Piechoty ze składu 60 Armii Ogólnowojskowej.
ku piechoty, dowódca Oddziału Wydzielonego konsensus w sprawie schronu. Tak więc stoi
Niemcy bronili się w mieście od końca
„Rybnik” i dowódca obrony miasta, przeżył woj- i niszczeje. Szkoda. Nie powinno tak być. Nie stycznia 1945 r., między innymi w budynnę. Zmarł w Gliwicach w 1980 r.
z miejscami, gdzie w obronie ojczyzny przela- kach miejscowego zakładu psychiatryczła się polska krew.
nego. Podczas walk w rybnickim szpitalu
Schron na Wawoku
Trzeci z nich był w ostatnim czasie źró- znajdowali się pozbawieni opieki pacjenci,
Znajduje się w dzielnicy Wawok, nieopodal ul. dłem wielu niepokojów. Leży na terenie pozostawieni sami sobie. Sowieci uderzali
Szczygłów, niedaleko cmentarza komunalne- osiedla nazywanego Nowiny przy ul. Dąb- od strony Gliwic, a potężne budynki szpitago. Został wybudowany w 1939 r. jako lekki rówki. Istnieją relacje mówiące, że w 1939 r. la psychiatrycznego stały się silnym punkżelbetowy schron polowy piechoty – wzmoc- bronił się w nim oddział por. Glenca. Przez tem niemieckiego oporu. Widać to do dzinienie polskiej linii obronnej. Jego pole ostrza- wiele lat był całkowicie niewidoczny, bo zo- siaj po ścianach tych budynków, pełnych
łu obejmowało ul. Gliwicką oraz ul. Zebrzydo- stał zasypany i przykryty warstwą ziemi. Wy- śladów po walkach. Zauważyć to można
wicką, gdzie znajdował się drugi schron. Jed- daje mi się, że stał na nim garaż. Niedawno również na pobliskiej wieży ciśnień. Podna ze strzelnic skierowana jest w stronę drogi okazało się, że obiektowi grozi zniszczenie. czas codziennych starć pacjenci opuszczaRybnik – Gliwice, a druga w stronę osiedla No- Powodem miała być budowa hipermarke- li zabudowania szpitalne. Często kręcili się
winy na drogę Rybnik – Rudy. Położenie schro- tu. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji bez celu po polu bitwy, najprawdopodobnu oraz kierunek ognia wskazuje, iż spodzie- naszego Remka z Rybnika, współpracy Wo- niej szukając czegoś do jedzenia. Budynki
wano się niemieckiego uderzenia z kierunku jewódzkiego Konserwatora Zabytków z Ka- zakładu psychiatrycznego leżały na główRudy oraz Gliwic.
towic i pomocy przychylnych ludzi udało nej linii walk i pacjenci pozbawieni opieki,
Nasze stowarzyszenie przejęło go już daw- się wybrnąć z trudnej sytuacji. Schron zo- otumanieni hałasem i sytuacją masowo gino temu. Dzięki Adamowi i jego przyjacio- stał przeniesiony nieco dalej, zabezpieczo- nęli, błąkając się pomiędzy zabudowaniałom w latach 2005–2007 został wyremon- ny i wyeksponowany. Teraz wiadomo, że mi zakładu. Padali ofiarą strzałów z jednej
towany, zabezpieczony i udostępniony do waży około 150 ton i ma wymiary 4,74 m x i drugiej strony. Z 1700 pacjentów ocalało
zwiedzania. Może nie jest zbytnio atrakcyj- 10,04 m, co daje łączną powierzchnię oko- jedynie ok. 300 osób. Przerażające… 
nym obiektem, gdyż jest to jedna izba bojowa ło 47 m2. Co prawda nieco uszkodzony, ale
z dwoma strzelnicami ckm-ów, ale nie o to
chodzi. Jego strzelnice nie były chronione
płytami pancernymi. Ckm-y były ustawione
Dariusz Pietrucha – historyk z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu
na specjalnych stolikach, które zresztą nasi
Śląskiego, wieloletni nauczyciel historii, od urodzenia związany ze Śląskiem,
koledzy pieczołowicie odtworzyli. Drzwi do
miłośnik i badacz historii regionu, autor wielu książek i artykułów, prezes
obiektu też były drewniane – chronione beStowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.
tonową przelotnią. Niewiele wiadomo o jego
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Pałac w Łączanach

JULIA MONTEWSKA

Z

ałożenie pałacowo-parkowe w Łączanach powstało w latach 1853–
1954, i zostało ufundowane przez rodzinę Pfoertner von der Hoelle. Powodem budowy nowej rezydencji był
pożar, jaki strawił wcześniejszy obiekt
w 1851 roku, który Helena Fryderyka
von Prittwitz, wychodząc za mąż wniosła w wianie Ferdynandowi Henrykowi
Zygmuntowi Pfoertner von der Hoelle.
Pałac piękniał, wznosząc dumnie swą
neogotycką wieżę nad okolicą, a około
roku 1915 został przebudowany, jednak
pomimo wprowadzonych zmian utrzymano jego dawny styl architektoniczny. Modernizacji poddawano też kilkukrotnie siedmiohektarowe założenie parkowe tak, aby finalnie nadać mu
styl romantyczny.
Dziś próżno szukać romantyzmu
w rozrośniętym samosiejkami parku,
nie ma go też w samej budowli, która,
o dziwo, pomimo upływu lat zachowała biel elewacji. W najgorszym stanie
znajdują się elewacje północne, które
zawilgocone, z odpadającym tynkiem,
starszą czarnymi czeluściami wybitych
okien. Powagi sytuacji dodają podarte
taśmy z napisem „Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego”, którymi kiedyś
obiekt ogrodzono, a taśmy z napisem
„Policja” wskazują, że stało się w tym
miejscu coś złego. W istocie pałacowe
„crime story” rozegrało się na początku 2017 roku, kiedy to doprowadzony
na skraj ruiny przez prywatnego właściciela pałac w Łączanach zawalił się.
W ciągu jednej nocy, nie wytrzymując
nierównej walki z warunkami atmosferycznymi, część pałacowych stropów runęła wraz z dachem do wnętrza budowli. Runęła w momencie, gdy pojawiły się
realne plany zabezpieczenia i remontu
pałacu. Być może zadecydowała o tym
pulpitowa konstrukcja dachów, które od
dawna nieremontowane, nie poradziły sobie z zalegającym śniegiem i deszczami. Pałac przegrał walkę z czasem.
Budynek działania wojenne przeszedł
bez większego uszczerbku; ponoć miał
swój epizod z niemiecką młodzieżą w ramach akcji „Kinderlandverschickung”.
Początkowo akcja ta miała na celu zapoznanie dzieci z miasta ze świeżym powietrzem i pracą na wsi, stanowiła jakby
zorganizowaną odgórnie szeroko zakrojoną akcję agroturystki, jednak szybko
została ona podporządkowana realiom
wojennym. W ramach Kinderlandver-

schickung od 1940 roku do końca wojny
ok. 2 miliony niemieckich dzieci w wieku do 14 lat ewakuowano z największych
i najbardziej zagrożonych bombardowaniami miast do spokojnych miejscowości na prowincji. Analogiczne działania
podejmowali Brytyjczycy podczas Bitwy
o Anglię, a dla przesiedlonych dzieciaków nagła zamiana znanego do tej pory
życia w wielkim mieście na mieszkanie
w położonych na uboczu rezydencjach
i myszkowanie po tajemniczych przejściach i komnatach wiekowych pałaców była niejednokrotnie przygodą życia, co ma odbicie w anglojęzycznej literaturze gatunku fantasy (C.S. Lewis
– Lew, czarownica i stara szafa, 1950;
John Connolly – Księga rzeczy utraconych, 2006). Być może w analogiczny sposób dzieci z niemieckich miast
przeżywały podobne przygody w Łączanach, stając się odkrywcami małych
i wielkich sekretów tutejszego pałacu.
W okresie powojennym przejęło go
Państwowe Gospodarstwo Rolne z przeznaczeniem na mieszkania pracownicze.
Zamieszkiwało w nim kilka rodzin, które po sprzedaży obiektu prywatnemu
inwestorowi zostały wysiedlone. Pałac
miał stać się nową, wspaniałą rezyden-

cją nowego właściciela. Ślady jego bytności i próby remontowania obiektu można spotkać do dziś. Pokaźny, rozbity lub
niedokończony kominek w jednej z sal,
zwisające strzępy siatki wraz z odpadającymi płytami kartonowo-gipsowymi.
Największy rozmach i zaangażowanie finansowe widać na jednej z klatek schodowych, gdzie na jednej ze ścian położono skądinąd piękne stiuki weneckie.
Wnętrza pałacowe są w strasznym stanie, zapach stęchlizny, wilgoci i butwiejącego drewna towarzyszy zwiedzającemu od rozległych pałacowych piwnic, po
wyższe kondygnacje, na które stanowczo
odradzam wchodzenia. Jest to smutny widok, tym bardziej mając świadomość, że
katastrofie można było zapobiec. Obiekt
ukryty za murem w gęstwinie czegoś, co
kiedyś było parkiem, stoi otworem dla
każdego. Najchętniej z zaproszenia korzystają sowy i inne drapieżniki polujące na szczury i myszy gnieżdżące się
w zbutwiałych wnętrznościach pałacu.
Życie w pałacowym parku niezmiennie budzi się z nadejściem wiosny. Czy
również obudzi się nowa nadzieja na
odbudowę pałacu? Jest to mało prawdopodobne, jednak warto ją mieć, bo
w tym miejscu została już tylko ona... 

Julia Montewska – inicjatorka powstania fundacji ochrony zabytków Dolnego Śląska „Vestigium”, regionalistka, pasjonatka ruin, miłośniczka zabytków oraz architektury obronnej
i przemysłowej Dolnego i Górnego Śląska, twórczyni internetowego portalu Łowcy Historii,
publikuje w miesięczniku „Odkrywca”.
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Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej
Ignacego Mościckiego
w Katowicach-Kostuchnie w 1935 roku
na zaproszenie Tadeusza Sendzimira
STEFAN GIERLOTKA

fot. arch. aut.

adeusz Sędzimir urodził się we Lwowie 15 lipca 1894 roku. Ojciec Kazimierz pracował w biurze nadzoru ko
palń soli. Tadeusz, uczęszczając do gimnazjum, zbudował samodzielnie aparat
fotograficzny i interesował się chemią.
W 1912 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. W czasie wojny podjął pracę jako
mechanik w rosyjskim warsztacie wojskowym. Kontrofensywa wojsk austro-węgierskich w czerwcu 1915 roku zbliżająca się do Lwowa spowodowała ewakuację warsztatu, a wraz z nim Sędzimira
do Kijowa. Tam przez cały rok pracował
jako sekretarz w rosyjsko-amerykańskiej
Izbie Handlowej. Nauczył się mówić po
angielsku równie płynnie, jak po niemiecku i po rosyjsku. Dobrze zapowiadającą się karierę w biznesie pokrzyżował wybuch rewolucji lutowej, a potem
przewrót bolszewicki. Ewakuując się
po trwającej miesiąc podróży dotarł do
Władywostoku, a następnie do Tsuruga
w Japonii. W 1918 r. dotarł do Szanghaju.
Był bez środków do życia, ale mimo to
postanowił założyć własną firmę. Dzięki
kredytowi udzielonemu przez Bank Rosyjsko-Azjatycki uruchomił w Szanghaju fabrykę drutu, śrub, nakrętek i gwoździ. W krótkim czasie zatrudniał ponad
150 robotników i osiągał coraz większe
obroty. Wilgotny klimat w Szanghaju
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Zakłady Heydena w Kostuchnie

fot. arch. aut.

T

Zakłady Heydena w Kostuchnie

W Kostuchnie koło Katowic, w 1916 roku, obok kopalni Boërschächte powstał
zakład Elektrochenische Fabrik Kostuchna. Cztery lata później uruchomiono zakład Chlorfabrik, który był powiązany z fabryką von Heyden Radabeul w Dreźnie. Obok tych zakładów z początkiem lat dwudziestych dwudziestego wieku,
uruchomiono fabrykę Śląski Przemysł Cynkowy. W zakładach tych, w 1932 roku
rozpoczyna pracę światowej sławy metalurg inż. Tadeusz Sendzimir, którego
ambicją było wybudowanie w Kotuchnie dużego kombinatu hutniczego. Wcześniejsze jego światowe osiągnięcia z walcowania i obróbki metali zainteresowały Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego.
powodował, że wszystkie wyroby meta cował tam technologię obróbki metalu
lowe szybko rdzewiały. Sędzimir opra- z jednoczesnym cynkowaniem. Polega
ło to na trawieniu powierzchni stalowych przedmiotów kwasem, a potem
zanurzaniu ich w roztopionym cynku.
Dalsze udoskonalenia procesu polegały na opracowaniu cynkowania metodą ogniową.
W 1922 roku Sendzimir poślubił Barbarę Alferieff, poznaną w Chinach Rosjankę. Dwa lata później urodził się jego
pierwszy syn Michał. Po kilku latach
prosperity Chiny dotknął kryzys. Komuniści wszczęli wojnę domową, a Japonia szykowała się do podboju ziem
swego olbrzymiego sąsiada. Towarzysząca temu gospodarcza zapaść dotknęła także firmę Sendzimira. W 1929 r.
zamknął fabrykę i postanowił wyemigrować do USA. Sądził, że zdobędzie
w USA fortunę, jednak rzeczywistość
okazała się inna. Próbował bezskutecznie zainteresować przemysłowców w Sta-

nach Zjednoczonych, ale jego techno- sie o rewelacyjnej blasze z Polski dowielogia nie wzbudziła zainteresowania. dzieli się Amerykanie. Wielki koncern
W 1930 roku próbował jeszcze zaintere- stalowy Armco Steel zamówił kilka ton
sować swą metodą cynkowania przemy- i oddał do ekspertyzy swoim inżyniesłowców we Francji. Także bez sukcesu. rom. Dobra ocena wyrobu sprawiła, że
Wreszcie zdesperowany wraz z rodziną u Sendzimira zjawili się przedstawicieprzyjechał w 1932 roku do Polski i za- le Armco Steel. Zaoferowali polskiemu
mieszkał w Kostuchnie, koło Katowic.
konstruktorowi współpracę i zaprosili
Pracę rozpoczął w zakładach Śląski do swej europejskiej centrali w Paryżu.
Przemysł Cynkowy w Kostuchnie, dziś Wynalazca zdecydował się w 1936 roku
będącej dzielnicą Katowic. Potrzeba na założenie w Paryżu własnego biura
chwili sprawiła, iż zbudował walcarkę, konstrukcyjnego, które nazwał Armzem.
która umożliwiała szybkie rozwalcoAmerykanie coraz intensywniej zawanie stali o grubości 6 mm do grubo- praszali do siebie konstruktora i wiości ok. 0,1 mm. Opracował w Kostuch- sną 1939 r. Sendzimir przeniósł swoje
nie pierwszą technologię walcowania biuro z Paryża do Middletown w stanie
na zimno blachy stalowej do cienko- Ohio. W USA wynalazca zmienił wiele
ści wcześniej nieosiągalnej z jednocze- w swoim życiu. Amerykanie mieli kłosnym powlekaniem jej cynkiem. Opra- poty z zapisaniem i wymawianiem na
cował również tutaj technologię cynko- zwiska Sędzimir i odtąd został Sendziwania blachy stalowej chroniącą proces mirem. Wkrótce się rozwiódł i w 1942
przed niekorzystnym wpływem utleniania atmosferycznego. W 1933 roku uruchomił
walcarkę swojej konstrukcji
w hucie „Pokój” w Nowym
Bytomiu. Nowoczesna technologia walcowania na zimno blachy żelaznej z równoczesnym jej powlekaniem cynkiem, wdrożona w Zakładach
Śląskiego Przemysłu Cynkowego w Kostuchnie, zainteresowała Światowe koncerny hutnicze.
W końcu 1934 roku wynalazkiem T. Sędzimira zainteresował się Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki. Dla bliższego zapoznania
się z nowatorską technologią
przyjechał do w dniu 5 marca
1935 do Kostuchny. Wraz z prezydentem przyjechał minister
przemysłu i handlu Reichman,
a towarzyszył im wojewoda
Grażyński. Przybyłych do Kostuchny gości witały Związek
Powstańców Śląskich, delegacja górników, Straż Ogniowa, Tadeusz Sendzimir. Fot. arch. aut.
Związek Harcerstwa Polskiego
oraz młodzież szkolna. Cała Kostuchna roku ponownie się ożenił, tym razem
była udekorowana flagami. Przed cyn- z Francuzką Madelaine Bernoda.
kownią uroczyście ustawiła się młodzież
W Ameryce zaprojektował i zbudoszkolna oraz orkiestra górnicza. W cyn- wał dla Armco Steel w Butler (Pensylkowni Prezydent wraz z gośćmi zwie- wania) pierwszą w USA cynkownię oraz
dził fabrykę i zapoznał się nowoczesną walcownię blachy, opartą na jego techwalcownią. Prowadzone rozmowy pod- nologii. Od 1945 roku Sendzimir kieczas wizyty prezydenta dotyczyły wybu- rował zakładem Engineering Corporadowania dużego kombinatu hutniczego tion w Waterburg (stan Connecticut),
w Kostuchnie zaprojektowanego przez gdzie wdrożył 73 swoje patenty. W 1945
inż. Sendzimira. Mimo dużego zainte- roku opracował nową walcarkę planeresowania technologią Sendzimira, rząd tarną (Sendzimir Planetary Mili), któpolski nie podjął decyzji sfinansowania ra miała zdolność rozwalcowania blachy
budowy huty i walcowni w Kostuchnie. do bardzo małej grubości. Wkrótce li
Wkrótce wynalazkiem Polaka zain- cencję na budowę tej walcarki zaczęły
teresowały się firmy francuskie i brytyj- kupować firmy ze wszystkich wysokoskie. Jako pierwsza licencję na walcownię rozwiniętych krajów świata. Wynalazi cynkownię zakupiła w 1935 roku fran- ki Sendzimira zdominowały światowe
cuska firma Fabrique de Fer. W tym cza- stalownictwo.

