PRESCRIPTUM

Drogi Czytelniku,
niniejszy, podwójny numer Postscriptum jest poświęcony Górnemu Śląskowi i Śląskowi Cieszyńskiemu. Są to
regiony, w których działa Uniwersytet Śląski i nasza Szkoła.
Katowice, stolica Górnego Śląska to miasto, w którym znajduje się siedziba Szkoły, Cieszyn – stolica Śląska Cieszyńskiego to miasto, gdzie w Filii Uniwersytetu odbywają się
letnie kursy Szkoły. Prezentujemy te regiony na miarę możliwości pisma – poprzez różne sposoby wypowiedzi, w olbrzymim skrócie i w koniecznym wyborze, sygnalizując ledwie to, co może stanowić przedmiot uwagi cudzoziemca zainteresowanego polską kulturą i sztuką i to, co w jakiś sposób
jest związane z naszą Szkołą, choćby jako obszar zainteresowań jej pracowników. Prezentujemy jednak te regiony
w głębokim przekonaniu, że ze względu na ich tradycje,
obyczaje i kulturę, na ich historię, prężność naukową oraz
walory turystyczne są one godne ze wszech miar znacznie
obszerniejszego przedstawienia i nieustannej popularyzacji.
Życzymy ciekawej lektury.
Dyrekcja Szkoły

SPOTKANIA
O Cieszynie, Œl¹sku, Polsce –
spotkanie z marsza³kiem Janem Olbrychtem

I
Proszę państwa, jest mi szczególnie miło, że po raz kolejny mam możliwość spotkać się ze słuchaczami Szkoły. Dla Cieszyna to zawsze ogromny
zaszczyt, że Szkoła odbywa się właśnie tutaj.
Najpierw trochę słów o mieście, ale chciałbym też powiedzieć o nowej
sytuacji organizacyjnej w Polsce, która spowodowała, że znalazłem się
w innej roli. Jestem z wykształcenia socjologiem, przez wiele lat pracowałem na uniwersytecie, tutaj i w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. W związku z tym moja praca późniejsza, czyli dwie kadencje burmistrzowania w Cieszynie w jakimś sensie stanowią kontynuację mojego przygotowania zawodowego. W zeszłym roku wystartowałem w wyborach do
władz województwa i objąłem nowe stanowisko.
Kilka słów na temat Cieszyna. Jest to z jednej strony typowe miasto
średniej wielkości, ale z drugiej miasto bardzo ciekawe pod względem

Publikowany przez nas tekst składa się z fragmentów wypowiedzi wygłoszonych przez marszałka sejmiku województwa śląskiego Jana Olbrychta do studentów
Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.
Pierwsza część obejmuje dłuższą wypowiedź marszałka na temat Cieszyna
i województwa śląskiego, druga – odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Spotkanie odbyło się w Cieszynie, w sierpniu 1999 roku.
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historycznym i społecznym. Jeżeli państwo chodzicie po tutejszych uliczkach, to wiecie dobrze, że największym urokiem Cieszyna jest plan
urbanistyczny, czyli układ miasta. Od średniowiecza po dzień dzisiejszy
(co nie zawsze się zdarza w innych miastach w Polsce, a także w Europie)
mieszkańcy wiedzą, gdzie jest centrum, wiedzą, gdzie należy pójść, by się
spotkać, wypić kawę, spędzić miło czas, gdzie odbywają się największe
imprezy, koncerty itd. Takim miejscem zawsze był rynek. Nie wszystkie
miasta europejskie to utrzymały, natomiast Cieszyn tak.
Proszę zwrócić uwagę na to, że to miasto, jak wiele miast Europy, swój
początek miało nad rzeką. Tam, gdzie było najpłycej, gdzie był bród i łatwo
można było przejść rzekę, zdecydowano się zbudować siedzibę książąt.
Zresztą towarzyszy temu przepiękna legenda o spotkaniu trzech braci. W
miejscu, gdzie się bracia spotkali po wielu latach wędrówek, wytrysnęło
źródło. Radość braci była tak wielka, że miejsce spotkania nazwano
Cieszynem.
Fakty historyczne wskazują, że zamek postawiono na wzgórzu, gdzie
dzisiaj jest wieża. Następnie wokół niej rozbudowywano miasto, aż do drugiego wzgórza, gdzie zaczęli się lokować mieszkańcy. Wtedy jeden z książąt piastowskich postanowił nadać grodowi zupełnie inny charakter i ofiarował miastu teren pod ratusz i rynek. Zrobił to pięćset jeden lat temu, z
zastrzeżeniem, że mieszkańcy nigdy nie zabudują rynku. Tak powstał typowy rynek, który miał swój ratusz, kościół i był miejscem handlu. Miasto
się rozwijało, więc zaistniała potrzeba przekroczenia rzeki. Ponieważ strona
południowa ma zupełnie inny charakter – jest płaska, zaczęto tam umieszczać te instytucje, do których potrzebny był łatwy dostęp. Wybudowano
więc po drugiej stronie różne zakłady przemysłowe i dworzec kolejowy.
