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ELBIETA DUTKA

Uniwersytet klski
Katowice

„Silezjologiczna eseistyka…”? „klska szkoa eseju”?
Refleksje wokó ksiki Mariusza Jochemczyka
Wobec tradycji. klskie szkice oikologiczne
Opublikowana w 2015 roku praca Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji.
ŒlĊskie szkice oikologiczne jest kolejnym istotnym eseistycznym gâosem na temat wspóâczesnego oblicza i doœwiadczenia regionu, a takůe jego przeszâoœci, historii miejsca i losów mieszkaľców. Tytuâ ksiĊůki literaturoznawcy
z Uniwersytetu ŒlĊskiego w gâównej mierze jednak sugeruje spojrzenie
wstecz. Nieuchronne wydaje się bowiem przede wszystkim pytanie o tradycję, względem której sytuujĊ się zgromadzone w niej szkice.
PewnĊ wskazówkĊ jest druga częœý tytuâu. Tradycję wyznaczajĊ wczeœniejsze „œlĊskie szkice”. Przede wszystkim te najczęœciej przywoâywane: Stefana
Szymutki Nagrobek ciotki Cili, Zbigniewa Kadâubka Listy z Rzymu, Aleksandra
Nawareckiego Lajerman. Na wymienionych poprzedników zwróciâ uwagę juů
Miâosz Piotrowiak (recenzujĊcy ksiĊůkę Jochemczyka na âamach miesięcznika „ŒlĊsk”), piszĊc, ůe „doceniý trzeba równieů brawurowĊ postawę autora
w przeâamywaniu »lęku przed wpâywem« nowych œlĊskich apologetów”
(Piotrowiak 2016, 70). Upomniaâabym się jednak w tym kontekœcie takůe
o Antygonę w œwiecie korporacji Tadeusza Sâawka – esej o idei uniwersytetu, ale
i o doœwiadczeniu konkretnego miejsca, o genius loci regionu, wydany ponadto w tej samej serii Wydawnictwa Uniwersytetu ŒlĊskiego – „Bibliotheca:
Alia Universa”, w której ukazaây się szkice Szymutki i Jochemczyka. ZwiĊzki
pomiędzy wskazanymi publikacjami sĊ wyraziste, czasami bardzo œcisâe,
bezpoœrednie, wręcz „genetyczne”, jak w przypadku Nagrobka ciotki Cili i La-
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jermana (ksiĊůki pierwotnie, w zamyœle autorów miaây tworzyý jednĊ caâoœý1).
Dostrzec je moůna takůe w komentarzach, którymi sĊ opatrzone poszczególne tomy: wprowadzenie do zbioru Szymutki napisaâ Sâawek (Szymutko
2001, 7–17), Nawarecki opatrzyâ wstępem eseje Kadâubka (Kadâubek 2008,
7–15), który jest z kolei autorem posâowia do szkiców Jochemczyka (Jochemczyk 2015, 111–123), ale przede wszystkim w samych tekstach: w licznych nawiĊzaniach – na przykâad zamieszczony w Lajermanie esej Rzymianin
ŒlĊzakiem zostaâ poœwięcony ksiĊůce Zbigniewa Kadâubka (Nawarecki 2010,
108–115), w intertekstualnym dialogu, którego œladem sĊ cytaty i przypisy.
W tym miejscu moůna by (lub moůe nawet naleůaâoby) przywoâaý takůe caây
szereg innych publikacji o podobnej tematyce i zbliůonym charakterze. Wymienię tylko niektóre z nich: Myœleý ŒlĊsk Aleksandry Kunce i Zbigniewa
Kadâubka2, Katowice-Blues, czyli Kattowitzer-Polka Henryka Waľka i Miasto
z przypadku Witolda Turanta.