W roku 1956, gdy miał 62 lata, zerwał współpracę z współpracującymi firmami, a majątek zainwestował w swoje
nowe przedsiębiorstwo – T. Sendzimir
Inc. Opracowywał nowe i udoskonalał
wcześniejsze wynalazki. Firma prosperująca ze sprzedaży licencji rozwijała
się, obejmując hutnictwo całego Świata.
W 1974 roku utworzył międzynarodowy koncern Sendzimir Engineering
Corp., z główną centralną w Waterburgu. Blachy wykonywane na jego walcarkach były stosowane na poszycie kadłuba i osłony termiczne w amerykańskich
pojazdach kosmicznych.
Zyskawszy znaczny majątek, finansował instytucje polonijne w USA.
W wieku 63 lat zdobył licencję pilota
i podróżował swą awionetką po świecie.
Wspierał finansowo Fundację Kościusz
kowską. Stworzył własną fundację, finansującą pobyty polskich uczonych w USA. Ponadto został
prezesem Rady Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Nowym Jorku. Na wszystko to
znajdował siły i czas, przekroczywszy siedemdziesiątkę.
Po II wojnie światowej,
gdy powstała Polska Ludowa, osoba Tadeusza Sendzimira została przez komuni
stów skazana na zapomnienie. Wiadomości o wynalazkach Sendzimira zniknęły
z mediów i książek.
Radykalnie zmieniło się
to po dojściu do władzy
Edwarda Gierka. Nowy I
Sekretarz KC PZPR bardzo chciał poprawy kontaktów z amerykańską Polonią,
a do tego jeszcze fascynował
go przemysł ciężki. Sendzimir zaś był sztandarowym
przykładem, że „Polak potrafi” wnieść coś nowego do
metalurgii. W 1973 r. Akademia Górnic zo-Hutnicza
w Krakowie przyznała Sendzimirowi doktorat honoris
causa, a Edward Gierek odznaczył go
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zapros zonego milionera z Ameryki podjęto w socjalistycznym kraju gościnnie i z wszelkimi honorami. Walcowanie systemem
Sendzimira zastosowano w powstałej
po wojnie Nowej Hucie koło Krakowa.
W 1990 roku na jego cześć nazwano
kombinat hutniczy w Nowej Hucie.
W 1975 roku Sendzimir przekazał
stanowisko prezesa Sencor swemu synowi Michałowi. Zamieszkał w swej
letniej rezydencji na Florydzie. Zmarł
tam 1 września 1989 roku. Pochowany został na cmentarzu w Bethlehem
pod Waterburgiem w trumnie wykonanej z ocynkowanej stali ściśle według
jego technologii.
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Eseje i felietony
Kazimierza Wyki
Tom 333. serii I „Biblioteki Narodowej”
JERZY PASZEK
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od koniec roku 2019 – czyli podczas
uroczystych obchodów stulecia istnienia serii „Biblioteka Narodowa” – ukazał
się dość opasły (s. CXLVIII + 828) wolumin Wyboru pism Kazimierza Wyki
w opracowaniu Pawła Mackiewicza, polonisty wrocławskiego, który już 5 lat temu
opublikował tom Tylnym pomostem. Felietony zebrane (seria: „Krytyka XX i XXI
Wieku”, nr 24) znanego powszechnie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN.
W tytule informuję Czytelników, iż omawiana księga ma kolejny numer 333. Otóż
skrabliści, gdy gra kończy się wynikiem
333 : 300 punktów, mówią o tym fakcie,
że ktoś osiągnął „połowę diabła”! Chcę ten
temat rozwijać, ale na początek wspomnę,
iż w książce Wyki „Pan Tadeusz”. Studia
o tekście (Warszawa 1963, s. 235) jest znakomity przykład sztuczek diabelskich: autor chciał napisać „Z kolei IV, 666.”, czyli
nawiązać do 666. wersu IV księgi utworu
Mickiewicza, a wydrukowało się „Z kolei IV, ,66.”. Czyż ten Chochlik miał coś
wspólnego z Belzebubem?
Pozostanę jeszcze przy zacytowanym
tomie monografii historycznoliterackiej
Wyki, by wyrazić żal z powodu nieopublikowania choć jednego z tak smacznych
i przednich deserów, jakie serwuje autor
w 10 rozdziałach, mówiących o metamorfozach narodowej epopei; w tomie pt.
„Pan Tadeusz”. Studia o poemacie jest także 10 części, ale w innym układzie: Rozważania wstępne (s. 9–24) poprzedzają
9 rozdziałów o tematyce genologicznej
(np. Pierwiastki powieściowe „Pana Tadeusza”, Flers puszcz litewskich, czyli Teatr w zaścianku). Otóż uważam, że rozdział 4. Studiów o tekście – Spowiedź Robaka i spowiedź Jacka Soplicy – powinien
być znany i nauczycielom, i uczniom liceów! Stanowi bowiem znakomite wprowadzenie do opisu obyczajów staropol-

skich, a w tym ówczesnego prawa i obowiązków katolickich kapłanów (kto i kiedy
mógł wysłuchiwać spowiedzi i rozgrzeszać ludzi, czyli kto bywał penitencjariuszem [penitencjarzem], a kto penitentem).
Czy luksusem byłoby też zapoznanie polonistów z esejem Ojczyzno Litwo moja (s.
40–83 t. II), czyli analizą inicjalnego czterowiersza Pana Tadeusza? Wyka w 1963
roku nie mógł wiedzieć, iż do jego fascynujących wywodów o 4. linijce omawianego kwartetu czy kwartyny (m.in.: „Ten
tylko widzi, czuje, kto tęskni po tobie”,
„Widzę i chcę opiewać, bo tęsknię po tobie”, „Widzę, czuję, opiewam, bo tęsknię
po tobie”, „Widzę i opisuję, bo tęsknię po
tobie” (s. 41), która w 1843 roku została
komuś wpisana do pamiętnika jako „Czuję i chcę opisać, gdy tęsknię po tobie” (s.
83), w innym czasie i w innym sztambuchu przybrała jeszcze piękniejszy – moim
zdaniem – kształt: „Czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie” (zob. Nieznany autograf
Adama Mickiewicza. Dwie strony inwokacji „Pana Tadeusza”, oprac. Maria Prussak,
Teresa Rączka-Jeziorska, Warszawa 2018,
s. 7). Tak więc Mackiewicz wyraźnie stracił okazję, by się pochwalić erudycją, gdy
nie przedrukował ani jednego fragmentu z dwu tomów Wyki o epopei Mickiewicza. Stracił też takową okazję, gdy nie
wyszukał w Internecie czy Słowniku języka Adama Mickiewicza wiadomości, z jakiego dzieła wieszcza pochodzą skrzydlate słowa o „piórze, roboczym niewolniku poety” (BN, s. 177; nb. jest to sonet
o incipicie „Poezyjo! gdzie cudny pędzel
twojej ręki…”).
Jedna z tych diabolicznych decyzji wydawcy dotyczy nieograniczonego zdrowym rozsądkiem informowania (w dobie Internetu!) o biografiach osób, o których przeciętny nawet zjadacz chleba
musi mieć w Polsce pojęcie! Wymienię
charakterystyczne nadużycia – papieru

i cierpliwości Czytelnika – z ABC indeksu nazwisk 333. tomu BN: Alighieri Dante
(nb. w encyklopediach zwykle poeta ten
umieszczany jest pod D!), Andrzejewski,
Apollinaire, Arystoteles, Asnyk, Bach, Baczyński, Balzac, Bałucki, Batory, Baudelaire, Bem, Berent, Białoszewski, Błoński,
Bonaparte Napoleon (w encyklopediach
pod N!), Borowski Tadeusz, Boy-Żeleński (częściej bywa pod literą Ż!), Brandys Kazimierz, Brandys Marian, Bratny,
Broniewski, Camus, Cervantes, Chopin,
Churchill, Conrad, Cybulski, Czechow.
A w każdym razie – by osłabić moje słowa „musi mieć w Polsce pojęcie” – Czytelnik tomików „Biblioteki Narodowej”
zapewne takim nieelitarnym wszakże
wykształceniem powinien dysponować!
I pomyśleć, iż 40 lat temu Wojciech Głowala (mój przyjaciel z Wrocławia!) napisał, że prowadzę Czytelnika mojego wydania Próchna w BN-ce jak „dziecko” za
rączkę, tłumacząc takiemu odbiorcy, co to
jest „hosanna” lub „Marzanna” (W. Głowala: Berent dla trzech, „Teksty” 1980, nr
1, s. 169)! Dziś Mackiewicz daje objaśnienia dla analfabetów! Którzy i tak nic nie
czytają! Bo jak należy rozumieć informację o autorze Dziadów: „Adam Mickiewicz
(1798–1855) – poeta, dramaturg, tłumacz,
prawodawca polskiego romantyzmu” (BN,
58)? Czy jest ktoś, kto skończywszy podstawówkę tego nie wie?
Mackiewicz wybrał z wielkiego dorobku
Kazimierza Wyki teksty eseistyczne i kilka felietonów. Moim zdaniem pominął
najgłośniejsze wystąpienie krytyka z UJ
pt. Dwugłos o Schulzu (partnerem Wyki
był tu Stefan Napierski), przedrukowane
w tomie Stara szuflada z roku 1967. Pominął ciekawe sądy Fredry o starości, a pamiętam, jak Wyka zachwycał się Zapiskami starucha, tymi ówczesnymi „myślami
nieuczesanymi”: „zespoły aforyzmów Fredrowskich urzekają mądrością i precyzją

wypowiedzi: ›Żyli i ci, co się przeżyli‹ […],
›Kocha się sam w sobie, a dalibóg nie ma
w czym‹ […], ›Prosto ze szkoły poszedł
w apostoły‹ […], ›Strój wprawdzie upiększa kobietę, ale i zakrywa; rzecz niejasna‹”
(zob. K. Wyka: Aleksander Fredro, Warszawa 1986, s. 78–79). A najbardziej mi
brak esejów o tekście epopei narodowej!
Wszak dwa te tomy nie były przedrukowane od 1963 roku!
W eseju podsumowującym 20 lat swego pisarstwa (1944–1964), wspominając
o własnych słabościach (a tu chodzi nie
tylko o „emerytalne serce” i „emerytalne
oczy”!), licząc na podobną rekapitulację
po następnych 20 latach (czego nie doczekał, umierając – właśnie na serce – na początku 1975 roku) pisze Wyka o bogatej
swej bibliografii: „W moim dwudziestoleciu, a więc łącznie z nadchodzącym [1964]
rokiem, wydałem siedemnaście książek”
(BN, 171). Wygląda na to, że o niektórych
woluminach (np. broszurach) autor Modernizmu polskiego zapomniał, gdyż oficjalna iblowska bibliografia wylicza aż 21
tomów z tego okresu życia badacza (wliczając rzeczy niedrukowane za życia dyrektora IBL-u: np. Pamiętnik po klęsce z lat
1939/1940 lub broszury typu Juliusz Słowacki a współczesność, s. 27; zob. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.
Słownik bibliograficzny. Tom IX: W–Z,
oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej
i A. Szałagan, Warszawa 2004, s. 316–318).
Sam twórca tomu pt. Duchy poetów podsłuchane (1959, 1962) zdumiewa się tym
„dziwacznym towarzystwem”, o jakim pisywał: „Norwid i Mickiewicz, Słowacki
i Wyspiański, Sienkiewicz i Dąbrowska,
Matejko i Makowski, Hitler i Goebbels,
van Meegeren i Czyżewski, Adolf Rudnicki i Lucjan Rudnicki, Przyboś i Czechowicz, Herbert i Harasymowicz, Teka
Stańczyka i Pan Tadeusz […]” (BN, 171–
173: aż na 3 stronicach to jedno zdanie-wyliczenie, bo większość nazwisk pociąga za sobą przypisy biograficzne!).
I tu dochodzę do innej „słabości” (bo nie
kardiologicznej czy okulistycznej) „syna
kupca drzewnego” z Krzeszowic. Do pominiętych podręczników uczelnianych
(skrypt powielony w UJ Zarys współczesnej literatury polskiej (1884–1925) z roku
1951) i licealnych (Historia literatury polskiej. Dla klasy 10. Cz. 1. Romantyzm z lat
1952, 1953, 1954, 1955). Sam uczyłem się
z tej książki i dyskutowałem z polonistką na temat „reakcyjności Krasińskiego”,
a Wyka po latach wyjaśniał, jakim sposobem uratował skazanego na banicję z podręczników szkolnych „trzeciego wieszcza”:
„Bo my, na polach tradycji, coraz to wieży
nadajemy prawa skoczka, z Krasińskiego
czynimy reakcjonistę i na odwrót, nominację na królową nadajemy… – zamilczę
przykłady” (BN, 99; podkr. J.P.; esej Węgiel mojego zawodu, 1967). Tajemniczo –
ze względów cenzuralnych – wypowiada
się Wyka o swoistej „słabości” bibliograficznej: „Czy mam jakąś zasadniczą pre-

tensję do swojej bibliografii? Tak, pretensję, niestety, daremną, niemożliwą do naprawienia” (BN, 174). Godzi się nawet na
to, by jego, „starego liberała”, co z potrzeby
chwili „nauczył się marksizmu” (BN, ib.),
potępiać, ale przy uwzględnianiu wszystkich faktów historycznych. Nie można żyć
samą alienacją i frustracją: po Broniewskim i Kruczkowskim, po Tuwimie, Gałczyńskim i Borowskim – wchodzą „Następni na scenę: jakże wielu spośród nich
opatrzonych piętnem frustracji. Jakże
mnie nudzą wasze nudy, młodzi panowie. Przybyszewski na raty, nic ponadto”
(BN, 185–186; podkr. J.P.).
Oczywiście, nie mógł (czyżby?) Mackiewicz zademonstrować w swoich wypisach z Wyki całego dorobku krakowskiego krytyka i historyka literatury. Podam więc, które tomy zostały tu uwzględnione, by Czytelnik porzucił nadzieję na
obecność pewnych esejów czy fragmentów uczonych monografii (nie mówiąc
o wstępach – np. dwu do Pism wszystkich
Fredry – czy życiorysów, jak ten Mickiewicza w Polskim słowniku biograficznym,
z którego Wyka był tak dumny!). Kolejno więc mamy w Wyborze pism przedrukowane fragmenty następujących książek
autora Młodej Polski (podaję daty publikacji, by wyróżnić tomy wydane po śmierci autora): Pokolenia literackie (1977), Cyprian Norwid, poeta i sztukmistrz (1948),
Różewicz parokrotnie (1977), O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944–1967 (1969), Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939 (2000),
Stara szuflada (1967), Łowy na kryteria
(1965), Tylnym pomostem. Felietony zebrane (2014), Pogranicze powieści. Proza
polska w latach 1945–1948 (1948), Rzecz
wyobraźni (1959 i 1977, wyd. poszerzone), Życie na niby. Szkice z lat 1939–1945
(1957 i 1959, wyd. poszerzone), Szkice literackie i artystyczne (1956), Wędrując po
tematach (1971). Czyli tomów 12 lub 13,
bo są dwa różne wydania Starej szuflady.
Czy opuszczonych skarbów i pokładów
„polskiego złota” nie jest więcej? Wszak
Wyka – jak górnik na przodku – pracował „ponad plan”!
Podliczmy więc tomy pominięte przez
wypisy Mackiewicza: 1. Legenda i prawda „Wesela” (1950, polemizowałem z tym
marksistowskim brykiem na egzaminie
wstępnym na polonistykę UJ, co wywołało rozbawienie wśród egzaminatorów!), 2.
„Teka Stańczyka” na tle historii Galicji w latach 1849–1869 (1951), 3. Zarys współczesnej literatury polskiej (1884–1925) (1951),
4. Historia literatury polskiej. […] Romantyzm (1952, 1953, 1954, 1955), 5. Matejko
i Słowacki (1953), 6. O formie prawdziwej
„Pana Tadeusza” (1955), 7. Duchy poetów
podsłuchane (1959, 1962), 8. Modernizm
polski (1959, 1968; tu cenny dla mnie esej
„Pałuba” a „Próchno”, bo kilka razy naśladowałem ten tekst, dodając do diady Popioły, by powstała triada powieści z roku
1903), 9. Krzysztof Baczyński (1921–1944)