Następnie postanowiono połączyć obie części miasta tramwajem. Chodził
tutaj jeden tramwaj. Przejeżdżał na ukos przez rynek, jechał wąską ulicą
w dół i dalej przez most do drugiej części miasta. Była tylko jedna linia
tramwajowa. Domyślacie się jednak państwo, że miasto, które miało swój
tramwaj w tej części Polski i Europy, gdzie prowadzi szlak transportowy i
ekonomiczny, stawało się miastem ważnym.
W XIX i na początku dwudziestego wieku wychodziło w Cieszynie,
jeżeli się nie mylę, około trzydziestu gazet. Było to w czasach, gdy
miasto liczyło około trzydziestu, czterdziestu tysięcy mieszkańców. Było
tu chyba pięćdziesiąt różnych kafejek i restauracji. Były dwa teatry:
jeden miejski, w którym dzisiaj jest kino i drugi – zbudowany przez
architektów wiedeńskich. Dlaczego drugi teatr? Ponieważ okazało się, że
to miejsce zaczyna być atrakcyjne dla różnych grup narodowościowych:
Polaków, Czechów, a również Niemców i Żydów. Stąd podwójne instytuPOSTSCRIPTUM 31-32
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cje. Jeden teatr uważany za teatr Polaków, języka polskiego, drugi –
głównie używający języka niemieckiego. Na rynku znajduje się Dom
Narodowy. „Narodowy” dlatego, że zbudowany dla podtrzymania kultury
polskiej. Niemiecka część mieszkańców zbudowała swój własny dom,
tzw. Deutsches Haus, który stał na ulicy Głębokiej, tam, gdzie dzisiaj
jest biblioteka.
Cieszyn cały czas doświadczał współistnienia, koegzystencji różnych
ludzi, mentalności, kultur i języków. Jako miasto znaczące, ważne na mapie
przechodziło, tak jak i całe Księstwo Cieszyńskie, z rąk do rąk.
Najpierw było w rękach książęcej
rodziny Piastów, następnie w rękach Korony Czeskiej, po czym w
rękach cesarza austro-węgierskiego. Stąd mniejszości, które się
tutaj pojawiają. W czasach austriackich główna ulica miała dwie
nazwy: polską i niemiecką. Tutaj
ludzie zawsze byli na granicy i zawsze się spotykali z czymś obcym.
Istnieje pewien fenomen granicy,
na co zwracają uwagę socjologowie: ludzie żyją na granicy i jakby
nie odczuwają tego, że granica jest
czymś, co bardzo dzieli. Fenomenu granicy nie dostrzegają na przykład ludzie z Wielkiej Brytanii.
Tutaj ludzie są z granicy i są przyzwyczajeni do tego, że albo o coś
walczyli, albo czegoś bronili przed
wpływami obcymi, albo podkreślali swoją odrębność. Jak to robili?
Przede wszystkim broniąc kultury
i języka, bo to jest znak tożsamośStudnia Trzech Braci.
ci. Utrzymanie języka jest możliwe wtedy, gdy istnieje dostęp do literatury. Tylko ta pozwala zachować
język, a co za tym idzie – podtrzymać myślenie w kategoriach „my”: my
Polacy, my Czesi, my Niemcy itd.
W Cieszynie i w okolicznych wioskach wystąpiło interesujące zjawisko. Po pierwsze ludzie, gdy tylko mogli, posyłali swe dzieci najpierw do
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miejscowego liceum, potem na uniwersytet w Krakowie. Co jeszcze ciekawsze: w prostych chałupach wiejskich znajdowały się duże zbiory książek. Historycy odnotowują, że bardzo często, kiedy jakaś dziewczyna wychodziła za mąż, w wianie rodzice przekazywali jej nie krowę, konia, łóżko
czy szafę, ale książki. Trzeba pamiętać o tym fenomenie. Kultura, literatura
i język nie były dodatkiem, ale podstawą funkcjonowania w tym mieście,
podstawą tożsamości, myślenia o swej odrębności. Wszystko to przekłada
się również na kulturę materialną. Proszę zwrócić uwagę, że bogaty,
zdobiony srebrem i złotem strój mieszczki cieszyńskiej nie jest zwykłym
strojem ludowym.
Małe miasto z kłębowiskiem problemów. Dodajmy do tego jeszcze fakt,
że jeden z książąt postanowił
zmienić religię i
w związku z zasadą „czyja władza, tego religia” cała ludność księstwa
przeszła obowiązkowo na
protestantyzm.