Autor Wobec tradycji nie wyrzeka się wspomnianych powinowactw, oddaje
gâos poprzednikom, podejmuje wskazywane przez nich wĊtki, nawiĊzuje dialog. KsiĊůka zostaâa zadedykowana (między innymi) jednemu z nich – Stefanowi Szymutce (wczeœniej pamięci autora Nagrobka ciotki Cili swój zbiór œlĊskich szkiców poœwięciâ Aleksander Nawarecki). Ten gest jest jak najbardziej
znaczĊcy. Wszak od sâynnego Nagrobka ciotki Cili w duůej mierze zaczęâo się
nowe myœlenie i pisanie o ŒlĊsku3. KsiĊůkę zauwaůono poza regionem – byâa
nominowana do Nagrody Literackiej Nike, ale przede wszystkim wywoâaâa
gorĊcĊ dyskusję na temat œlĊskoœci i regionalizmu w ogóle4. NowoœciĊ byâo
poâĊczenie gâębokiej, naukowej, zanurzonej we wspóâczesnych dokonaniach
humanistyki analizy i refleksji na temat najbliůszej okolicy, jej kultury i historii z autobiograficznĊ opowieœciĊ. W pamięci czytelników na trwaâe zapisaâo
się na przykâad intrygujĊce zestawienie tytuâowej ciotki Cili z Martinem Heideggerem, które – co szczególnie ciekawe, zabawne, ale i zastanawiajĊce –
wypadâo raczej na korzyœý tej pierwszej – „skuteczniejszej dydaktycznie”
(Szymutko 2001, 26). Od historii konkretnych osób: ciotki, babki, dziadka,
rówieœników, eseista przechodzi do swego rodzaju antropologii regionu, jego

1

Pisze o tym Aleksander Nawarecki w posâowiu do Lajermana (Nawarecki 2010, 132).
WspólnĊ ksiĊůkę Aleksandry Kunce i Zbigniewa Kadâubka wâĊczyâ w ciĊg refleksji silezjologicznej Od „Nagrobka ciotki Cili” do „Listów z Rzymu” A. Nawarecki (2010, 133).
3 Na skrzydeâku okâadki Nagrobka ciotki Cili zostaây zamieszczone sâowa Jana Miodka:
„Tak na ŒlĊsku o ŒlĊsku nikt jeszcze nie pisaâ!”.
4 W kontekœcie antropologii miejsca i nowego regionalizmu o Nagrobku ciotki Cili pisze
Elůbieta Rybicka w swojej ksiĊůce o geopoetyce (Rybicka 2014, 293–296).
2
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celem jest jednak przede wszystkim refleksja nad ludzkim bytem, jego historycznoœciĊ, skoľczonoœciĊ. Szymutkę interesuje egzystencja; autor stawia
uniwersalne pytania o sens ůycia, o cierpienie, samotnoœý, przemijanie, ale
równoczeœnie dokonuje bardzo konkretnej lokalizacji, sytuujĊc opisywane
osoby w przestrzeni Mysâowic, w dzielnicy ümok, w tym, a nie innym domu. Szymutko pokazaâ, jak moůna osadziý dyskurs wspóâczesnej humanistyki w autobiograficznym, ale i regionalnym konkrecie.
W podobnym kierunku podĊůali kolejni eseiœci. Tadeusz Sâawek jako
„czâowiek uniwersytetu”, zatroskany o ideę uniwersytetu w œwiecie wspóâczesnym, patrzy na wybrane miejsce z perspektywy uniwersalnej. Stawia pytania o regionalizm wobec globalizacji, pisze o dobrze rozumianej prowincjonalnoœci, w której „moůliwe jeszcze sĊ relacje międzyludzkie i spotkania”
(Sâawek 2002, 102), wnika wreszcie pod powierzchnię, w gâĊb, szukajĊc tego,
co jest „duszĊ” miejsca, dostrzegajĊc jego metamorfozy i odczytujĊc warstwy przeszâoœci, ale takůe myœlĊc o tych, którzy dopiero będĊ w tym miejscu
(Sâawek 2002, 90–93). Zbigniew Kadâubek podkreœla poczucie obcoœci,
przyjmuje perspektywę bardziej filologicznĊ i komparatystycznĊ. O tym, co
najbliůsze, autor Listów z Rzymu pisze z paradoksalnego „oddalenia” (w sensie geograficznym, ale takůe egzystencjalnym, czujĊc się ze względu na wyksztaâcenie i osadzenie w kulturze klasycznej nieco wyobcowanym z tego, co
najbliůsze) – „Daleke strony to tyů som moje strony” (Kadâubek 2008, 19).