(1961), 10. Makowski (1963), 11. „Pan Tadeusz”. Tom 1.: Studia o poemacie. Tom 2.:
Studia o tekście (1963), 12. Podróż do krainy
nieprawdopodobieństwa (1964, tom o filmach), 13. Norwid w Krakowie (1967), 14.
Aleksander Fredro (1968, 1986), 15. Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim
(1971), 15. Młoda Polska. Tom 1.: Modernizm polski. Tom 2.: Szkice z problematyki
epoki (1977, 2003), 16. Nowe i dawne wędrówki po tematach (1978), 17. Opowiadania (1978), 18. Reymont, czyli ucieczka od
życia (1979), 19. Odeszli (1983), 20. Wyznania uduszonego (1995), 21. Wśród poetów (2000). Jakkolwiek liczyć, więcej tu
rzeczy pominiętych aniżeli tych obdarzonych jakże wybiórczą łaską pamięci i druku.
Zawsze wydawało mi się, iż dobrze znam
życie i dorobek naukowy Kazimierza Wyki.
Przecież w latach 60. XX w. chodziłem na
jego wykłady monograficzne o Panu Tadeuszu, w indeksie mam jego podpis po
obronie magisterium (obok sygnatur Marii Dłuskiej i Henryka Markiewicza, mojego promotora), przed rokiem 1968 jeździłem do Krakowa na jego seminarium
doktoranckie, był obecny na obronie mej
pracy i oblewaniu faktu w willi Ireny Szypowskiej w Warszawie (1970 rok), byłem
w styczniu 1975 roku – tuż przed jego zgonem – na wykładzie w Sosnowcu, gdzie
jako przewodniczący Rady Naukowej
polonistyki śląskiej mówił zabawne i pouczające rzeczy o Fredrowskich Zapiskach
starucha (nb. wykład ten zapamiętał Marek Piechota, podówczas student drugiego roku!). Ale nie zdawałem sobie sprawy, że jako niemowlę omal się nie udusił
(BN, XVIII), iż przed 1939 rokiem ogłosił „160 krótszych i dłuższych tekstów, od
kilku do ponad trzydziestu rocznie” (BN,
XXX), że tak długo czekał na druk swojej pierwszej książki (38 lat!). Pomimo
wielu trafnych bon motów, definicji krytycznych, terminów analitycznych Wyki
(np. „gospodarz poematu” i „baśń narodowa” o epopei Mickiewicza), zaprawdę
niewiele z nich trafia do słowników terminów literackich; w leksykonie pod red. Janusza Sławińskiego jest jego „żeromszczyzna”, ale nic nie wskazuje na to, że właśnie
Wyka sformułował tę definicję we wstępie
do tomu Nowel, opowiadań i fragmentów
Żeromskiego (Warszawa 1946): „Ten bowiem typ sentymentalnego, cierpiętniczego przerostu uczuć społecznych, a niedorozwoju myśli i woli, bierze swój początek
przede wszystkim w jego pisarstwie, chociaż jest nie tylko jego własnością” (zob. J.
Paszek: Żeromski, Wrocław 2001, s. 210).
Sławiński daje w swoim dykcjonarzu hasło zamiennia, ale milczy o zamienniku
gatunkowym (a czytał esej Wyki o Przyroście naturalnym Różewicza, bo go drukował w „Tekstach” w 1975 roku, dodając na marginesach uwagi, glosy i dyspozycje dla Czytelników)! Zaiste, „Nikt
nie zna dróg do potomności”, by posłużyć się cytacją z ukochanego przez
Wykę Cypriana Norwida.
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ierwsza rzeczą, z którą kojarzy mi się
tomik Marcina Jochemczyka W poszukiwaniu utraconej afazji jest kalejdoskop.
Tak to dziecięca zabawka, która przy pomocy trzech odbijających się tafli luster
i kolorowych kryształków, pozwala wyczarować coraz to nowe, frapujące i migotliwe obrazy. Istny cud. Pamiętam to dziecięce zdziwienie, delikatny dźwięk czegoś
przesypywanego w środku, a nawet zapach
tekturowej, nieco sfatygowanej, obudowy
kalejdoskopu, zbliżanego do oczu i nosa.
W jakiejś paradoksalnej odsłonie chwili jest
to dla mnie miazmat przeszłości, dzieciństwa i tamtych emocji. Pierwszy tomik poetycki Jochemczyka jest właśnie ich – afektów – wirującym zbiorem. Sam autor daje
nam w tym względzie wyraźną, ale i finezyjną – jak przystało na literaturoznawcę
i zawodowego „zjadacza” literatury, wskazówkę. Proust’owskie w genezie W poszukiwaniu przełamanej rodzajem damskim
„utraconej afazji” – jeszcze zanim czytelnik
dobierze się do środka tomu, podpowiada
mu zwrot w głąb pamięci opowiadającego/
podmiotu, w jej meandry, zagłębienia i te,
z wyjątkowych doświadczeń, które w niej –
opowiedziane teraz językiem poezji – z jakichś powodów przetrwały czy ocalały. Tylko co tutaj robi utracona afazja? Czy przywołana mocą barokowego konceptu „utraty
utraty” (!) ma dziwić, zdumiewać czy martwić? Utracona – to chyba dobrze? Przecież sensu stricto jest chorobą. Jako utrata,
najprościej mówiąc, nadawania i odbierania mowy, pozbawia nas najbardziej ludzkiego kontaktu ze światem wewnętrznym
i wsobnym. A może poeta poprzez śmiałość publikacji juwenilii właśnie pozbył się
owej niemocy, przemawiając językiem jedynie godnym tego miana? W sukurs tak
widzianym poszlakom idzie również szata
graficzna tomiku. To zwyczajny zeszyt z fioletowym grzbietem, podpisany koślawymi
literami imieniem i nazwiskiem „ucznia”
i wpisaną nazwą przedmiotu. Tak przecież
piszą ci, którzy dopiero zaczynają naukę.
Nieważne czy z pierwszej klasy „ars poetica” czy „vita brevis”.
Zajrzyjmy do środka. Tam wita nas język Cycerona, jako magistra vitae, zapowiadając podzbiory wierszy, nawet jednoelementowe. I tak ars ali artificem, proverbia et narratones, annales i facta ficta są tu
wyraźnymi drogowskazami. Tomik otwiera wyraźna próba „głosu”, pomiar dykcji,
materii i metrum. To pierwszy ruch kalej-
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doskopu, próba sama w sobie, z wyraźnym
ludyczym pogłosem, ale i pomiarem możliwości „instrumentu” – ars poetica: „wiersz
krótki/ można/ recytować/ na jednym/ oddechu// wiersz długi nie daje tej przyjemności i wymaga wysiłku psychofizycznego
A/ czasem/ nawet/ intelektualnego// wiersz
średni/ jest z reguły/ nieudany”.
Dalsze ruchy – o centymetr lub lata –
przyjmują zgoła odmienne odcienie, odsłaniają miejsca wrażliwe, intymne, niezagojone. Tak będzie w Pożegnaniu, którego
ciemne szkiełka powiedzą: „nigdy nie widziałem Jana/ wcielonego siłą/ żołnierza
Wehrmachtu/ bardziej dokładnie niż/ wtedy// w oddziale/ chorych na raka/ umierał
samotnie/ ostatni feldfebel/ 23 Korpusu/ 9
Armii// zraniony w pierś/ odłamkiem papierosa// wielki nieobecny/ mojego dzieciństwa”.
Ciemna aluzja do jednowładztwa (w) historii, tej powszechnej i tej – indywidualnego życia – będzie miała swoją kontynuację
w obrazie dzieciństwa, którego ścieżki „zarosły rdzawą trawą”, a role zostają odwrócone, gdyż to „ukochana Jasia/ – Matka Joanna – (…) uparcie tka familijną nić tkliwości/ buduje dom/ sadzi drzewo/ żegna się
na schodach”… Chciałoby się powiedzieć:
„człowieczy los”, jednak delikatne drgnienie
instrumentu pozornie wybawia nas z tkliwego sentymentalizmu, bowiem nagle, na
końcu wiersza, pojawiają się antynomiczne:
„żywe rzeczy/ martwi ludzie// ekologiczne
odpady platońskich idei/ zjawiają się i odchodzą/ w plastikową dżunglę wspomnień”.
Subtelność odsłaniania siebie, lat bezgrzesznych, śląskiej i podlaskiej podszewki życia, drżenia, tęsknoty i melancholii, zostaje przełamana obrazem dorastania, rodzicielskiej nauki i eksploracją w sześciu „księgach” eposu szkolnego. Znowu kryształki
brzmią radośniej, sypiąc skry przy szybkim
wirowaniu cudownej tuby. Dorastając, słyszy: „bo pödziesz do hilfy/ ty niegramotny
lebrze”, co puentuje – ze śmiechem w duszy
i na ustach wtajemniczonego w śląskie arkana czytelnika – „skończyłżech/ na Uniwersytecie// jako elwer”. „Elwer” ma tu oczywiście podwójną, znaczącą konotację: nierobisza, obiboka i strzelcy rzutu karnego w piłce
nożnej. Finezji dodaje wierszowi filozoficzny
pozornie tytuł, będący w rzeczywistości tłumaczeniem popularnego dawniej szlagieru
Que sera sera, który podobnie jak wiersz pyta
„co będzie?”. Takich smaczków jest w tomiku Jochemczyka całkiem sporo i to zarówno
w warstwie formy, jak i treści, mimo passe ta-

kiego rozróżnienia. Czasem spotka nas żart,
jak w wierszu złote gody, w którym „żona
powiesiła się/ mężowi na szyi”, innym razem
zaskoczy epitet z temperaturą rozpiętą miedzy „balzakowskim peselem” a „przedszkolną rampą”, kiedy obserwacji podlega przedszkole w utworze opatrzonym wymownym
tytułem kindergarten – ósma rano, uposażone biblijnie: podwojami ciemnej doliny i ulicą Jozafata, które z tym miejscem nie powinny mieć przecież nic wspólnego. Ironia, dystans i śmiech wobec świata i siebie, pytania
wobec historii i teraźniejszości pojawiają się
czasem znienacka w postaci aluzji do powtarzanej po wielokroć z ks. Twardowskiego cytaty w nowym anturażu: „spieszmy się promować książki/ tak szybko odlatują na półkę
»nieprzeczytane«”, czy zastosowania techniki
rodem ze scenariusza do zapisu treści marzenia sennego, jak w wierszu nocny gość: „dokąd idziesz ojcze/ – pytam// do ciebie mój
synku/ – odpowiada/ i uśmiecha się smutno:/ znowu zaplątałeś się w rzemienne pasy/
kołyski” – powstałym z tęsknoty.
Inny zabieg polega na niemal socjologicznej obserwacji przy równoczesnym przełamaniu dystansu zarówno wobec samego
aktu poetyckiego, jak i odbiorcy. Przykładem może być wiersz dwie polski: „»pacjenci we wsi dziękują/ nawet za nieudaną operację,/ a młode wilki z korporacji są/ przekonane, że śmierci nie ma«// słowa profesora Andrzeja Bochenka/ trafić muszą do
poetyckiego tomu/ pozostawione na łamach
prasy/ łamią serce”.
Całość tomiku nie tylko spaja bogata
amplituda emocji, których doświadczamy, czytając i wertując w myślach nasz
utracony czas, ale także rytm życia z jego
ułomnościami, gmatwaniną i refleksyjną, trudną wobec absurdów i skomplikowania, obserwacją.

Marcin Jochemczyk, W poszukiwaniu utraconej afazji. Biblioteka Śląska, Katowice 2019, 54 s.
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ytuł książki sugeruje, że zamiarem autora jest w niej możliwie obiektywna, pisana po latach, a więc z niezbędnym dystansem i rozmysłem, bez doraźnych emocji,
i, co ważne, także modnych dziś inwektyw, prezentacja bliskich mu środowisk
twórczych działających w Opolu w okresie PRL-u. Sam bowiem jest człowiekiem
pióra zdecydowanie wyrastającym ponad
lokalne podwórko. Na jego utwory, reportaże i felietony zawsze czekali czytelnicy
miesięcznika „Opole”, a potem „Trybuny
Opolskiej”. Marian Buchowski (ur. 1943)
zadomowił się tu dopiero w 1972 roku,
lecz szybko wrósł w środowisko, zdobywając uznanie i szacunek jako poeta, publicysta z charakterem i pisarz.
Dodajmy: przyszło mu żyć w Opolu już
po bolesnej dla miejscowej ludności wojnie, z zemstą żołnierzy radzieckich nie rozróżniających autochtonów od Niemców,
w wielkiej kotłowaninie ludności po masowym napływie przesiedleńców i weryfikacji narodowościowej Ślązaków trwających tu przez wieki w polskości. Buchowski osiadł w Opolu w okresie największego
rozwoju Opolszczyzny, kiedy to w rezultacie tzw. wielkich inwestycji zbudowany
tu został potencjał przemysłowy, większy
niż pozostawili Niemcy. Opole przestawało być miastem jedynie Festiwalu Polskiej Piosenki i województwem rolniczym.
Miasto i region były dla ludzi pióra niewyczerpywalną kopalnią tematów, ograniczanych wszechwładną cenzurą i panoszącymi się ubekami.
Marian Buchowski napisał książkę
nie o PRL-u na Opolszczyźnie, ale o sobie i środowisku twórców. Nie interesowało go kto skąd pochodzi i czy jest partyjny, lecz jakim był czy jest człowiekiem,
co sobą reprezentuje i czy zasługuje na
szacunek. Wszyscy przecież musieli jakoś żyć w czasach, w których nie dało się
ponoć żyć. Jest to więc książka o ludziach
skazanych na PRL, z których przypomina ponad pięciuset. Tyle osób obejmuje
indeks nazwisk.
Pierwszą część tej ważnej i świetnie
napisanej książki autor poświęca bywalcom modnego wówczas Klubu Związków Twórczych w Opolu, w którym spotykali się, biesiadując i politykując, twórcy
wszelkiej maści, pisarze, dziennikarze, aktorzy, muzycy i najliczniejsi plastycy. Niebywanie w klubie było nawet swego rodzaju – jak wspomina autor – dyshonorem.
W klubach ówczesna władza pozwalała
twórcom na sporą swobodę w wyrażaniu poglądów, w myśl zasady: „Wszystko w porządku, dopóki politykują we
własnym gronie”. Miała tu jednak swoje
wtyczki w postaci współpracowników SB,
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których klubowi bywalcy nauczyli się rozpoznawać. W klubie opolskim mieścił się
m.in. w latach 1959–1965, wielce zasłużony dla kultury polskiej, Teatr 13 Rzędów
Jerzego Grotowskiego.
Książka Buchowskiego jest pogłębioną refleksją o postawach ludzi środowisk
twórczych w PRL, którzy mieli znaczący
wpływ na kształtowanie postaw i opinii
mieszkańców powstałego w 1950 roku województwa opolskiego. Napisał ją po wielu
latach, gdy zaczęto wiele spraw i wydarzeń,
w których uczestniczył, zakłamywać, zaś
wielu godnych ludzi wymazywać z pamięci. Przedstawiając swoją prawdę o tamtych
czasach, uczynił to bez wskazywania osób
i bez inwektyw. Nie osądza ludzi, lecz stara się zrozumieć motywy ich zachowania
i postępowanie w sytuacji, w jakiej przypadło im żyć. Nie godzi się z opiniami, że
czasy, w jakich żył, były „czarną dziurą”
w naszych dziejach. Jedni je przeżyli, bo –
jak twierdzi – służyli władzy, inni – bo jej
nie przeszkadzali, robiąc swoje i brzydząc
się polityką. Jeszcze inni zaś, choć nie było
ich aż tylu, jakby to z dzisiejszych deklaracji wynikało, kontestowali władzę, ale jej
nie zwalczali, i tylko nieliczni decydowali
się na jej otwarte podgryzanie. Większość
chciała, zachowując twarz, w zgodzie ze
śląskim pragmatyzmem, być sobą, pracować i żyć w spokoju.
Okazało się, że te niełatwe czasy wydały wielu znaczących twórców, których
nie sposób pomijać przy dzisiejszej ocenie tamtych lat. Taką osobą był naczelny
redaktor partyjnej „Trybuny Opolskiej”
Włodzimierz Kosiński (1935–2008), którego w nowych czasach inny już politycznie skład redakcji, „ze sporą odwagą i szacunkiem dla prawdy” – jak napisze autor – żegnał po jego śmierci tytułem: Odszedł dobry człowiek. Takim człowiekiem
był także Edward Pochroń (1932–2018),
„ikona opolskiego dziennikarstwa”, który nie tęsknił za kapitalizmem i nie był
opozycjonistą, pierwszy reaktor naczelny miesięcznika „Opole”, który ściągnął
do Opola Grotowskiego.
Jedną z najpoczytniejszych publicystek
była Nina Kracher-Gamratowa (1929–
1993), Ślązaczka z Markowic pod Raciborzem. Od niej, a także felietonów i reportaży Mariana Buchowskiego czytelnicy sobotniego magazynu „Trybuny Opolskiej” rozpoczynali swoją lekturę. Ceniono
ją, bo była autentyczna i wierzyła, że pisaniem można poprawiać świat, zmieniać coś gorszego na lepsze.
„Trybuna Opolska” była gazetą partyjną, lecz nie wszyscy dziennikarze należeli do PZPR, czy jej stronnictw. Pod
względem partyjnej przynależności ze-