Oczywiście środowiska katolickie próbowały temu przeciwdziałać. Socjologowie prowadzili badania,
Rotunda romańska w Cieszynie, w tle wieża piastowska
żeby pokazać,
jak to się dzieje,
że na ziemi cieszyńskiej występują wioski wyraźnie protestanckie i wyraźnie
katolickie. Jedna z tez jest taka, że jezuici szli nizinami od strony Krakowa i
górami od strony Żywca. Dlatego ta część jest katolicka, także Istebna –
wioska na samej górze. Jak zjedzie się trochę w dół, to pierwsze napotkane
miasto jest w dziewięćdziesięciu procentach protestanckie. Jezuici nawrócili
ludzi na szczytach, ale już dalej nie zeszli.
Mało więc tego, że ludzie żyją tu na granicy, że Cieszyn to miasto
wielonarodowościowe, to jeszcze jest to miasto wielowyznaniowe. Sam
Cieszyn jest protestancki w mniej więcej jednej czwartej, okoliczne
POSTSCRIPTUM 31-32
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wioski różnie – od dwudziestu do dziewięćdziesięciu procent mieszkańców
stanowią protestanci z całą kulturą, innym sposobem myślenia. Jeżeli
poznacie państwo ludzi z Cieszyna, to zobaczycie, że są oni wytworem
wielokulturowości, utrzymywania własnej tożsamości, ale również koegzystencji, na przykład wielowyznaniowej. Koegzystencji, nie tolerancji.
Tolerancja to coś innego: występuje wtedy, gdy ktoś ma siłę i toleruje
tego, który jest słaby. Tutaj chodzi o koegzystencję, o współistnienie.
Dzisiaj spotkacie państwo w Cieszynie kilkanaście różnych wyznań.
Wiele z nich organizuje latem specjalne spotkania ewangelizacyjne.
Cieszyn to bardzo skomplikowane miasto. Dodajmy, że po I wojnie
światowej pojawił się problem, do kogo tak naprawdę należy miasto i
księstwo: do Polaków czy do Czechów. Nie potrafiono tego rozstrzygnąć
na drodze uzgodnień bądź negocjacji. Wybuchła wojna polsko-czeska, o
której zresztą długo nikt polskiej młodzieży nie uczył, bo przecież w
okresie rządów komunistów nie
wolno było mówić o wojnie między przyjaciółmi z tego samego
obozu politycznego.
Wojna była w 1919 roku, czyli
osiemdziesiąt lat temu, a została
przerwana decyzją Rady Ambasadorów w Spa. Rada podzieliła
miasto i księstwo na pół dokładnie
z linią rzeki. Proszę zwrócić uwagę
na skutki: jeden organizm miejski
rozpadł się na dwie części. Ludzie,
którzy mieszkali w jednym mieście, zaczęli mieszkać w dwóch
państwach. Takich przykładów jest
w Europie około dwudziestu, na
przykład Berlin, choć tam jednak
była trochę inna sytuacja narodoWieża ratusza cieszyńskiego
wościowa. Tutaj natomiast podział
nastąpił bardzo zdecydowanie. Po polskiej stronie miasta zostały resztki
zamku książęcego, piękna część starego miasta, rynek, ratusz, po tamtej
zakłady przemysłowe (co było ważne strategicznie) i przede wszystkim
wspaniały dworzec kolejowy, który do dzisiaj ma dobre połączenia z wieloma miastami. Obydwa miasta zaczęły żyć własnym życiem, w związku z
czym każde musiało dobudować to, czego mu brakowało: polska część
dworzec i zakłady przemysłowe, czeska swoje centrum – ratusz, rynek,

6

POSTSCRIPTUM 31-32

żeby jej nadać charakter miejski. Dwa miasta funkcjonowały oddzielnie:
Cieszyn i Český Tešin.
Od kilku lat, kiedy minął czas obowiązkowej przyjaźni, staramy się
bardzo blisko ze sobą współpracować, ale to jest temat na dłuższe opowiadanie. Powiem tylko tyle, że od kilku lat mówimy z kolegami z czeskiej
strony „jedno miasto podzielone granicą na pół, jedno miasto funkcjonujące
w dwóch państwach”. Jedno miasto to znaczy jedna historia, ta sama
symbolika, wspólna legenda o trzech braciach, ta sama architektura itd.
Mamy wspólne święta, wspólne wydarzenia kulturalne. Dla tutejszych ludzi
przejście na czeską stronę, pójście tam na obiad czy po prostu spędzenie
czasu i powrót za godzinę nie stanowi żadnego problemu. Dla ludzi
mieszkających dalej od granicy może się to wydawać niewyobrażalne. Tutaj
tak się żyje, na pograniczu kultur, różnych mentalności. Takie to miasto.