Jako jedyny z tego grona Kadâubek podjĊâ próbę refleksji na temat regionu
w jego wâasnej mowie. Aleksander Nawarecki natomiast spoglĊda uwaůnie
na rzeczy (pisze o szolce, klopsztandze czy ryczce) i nasâuchuje „gâosów
z tej ziemi” (czyli pisze o tak róůnych twórcach jak Alojzy Lysko i Wojciech
Kuczok, ale takůe o muzyce tworzonej przez ludzi stĊd, na przykâad przez
Juliana Gembalskiego, i wspomina wizyty kataryniarza na podwórku). Eseista w „okruchach i ograbkach” œledzi fenomeny œlĊskiego ducha, dokonuje
mikrologicznych analiz.
RecenzujĊc Lajermana na âamach „Tygodnika Powszechnego”, Dariusz
Nowacki stwierdziâ: „silezjologiczna eseistyka wyrosâa na fundamencie autobiograficznym” (Nowacki 2011, 39). Przywoâana formuâa wydaje się trafna i mimo ůe akcentuje przede wszystkim temat i jeden z aspektów tego pisarstwa (autobiografizm), moůna by jĊ rozciĊgnĊý na pozostaâe ksiĊůki, wobec
których sytuujĊ się szkice oikologiczne, ale takůe na omawianĊ, najnowszĊ
publikację. Praca Mariusza Jochemczyka wydaje się przy tym przysâowiowĊ
kroplĊ, która przelaâa kielich i sprawiâa, ůe moůe nadszedâ juů czas, by zastanowiý się nad wspólnĊ formuâĊ dla wspomnianych zbiorów. Obok przywo-
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âanego okreœlenia „silezjologiczna eseistyka” zaproponowanego przez krytyka raz po raz pojawia się w róůnych (choý raczej nieformalnych, niepisanych) wypowiedziach takůe inne: œlĊska szkoâa eseju. Z jednej strony byâoby
to okreœlenie nieco szersze i bardziej ogólne, gdyů – wedâug definicji sformuâowanej w Sâowniku terminów literackich – „szkoâa literacka” to „krĊg pisarzy uprawiajĊcych twórczoœý mieszczĊcĊ się w obrębie wspólnej konwencji
literackiej, których dokonania sĊ pokrewne pod względem stylistycznym, genologicznym, tematycznym, a często takůe ideowym”, ale w odróůnieniu od
grupy literackiej nie jest konieczne bezpoœrednie wspóâdziaâanie, program
itp. (Sâawiľski 1989, 511). Jednak z drugiej strony moůe ono wydawaý się
niewystarczajĊce, za wĊskie, zbyt nacechowane regionalnie itd. i podobnie
jak proponowany kilkanaœcie lat temu termin „œlĊska szkoâa poezji ůycia”
moůe zostanie odrzucone, zaniechane5.
Analogia w terminologii skâaniaâaby do tego, ůeby przywoâaý w tym kontekœcie polskĊ szkoâę eseju6. Choý wydaje się ona pod wieloma względami
doœý odlegâym horyzontem, to jednak moůe stanowiý pewien punkt odniesienia i kolejny obszar tradycji. Tym mianem okreœla się zazwyczaj teksty
tworzone w drugiej poâowie ubiegâego stulecia, gâównie przez twórców
emigracyjnych. Ich cechĊ charakterystycznĊ byâo poâĊczenie europejskiej
tradycji erudycyjnego eseju z tradycjĊ arcypolskĊ – z gawędĊ szlacheckĊ,
a wœród tematów dominowaây wspomnienia „kraju lat dziecinnych”, genealogiczne opowieœci i refleksja nad historiĊ rodzinnego zakĊtka w szerszych
kontekstach. Najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej szkoây eseju sĊ:
Czesâaw Miâosz, Jerzy Stempowski, Józef Wittlin i Stanisâaw Vincenz, a ich
utwory uwaůa się za osiĊgnięcia nie tylko pisarstwa emigracyjnego, ale – szerzej – literatury polskiej drugiej poâowy XX wieku.