spół dzielił się na cztery grupy: bardzo
partyjni, partyjni (grupa najliczniejsza),
bezpartyjni i bardzo bezpartyjni. Do tej
ostatniej należał wieloletni grafik Leszek
Ołdak (ur. 1942), autor rysunków satyrycznych o nieprzemijającej aktualności,
który twierdził, że nasze narodowe przywary nigdy nie przemijają.
Aż dwa teksty (swój i żony) Buchowski poświęcił Janowi Goczołowi – poecie, Ślązakowi z krwi i kości, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu miesięcznika „Opole”, którego nazywano
„dziedzicem śląskości”, bo był jej swoistym barometrem.
Jest w książce także wspomnienie o pochodzącym z Kielc poecie, krytyku literackim, eseiście i redaktorze zmarłym
nieoczekiwanie w 2013 roku w wieku
51 lat, Marku Jodłowskim (ur. 1941), de
facto Olearczyku, który nie afiszował się
swymi poglądami, lecz czynił wiele pożytecznego oraz dwie opowieści o świetnych reporterach, laureatach ogólnopolskich nagród na reportaż – Janie Płaskoniu
i Marianie Baranie. Pierwszego zniszczył
w wieku 58 lat zawał, drugiego natrętne
służby bezpieczeństwa zmusiły do opuszczenia kraju i emigracji do Niemiec, gdzie
po trudnej adaptacji zrobił karierę jako
wynalazca – inżynier elektronik.
Reportaż literacki był najsilniejszą bronią opolskich pisarzy i miał mocną pozycję
w kraju. Potrafił się przebić przez cenzurę tym, że nawet jeśli krytycznie opisywał
jakiś wycinek rzeczywistości, nie godził
w system władzy jako takiej. Dlatego też
w reportażach najwięcej dało się powiedzieć o tamtej Polsce, z czego Opolanie
po mistrzowsku korzystali.

Marian Buchowski: Linijki papilarne. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, Opole 2019, s. 316.
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entralnie na scenie duży kuchenny
stół z krzesłami. Izba z lyżem. Scena podzielona na dwie części: w jednej
byfyj i stół, w drugiej też stół. Mieszkanie w kamienicy w Katowicach. Wielko
izba w domu u ojców Korfantego. Lauba przed familokiem. Mieszkanie Erwina: stół, tapczan, telewizor. Albo pusta
scena. Sypialnia z szafką nocną. Półcień
albo całkowita ciemność, z której wynurzają się bohaterowie sztuk i minimalistyczne scenografie.
Cima spowija śląskie jednoaktówki,
czy też jednoaktówki po śląsku od samego Bysuchu z Rajchu – pierwszej konkursowej edycji. Nie inaczej jest w Krauzach – ostatnim, oddanym właśnie do
naszych rąk, ósmym tomie niezwykłej
śląskiej antologii. W sztuce Anny Kandziory Sznita za oknem jest jeszcze ciemne rano. W MaxYmilJanie Irka Widery,
w dawnej werkszteli panuje lekko cima.
Aleksander Lubina swojego „Kostusia”
zaczyna od zaciemnionej sceny czekającej na wschodzące słońce. Wojciech
Szwiec to pierwszy autor, który przenosi
swoją jednoaktówkę (W Zrzadle) ze śląskiego domu do teatru, ale oczywiście
sztukę zaczyna od ciemności; wszyscy
w niej zanurzeni cierpliwie czekają, aż
rozpocznie się opowieść.
Łostatni geburstag Grzegorza Sztolera oferuje nam zupełnie pustą scenę,
didaskalia nie precyzują pory dnia, nie
dają informacji o świetle, ale nie mamy
wątpliwości, że Hilda „gadająca do luftu”,
który powoli zapełnia się galerią przychodzących i odchodzących postaci,
jest spowita mrokiem. Można oczywiście zaryzykować bardziej ogólną teorię,
że wszystkie opowieści biorą się z tego
mroku. Kina i teatry ciągle – dosłownie
– odtwarzają ten „autorski” ruch kreacji.
Wszędzie gasną światła. Ale być może
mniej ryzykownie zabrzmi refleksja, że
śląskich historii (póki co) nie da się opowiedzieć inaczej.
Pewnym wyłomem może okazać się
przebiegła w swojej ironii tytułowa jednoaktówka Łukasza Buszmana, w szczególności zaś Tref Łukasza Kokota, który
nie dość, że odbywa się w pełnym kanaryjskim słońcu, to zamienia również
kuchenny stół z byfyjem na przestronny
taras z widokiem na Atlantyk – i nawet
jeśli dzisiaj jeszcze nie wyobrażamy sobie na poważnie ślonskiej godki uwikła-
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nej w jakąś opowieść śródziemnomorską (tak jak nie kupujemy zdobywców
Dzikiego Zachodu gadających po czesku, nawet jeśli pod pozorem filmowej
stylizacji Oldřicha Lipský’ego), to taki
pomysł, takie nowe otwarcie zasługuje na uwagę. Tref z czasem zresztą powróci na właściwy tor, na śląskie glajzy, bo gdzie byśmy nie przenieśli śląskiego stołu i go nie postawili, i gdzie
byśmy nie przenieśli Ślązaków, pozostaną oni sobą, będą łączyć pokolenia,
szukać odpowiedzi na zawikłane i poplątane losy rodzinne, z których historia nie jeden raz postanowiła sobie zadrwić. To sytuacja z jednej strony dająca wiele możliwości, z drugiej – mocno
te możliwości ograniczająca. Niemniej
sztuka Łukasza Kokota zmusza właśnie
do snucia różnych przypuszczeń odnośnie przyszłości całego projektu, do pytań o kierunki, które autorzy jednoaktówek w przyszłości wybiorą, wreszcie o stopień sformatowania „śląskiego”
imaginarium. Innymi słowy należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, na
ile to ślonsko godka jest tym czynnikiem formatującym, na ile znajduje się
on na zewnątrz języka (o ile metaforę
czy symbol możemy poza tym nawiasem umieścić). Jak wyglądałyby sztuki śląskie pisane literacką polszczyzną,
a jak „godane” historie pozaśląskie?
Czy mrok, cima (gruby, historii) byłyby dla tych pierwszych konstytutywne?
Czy dla tych drugich właściwe byłoby
„schodzenie w dół”, odbywanie jakiejś
archaicznej podróży w zamierzchłość,
baśniowość, czasem z siłą i obsesją resentymentu niczym grawitacja czarnej
dziury, która wywołuje ruch orbitalny
wokół horyzontu wydarzeń?
Jedno nie ulega wątpliwości – Krauzy po raz pierwszy tak wyraźnie uzmysłowiają mi po pierwsze – że język śląski potrafi opowiadać coraz pełniej o doświadczeniu współczesności i posiada
większą moc słowotwórczą niż przypuszczałem. Owszem – owo doświadczenie bardziej (jeszcze) dotyczy rekwizytów współczesności niż jej duchowej
czy mentalnej przestrzeni; akcje jednoaktówek ósmej edycji wciąż bowiem opisują bardziej doświadczenie zbiorowe
(rodzinne, pokoleniowe, historyczne),
niż jednostkowe, orbitują wokół tożsamości i tradycji, gdy tymczasem wszy-

scy, nawet, a może zwłaszcza tu, na Śląsku, równie intensywnie przeżywamy
rozpad tradycyjnych wartości i etosu.
Autorzy sztuk zdają się dyskretnie rozpoznawać ten nowy obszar, wprowadzają go do swojej narracji, ale w żadnym
razie nie dominuje on (nie stara się dominować) nad całą opowieścią, nie staje się jej tematem głównym. Po drugie
Krauzy wyraźnie pokazują już pewien
zbiór zamknięty.
Dynamika, którą obserwowaliśmy
w pierwszych edycjach projektu, wyraźnie zmalała. Takie mam przynajmniej
wrażenie. Możemy chyba już mówić
o elitarnym gronie twórców (nie tylko
nagradzanych i publikowanych w kolejnych odsłonach Jednoaktówek, ale
stale też poszerzających swój repertuar oraz możliwości sceniczne). Do tego
grona należą: Łukasz Buszman, Grzegorz Sztoler, Marcin Melon, Wojciech
Szwiec, Krystian Gałuszka, Irek Widera, Krzysztof Kokot, Bożena Donnerstag.
Joanna Sodzawiczny i Monika Kassner
pojawiały się już w spisach treści kolejnych publikacji, ale dopiero teraz, w 9.
edycji konkursu zdobyły pierwsze dwie
nagrody. Dalej nic. Brakuje nowych nazwisk. Wiemy też ze statystyk, że ilość
nadsyłanych prac na konkurs jest stała,
idea nie rezonuje bardziej niżby mogła.
Nie podejmuję się odpowiadać na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Budzi to trochę mój niepokój, zwłaszcza w kontekście przyszłorocznego jubileuszu Jednoaktówek po śląsku. Z drugiej strony jakość prezentowanych tekstów i poziom
lekturowej przyjemności wystarczają,
żeby nie musieć dalej snuć czarnych wizji. Kurtyna znów opadła. Nastała cima.
Ktoś już pracuje nad tym, żeby wyciągnąć z niej nowe opowieści.