Po polskiej stronie 37 tysięcy, po czeskiej rosnąca liczba – ponad 20
tysięcy, myślę, że niedługo będzie dochodziła do 25 tysięcy. Razem to
miasto liczy 60, może w tej chwili około 70 tysięcy mieszkańców.
Cieszyn jest w Polsce znany. Dla nas ważne jest, by wszyscy, którzy
tędy przejeżdżają, zatrzymali się choć na chwilę. Stąd nasze wieloletnie
wysiłki, aby pięknie wyglądał rynek, żeby były kafejki, odpowiednia
atmosfera i dużo, dużo imprez, koncertów. Niedługo będziecie państwo
uczestniczyć w festiwalu o światowym poziomie Viva il Canto. Również
fakt, że odbywa się tu szkoła języka polskiego dla obcokrajowców jest
bardzo ważny. Miasta często walczą o to, by odbywały się w nich różne
spotkania, kongresy itp.
Jak to funkcjonuje w ramach wielkiego województwa? Trafili państwo
na bardzo skomplikowaną sytuację. Od pierwszego stycznia [1999 r. – red.]
mamy nowy układ administracyjnego podziału Polski. Trochę to przypomina francuski podział na regiony i departamenty, z tym, że nasze województwa nie są tak silne, jak na przykład regiony hiszpańskie czy landy
niemieckie. Szesnaście województw, poniżej powiaty. Województwo śląskie
ma swój parlament, który wybiera zarząd – egzekutywę. Jej szefem jest
marszałek. Trochę to dziwny pomysł, bo marszałek brzmi militarnie, trochę
przypomina marszałka sejmu. Województwo liczy kilka milionów mieszkańców, w związku z czym jest większe od niejednego państwa w Europie.
Gdy mowa o Śląsku wszyscy mają przed oczami tylko kopalnie, huty
i ciężki przemysł, a zapominają, że jest tu bardzo silne środowisko intelektualne, że studiuje tu około stu kilkudziesięciu tysięcy studentów. Województwo śląskie to również część, w której państwo mieszkacie: góry i
przejście graniczne – teren atrakcyjny turystycznie. Niedaleko od Cieszyna
są stawy z rybami – bardzo piękne okolice, tereny rolnicze. Na północy
POSTSCRIPTUM 31-32
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część o zupełnie innym charakterze – Częstochowa z Jasną Górą, ośrodek
pielgrzymowania, i zaraz obok przepiękny teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej zupełnie nieznany turystom zagranicznym, a niezwykle interesujący historycznie. Proszę zwrócić uwagę: kilka milionów mieszkańców,
wielkie problemy z górnictwem, bo trzeba likwidować kopalnie, huty i trzeba ludziom znaleźć pracę. Przede wszystkim jednak trzeba zmienić sposób
myślenia. Trzeba też powiedzieć, że jest to nie tylko województwo obciążone problemami, ale również województwo dużej szansy, które musi postawić na ludzi młodych, na edukację, na kulturę, na turystykę. Taka inwestycja na długie lata pozwoli zmienić mentalność ludzi. Stoimy przed wielką
szansą, chociaż przed nami jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
Znajdujecie się państwo w Cieszynie, który jest małym kawałkiem
województwa śląskiego. Jesteście w mieście, do którego może kiedyś, jak
dogadają się władze polskie i czeskie, wróci tramwaj i będzie jeździł z jednej strony na drugą. Chciałbym, żeby państwo pamiętali, iż wasza szkoła
odbywa się w Cieszynie nie tylko dlatego, że tutaj są dogodne warunki.
Także dlatego, że tutaj właśnie warto się uczyć języka polskiego, bo tu ma
on bardzo określony charakter i znaczenie.
Bardzo się cieszę, że mogłem się z państwem spotkać w mieście, gdzie
przez kilka lat byłem burmistrzem.
II
— Czy istnieją związki partnerskie między przedsiębiorcami z województwa śląskiego i Francji?
— Oczywiście, kontakty polsko-francuskie funkcjonują na różnych poziomach. W czasach komunistycznych rozwijana była przede wszystkim
oficjalna współpraca władz Cieszyna z pewnym miastem francuskim.
Wymiana kontaktów dokonywała się głównie między różnymi notablami,
którzy podróżowali, ewentualnie wysyłali za granicę swoje dzieci. Skończyła się, kiedy w Polsce zaczęła rządzić Solidarność, a w tym mieście
francuskim komuniści pozostali u władzy, w związku z czym Francuzi zerwali kontakty. Dziś istnieje w Cieszynie silne środowisko frankofońskie:
Koło Miłośników Kultury Francuskiej, jest ośrodek Alliance Française i
prywatne relacje między ludźmi. Kiedy się poznają i nabierają do siebie
zaufania, zaczynają się kontakty gospodarcze. Aby zaistniały, zaufanie jest
nieodzowne. W Cieszynie powstało przedsiębiorstwo polsko-francuskie
dzięki wymianie dzieci uczących się języka francuskiego. Ich rodzice się
poznali i po pewnym czasie założyli wspólne przedsiębiorstwo. W takich
związkach jest przyszłość. Oczywiście istnieje współpraca między miastami, Uniwersytet Śląski współpracuje z uniwersytetami francuskimi.