Podobnym wyznacznikiem œlĊskiej eseistyki byâyby równieů bardzo realne
i konkretne lokalizacje oraz szukanie „formy bardziej œlĊskiej i jeszcze bardziej pojemnej” (Nawarecki 2010, 134). Swego rodzaju topografię regionu
w tych szkicach wyznaczajĊ: wspominana juů mysâowicka dzielnica ümok
Stefana Szymutki, ulice, przy których usytuowane sĊ budynki Uniwersytetu
ŒlĊskiego: Bankowa, Uniwersytecka, Jagielloľska, plac Sejmu ŒlĊskiego w eseju
Tadeusza Sâawka, okolice Rybnika dla Zbigniewa Kadâubka, œródmieœcie
Katowic, a zwâaszcza ulice: Drzymaây, Krzywa, Ůwirki i Wigury w esejach

5

O sporach wokóâ zaproponowanego przez Karola Maliszewskiego terminu „œlĊska szkoâa
poezji ůycia” pisze Magdalena Boczkowska (2010, 25–27).
6 Na temat polskiej szkoây eseju pisze m.in. Józef Olejniczak (1993, 229–234).
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Aleksandra Nawareckiego. Stolica województwa jest takůe waůnym miejscem
w ksiĊůce Mariusza Jochemczyka, a obok Katowic – równieů Chorzów i Mysâowice. PrzywoâujĊc propozycję terminologicznĊ Maâgorzaty Czermiľskiej,
moůna stwierdziý, ůe w esejach silezjologicznych przybliůane sĊ miejsca autobiograficzne, gâównie wspominane i obserwowane (Czermiľska 2011,
193–194), przy czym sĊ one opisywane z róůnych perspektyw: przez kogoœ
stĊd (Szymutko, Kadâubek, Jochemczyk), ale takůe przez „œlĊsko-kresowego
mieszaľca” (Nawarecki) i „wyspiarza”, którego rodzina znalazâa na ŒlĊsku
bezpieczny port wœród sztormów historii – jak nazwie siebie Tadeusz Sâawek w opublikowanym wiele lat póŭniej szkicu pod tytuâem Wyspa (Sâawek
2016, 11–15). We wszystkich esejach dostrzec moůna rysy nowoczesnego
antropologicznego wzoru „obserwatora uczestniczĊcego”, o którym Ryszard Nycz pisze, ůe:
dysponujĊc i doœwiadczeniem osobistym (pâynĊcym z bezpoœredniego
poznania lokalnej wspólnoty), i zdolnoœciĊ intelektualnego uogólnienia
(jakĊ daje posiadanie wyksztaâcenia, zgodnego z europejskim kryteriami
obiektywnej wiedzy), potrafi w tym, co lokalne, odkryý to, co uniwersalne – tzn. w obcej, egzotycznej kulturze dostrzec przykâad Kultury (ogólnoludzkiej); w tym, co osobliwe i inne, rozpoznaý to, co wspólne i wâasne – w autochtonie zobaczyý czâowieka o tych samych ogólnoludzkich
wâasnoœciach (Nycz 2001, 75–76).

Kaůdy z wymienionych autorów, szukajĊc specyficznej „œlĊskiej formy”,
wypracowaâ swój eseistyczny idiom. PrzywoâujĊc ustalenia Maâgorzaty
Czermiľskiej na temat „autobiograficznego trójkĊta” (Czermiľska 2000),
moůna stwierdziý, ůe melancholijnym esejom Stefana Szymutki najbliůsza
wydaje się postawa wyznania. PodobnĊ aurę i koncentrację na wâasnym doœwiadczeniu dostrzegam w esejach Zbigniewa Kadâubka, który idzie jeszcze
dalej, przyjmujĊc wręcz apokaliptyczny ton w liœcie zatytuâowanym Œlonsk się
traci (Kadâubek 2008, 27–33). Poprzez język swoich esejów, a takůe ich epistolograficznĊ formuâę ten autor rzuca odbiorcom swego rodzaju wyzwanie.