Krauzy. Jednoaktówki po śląsku.
(Najlepsze utwory konkursu 2018).
Katowice 2016, 100 s.
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siążka Jacka Hołuba składa się z pięciu
rozmów przeprowadzonych z matkami
niepełnosprawnych dzieci. Jej autor ukrywa
się i jest poruszycielem opowieści. Nie ingeruje w język swoich rozmówczyń, które
wielokrotnie lekceważą jakiekolwiek zasady,
by dać upust emocjom i bezsilności, innym
razem gniewowi. Najtrudniejszym etapem
jego pracy było wysłuchanie rozmów i wyselekcjonowanie materiału. Trudno pozbyć
się wrażenia, że gdyby rozmowy prowadzono dłużej, zmieniłyby tonację na optymistyczną, bo dla matek niepełnosprawnych
dzieci są one powodem do dumy i przebłysków radości.
Przede wszystkim jednak czytelnik dowiaduje się o tym, co umyka politykom, społecznikom, a także rodzicom zdrowych dzieci, ponieważ nigdy nie musieli oni wybierać między własnymi ambicjami a dobrem
dziecka, między poczuciem własnej wartości a możliwością zapewnienia całodobowej
osobistej opieki niepełnosprawnemu dziecku, w końcu: między zachowaniem prywatności a wyrzeczeniem się jej na rzecz intensywnych zabiegów rehabilitacyjnych i wizyt
w szpitalach. Rozmówczynie Hołuba podkreślają, że jedyną (niematerialną) gratyfikacją
za ich poświecenie jest m.in. uśmiech dziecka, jego spokojne spojrzenie lub wykonanie
przez nie kilku samodzielnych ruchów. Często nikt (poza najbliższymi tych matek) nie
wie z czego zrezygnowały i jak bardzo zredukowały własne potrzeby, by w pełni zająć
się niepełnosprawnym dzieckiem.
Stawką reportaży Hołuba jest dekonstrukcja obrazu heroicznego rodzicielstwa, jednak
w zebranych opowieściach to właśnie kobiety, ze względu na nielojalność mężów, muszą
przejąć kontrolę nad życiem swoim i dzieci,
dokonywać trudnych i brzemiennych w skutki decyzji (zazwyczaj opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem powoduje rodzinne
spory i konflikty, ponieważ w takiej sytuacji
zachodzi sprzeczność interesów, np. dziadkowie oczekiwali zdrowych wnucząt lub matki
zakładały, że rodzina wspomoże je i będzie
wyręczać w pracach domowych), pracować
ponad siły i kochać ponad siły. Jeśli więc pokusić się o odnalezienie wyznaczników heroicznego macierzyństwa, to bez wątpienia
byłaby to miłość (pomimo napadów agresji dziecka i mimo niesprzyjających warunków mieszkaniowych itd.).
Jedna z rozmówczyń Hołuba mówi: „Czasem opadam z sił. Zmienianie pieluchomajtek, mycie dorosłego mężczyzny i pranie zabrudzonych ciuchów mnie nie rusza, przywykłam” (s. 64), inna natomiast: „Kocham
ją ponad życie, zrobiłabym dla niej wszystko,
ale to jest inna miłość. Nigdy sobie z nią nie
pogadam, nie pożartuję” (s. 22). Rozmówczy-
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nie Hołuba zostały niejako skazane na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem przez
swoich partnerów, dlatego nie mają możliwości odrzucenia brzemienia. Znajdują się
więc w potrzasku. Z jednej strony chciałyby spełniać się na innych polach, z drugiej
muszą pozostać lojalne wobec dzieci, bo dobrze wiedzą, że te nie mają nikogo innego.
Co pozostaje w takiej sytuacji? Tylko czarny humor: „Czasem żartuję, że Bóg wiedział,
co robi, kiedy nie dał mi lewej ręki, bobym
się pocięła. A tak to nie mam jak” (s. 100).
Troska o niepełnosprawne dzieci nie przynosi opiekunom społecznego uznania. Wręcz
przeciwnie: codziennością jest odwracanie
oczu, wykluczenie, ostracyzm, które powodują, że rodzice czują się pozostawieni w jednym z zamkniętych ośrodków, groźba
bez wsparcia i pomocy. Najprostszą jej for- stosowania wobec upośledzonych przemomą mogłoby być odciążenie ich w codzien- cy), pojmowanie śmierci dziecka jako ulgi
nych obowiązkach, zaproponowanie wspar- zarówno dla niego, jak i dla rodziców nie pocia, które wykracza poza finansowe wspar- winno nikogo szokować. Nikogo, kto zdaje
cie. W Żeby umarło przede mną… pojawiają sobie sprawę z wysokości pomocy materialsię formuły, które świadczą nie tylko o bez- nej przysługującej rodzicom i reakcji otoczeradności rodziców, lecz również o społecz- nia na niepełnosprawne dzieci, nie powinny
nej znieczulicy i hipokryzji reprezentantów dziwić takie stwierdzenia. Są one codzienruchu antyaborcyjnego. Wychowywanie nie- nością opiekunów i najbliższych członków
pełnosprawnego dziecka nie jest sprawą pu- rodziny dzieci z dysfunkcjami.
bliczną. Z takim dzieckiem trzeba się ukryO czym więc jest książka Hołuba? Przede
wać, bo nie akceptuje go otoczenie, a także wszystkim o wykluczeniu. O wyroku wydawe względu na pomówienie o malwersację nym na matki zaocznie (często, mimo napieniędzy przeznaczonych na jego rehabi- legań, nie były kierowane na badania prelitację. Rodzice niepełnosprawnych dzieci natalne), o cementującej sile miłości matprowadzą więc żywot podziemny, pokątny. czynej. O pragnieniu zmian, które nigdy
Jedynym sprzymierzeńcem może być rodzi- nie nadejdą. O pogoni za pieniędzmi, któna, jednak i ona zawodzi…
rych nigdy za dużo w procesie rehabilitacji.
Myślenie, że wszystkie dzieci są nasze, to O frustracji i zazdrości, która prowadzi do
tylko jeden z frazesów, który nie ma przeło- zerwania relacji z rodziną. O bezmyślności
żenia na praktyki społeczne. Wychowywa- lekarzy, którzy szybciej mówią, niż myślą.
nie niepełnosprawnego dziecka jest obcią- A przede wszystkim o zawiedzionych nażającym obowiązkiem, który często prze- dziejach, bo żadna matka, będąc w ciąży,
kracza rodzicielską wytrzymałość, bo na- nie spodziewa się, że po rozwiązaniu towakład sił i pracy włożony w opiekę nad nim rzyszyć jej będzie codziennie groźba śmiernigdy nie przełoży się na jego komfort ży- ci dziecka rozłożonej na raty.
cia, a także poprawę stopnia samodzielnoDzięki Hołubowi czytelnik konfrontowaści. Oczywiście Hołub rozmawia też z ro- ny jest z wiedzą o tym, ile może znieść człodzicami dzieci niepełnosprawnych rucho- wiek. Wiedzy tej nie można nabyć inaczej
wo, jednak to właśnie długotrwała opie- niż przez osobiste doświadczenie. W przyka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo, padku życia z niepełnosprawnym dziecz którymi często nie ma żadnego kontaktu, kiem zawodzą empatia i wyobraźnia. Pouświadomiła opiekunom, że woleliby, żeby zostają za to najprostsze gesty: nieodwraich dziecko umarło przed nimi.
canie wzroku, życzliwość i troska. Czy to
Tytułowa fraza pada w zgromadzonych mało? Być może, ale tego właśnie oczekują
przez Hołuba rozmowach wielokrotnie i jest rodzice. Chcą, by ich dzieci nie postrzegano
przez otoczenie odbierana jako groźba za- przez pryzmat niepełnosprawności, by były
bójstwa lub blasfemia, jednak dla rodziców widoczne na ich własnych zasadach. 
to jedno z najlepszych możliwych zakończeń
trującej relacji z dziećmi. Mając na uwadze,
z jakimi przeciwnościami muszą sobie radzić
Jacek Hołub: Żeby umarło przede
rodzice (długotrwałe wykluczenie na rynku
mną. Opowieści matek niepełnopracy, depresje, załamania nerwowe, rozwosprawnych dzieci, Wydawnictwo
dy) oraz możliwe scenariusze dotyczące żyCzarne, Wołowiec 2018, 158 s.
cia potomków po ich śmierci (odizolowanie
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eatestrasse, Höferstraße, Kościuszki. Czasem nazywano tę miejską arterię, a przynamniej jej odcinek – Promenadenstrasse. Ulice, rzeczy, całe miasta przechodzą z rąk do rąk, nazwy nie
są tak trwałe jak cegły, bruk i kamienie.
Beatestrasse powstała, żeby skomunikować rdzenne miasto z folwarkiem brwinowskim i kopalnią Beate. Potem używano nazwisk różnych generałów, żeby
jedną narracją nadpisać poprzednią. Tadeusz Kościuszko wymazać miał historię
niemiecką, Karl Hoefer powstańczo-śląską i polską. Najbardziej przemawia do
mnie wersja nienacechowana przemocą,
ale też językowo (być może nawet onomatopeicznie) najbardziej odpowiednia
dla tej idealnie prostej arterii (jak wektor
lub niczym tor po wypuszczonej z łuku
strzale). Słowo promenadowa po prostu
płynie, ma w sobie wiele z języka włoskiego, z jego nieodpartego rytmu.
Myślę, że do podobnych wniosków doszedł zespół Medialabu z Miasta Ogrodów.
We wrześniu ubiegłego roku w łączniku
(plombie) między kamienicą Eduarda
Bugli (projekt Zimmermanna) a przedwojenną drukarnią Gorzelika i Komisara udostępniono wystawę Promenada na
południe – historia ulicy Kościuszki. Jej
identyfikację wizualną charakteryzował
czysty minimalizm – zielony neon, półtorametrowy prosty odcinek składający
się z dwóch szklanych elementów. Niczym lekko odbiegająca od idealnego
pionu wskazówka kompasu. Północ-południe. Taką geo-orientację pierwotnie
wyznaczono ulicy Kościuszki.
Po niemal roku otrzymaliśmy do własnych rąk poważną – nie tylko wziąwszy pod uwagę jej gabaryty – publikację
pod tym samym ekspozycyjnym tytułem,
która po części zgromadziła w jednym
„miejscu” dokumentację zebraną w czasie trwania wystawy, a także rozszerzyła ją o nowy materiał fotograficzny (archiwalny i współczesny, m.in. fotoesej
Krzysztofa Szewczyka) i cykl sześciu wykładów historyków sztuki, naukowców,
kuratorów, architektów, badaczy kultury i historii regionalnej. Prezentowany
w publikacji materiał – pisze we wstępie
jej redaktorka, Magdalena Chmiel – pozwala prześledzić powstanie i rozwój ulicy Kościuszki z kilku perspektyw: w kontekście całego miasta, z punktu widzenia
niezwykle istotnej dla jej historii rodziny
Zimmermannów, a także innych mieszkańców i przedsiębiorców czy pod kątem
działalności inwestorów i budowniczych.
Promenada na południe spełnić ma więc
określoną pracę na odcinku badawczo-
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-historycznym – uzupełniając oczywiste
braki wydawnicze na tym polu i utrwalając efekt i założenia ubiegłorocznej ekspozycji w kilku perspektywach: mikrohistorycznej – chodzi w niej po prostu
o „odsłonięcie” historii założycieli, właścicieli i budowniczych ulicy Kościuszki, być może – w przyszłości – pojedynczych losów „zwykłych” mieszkańców
czynszówek (pierwszą udaną próbę owego rozszerzenia narracji podjęła autorka
Gruss aus Buenos Aires Katarzyna Szarla),
makrohistorycznej – formułując ideę powiązania historii jednej katowickiej ulicy z rozwojem całego miasta. Dawna Beatestrasse, dzisiejsza Kościuszki ma stać
się czymś w rodzaju soczewki czy może
preparatu, który powinien nam dostarczyć niezbędnych i wszelkich informacji o działaniu całego organizmu miejskiego (pomagają nam w ustaleniu takiej
zależności fakty; architekci i budowniczowie południowej arterii byli jednocześnie związani projektami i działalnością z innymi częściami, instytucjami w mieście). Niemniej ważne jest odniesienie współczesne. Promenada na
południe, jak sądzę, powinna sprowokować dyskusję o przyszłości tej miejskiej arterii. Jeśli bowiem wszyscy widzimy, dostrzegają to także twórcy publikacji, upadłość (nie wiem, czy to nie
za duże słowo) pierwotnej idei promenady, jej „pauperyzację”, to może powinniśmy zacząć rozmawiać, jak przywrócić
jej niegdysiejszy status. Materiały zebrane w publikacji mogłyby w tej restytucji/
dyskusji bardzo pomóc.
Graficznie książka nawiązuje zarówno do idei miast ogrodów, której ulica
Kościuszki była pierwszą bodajże całościową realizacją (projekty Blücherplatz,
Ogrodów Schreberowskich i Süd Park),
dominuje tu zieleń o pełnym stopniu
nasycenia – jak i do identyfikacji wizualnej wystawy z 2018 roku; na każdej
z map otwierających publikację i będących rodzajem wstępu do esejów – od
roku 1794 po 1942 – widzimy ten zielony, neonowy promień o geometrycznej doskonałości, lokalizujący północno-południową arterię.
Irma Kozina w syntetycznym skrócie
odsłania historię miasta i ulicy Kościuszki od czasów najwcześniejszych (pierwsze wzmianki kartograficzne z XVI wieku) po rok 1989. W eseju Koziny pojawiają się już wszystkie, na razie tylko
wzmiankowane zjawiska i nazwiska nieodłącznie związane z Ulicą Promenadową: Johann Ferdynand Koulhaas i Winclerowie, ród Czieślików-Zimmerman-

nów i promotor zielonego miasta Paul
Sallman, pierwsze projekty i realizacje
architektoniczne i ich modernistyczne
kontynuacje. Znacznie głębiej w strukturę
własnościową (dzisiaj powiedzielibyśmy
– biznesową) i architektoniczną – opierając się na licznych archiwaliach i wiedzy
branżowej – wchodzą wykłady Przemysława Piwowarczyka („Przegląd stosunków własnościowych wzdłuż obecnej ulicy Kościuszki”) i Marka Wojcika („Style
w architekturze przełomu XIX i XX wieku na przykładzie zabudowy ulicy Kościuszki”). Skomplikowane losy Zimmermannów, rodu, który jak żaden inny
w Katowicach wpłynął tak znacząco na
ich rozwój i kształt, który dzisiaj podziwiamy, śledzi Jacek Maniecki, aktywista,
badacz miejski i kulturoznawca. Ostatnie dwa eseje w dużej mierze zajmują się
terenami, które zmieniały się się stosunkowo późno, chociaż od samego początku wpisane były w ideę południowej arterii i kształtowały jej charakter – Marek
Wojcik pisze o zagospodarowaniu terenów wystawowych przy Parku Kościuszki i przedwojennych Targach Katowickich, Ryszard Nakonieczny o wypoczynku, sporcie i kulturze w otoczeniu ogrodów Katowic po obu stronach Kościuszki.
Całość zamyka fotoesej Krzysztofa Szewczyka – 46 kolorowych zdjęć, które starają się objąć cały obszar promenady na południe; są tu panoramy i zbliżenia, architektura miejska i jej ogrody, ślady po niedawnej historii i nowoczesność. Fotoesej
sprawdza się świetnie jako narzędzie lokalizujące; teksty pełne są odnośników do
zdjęć Szewczyka, one zaś pozwalają nam
zrozumieć rozmach, z jakim niegdyś zaplanowano tę niezwykłą inwestycję. 
Medialab Katowice, Promenada
na południe. Historia ulicy Kościuszki w Katowicach, Katowice
Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice 2019.

Wreszcie jest!
KSIĄŻKI

U

MARIUS Z D O ROT

kazała się pięciotomowa Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności pod redakcją naukową Adama A. Zycha. Redaktor zaprosił do współpracy wielu specjalistów.
Wśród autorów haseł są wysokiej klasy profesjonaliści, nie tylko teoretycy, ale i praktycy. To dało szansę na
ujęcie tytułowych zagadnień z bardzo
różnych perspektyw. Żyjemy w czasie,
kiedy gerontologia nie tylko zyskuje na
znaczeniu, ale staje się nauką wymagającą nowych podejść. Dlatego długo wyczekiwane dzieło może pomóc
w porządkowaniu wiedzy o starości.
Encyklopedia ukazuje się w dobie
licznych publikacji naukowych na
temat starości, starzenia się i niepełnosprawności. Coraz częściej sięga
się do nowych metod pracy. Czytelnik biorąc do ręki kolejny tom myśli, że dzieło obejmuje wszechstronną wiedzę z dziedziny starości. Jednak redaktor naukowy uprzedza nasze nastawienie, pisząc, że jest to tylko
punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Kiedy jednak człowiek i jego etapy starości, starzenia się czy niepełnosprawność są już nazywane i opisane,
na pewno wpływa to na jego odbiór

i traktowanie. To może stanowić kolejny atut tej publikacji.
Kompendium zostało opracowane
w formie artykułów hasłowych prezentujących głównie wiedzę z zakresu gerontologii. Walorem publikacji
jest, jak wspomniano, liczny zespół autorski. Kiedy czytelnik poznaje nowe
pojęcia, nie pomaga porządek alfabetyczny, przyjazny odsyłacz strzałkowy przy haśle przedmiotowym powoduje jednak, że encyklopedia zaczyna aktualizować się poprzez łączenie
z sobą haseł. Publikacja jest aktualna, gdyż nazywa współczesne problemy, a zarazem odsyła do źródeł.
Hasła zachęcają do dyskusji, są podane źródła, odnośniki. Jako uczestnik życia naukowego cieszę się z tak
opracowanego kompendium. Jest pod
ręką, szybkie, celne, trafne, czytelne,
i wreszcie mam „mapę zagadnień” po
mocno rozproszonych gerontologicznych pojęciach. Opracowanie nie tylko
porządkuje, ale inspiruje, zaciekawia
i zachęca do stawiania pytań. Z takiego opracowania chętnie się korzysta.
Jak zaznaczył redaktor naukowy, na
Encyklopedię… czekają lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, opieku-

nowie czy wolontariusze. Warto sięgać
po nią dlatego, aby nasze zawodowe
kompetencje wzrastały. Im gruntowniej próbujemy rozpoznawać zjawiska starości i niepełnej sprawności,
tym mocniej przekonujemy się o ich
wielowymiarowych aspektach. Do
tej pory w przestrzeni zainteresowania gerontologią sytuowała się tylko
starość. Był to świat często niepołączonych z sobą naczyń. Redaktor naukowy dokonał wyjątkowego dzieła,
ponieważ połączył je ze sobą, tworząc siatkę haseł. Warto dać się złapać w taką siatkę i dołączać do niej
kolejne hasła, aby Encyklopedia starości, starzenia się, niepełnosprawności rozwijała się i poszerzała zakres nowej wiedzy. Wszystko z myślą
o poprawie jakości naszego życia, lepszej – pogodnej i godnej starości. 
Adam A. Zych (red.), Encyklopedia
starości, starzenia się i niepełnosprawności. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017, t. 1 ss. 598, t. 2 ss. 443,
t. 3 ss. 560, t. 4 ss. 320, t. 5 ss. 489.
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Kalliope Austria – Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce. Pod redakcją Agaty Borek. Wydawnictwo Naukowe„Śląsk" spo z o. o. Katowice 2019.

Marian Kisiel, Zielone pola. Wydawnictywo Naukowe „Śląsk" sp. z o. o. Katowice 2020.

Zygmunt Ficek, Dzień po długiej drodze. Biblioteka Toposu, Sopot 2019.

Adam Waga, Urwisko. Wydawnictwo Literackie 2019.