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Dokładnie miesiąc temu podpisałem umowę o współpracy z regionem Nord
Pas-De-Calais. Ze strony francuskiej podpisał ją prezydent regionu. Odbyło
się to w obecności premierów Polski i Francji w Katowicach. To jest oficjalna współpraca województwa śląskiego z regionem francuskim, współpraca bardzo owocna.
— Chciałabym zapytać o kontakty między polskim a czeskim Cieszynem
na różnych poziomach, nie tylko o kontakty międzyludzkie, ale też gospodarcze.
— Muszę pani powiedzieć, że to nie jest proste. Łatwiej się współpracuje z kimś, kto jest daleko. Im dalej, tym lepiej. Nie trzeba się z nim
często spotykać, można go zaprosić. Dlatego też najłatwiej wychodzi
współpraca polsko-francuska, polsko-brytyjska itd. Współpraca tutaj jest
trudna dlatego, że po pierwsze mniejszość polska mieszkająca po czeskiej
stronie stanowiła źródło napięć. Problem mniejszości narodowych w Czechosłowacji i w Czechach nie jest problemem łatwym. To nie dotyczy tylko
Polaków, ale też Słowaków, Cyganów, Niemców itd. Po drugie – po wojnie
w całym okresie komunistycznym bardzo sztucznie podtrzymywano współpracę, a tak naprawdę podtrzymywano stereotypy, żeby ludzie się do siebie
za bardzo nie zbliżali. Równocześnie cały czas mówiono o przyjaźni: „kochajmy się, jesteśmy jedną rodziną”, ale za bardzo nie, bo lepiej się rządzi,
kiedy ludzie są podzieleni. Divide et libera to przecież stara zasada.
Był to okres bardzo trudny. Tym bardziej, że na przykład w okresie
Solidarności wzajemnie się oskarżano i napuszczano ludzi na siebie. Tutaj to wszystko jest w ludziach, ale myślę, że sytuacja bardzo szybko się
zmienia. Ludzie teraz po prostu widzą, że jest inny czas. Chociaż pani wie
dobrze, co Czesi myślą o Polakach, co Polacy myślą o Czechach. To dwie
mentalności istniejące obok siebie. Pewien specyficzny pragmatyzm czeski
nie zawsze jest dla Polaków zrozumiały, a specyficzny polski romantyzm
jest uważany wielokrotnie przez Czechów za brak pragmatyzmu. W związku z tym są stereotypy, więc budowanie współpracy nie idzie tak szybko.
Najszybciej współpracę nawiązuje się na targowiskach. Proszę zwrócić
uwagę, że gdyby po polskiej stronie dać czeskie napisy ze względu na
granicę, to wszyscy powiedzieliby: to jest niedopuszczalne, tego nie można
zrobić ze względu na interes narodowy, ale w chwili, gdy powstały targowiska, zaraz pojawiły się napisy po czesku, a w autobusach dowożących
ludzi na targowiska zatrudniono osoby mówiące po czesku i nikomu to nie
przeszkadzało. Nagle wyszło na jaw wspólne zainteresowanie wymianą
handlową i zaczęło się robić normalnie. Największa liczba Czechów przychodzących do Cieszyna osiągała 300 tysięcy dziennie, czyli dziesięć razy
więcej, niż mieszka tu ludzi. Trzysta tysięcy przybyłych blokowało miasto.
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Oczywiście ludzie narzekali, że nie można jeździć samochodami itd., ale
naprawdę jest to bardzo korzystne, ważne dla miasta. Kiedy Polacy przechodzą na czeską stronę, to oczywiście też się mówi: a bo Polacy chodzą,
wódkę kupują, chodzą wkoło, brudzą. Natomiast tam się robi fortuny na
Polakach i tak naprawdę wszyscy się tylko modlą, żeby to się nie skończyło, żeby się nie skończyła różnica w cenach, bo wtedy całość by się
urwała i ludzie kupowaliby tylko u siebie.