Esej Tadeusza Sâawka jest gâębokim, filozoficznym namysâem nad uniwersytetem jako ideĊ, ale i nad uniwersytetem usytuowanym w konkretnym miejscu – w przestrzeni Katowic, przesunięcie uwagi na œwiat zewnętrzny czyni
z niego przede wszystkim bardzo dyskursywne œwiadectwo. Jednak przedstawiona w Antygonie w œwiecie korporacji analiza genius loci zbliůa się równieů do
kategorii doœwiadczenia (o którym szerzej Tadeusz Sâawek pisze w pracy
Genius loci jako doœwiadczenie. Prolegomena (Sâawek 2007, 5–27). Narracja Lajerma-
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na jest ekstatyczno-fajerwerkowa, Aleksander Nawarecki wręcz z dziecięcym
entuzjazmem, ale i swego rodzaju czuâoœciĊ pisze o drobiazgach, gâosach,
œladach. Œwiadectwo niepostrzeůenie przechodzi w wyznanie i na odwrót.
W interesujĊcych mnie esejach autobiografizm âĊczy się z namysâem filologicznym, wspomnienia i obserwacje z dyskursami wspóâczesnej humanistyki, to, co partykularne, z tym, co uniwersalne. Wszyscy wymienieni autorzy sĊ ludŭmi uniwersytetu, humanistami. W œlĊskich szkicach niejako
„sprawdzajĊ” języki, narzędzia, metodologie w konfrontacji z regionem –
miejscem bliskim i wâasnym doœwiadczeniem. Szymutko czyni to nieustannie, odwoâujĊc się do koncepcji Derridy i Deleuze’a, ale i hermeneutyki,
zwâaszcza spod znaku Heideggera. Autor Bycia i czasu wydaje się szczególnie
bliski takůe Sâawkowi; Kadâubek odwoâuje się do twórczoœci Sándora Máraiego, sięga po analizy filologiczne i narzędzia komparatystyczne; Nawarecki
szuka „fenomenologii œlĊskiego ducha” (Nawarecki 2010, 21). A jaki jest
idiom Jochemczyka?
Autor Wobec tradycji podejmuje melancholijny ton Szymutki. W eseju Ida na
smyntorz… ujawnia się on chyba najwyraŭniej. Autobiograficzny fundament
wydaje się jednak bardziej ukryty, przesâonięty „czuâym obejmowaniem krajobrazu” (Jochemczyk 2015, 75), empatiĊ dla innych, która zbliůa szkice oikologiczne Jochemczyka do esejów Nawareckiego. Mariusz Jochemczyk, jak
juů wspominaâam, podejmuje dialog z poprzednikami, często przywoâuje ich
gâosy, ale równoczeœnie w szkicu finaâowym wprost zastrzega, ůe nie chce
pisaý drugiego Nagrobka ciotki Cili, odůegnuje się od dopisywania kolejnej
„prywatnej narracji”, zdawania relacji z gruntownie „oswojonych” wraůeľ
przez przywoâywanie prywatnych anegdot (Jochemczyk 2015, 91–93). Autor
Wobec tradycji wyznaje, ůe próbuje dotknĊý ducha miejsca („zamieszkaý
w miejscu? od-czuý miejsce?”) poprzez zapis relacji z doœwiadczeľ granicznych: „ze zdarzeľ zaistniaâych na granicy œwiatów, krajów, dzielnic, ŒlĊska
i Zagâębia, ŒlĊska i ŒlĊska” (Jochemczyk 2015, 93), a dodaý do tego moůna
takůe styk literatury, refleksji humanistycznej i codziennoœci. W eseju Dom
z piasku i z mgây doœwiadczenie graniczne wiĊůe się z historiĊ miejsca, ze spotkaniem na pograniczu jawy z poprzednimi mieszkaľcami „dziwnego” bloku w Chorzowie, który kiedyœ byâ hotelem robotniczym. Szkic Super flumina
Silesiae Superioris poœwięcony zostaâ doznaniom na brzegu rzeki, temu, co rodzi się pomiędzy chybotliwym, „eksterytorialnym ůywioâem” a twardĊ egzystencjĊ, pomiędzy przekonaniem o panowaniu nad przestrzeniĊ a zagarnięciu przez niĊ. Kolejny esej pt. Ida na smyntorz… to namysâ nad przejœciem
z ůycia do œmierci, nad ciaâem i prochem, „marasem”, którym staje się czâo-
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wiek, pamięciĊ i zapomnieniem, granicĊ między œwiatem ůywych i zmarâych.