67

U

fot. Ernest Zawada

Adam Myjak

fot. Ernest Zawada

rodził się w 1947 r. w Starym Sączu. Absolwent ASP
w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby (1971). Stypendysta Lehmbrucka w Duisburgu,
Niemcy (1979–1983). Od 1962 r. pedagog w macierzystej
uczelni. Obecnie profesor zwyczajny na ASP w Warszawie (prowadzi również pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby) oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trzykrotnie
wybierany na podwójne kadencje rektora (1990–1996;
1999–2005; 2012–2020). Miał ponad 150 wystaw indywidualnych, m.in.: w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie (dwukrotnie: w 1993 i 2005), Muzeum im. Wilhelma Lehmbrucka w Duisburgu (1981), Muzeum w Bochum (1989), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1993,
2007, 2015), Muzeum Okręgowym w Sandomierzu (2016),
Muzeum Jana Pinsla Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. B.G. Woźnickiego (2017), Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2017/2018). Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu międzynarodowych i krajowych konkursów oraz złotego medalu Gloria Artis (2005). Autor m.in. Kwadrygi na Teatrze Wielkim w Warszawie (wspólnie z Januszem Pastwą,
2002) oraz licznych realizacji plenerowych i pomnikowych,
m.in. Homo Homini w Kielcach, 2006 – pierwszego w Europie monumentu upamiętniającego atak terrorystyczny
na World Trade Center w Nowym Jorku. Prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i kolekcjach prywatnych.
W 2013 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego powstała stała Galeria Rzeźb Adama
Myjaka, w której eksponowane są prace 10 rzeźb podarowanych przez autora. W 2014 w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach powstała stała Galeria Rzeźb. Jest (2013), Mrągowa (2014), Sandomierza (2016). W kwietniu 2017
twórcą popiersia Krzysztofa Pendereckiego (2013), Pre- otrzymał nagrodę główną w konkursie Wawrzyn Olimpijski 2016
miera Tadeusza Mazowieckiego (2014) i autorem meda- za rzeźbę Jeździec; we wrześniu 2019 nagrodę specjalną, zwaną Nalu Jana Ekiera na zlecenie MKiDN. Artysta został wyróż- grodą Dzieło życia, za całokształt dorobku artystycznego, przyznaniony tytułem Honorowego Obywatela Międzyzdrojów ną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
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Język w strunach

iadomość o śmierci kompozytora i dyrygenta Piotra Warzechy – zmarł 20 sierpnia 2015 roku –
przyjąłem z wyjątkowym smutkiem,
mógłbym powiedzieć, z wyjątkowym
bólem. Rzadko bowiem spotykamy
ludzi, którzy są „po prostu” faktycznie dobrzy, i to w najlepszym, najszerszym tego słowa znaczeniu. Miałem
zaszczyt poznać go, jak to się mówi,
„dawno”. Ja zaczynałem iść ku najnowszej muzyce pod opieką śp. Edwarda Bogusławskiego, kiedy Warzecha stał już (na nieszczęście chwilowo) na eksponowanym miejscu tak
w środowisku śląskim, jak i na arenie ogólnopolskiej. W końcu nie do Szkole Muzycznej kompozycji uczył
byle jakiego dyrygenta zwrócić się go sam Bolesław Szabelski (dyplom
zdecydowała „Warszawska Jesień” w 1966), zaś dyrygentury – legeno poprowadzenie światowej premiery darny Karol Stryja (dyplom w 1971).
najtrudniejszego dzieła orkiestrowe- Czy muszę dodawać, że oba dyplogo, które w Polsce powstało. Chodzi my uzyskał z wyróżnieniem?
tu o utwór Anekumena (1974) BarJego postawa twórcza wypływabary Buczkówny, którą to kompozy- ła wyjątkowo z wyraźnie zarysowację zakwalifikowano do wykonania nej, szczerej i otwartej, osobowości
podczas XIX edycji tego festiwalu – mamy dużo kompozytorek i komw roku 1975. Z całości siedmioczę- pozytorów gorliwie kamuflujących
ściowego dzieła wykonano tylko trzy swoje prawdziwe upodobania na
(IV, V, II – w tej kolejności), a jednak rzecz modnych tendencji – Warzenawet w poważnie okrojonej wersji cha był inny, jego postawa była pomuzyka Buczkówny zrobiła kolosalne stawą bystrego stoika. Był człowiewrażenie. I wielka w tym absolutnie kiem o czystej i przejrzystej moralzasługa Piotra Warzechy, który, jak ności. W jego systemie wartości nie
mi to kiedyś wyznał, wolał wykonać mieściły się samolubne zabiegi pochoćby te trzy części (ileż tam było lityczne, uniżoność, nie chciał myć
problemów do rozwiązania!), ale za niczyich brudnych rąk. Postępoto dobrze, niż cały utwór – przecięt- wał godnie i godziwie – i naturalnie albo wręcz źle. Do dziś podziwiać nie zapłacił za to zupełnym zapotrzeba efekt jego pracy z Wielką Or- mnieniem. Jestem na serio zaszokiestrą Polskiego Radia i Telewizji kowany faktem, że jego biogramów
(dziś NOSPR) – katowiccy radiow- nie ma na stronach Polskiego Cency wznieśli się pod batutą Warzechy trum Informacji Muzycznej – a to
już nie na wyżyny, ale na szczyty ów- tak potrzebna, użyteczna instytuczesnej orkiestrowej wirtuozerii. Pi- cja – oraz portalu Culture.pl (znaszę ówczesnej, bo złożonością swej komitego, ale w tym przypadku roztechniki instrumentalnej na pokaź- czarowuje on bardzo). Na szczęście
ny skład osiemdziesięciu dziewię- jest wydawnictwo pod redakcją prociu instrumentów, utwór ten o deka- fesora Leszka Podhajskiego, Komdy wyprzedzał – i nadal wyprzedza pozytorzy polscy 1918–2000, gdzie
– to, co się na orkiestrę zwykle pisa- możemy znaleźć solidne hasło „Wało i pisze. Taki Ferneyhough to przy rzecha, Piotr”, którego autorami są
Buczkównie może nie pionek (ma Magdalena Dziadek i Jacek Mamtalent!), lecz może goniec?
czarski. Tyle, że zdaje się nikt nie
Miałem do Warzechy szczególną pomyślał, iżby to udane hasło posłabość, gdyż nie tylko kompono- wielić cyfrowo w Internecie.
wał oryginalną w wyrazie muzykę,
Warzecha miał wielkie poczucie huale także za to, że urodziliśmy się moru, zawsze eleganckiego. W przew tym samym miesiącu, marcu (on ciwieństwie do Edwarda Bogusław10 marca 1941, „marcowo” kilka dni skiego, który nie lubił owijać w baprzede mną), ale i w tym samym mie- wełnę, Warzecha był wstrzemięźliwy.
ście, Bytomiu, którego wielki poten- Kiedy o jednym z młodszych kolegów
cjał komunistyczne władze starały się robiących – zresztą dość nieetycznie
z całych sił przytłumić, jeśli nie zdu- – karierę, Bogusławski powiedział kasić – i wreszcie im się udało. Według pitalnie „On kocha muzykę, ale jest
mnie to miasto tajemne, warte bajek to miłość bez wzajemności”, Warzei legend, nadal cierpi z racji zanie- cha uśmiechnął się i skomentował
dbań w tamtym okresie.
„Tak, ale postawi na swoim”.
Studiował pod kierunkiem najlepPotrafił mądrze i ładnie mówić
szych pedagogów, którym z czasem o muzyce, co – ku mojemu zdumiedorównał. W Państwowej Wyższej niu – potrafi bardzo niewielu arty-

Muzyka ukrytego
mistrzostwa

PIOTR GRELLA-MOŻEJKO

stów, którzy przecież uważają się za
elokwentnych. Kiedy w wywiadzie
dla „Życia Literackiego” (musiało
to być w 1984 lub 1985, nie pamiętam) zapytałem go o jego muzyczne
fascynacje, odpowiedział: Ekspresja! W ekspresji wyrażalnej za pomocą dźwięków. Poza Koncertem dla
czterech solistów i na orkiestrę, który powstał w niezwykle ciężkich dla
mnie chwilach – poświęciłem go mojej zmarłej wówczas Matce – wszystkie inne utwory powstają samoistnie,
bez szukania źródeł inspiracji w malarstwie, literaturze, muzyce. Komponując, chcę tworzyć nowe konsytuacje,
wprowadzać nowe idee. Nie pragnę
mimo to za wszelką cenę dążyć do nowatorstwa. Pragnę komponować muzykę, która broni się niezależnie od
tego czy jest nowa, czy nie. Nie fetyszyzuję nowych środków, moim fetyszem jest ekspresja. Wszelkie zabiegi kompozytorskie podporządkowane są wizji ekspresyjnej. Cała sztuka polega na tym, żeby środki przeze
mnie stosowane, a nie ukrywam, iż
są to środki sprawdzone raczej niż
ekstremalnie nowe, dały w rezultacie nowe walory ekspresyjne, jakby
z użycia tych środków nie wypływające. Więc te sprawdzone środki stosować chcę wbrew tradycji ich użycia.
Moim ideałem jest muzyka, u której
podstaw nie leży bezwzględny eksperymentalizm, tylko potrzeba wyrażania jakiejś uniwersalnej, nieuchwytnej przy tym idei, potrzeba wyrażania autonomicznego piękna, które jest
w nas, i które jest wokół.
Zawsze z zainteresowaniem czytałem jego partytury – wiele można
się z nich było nauczyć. Warzecha to
mistrz orkiestrowego pisarstwa, ale
nie popisywał się nim, tworzył orkiestralną muzykę mistrzostwa ukrytego,
lecz tym bardziej efektywnego. Nie pociągały go tanie impresje, komponował swe utwory, nadal po latach warte
studiowania, nie mówiąc już o wykonaniach, ze świadomością ich odrębności – to są uczciwe dzieła uczciwego człowieka.
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isją miesięcznika „Śląsk” jest towarzyszenie różnym przejawom twórczości w regionie, w tym bieżące dokumentowanie wydarzeń artystycznych
i wydawniczych, niekiedy również naukowych, medycznych, inżynierskich i innych. Gdy wszystko się dzieje na miejscu,
łatwo znaleźć recenzenta czy reportera,
który da obiektywny opis. Zdarza się jednak, że nasi artyści występują gdzieś daleko, np. Zespół „Śląsk” w Japonii. Wtedy
(jak w grudniu 2019) korzystamy z relacji członków Zespołu.
Z podobnym problemem mamy do
czynienia, gdy nasi autorzy publikują książki za granicą. Takie dzieła pisane są z myślą o czytelniku z innego kręgu kulturowego i raczej na Śląsku nie
wzbudzą entuzjazmu, bo są to zwykle
rzeczy obcojęzyczne i – niestety – bardzo drogie. Z kolei fałszywą skromnością byłoby przemilczenie takiej publikacji, zwłaszcza gdy podejmuje się problematykę ważną i aktualną.
Tego rodzaju argumenty musiałem
rozważyć, decydując się na prezentację
własnej książki, wydanej w styczniu przez
Cambridge Scholars Publishing. Zacznę
od tej nieszczęsnej ceny. Otóż 325-stronicowa książka w twardej oprawie kosztowałaby w Polsce nie więcej niż 50 zł,
tymczasem cena wydawcy to 65 ₤, co
przy kursie ok. 5 zł za funt daje astronomiczną kwotę 325 zł. Złotówka za stronę! Z kolei e-book tej pozycji, oferowany przez Google Books, kosztuje 286 zł.
Zderzenie z takimi cenami prowokuje
różne myśli. Na przykład takie, że – przy
gwarantowanym przez CSP 20% udziale autora – wystarczy sprzedać milion
egzemplarzy i... człowiek jest bogaty;).
Druga myśl taka, że w Polsce na pewno
nikt tego towaru nie kupi.
Tytuł omawianej książki: The Verbal
Philosophy of Real Time brzmiałby po
polsku niezgrabnie: Filozofia czasownikowa czasu rzeczywistego, po angielsku też
ryzykownie, bo Anglicy, jak dawni Polacy, niespecjalnie odróżniają ‘czasownik’
od ‘słowa’. Dodatkowy kłopot może sprawić ‘czas rzeczywisty’ – termin stosowany w informatyce. Ulokowanie tego terminu w tytule zawdzięczam prof. Józefowi Bańce, a anegdotyczne okoliczności
tego faktu warte są wzmianki.
Otóż prof. Bańka jest jednym z niewielu twórców własnych systemów filozoficznych. Można się z nim nie zgadzać,
ale szanować trzeba. Obok prof. Andrzeja Piaseckiego z Uniwersytetu Pedago-

gicznego w Krakowie, prof. Józef Bańka zechciał sporządzić recenzję wydawniczą mojej polskiej książki pt. Prawda
po epoce post-truth (Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2017). Profesor zaprosił
mnie na dłuższą debatę o... koncepcji
czasu. Otóż prof. Bańka w swoim systemie filozoficznym dążył do skompresowania czasu teraźniejszego. Zainteresował go pewien mój algorytm, w którym
każdy proces zachodzi (kolejno!) we własnym czasie teraźniejszym.
Nie mogłem zaakceptować sprowadzania czasu do zera, ale przypomniałem sobie, że przecież pracowałem kiedyś w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej tuż obok Instytutu Informatyki Czasu Rzeczywistego. W trakcie
rozmowy z prof. Bańką wypracowałem
pośpiesznie koncepcję czasu rzeczywistego na użytek filozofii. I tu się (prawie) zgodziliśmy, bo w moim ujęciu sekwencja czasu rzeczywistego ma początek i koniec na osi czasu zegarowego, ale
nie ma relewantnego, obserwowalnego
środka. Biegnie od zaistnienia przyczyny do jej koniecznego – w warunkach
normalnych – skutku.
Później prezentowałem tę książkę (i następną: Czasownikową teorię dobra, 2018)
na różnych konferencjach filozoficznych.
Wygłosiłem też wykłady gościnne na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim. Na jednej z takich konferencji prof. Sławomir Magala z Erasmus
University Rotterdam zachęcił mnie do
publikacji anglojęzycznej w wydawnictwie o światowym zasięgu i przekazał mi
listę wydawnictw pierwszo- i drugoligowych do przetestowania. Udzielił mi też
nieoczekiwanej rady. Otóż Polacy zwykle dążą do rozwiązania jakiegoś problemu. I tak właśnie było w mojej pracy. Natomiast warunkiem publikacji na rynku
zachodnim jest wskazanie większej kategorii potencjalnych czytelników, którzy
mogliby ew. odnieść jakąś korzyść z lektury! To musi przynieść zysk wydawnictwu, bo o żadnych grantach czy dotacjach
mowy nie ma.
Później już wszystko toczyło się bardzo szybko. Renomowane wydawnictwa – w przeciwieństwie do niektórych
naszych – nie lekceważą autorów i odpowiadają natychmiast: pozytywnie lub
negatywnie, przy czym odpowiedź pozytywna polega tylko na zawiadomieniu o przyjęciu do recenzowania, a negatywna – na informacji, że wydawnictwo nie jest zainteresowane tematyką

lub ma plan wydawniczy zamknięty na
rok czy dwa lata.
Omawiany teraz tom składa się z dwóch
części, które są rozszerzonymi o koncepcję czasu rzeczywistego wersjami wymienionych książek polskich o prawdzie i dobru. Trzeba to jednak było napisać od
nowa z myślą o czytelniku nieznającym
polskich odniesień kulturowych, takich
jak np. „prawda czasu i prawda ekranu”.
Zacząłem tę pracę na wiosnę roku 2019
z nadzieją, że do końca wakacji rzecz zostanie wstępnie zredagowana. Później miałem zabrać się do translacji i koniecznie
znaleźć native speakera, który mógłby
w roku 2020 zarezerwować czas na doprowadzenie mojej amatorskiej angielszczyzny do stanu przyzwoitego.
Tu następna prawdziwa anegdota. Na
początku czerwca 2019 kolega zarekomendował mi firmę Eli-lang.com, prowadzoną przez Eleonorę Joszko, która jest nie
tylko tłumaczem, ale i doktorem językoznawstwa angielskiego. To ważne, bo
moja praca ma właśnie charakter w dużym stopniu lingwistyczny. Zadzwoniłem, przesłałem próbkę tekstu i otrzymałem krótką odpowiedź: „OK, zaczynam
translację 17 czerwca, kończę 27 sierpnia; załączam projekt umowy”. W tym
momencie siadłem z wrażenia. Termin
przewidywany przeze mnie na ukończenie wersji polskiej, staje się dniem gotowości tekstu angielskiego! I nie ma mowy
o przesunięciu na później, bo od września terminy zajęte itd.
Słyszę narzekania na dzisiejsze czasy.
Żyję już prawie 70 lat, ale za moich
czasów podobne rzeczy się nie zdarzały.
W trzy kwartały od rozpoczęcia pracy
nad książką ukazuje się jej eleganckie
wydanie w Cambridge Scholars
Publishing. W dodatku tamtejszy Proof
reading wystawił taką opinię: „The text
is in excellent shape”! Teraz muszę
czekać na opinie czytelników, a to
wymaga, hmm... długiego życia. 
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Grafika jako temat i medium
CZĘSTOCHOWA. Po prezentacji możliwości rysunku i malarstwa
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie przyszedł czas na grafikę. W Sali Śląskiej i Poplenerowej Agnieszka Półrola przygotowała międzynarodową wystawę – GRAFIA. Multigraficzne aspekty relacji twórczych, w której wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku, Uniwersytetu
Ostrawskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Wystawa zwracała uwagę na możliwości grafiki oraz jej tematyczną oraz formalną różnorodność. Prace prezentowały różne odmiany druku (sitowy, pigmentowy), litografii, zapisu cyfrowych zabaw. Były też dzieła wykonane temperą na tekturze oraz instalacje,
nawiązujące do procesu powstawania grafiki i jej zadań. Autorzy
jako temat swoich prac wybrali przyrodę (niezwykle precyzyjny
Zdzisław Wiatr), możliwości typografii (Marian Oslislo), narzędzia rysownicze (Agnieszka Półrola). Poszukiwali także metafory opisującej świat (Krystyna Szwajkowska) oraz analizowali codzienne działania (Jolanta Jastrząb).
Zdjęcie ze zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie; fot. Paulina Lasek”.