Myślę, że sytuacja handlu powoli zacznie się przeradzać we współpracę
gospodarczą, chociaż wymaga to zaufania. Muszę ufać mojemu koledze z
Czech, że on też chce dobrze. I to się udaje. Muszę powiedzieć, że kiedy
byłem burmistrzem Cieszyna, bardzo dobrze mi się współpracowało z czeskimi kolegami. Ale, wie pani, jeżeli na przykład w czasie targu napadnięto
jakiegoś Czecha w Cieszynie, to zaraz była awantura, że Czechów w Polsce
biją. Tak samo działo się w sytuacji odwrotnej. A przecież to zupełnie normalne przy tej ilości ludzi, to zupełnie naturalne. Kiedy spotykaliśmy się
z burmistrzem czeskiego Cieszyna, mówiliśmy: zachowajmy spokój, nie
róbmy z tego awantury, idźmy do przodu, myślmy o przyszłości. Nie mówię, że współpraca rozwija się wspaniale, kapitalnie. To naprawdę wymaga
cierpliwości i konsekwencji.
— Czy Cieszyn prowadzi jakieś specjalne działania polityczne związane
z przyszłą integracją europejską?
— Jeżeli popatrzycie państwo na mapę województwa śląskiego, to
widać, że częściowo graniczy ono z Republiką Czeską, a częściowo ze
Słowacją. Jeśli wejdziemy do Unii razem z Czechami, a Słowacy wejdą
trochę później, to powstanie wolny przepływ ludzi i towarów na pomiędzy
Polską a Czechami, zaś granica tych państw ze Słowacją będzie pilnie
strzeżona. To będzie nowa sytuacja. Cieszyn, leżąc na granicy z Republiką
Czeską, musi oczywiście już dziś myśleć zarówno o sytuacji w okresie
przed przyjęciem do Unii, jak i po nim. Jeżeli chodzi o okres obecny, to
miasto stara się brać udział w funduszach europejskich we współpracy z
innymi miastami. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o to, żeby przygotować się do integracji europejskiej, nauczyć się procedur, pewnego sposobu
myślenia, nauczyć się pisania dokumentów. Państwo, którzy jesteście z krajów Unii Europejskiej, znacie wymagania Unii dotyczące prowadzenia
dokumentacji.
Cieszyn próbuje uczestniczyć w programach europejskich wraz z miastami, z którymi współpracuje. Razem z miastem Genk z Belgii prowadziliśmy działania według programu FARE. Nauczyliśmy się wielu sposobów
działania i specyficznego myślenia. Cieszyn nadal poprzez swoich partnerów próbuje uczestniczyć w specjalnych programach europejskich w
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okresie preakcesyjnym. W tej chwili współpraca będzie się odbywać
głównie na poziomie województwa i tam zostanie skierowana zasadnicza
część funduszy, ale chcielibyśmy, aby były one realizowane w miastach.
Myślę, że Cieszyn właśnie w ten sposób będzie się przygotowywał do integracji. Proszę pamiętać, że Cieszyn, Śląsk Cieszyński to centrum euroregionu polsko-czeskiego. To także forma, która wskazuje nowe możliwości
współpracy transgranicznej. Cieszyn nie czeka, stara się aktywnie przygotować do integracji. Bo to nie jest tak, że pewnego dnia będziemy w Unii,
chodzi o to, żebyśmy wstąpili do niej dobrze przygotowani.

Źródło zdjęć: http://www.kki.net.pl/~suchytme/INDEX.html
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WYWIADY
O Œl¹sku i Œl¹zakach
z profesorem Jerzym Wuttkem

— Jakie cechy charakteryzują Ślązaka? Czym różni się Ślązak od
innych ludzi?
— Jest otwarty na różność i różnorodność, ma to – można powiedzieć
– genetycznie zakodowane. To może być nawet prosty facet, który nie
skończył żadnych szkół, ale jest ciekawy innych. Może przy tym być
jednocześnie nieufny, ale to jest też cecha genetyczna z uwagi na to, że
ma powody do nieufności, historycznie uzasadnione. Myślę, że jest jednak
konsekwentny, nie zraża się szybko, jest wytrwały, uparty w dobrym
znaczeniu tego słowa. Natomiast ma jedną fatalną wadę: niepotrzebnie sam
niejednokrotnie ocenia siebie bardziej surowo niż inni i dlatego wychodzi
na kogoś o pół stopnia gorszego. Uważam, że to jest bez sensu. I dlatego
właśnie trzeba jeździć na Zachód i zobaczyć, jak o sobie mówią Niemcy.
Każdy jest świetny, każdy jest super. Ślązacy to są trochę takie myszki, to
się wszędzie widzi.
— Czy Ślązak mówi gwarą, czy powinien ją znać?
— Powinien, ale trudno się dziwić, że po pięćdziesięciu latach
wyśmiewania jej nie zna, bo ktoś był tak głupi, że wolał bardziej kolację
niż wieczerzę. Myślę, że to było wyśmiewanie w imię tak zwanej sztucznej
jedności, założonej odgórnie.
— Czy pański syn Paweł mówi gwarą?