Tematem Widoku z Hugobergu sĊ zdarzenia na granicy między przestrzeniĊ
a sâowem (nazwy miejscowe, topografia), legendĊ a biografiĊ (Karol Godula), róůnymi rodzajami romantyzmu i romantykami (romantyzm inůynierski
i romantyzm idei), spotkania na granicy fikcji i moůliwoœci (Karola Goduli
i Juliusza Sâowackiego we Wrocâawiu). Wreszcie esej ostatni – TrójkĊt trzech
cesarzy – przynosi opowieœý zaczynajĊcĊ się dosâownie od punktu granicznego – miejsca styku trzech zaborów, od Mysâowic, które byây niegdyœ miastem granicznym, z którego zaczynaây się epopeje emigracyjne áemków,
Bojków i innych grup, szukajĊcych daleko (bo nawet na innym kontynencie)
lepszego losu.
Specyfika zbioru Mariusza Jochemczyka w duůej mierze wynika z intrygujĊcego zestawienia doœwiadczeľ granicznych z pytaniem o zadomowienie,
zamieszkiwanie. Eseista juů w tytule swojej ksiĊůki nawiĊzuje do oikologii –
„nauki o domu”, której fundamentem staâa się wspólna ksiĊůka Tadeusza
Sâawka, Aleksandry Kunce i Zbigniewa Kadâubka; szerzej swoje stanowisko
prezentuje w częœci zatytuâowanej ŒlĊski óikos. Introdukcja w jedenastu fragmentach (Jochemczyk 2015, 7–20). Problematyka domowa wydaje się szczególnie
trudna w czasach, dla których dominujĊcym doœwiadczeniem jest poczucie
bezdomnoœci, wykorzenienia, destabilizacji i deterytorializacji, pâynnoœci
rzeczywistoœci i lotnoœci map. Dom staje się wobec tego kolejnym limesem,
granicĊ swojskoœci i obcoœci, bycia u siebie i zagubienia, prywatnoœci i wspólnotowoœci. Jochemczyk podejmuje w kolejnych szkicach namysâ nad róůnymi formami przestrzennymi: domem, rzekĊ, cmentarzem, górĊ, granicĊ. Za
kaůdym razem sĊ to konkretne miejsca: znajdujĊcy się na jednym z chorzowskich osiedli dawny hotel robotniczy zaadaptowany na blok mieszkalny, Rawa pâynĊca (choý w ukryciu) przez Katowice, cmentarz na ulicy Sienkiewicza w tym mieœcie i inne œlĊskie nekropolie, Góra Hugona na pograniczu
rudzkich Kochâowic, Chorzowa-Batorego i œwiętochâowickiej Zgody oraz
TrójkĊt Trzech Cesarzy – granica zaborów. Ale istotne okazujĊ się równieů
metaforyczne treœci zwiĊzane z tymi formami spacjalnymi, ich pojemnoœý
duchowa, emocjonalna i intelektualna, sieý relacji i afektów z nimi zwiĊzanych.
Miâosz Piotrowiak, recenzujĊc tom Jochemczyka, napisaâ:
Z jednej strony to dobra filologiczna robota, prywatne archiwum badaľ
terenowych, z drugiej strony kaůdy szkic œlĊskiego narratora mógâby się
zaczynaý baœniowĊ formuâĊ: „Opowiem wam pewnĊ historię”. Z inůy-
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nieryjnĊ dokâadnoœciĊ obrysowaý teren, zrobiý œrodowiskowy wywiad,
przejrzeý dokumentację i wykreœliý wâasne plany – to jedno, a wywoâaý
widma pamięci, zapytaý o puste miejsca, zobaczyý, usâyszeý i przenieœý
się w dawno miniony czas – to drugie – nieoczywiste, niesamowite spectrum œlĊskiego divertimento (Piotrowiak 2016, 70).

A dalej recenzent wyjaœnia:
Cierpliwe i metodyczne przeszukiwanie stanowiska badawczego, odkrywanie niesamowitoœci „w obejœciu”, re-kultywacja miejsc zdegradowanych, pasjonujĊcy sposób prezentacji artefaktów, historii, wieœci gminnych i familiarnych zasâyszeľ to wspólne ingredienty kaůdej wysmakowanej opowieœci Jochemczyka (Piotrowiak 2016, 70).