Prace ujawniały wrażliwość artystów, ich zdolność obserwacji,
ale i dekonstrukcji. Niektóre były interaktywne, gdy przesuwane
po grafice szkło powiększające w kształcie kuli tworzy Przestrzenie subiektywne (Tomasz Chudzik), inne wyraźnie angażowały
się w aktualne problemy, by wskazać choćby cykl prac Małgorzaty Rozenau skupionych na oddechu.
Dziedzictwo kulturowe wycięte z papieru
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CZĘSTOCHOWA. W Galerii Dobrej Sztuki do 26 lutego można
oglądać wystawę „Podróże wycinanek”. Tworzy ją 77 prac 31 ar-

tystów nadesłanych na kolejne edycje Konkursu Sztuki Ludowej, najlepiej, żeby był to dokument, będący świadectwem czasów
organizowanego co trzy lata od 2000 roku przez Dział Etnografii minionych. Nie powinno więc dziwić, że z okazji 80. roczniMuzeum Częstochowskiego. Warto przypomnieć, że ostatnie po- cy wybuchu II wojny światowej Kas-Film, czyli Krzysztof Kaświęcone były wycinankom: „Wycinanki niezaplanowane” (2012), sprzak wraz z zespołem, przygotował kolejny film Częstocho„Z tradycji wzięte, na nowo wycięte” (2015), „Ażurowe piękno. W wa lata 1939–1945 – II wojna światowa. Przy jego produkświecie koronki i wycinanki” (2018). Prezentowana wystawa sta- cji wykorzystano archiwalia zgromadzone w Filmotece Naronowi więc swego rodzaju podsumowanie, ale również promuje pol- dowej oraz w instytucjach lokalnych. Kasprzakowi pomagali
skich artystów ludowych zajmujących się tą techniką.
Zbisław Janikowski (scenariusz) oraz Robert Nawrot (montaż).
Artyści są w różnym wieku. Niektórzy kontynuują tradycje
Dokument pokazuje wkroczenie Niemców do miasta, krwarodzinne, inni są samoukami albo uczestnikami warsztatów wy poniedziałek 4 września, życie codzienne cywilów oraz zawycinanek, jeszcze inni to wykształceni artyści. Wielu z nich konników na Jasnej Górze, działania ruchu oporu, w tym nato członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, współpra- pad na Bank Emisyjny 20 kwietnia 1943. Na ekranie pojawiają
cownicy Cepelii, organizatorzy warsztatów upowszechniają- się także częstochowianie pochodzenia żydowskiego. Film końcych tę formę sztuki.
czy zdobycie miasta przez Armię Czerwoną w styczniu 1945.
Na wystawie zaprezentowano wycinanki jedno – oraz wielokolorowe. Były tradycyjne wycinanki kurpiowskie, sieradz- Krótko
kie, łowickie i lubelskie, czyli leluje, koguty, gwiazdy, mazury z ogonami, firanki. Niektóre z nich wykonano nożycami do
*zagrali: Filharmonia Częstochowska – Kolędy Pospieszalstrzyżenia owiec. Natomiast wycinanki nietradycyjne ujawnia- skich, Tanga świata z udziałem Robiego Lakatosa; OPK Gaude
ły obszary poszukiwań artystów.
Mater – Coherence Quartet; Arche – Stanisław Soyka; kościół
Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej – Chłopcy z Placu
Częstochowskie nadrealizmy
Broni, Paweł Stasiak; Sala Papieska – Adam Strug; plac Biegańskiego – Rastafajrant, Pasi Brzuchy, Pogoria, Zouzy, Tabu
CZĘSTOCHOWA. Od 30 października w mieście zorganizowa- (WOŚP), Czarno-Czarni (Sylwester); Hala Sportowa – Pokano szereg działań zatytułowanych Realizm, a zmysły mami. hontaz, Jeden Osiem L, O.S.T.R.;
Był cykl wystaw w OPK Gaude Mater (30 października – 22 li*wystawiali: OPK Gaude Mater – Ilona Cieślik;
stopada), w Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica (16
*17 stycznia monodram Magdaleny Bogdańskiej Nie lubię
listopada – 31 stycznia) oraz w Konduktorowni (10–31 stycznia pana, Panie Fellini w reżyserii Marka Koterskiego;
2020). Na każdej z nich zaprezentowało się 17 artystów zafascy*15 stycznia w Muzeum Częstochowskim zaprezentowano conowanych surrealizmem i związanych z Częstochową. Ich ku- roczną Szopkę Noworoczną Zbisława Janikowskiego.
ratorem był pomysłodawca i inicjator – Arkadiusz Dzielawski.
Przygotowane działania zachęcały, by zastanowić się nad istotą
realizmu i nadrealizmu. Na wystawach dominowały obrazy. Nie Rok św. Jana Sarkandra
mogło, oczywiście, zabraknąć prac Mariana i Borysa Michalików. Tomasz Sętowski zapowiedział, że weźmie udział w kolej- KATOWICE. Podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskienych edycjach projektu. Pojawiły się również fotografie, ogromne go uchwały ogłaszającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Sarkandra
rzeźby Jerzego Kędziory i Mariusza Chrząstka, a podczas werni- związane jest z czterechsetną rocznicą śmierci pochodzącego
saży prezentowano spektakle Wojciecha Kołsuta. To przekonuje, ze Skoczowa Kapłana i Męczennika. Jan Sarkander zmarł w wyże ani tworzywo, ani wielkość konstrukcji nie determinują pre- niku okrutnych tortur w Ołomuńcu 17 marca 1620 roku. Chcąc
zentowanego nurtu. Przerwana w pasie Dziewczyna z zielony- uchronić parafię, której był proboszczem, przed pacyfikującymi paznokciami Kędziory, jedna z jego ogromnych wiszących mi miejscowości Moraw Lisowczykam,i wyszedł wraz z grurzeźb, potęguje przecież wrażenie nierzeczywistości, a metalowa pą parafian na przedmieścia Holeszowa, niosąc monstrancję
konstrukcja Moje wędrówki Chrząstka przypomina postać Don z Najświętszym Sakramentem. Został niesłusznie posądzony
Kichota albo Blaszanego Drwala z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. o zdradę i współpracę z najeźdźcami. Stosując tortury, chciano
go zmusić do ujawnienia tajemnicy spowiedzi hetmana Moraw,
Pamięć o Władysławie Lechu Terleckim
barona Lobkovica. Św. Jan Sarkander nie uległ prześladowcom,
pozostając wiernym swemu sumieniu.
CZĘSTOCHOWA. Przełom roku 2019 i 2020 był to czas upamiętOgłoszenie roku 2020 Rokiem Św. Jana Sarkandra i inicjanienia dwudziestej rocznicy śmierci Władysława Lecha Terlec- tywy z tym związane przyczynią się do promocji takich wartokiego, powieściopisarza, dramatopisarza i scenarzysty urodzo- ści, jak: poszanowanie godności każdego bez wyjątku człowienego w Częstochowie. Głównym inicjatorem podjętych działań ka, wierność sumieniu, szacunek dla ludzkiej wolności, prawbył poeta Tadeusz Luterek. Do swojego pomysłu przekonał To- da i odpowiedzialność za słowo jako fundament życia społeczwarzystwo Galeria Literacka oraz częstochowski oddział Towa- nego, docenienie poszanowania tajemnicy i wagi danego słowa.
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
W związku z tym, że czterechsetlecie śmierci Świętego będzie
Dnia 23 stycznia o 16.30 w OKF Iluzja przygotowano pokaz przeżywała również Archidiecezja Ołomuniecka, stanowiąca
filmu Gwiazda Piołun, zrealizowany według scenariusza Ter- miejsce jego pracy i męczeńskiej śmierci, Rok Św. Jana Sarkanleckiego, na podstawie jego powieści o takim tytule. Obraz re- dra może stać się okazją do zacieśnienia więzów i współpracy
żyserował Henryk Kluba, urodzony w Przystajni k/Częstochowy. z naszymi południowymi Sąsiadami.
Wcześniej, w listopadzie zeszłego roku częstochowskie towarzystwa zorganizowały kameralną sesję naukową na temat twórczo- Rok 2020 rokiem bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego.
ści Władysława Terleckiego, w której wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski. Sprawozdanie z sesji KATOWICE. Rok 2020 zapisze się w dziejach Polski beatyfikawraz z fragmentami referatów zostało zamieszczone w ostatnim cją Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
numerze „Galerii”, obok tekstów Tadeusza Luterka i Wojciecha
Będzie ona ukoronowaniem trwającego od 2001 roku proKajtocha poświęconych autorowi Dwóch głów ptaka.
cesu beatyfikacyjnego, a jednocześnie oddaniem hołdu jednej
z największych postaci polskiej historii XX wieku.
II wojna światowa w Częstochowie
Człowiek wielkiego serca i jednocześnie mąż stanu, który
przeprowadził Kościół w Polsce przez czasy największych reCZĘSTOCHOWA. Współczesna dominacja obrazu sprawiła, presji i kampanii kłamstw. Czas trzyletniego odosobnienia nie
że współczesny odbiorca chciałby także zobaczyć przeszłość. I złamał Jego ducha, przeciwnie, przyniósł owoce w postaci Ja-
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snogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz założeń Wielkiej waniu i wyborze pomógł grant przyznany przez ministerstwo.
Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski.
Pracami zajmował się zespół utworzony przy Uniwersytecie
Zawsze obecny w trudnych momentach powojennych dzie- Śląskim, którego kierownikiem jest ks. prof. Henryk Olszar.
jów, stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym i duPanteon Górnośląski ma za zadanie upamiętnić najwybitchowym współtwórcą przemian społecznych.
niejszych synów śląskiej ziemi. Powstanie w podziemiach kaUczczenie osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy- tedry Chrystusa Króla. To przestrzenie, w których odbywał się
czyni się nie tylko do przypomnienia Jego zasług, ale wska- m.in. I synod archidiecezji w latach 1972–1975. Wystawa bęże też na wzór chrześcijańskiej postawy w trudnych czasach. dzie podzielona na cztery grupy tematyczne. Pierwsza z nich
ma przedstawiać wybitne postaci związane z kulturą, nauką
2020 Rokiem Tragedii Górnośląskiej
i sztuką. Następna część wystawy przybliży postaci bohaterów związanych ze Śląskiem, gdzie szczególnie zaakcentowaKATOWICE. Ogłoszenie roku 2020 Rokiem Tragedii Górno- ni będą powstańcy, kolejna część zostanie poświęcona społeśląskiej ma wyjątkowe znaczenie dla oddania hołdu wszyst- czeństwu i społecznikom. Ostatnia przestrzeń wystawowa bękim represjonowanym, którzy stracili życie i cierpieli w wy- dzie natomiast opowiadać o ludziach Kościoła.
niku działań sowietów w roku 1945. W tym okresie tysiąNa ten cel zostanie przeznaczonych 40 mln zł. Finansowace mieszkańców regionu doświadczyło aresztowań, interno- nie pochodzi z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
wań, gwałtów oraz deportacji w głąb Rosji. Wielu straciło Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślążycie w wyniku egzekucji i niewolniczej pracy, wielu nigdy skiego, Urzędu Miasta Katowice oraz archidiecezji katowickiej.
nie wróciło do swoich rodzinnych stron, pozostając do dziś
na nieludzkiej ziemi.
Odwołanie ze stanowiska Dyrektor Muzeum Ślaskiego,
Represje określane przez historyków jako Tragedia Gór- Pani Alicji Knast.
nośląska rozpoczęły się po wkroczeniu Armii Czerwonej pod
koniec stycznia 1945 roku. Szacuje się, że tymi zbrodniczymi KATOWICE. W dniu 4.09.2019 opublikowano 10-stronicowy
działaniami mogło być dotkniętych 90 tys. osób. Około 40–60 tekst Wystąpienia Pokontronego opracowanego przez pracowtys. mieszkańców zostało wywiezionych do pracy na wschód ników Wydziału Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsłuna teren Zagłębia Donieckiego, Białorusi i Kaukazu. Wśród gi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
deportowanych byli m.in. powstańcy śląscy, żołnierze kam- w Katowicach, sporządzonego na podstawie przeprowadzonej
panii wrześniowej, a także członkowie konspiracji antyhitle- kontroli w Muzeum Śląskim w Katowicach w zakresie spraw
rowskiej. Wszystkie analizy i badania naukowe dotyczące tej organizacyjnych oraz gospodarki finansowej za lata 2017–2019.
bolesnej tragedii nadal prowadzi IPN. Sejmik Województwa
W wyniku kontroli stwierdzono:
Śląskiego w 2011 roku ustanowił ostatnią niedzielę stycznia
a/ Naruszenie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Dniem Pamięci o Tragedii Górnośląskiej jako upamiętnie- r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869
nie oraz oddanie hołdu tysiącom niewinnych i bezbronnych z późn. zm.),
mieszkańców Górnego Śląska, którzy od stycznia 1945 roku
b/ Naruszenie wewnętrznych regulacji;
stali się ofiarami masowych zbrodni Armii Czerwonej i koc/ Brak należytego nadzoru nad mieniem jednostki w zamunistycznego aparatu bezpieczeństwa: zamordowanym, de- kresie dysponowania elementami demontowanych wystaw
portowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach. czasowych, zarówno tych przekazywanych do magazynu, jak
Ogłoszenie roku 2020 Rokiem Tragedii Górnośląskiej przyczy- i tych przekazywanych do utylizacji.
ni się do rozpowszechnienia wiedzy i budowania lepszej świaW wyniku kontroli sformułowano 17 punktów zaleceń podomości historycznej dotyczącej województwa śląskiego. Po- kontrolnych.
zwoli na oddanie hołdu wszystkim represjonowanym, którzy
Z upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego dokustracili wówczas życie, zdrowie, wolność i godność.
ment podpisała Pani Edyta Knapik-Walk Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej.
Rok setnej rocznicy wybuchu II Powstania Ślaskiego.
Na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia
12.11.2019 wszczęto procedurę związaną z zamiarem odwoKATOWICE. Sejmik Województwa Ślaskiego swoją Uchwałą łania Pani Alicji Knast ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląz dnia 16 grudnia 2019 roku ogłosił rok 2020 Rokiem Stule- skiego w Katowicach, polegającą na wystąpieniu o opinie w tej
cia Wybuchu II Powstania Śląskiego.
sprawie do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy Muzeum Śląskim w Katowicach oraz do stowarzyPodpisanie umowy dotyczącej budowy Panteonu Górnoszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rośląskiego.
dzaj działalności prowadzonej przez instytucję ,w tym organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury na
KATOWICE. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Ja- terenie województwa śląskiego oraz na uzgodnieniu i zaopirosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, niowaniu zamiaru odwołania z Ministrem Kultury i Dziedzicmetropolita katowicki abp Wiktor Skworc, marszałek Jakub Cheł- twa Narodowego. W dniu 29.01.2020 r. zarząd Województwa
stowski, Marcin Krupa, prezydent Katowic, parlamentarzyści ze podjął uchwałę o odwołaniu Pani Alicji Knast ze stanowiska
Śląska oraz projektanci Panteonu Górnośląskiego uczestniczyli dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach z powodu naruw podpisaniu umowy dotyczącej powołania nowej instytucji kul- szenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowitury. – Chwila jest historyczna – podkreślił abp Wiktor Skworc. skiem. Uzasadnienie odwołania, wraz z przytoczeniem naZaproszeni goście po raz pierwszy mogli oficjalnie zobaczyć ruszonych przepisów prawa, zawierał załącznik do uchwały.
wnętrza, w których ma powstać przyszły Panteon. To przy- Odwołanie to było równoznaczne z wypowiedzeniem stosunziemie katowickiej katedry, czyli przestrzeń ok. 2,5 tys. m ku pracy, z zachowaniem ustawowego 3-miesięcznego okrekw. Znajdą się w nim najwybitniejsze postaci, które zapisa- su wypowiedzenia. Zarząd zobowiązał Panią Alicję Knast do
ły się w historii w mijającym stuleciu. Panteon będzie miej- wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie okresu wyscem spotkania z historią i postaciami. Nie tylko z życiorysa- powiedzenia, a w pozostałym okresie zwolnił z obowiązku
mi tych osób, ale ich czynami, dziełami: materialnymi i du- świadczenia pracy.
chowymi. To będzie wielka szkoła uczenia się Śląska i o Śląsku.
Po dokonanej zmianie w skład kadry zarządzającej MuWedług planów Panteon ma być uruchomiony na stulecie po- zeum Ślaskim wchodzą m.in.: Marcin Gwoździewicz p.o.
nownego przyłączenia Górnego Śląska do Polski. W Pante- dyrektor oraz Marek Zieliński pełnomocnik ds. działalonie zostanie przypomnianych 160 nazwisk. W ich opraco- ności podstawowej.
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zy w dzisiejszym świecie można jeszcze
uwolnić się od nakazów, stereotypów, narzuconych układów społecznych wykluczających zwykły, autentyczny odruch sympatii,
uścisk czyjejś dłoni czy wyczekiwane spojrzenie? Niestety, z upływem czasu, wplątani w rozmaite formy, wciśnięci w ciasne gorsety zachowań, poznajemy gorzką prawdę o sobie, jesteśmy w coraz gorszej kondycji psychicznej, zaczynają nas nękać różne fobie, których źródeł
próżno dociec, i kiedy trudno już sobie z tym
wszystkim poradzić, szukamy pomocy u specjalisty, najlepiej tego najlepszego. Szybko okazuje się przy tym, że znaleźliśmy się nieoczekiwanie we wspólnocie bliźnich nękanych podobnymi życiowymi problemami.
Możliwość diagnozy oraz terapii tych dolegliwości proponuje właśnie katowicki Teatr Korez, który w koprodukcji z Teatrem Śląskim przygotował nową premierę, sztukę Nerwica natręctw, której autorem jest znany francuski pisarz, humorysta i reżyser Laurent Baffie.
Napisana w 2005 roku komedia Toc toc, wystawiana przez kilka sezonów w paryskim Théâtre
du Palais Royal, przyniosła autorowi dużą popularność nie tylko we Francji, a nawet została sfilmowana przez jedną z hiszpańskich wytwórni. Skrót Toc pochodzi od nazwy jednostki
chorobowej – troubles obsessionnels compulsifs – nam znanej jako nerwica natręctw. Termin bardzo pojemny znaczeniowo stał się inspiracją dla pisarza, który w swoich utworach
często podejmuje problem obsesji myślowych
i towarzyszącemu im lękowi.
W inscenizacji Mirosława Neinerta i Roberta Talarczyka bohaterów Baffiego spotykamy w poczekalni u znanego lekarza, gdzie zniecierpliwieni oczekują na pomoc w rozwiązaniu
swoich problemów natury psychicznej. Twórcy
spektaklu doskonale odmalowali portret socjologiczny zgromadzonych tam ludzi, którzy przy
okazji reprezentują różne grupy społeczne, zawody, poglądy. Trzeba przyznać, że wśród salw
śmiechu towarzyszących rozmowom pacjentów
wypatrujących spóźniającego się medyka, otrzymujemy całkiem profesjonalny opis schorzeń,
z którymi zjawili się u specjalisty o bardzo swojsko brzmiącym nazwisku Czuba. A zatem wysłuchamy krótkiego wykładu na temat zespołu
Touretta charakteryzującego się niekontrolowanym przeklinaniem i sprośnymi komentarzami.
Mirosław Neinert, jako emerytowany prawnik
Fred, mistrzowsko zagrał pacjenta cierpiącego
na tę właśnie przypadłość neurologiczną. Trzeba przyznać, że liczne tiki ruchowe i werbalne, które przerywały jego wypowiedzi w najmniej odpowiednich momentach wzbudzały
wśród widzów nie tylko śmiech, ale także refleksję i zwykłe współczucie. Trudno odmówić
sztuce Baffiego walorów edukacyjnych, gdy poznajemy katalog kolejnych zaburzeń oraz cier-