— Nie bardzo.
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— A żona Pana jest Ślązaczką?
— Nie, pochodzi z Łomży. Z Łomży pochodzi jej ojciec i ona jest
bardzo w tej tradycji zakorzeniona. Oni tam stracili prawie całą rodzinę.
Jej brat zakonnik zginął w Dachau, stryjek lotnik zginął w Katyniu, potem
rodzice mieszkali w Warszawie, cudem uniknęli aresztowania gestapo,
potem wylądowali w Częstochowie i ostatecznie w Katowicach. Oni
zrozumieli, że Śląsk jest fascynujący. W każdym razie ich doświadczenia
pomagają im zrozumieć Śląsk. To dla mnie też jest pewne odkrycie. Ktoś
musi coś przeżyć, żeby móc zrozumieć, co się dzieje tutaj. Inaczej jest to
niemożliwe.
— Czy myśli Pan źle o Gorolach? I kto to w ogóle jest: Gorol?
— To może być Ślązak z gorolskim charakterem. Dla mnie to jest coś
takiego. Gorolski charakter to jest jednak dużo złego, przede wszystkim:
wszystko do siebie, sakramencki egoizm, ale nie w znaczeniu potocznym.
To jest pycha, zarozumialstwo, nieuzasadnione poczucie wyższości i niczym nie usprawiedliwiona chęć dominacji i rządzenia. Gorol to nie jest
człowiek scharakteryzowany ze względu na miejsce zamieszkania, jak góral. Gorol to jest charakter. To nie jest żadna zasługa, czyś się urodził człowieku na Bykowinie, czy w Warszawie. Mnie dzieli od Korfantego i czas,
i miejsce – on się urodził w Siemianowicach, ja w Hajdukach, ale czuję
się tak blisko niego, że to jest nie tyko wspólnota myśli i przekonań. Jest
coś takiego, i to jest fascynujące.
— A jeśli Paweł ożeni się z kimś spoza regionu, czy pańska rodzina
nie straci śląskiej tożsamości?
— Myślę, że ta linia jest na tyle dominująca, że starczy jeszcze na kilka
pokoleń. Paweł nie mówi po śląsku, ale jest wychowany po śląsku i ma
tęsknotę śląską. On w tym kierunku zmierza. Trzeba go tylko mentalnie i
uczuciowo nastawić w pewnym kierunku. Motywacja jest istotą rzeczy.
Oczywiście, że trzeba ją wzbogacić wiedzą.
— Właśnie, z jednej strony jest rodzina, a z drugiej szkoła. Były swego
czasu takie tendencje w edukacji, żeby wprowadzać jak najwięcej Śląska
do szkoły, na zasadzie lekcji fakultatywnych. Czy uważa Pan, że w każdej
szkole i w każdej klasie na Śląsku powinny być takie lekcje?
— Powinny być, ale samo to nie wystarczy. Nie jestem przeciwko
filologii i językoznawstwu, ale jeśli nie jest to nauczanie blokowe, na
zasadzie rzeczywistej edukacji regionalnej, to jest to sztuczne realizowanie
kolejnego ptaszka przy zarządzeniu. Dopiero jeśli ktoś idzie kilkoma
ścieżkami — historyczną, pejzażową, kulturową — to gwara dla niego
skądś się bierze. Nie ma języka bez ludzi. Matka do mnie mówi po
śląsku i ja przez to ten język inaczej odbieram. On musi być w kontekście.
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Dlatego uważam, że nie można rezygnować z szeroko pojętego programu
edukacji regionalnej.
— Co w takim razie z zatrudnieniem nauczycieli polonistów? Czy
w szkołach na Śląsku, w Bykowinie, Orzechowie, Goduli, Hajdukach, nauczycielami mogą być osoby, które nigdy w życiu nie zetknęły się z gwarą?
— Nie, nie powinny, bo są po prostu obce. Traktuje się je w takiej sytuacji na zasadzie takiego mniej szkodliwego, przepraszam, hakatysty. Ja
miałem szczęście, bo mnie uczyła polskiego pani profesor Zofia Rysiowa,
krewna aktorki. Ona nie miała nic śląskiego w sobie, w sensie pochodzeniowym, ale ona nas kochała! I nas ośmielała, zachęcała do bycia sobą:
„Ty się nie wstydź tego, jak do ciebie mówi ojciec albo matka.”
— W domu macie Państwo kuchnię śląską?
— Tak, żona się nauczyła. Kluski robi jak pieron, rolady też i modro
kapusta, bardzo dobra!
— Lubi pan modro kapusta? Bo ja nie cierpię!
— No właśnie, i dlatego nie da się fenomenu Śląska wytłumaczyć na
jeden sposób!
— A na Boże Narodzenie przychodzi do Was Mikołaj, Dzieciątko czy
Aniołek?