Dodaâabym do tej charakterystyki, ůe strategię eseistycznĊ Mariusza Jochemczyka wyznaczajĊ trzy etapy, które zostaây wyszczególnione jako œródtytuây w eseju Widok z Hugobergu: Perspektywa, Pryzmat i Spotkanie, ale które
moůna dostrzec takůe w pozostaâych esejach. Istotne jest szukanie perspektywy oglĊdu, czy będzie to wzniesienie terenu, takie jak Góra Hugona, z której rozciĊgaâ się niegdyœ szeroki widok na okolice, czy wâasne mieszkanie,
czy wreszcie taka lub inna koncepcja intelektualna albo teoria. Z perspektywĊ wiĊůe się obserwacja, kontemplacja, namysâ, wyznaczany jest obszar refleksji, zarysowywane tâo i konteksty. W etapie, który moůna by nazwaý pryzmatem, istotne jest rozszczepienie, sproblematyzowanie, zwrócenie uwagi
na detale. Widok z Hugobergu prowadzi do myœli o konkretnej biografii –
o czâowieku, którego tajemnicze i nieprzeniknione losy zwiĊzane sĊ z wieloma pobliskimi miejscami. Jednym z bohaterów tego szkicu jest bowiem
Karol Godula – œlĊski wizjoner, pionier przemysâu i zastanawiajĊcy czâowiek
legenda. Pojawia się wraz z nim myœl o liniach „korespondencji”, âĊczĊcych
trwale „pojedyncze ludzkie losy z konkretnymi ziemskimi tópoi” (Jochemczyk
2015, 76). Kolejny etap – spotkanie – wyznacza moůliwoœý dialogu czy konfrontacji (konkretnych postaci, ale teů idei, tego, co regionalne i globalne,
itp.). Efektem takich spotkaľ bywa uogólniajĊca refleksja lub – moůe nawet
częœciej – kolejne pytania.
Wspomnieý w tym miejscu trzeba o jeszcze jednym obszarze tradycji, wobec którego sytuujĊ się szkice oikologiczne. Jest nim romantyzm7. W esejach
Jochemczyka wĊtki romantyczne powracajĊ raz po raz, podajĊc w wĊtpli
7

To kolejna pâaszczyzna âĊczĊca szkice M. Jochemczyka z esejami A. Nawareckiego.
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woœý tak często przywoâywane, ale doœý stereotypowe przekonania o wykluczajĊcym romantyczne uniesienia œlĊskim pragmatyzmie. Tymczasem bohaterem
œlĊskich szkiców Mariusza Jochemczyka jest Król-Duch, poeta-wizjoner-mistyk
– Juliusz Sâowacki, ale romantycznym duchem nazwany zostaâ równieů
przemysâowiec, Król Cynku – Karol Godula (Jochemczyk 2015, 83).
Tytuâ ksiĊůki Mariusza Jochemczyka, jak pisaâam we wstępie, skâania do
pewnego podsumowania, spojrzenia za siebie, do wywoâania problemu tradycji, ale po lekturze szkiców oikologicznych w kontekœcie esejów wczeœniejszych trudno nie myœleý o przyszâoœci. NasuwajĊ się bowiem liczne pytania o nowe doœwiadczenia regionu i ich zapisy, o kierunki rozwoju „œlĊskich szkiców”?; „silezjologicznej eseistyki wyrosâej na fundamencie
autobiograficznym”?; „œlĊskiej szkoây eseju”?
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Silesian essay writing? Silesian school of essay writing?
On Mariusz Jochemczyk’s book, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology
The book by Mariusz Jochemczyk, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology, serves here as an
example of some broader tendency, which can be described as Silesian essay writing or Silesian autobiographical essay writing. The author of the article asks a question about commonalities between such books as Nagrobek Ciotki Cili (Aunt Cilia’s Tombstone) by Stefan Szymutko,
Antygona w œwiecie korporacji (Antigone in corporation) by Tadeusz Sâawek, Listy z Rzymu (Letters
from Rome) by Zbigniew Kadâubek, Lajerman by Aleksander Nawarecki and the afore mentioned book by Mariusz Jochemczyk. Certain essayistic ‘idioms’ of the discussed authors are
being described here. The author asks about the future of the phenomenon, which refers to
regional issues but certainly is not only of a local nature.
Keywords: Silesia, essays, literary school, oikology