piących na nie pacjentów: taksówkarz Vincent
(znakomity Robert Talarczyk) zmaga się arytmomanią objawiającą się obsesyjnym przeliczaniem wszystkiego, co tylko da się policzyć;
pełnej kompleksów laborantce (Barbara Lubos) towarzyszy strach przed bakteriami czyli nozofobia; inna pacjentka (oszczędnie dawkująca emocje Ewa Kubiak) powtarza wszystko, co usłyszy, bowiem cierpi na palialię; młody
projektant gier komputerowych (neurotyczny
Hubert Bronicki) boi się stanąć na linie i jest
niewolnikiem symetrii, zaś niezwykle pobożna dama zaopatrzona w dewocyjne atrybuty
(żywiołowa, wzruszająca, z nutką szelmostwa
w oczach Grażyna Bułka) cierpi na fobię nieustannego, natrętnego sprawdzania tego, co
zrobiła, czyli tytułowy Toc.
Terapia, którą wspólnie podejmą, oczekując na swego medycznego wybawcę, stanie się
nie tylko leczeniem poprzez śmiech wszystkich,
którzy zasiedli na widowni Teatru Korez, lecz
także okazją do poczynienia bardzo ciekawych,
psychologicznych obserwacji. Laurent Baffie
pod powierzchnią farsowych tematów często
skrywa znaczenia dodatkowe, i takie otrzymają ci z widzów, którzy zechcą zajrzeć pod podszewkę tej dobrze skrojonej, dynamicznie zagranej komedii.
Rzeczywistość Nerwicy natręctw to przecież
społeczność w miniaturowym przekroju. Grupa terapeutyczna, której zachowania wprawiają
wszystkich w dobry nastrój i budzą salwy śmiechu, znalazła się w poczekalni z konkretnego
powodu: zwyczajnie nie radzi sobie z życiem,
nie panuje nad własnymi słabościami, lękami,
potrzebuje wsparcia. Odniosłem wrażenie, że
w pauzach pomiędzy kolejnymi scenami, niektórym z nas towarzyszyła refleksja, taka zwyczajna, dotycząca zakamarków powszedniej
ludzkiej egzystencji. Gdy w pewnym momencie emerytowany prawnik Fred wypowie nieśmiało kilka zdań na temat przyjaźni, która, być
może, jest najlepszym lekarstwem na zaburzone relacje międzyludzkie, zapadnie krótka cisza,
wyłoni się znaczenie ostateczne tego przypadkowego spotkania obcych ludzi, którzy powoli przestają być dla siebie anonimowi. I tak na
przykład wspólna zabawa grą planszową stanie
się w pewnym momencie zabiegiem nadającym
sens temu, co wymyka się oczywistemu znaczeniu. Banalne, zabawne rozmowy, kilka czułych
pocałunków, niezobowiązujące uściski bohaterów przełamią uprzedzenia, ułożą w przekonującą figurę celowości życia. Talarczyk i Neinert
kierują w pewnym momencie nasze rozbawione twarze na drugiego człowieka, bo tak czynią
bohaterowie. Od tego punktu każdy rozpocznie własną terapię, własne uzdrowienie, zapomni o sobie i zobaczy drugiego. Wszyscy zrozumieją się nawzajem, bo tkwią w podobnych
kłopotach i lękach.

Brawurowo zagrana i zrealizowana Nerwica
natręctw może, rzecz jasna, być odbierana tylko na poziomie podstawowej narracji, bez dociekania ukrytych znaczeń i odniesień, ale trzeba mieć świadomość, że to właśnie one świadczą
o jej wartości i możliwościach interpretacyjnych.
Patrząc na scenę, czujemy podskórnie, że istnieje jakaś inna rzeczywistość, zewnętrzna wobec
tekstu, w której zawarte jest jego przesłanie. Takie przecież zawsze niesie ze sobą dobra komedia.
Chociaż nie zostanie tu ujawniona puenta i wiele nieoczekiwanych wątków, powiedzmy od razu,
że Baffie poprowadzi swoich bohaterów w stronę ocalenia i wolności, wydobędzie z chaosu
i postawi na powierzchni ładu. Nie wiemy przy
tym czy jest to wartość trwała, ale pozostawiamy tych ludzi i siebie zarazem w pogodnym nastroju. Wszak cierpiąca na fobię natręctw kobieta
przestanie w końcu martwić się spóźnieniem na
pociąg i nerwowo grzebać w torebce, laborantka
pozwoli wreszcie otworzyć szeroko okno, nie bojąc się choroby, programista przytuli dziewczynę powtarzającą każde słowo, a taksówkarz zaproponuje wszystkim bezpłatny kurs do domu.
Wszyscy, przynajmniej na chwilę, zrzucą ciężar
przeszłości i zaczną sobie radzić w teraźniejszości. Trzeba więcej?
Autor scenografii do spektaklu Marcel Sławiński umieścił na ścianie poczekalni, która
jest miejscem akcji, reprodukcję obrazu Caspara Davida Friedricha Wędrowiec przed morzem
mgły. To znak rozpoznawczy malarstwa doby romantyzmu. Płótno przedstawia postać mężczyzny odwróconego plecami do widza, stojącego
na wysokiej skale, wpatrzonego w snującą się
mgłę i chmury unoszące nad znajdującą się poniżej przepaścią. Ukazany wędrowiec to figura
podróży egzystencjalnej, w której nie są istotne
realne elementy oglądanego świata, ale ich ukryte znaczenia. Bohater obrazu zachęca odbiorcę
do głębszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i próbę doświadczenia tego, co doświadcza
on. Poznawanie natury prowadzi bowiem do poznawania samego siebie. I to chyba jest klucz do
zrozumienia o jaką terapię tak naprawdę mogło
w Nerwicy natręctw chodzić.

Laurent Baffie
Nerwica natręctw
reż. Mirosław Neinert i Robert
Talarczyk
Koprodukcja Teatru Korez i Teatru
Śląskiego w Katowicach
Premiera 2.02.2020
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Zemsta nietoperza, czyli
dlaczego kochamy klasykę
WIESŁAWA KONOPELSKA

�

fot. Opera Śląska/Krzysztof Bieliński

emsta nietoperza Johanna Straussa się nie starzeje! I to zarówno po
145 latach od dnia premiery w Theater
an der Wien w Wiedniu, jak też po 27
latach na deskach Opery Śląskiej. Bawiła i zachwycała tamtą publiczność,
ale nie inaczej było 24 stycznia 2020
roku, kiedy to ta jedna z najsłynniejszych operetek doczekała się wznowienia w bytomskim teatrze.
Skrzący się dowcipem, scenami jakby wyjętymi z kabaretu „Qui pro quo”,
radością i śmiechem spektakl w pełni
zasłużył na gromkie oklaski widzów.
Nie ma lepszego czasu dla Straussowskich dzieł, jak karnawał, o którym
zdaje się – jako społeczeństwo – powoli zaczynamy zapominać. Gdzie te
bale maskowe, maskarady, wieczory
pełne wykwintnych, wieczorowych
toalet... Brawurowe dzieło Johanna
Straussa zawsze usposabia niezwykle
optymistycznie, pozwala na oddech,
na nasycenie uszu pięknymi melodiami, a oczu choreografią tańców,
barwnymi, projektowanymi z rozmachem strojami i wnętrzami poszczególnych aktów. Świat Zemsty... wydaje
się na pierwszy rzut oka nieco passé,
ale po kilku scenach już wiadomo, że
sami chętnie wzięlibyśmy udział w takim teatrze marzeń. Za pomocą kilku drobiazgów realizatorzy zasygnalizowali, że nie jest to świat tak odległy od naszego – wszak i my lubimy
wyróżnić się w tłumie, zdarza się za-
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plątać w nieprzewidzianą, niegroźną,
lecz pełną humoru intrygę. Kochamy lajki pod facebookowymi postami i zdjęciami na Instagramie, lubimy upozowane wyobrażenia o sobie.
Być w centrum uwagi, wywołać nutkę zazdrości – spektakl ten pokazuje, że to tylko kwestia narzędzi, przy
pomocy których osiągamy upragnione efekty. Bohaterowie nie omieszkają
mrugnąć okiem do publiczności, rzucając mimochodem naszą aktywność
w social mediach – gdyby Eisenstein
(w tej roli Maciej Komandera), Rozalinda (Anna Wiśniewska-Schoppa) oraz całe Straussowe balowe towarzystwo miało je pod ręką, też by
z nich korzystało. To z bytomskiej
sceny popłynęły takty jakże dobrze
znanych Oczu zielonych Zenka Martyniuka, królujących na discopolowych imprezach! A wszystkiego tylko tyle, ile mrugnięcie oka wykonawców i uśmiech publiczności! Wszystko
w dobrym guście i stylu. „Show must
go on” chciałoby się powiedzieć! Więc
reżyser i choreograf – zawsze znakomity, pełen energii, ale dyskretny
i z wielką dozą elegancji Henryk Konwiński – postanowił powierzyć partię
księcia Orłowskiego Annie Boruckiej.
Toż to był świetny zabieg. Kapryśny,
ekscentryczny elegancik (z pięknym
czerwonym czubem na głowie), zyskał wspaniałe wcielenie. Również obsadzony w partii Doktora Falke Sta-

nisław Kuflyuk, jak i Adam Woźniak
kreujący partię Franka – dyrektora
więzienia wzbudzili podziw i aplauz
widowni. Niestrudzony w roli Doktora Blinda był Juliusz Ursyn Niemcewicz – jego vis comica dodaje każdej tego typu roli uroku. A Witold
Dewor w roli Froscha czy Maria Rozynek-Banaszak? To także postaci
znakomicie przykrojone do formatu
tego muzycznego widowiska. Każdy
wniósł to, co pozwala nazwać przedstawienie perełką w repertuarze bytomskiej Opery.
Wszystko to przeplatały dynamiczne występy baletu ze świetnym Grzegorzem Pajdzikiem i precyzyjnie śpiewający, ale też uczestniczący w scenicznych działaniach chór. Na wysokości zadania stanęła też orkiestra
pod batutą Francka Chastrusse Colombiera, który sprawował kierownictwo muzyczne nad tym wznowieniem. Jeśli dodamy scenografię wyczarowaną przez Jana Bernasia, to
otrzymamy spektakl, który zapewne
jeszcze długo będzie cieszył bytomską widownię, która uwielbia operetkę w swym klasycznym kształcie,
w entourage’u z epoki, bo w tym widzi jej wartość. Każdy inny spektakl
może przejść sceniczną, diametralną
metamorfozę, tylko nie operetka – bo
najbardziej kochamy taką, jaką znamy,
nucimy, do jakiej tęsknimy. No, trochę przymrużenia oka nie zaszkodzi
– to tylko świadczy o czujności realizatorów, że jednak za murami teatru
jest nasza, współczesna rzeczywistość.
A wykonane w antrakcie selfie ze sceną
w tle jest tego najlepszym dowodem.
Lekka, zwiewna treść libretta jest
znakomicie znana miłośnikom operetki, nie ma więc powodu powtarzać
perypetii miłosnych kochliwego Eisensteina, przebiegłej Rozaliny, sprytnej
Adeli, marionetkowego księcia Orłowskiego czy rubasznego dyrektora
Franka. Natomiast trzeba podkreślić
znakomitą dyspozycję głosową wszystkich artystów, a także – co godne podziwu – ich predyspozycje aktorskie,
co udowadniali zarówno w tym, jak
i w wielu innych spektaklach.
Nawet jak się skończy karnawał,
to należy zafundować sobie taki
odświętny w środku roku – oczywiście z Zemstą nietoperza.
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