— Dzieciątko! Mikołaj jest szóstego. Dzieciątko jest Dzieciątko i szlus!

Wywiad przeprowadziła dr Jolanta Tambor,
opracowała i przygotowała do druku Katarzyna Bytomska

Prof. Jerzy Wuttke jest wykładowcą na katowickim Wydziale
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i prezesem Związku
Górnoślązaków w Katowicach.
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ROZPRAWY
Jolanta Tambor
O œl¹skich obyczajach, œl¹skich potrawach
i niektórych œl¹skich s³owach
Prawie każda okazja to dobry pretekst do spotykania się, organizowania imprezy, dawania prezentów, wspólnego śpiewania i opowiadania
dowcipów, czyli po prostu do bycia razem i do wspólnej zabawy. Na
Śląsku panuje szczególne upodobanie do wspólnego świętowania. Okazją
do jubla, rodzinnego fajeru są święta, rocznice, jubileusze, odpust w
swoim kościele itp. Prawdziwie śląską okazją jest oczywiście géburtstag,
czyli urodziny. Na tle innych części Polski to zdecydowanie tradycyjny
obyczaj, bo ogólnopolską tradycją jest raczej obchodzenie imienin. Można
znaleźć sporo argumentów za tym, że urodziny są ważniejsze. Urodził
się każdy z nas, datę urodzin można przetransponować na każdy kalendarz
(egzotycznych imion natomiast nie znajdziemy w naszym kalendarzu,
najczęściej nie da się ich nawet przetłumaczyć). Urodziny to naprawdę
wielkie święto, bo przecież narodziny dziecka to jedno z najpiękniejszych wydarzeń na świecie, dlatego pewnie niezwykle ważne w kulturze
polskiej są święta Bożego Narodzenia. Dlatego wszyscy tak na nie
czekamy, na Święta, które upamiętniają ów wspaniały dzień, w którym
można powiedzieć: „narodził się nam Zbawiciel”.
Przeciwnicy urodzin posługują się różnymi argumentami. Jeden jest
wyjątkowo chwytliwy dla kobiet i to szczególnie dziś w dobie rozkwitu
wszelkich teorii feministycznych. Kobiety często mówią, że urodziny są
dobre tylko w wieku „naście” 1. Potem dobrze jest wiek ukrywać lub sobie
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lata odejmować. Nic bardziej sprzecznego ze śląską tradycją. Nie słyszałam, by tak mówiła jakakolwiek Ślązaczka. Wszystkie twierdzą, że każdy
wiek ma swoje uroki i każde urodziny są równie ważne w życiu człowieka.
A śląskie upodobanie do urodzin ujawnia się od najmłodszych lat. Jedną z najważniejszych tradycji we wczesnym dzieciństwie jest „roczek”.
Pierwsze urodziny dziecka bywają prawie tak huczne jak chrzciny.
„Roczek” bardzo często zaczyna się uroczystością kościelną. Z tej okazji
w intencji dziecka zamawia się specjalną mszę, na którą zapraszani są
najbliżsi: dziadkowie, rodzice chrzestni i inna bliższa rodzina. A potem to
już impreza w domu z obiadem, ciastem, kawą, śpiewaniem, wicami 2 i
oczywiście z prezentami dla rocznego solenizanta. Na stole musi pojawić
się tort z jedną świeczką. Zdmuchiwanie świeczek na torcie to jedna z najsilniejszych tradycji. „Zdmuchiwacz-solenizant” powinien sobie w tym czasie pomyśleć jakieś życzenie i jeśli uda mu się zdmuchnąć świeczki za jednym zamachem, tradycja gwarantuje, że to życzenie się spełni. Przy tych
pierwszych urodzinach świeczka jest tylko jedna, ale też zdolność dmuchania solenizanta jest bardzo ograniczona, więc tradycja pozwala, by tym
razem pomagali w zdmuchiwaniu pomocnicy (także oczywiście w myśleniu
życzenia). Przy każdych następnych urodzinach skłania się solenizanta, by
zebrał się sam na potężny „dmuch” i spełnianie życzeń wywalczył sobie
samodzielnie.
Potem następne bardzo ważne urodziny to „osiemnastka”. I to chyba
jedyny punkt zbieżny z tradycją ogólnopolską. Osiągnięcie pełnoletności
(osiemnastego roku życia) obchodzi się wśród młodzieży uroczyście w całym kraju. Na Śląsku różnica polega na sposobie jej obchodzenia. Bo oczywiście młodzi zapraszają kolegów z klasy, by wspólnie ten fakt święcić,
ale też świętuje się w gronie rodzinnym: z ciotkami, ujkami 3, dziadkami,
chrzestnymi itd. Oczywiście jest tort, są świeczki tym razem już 18, ale i
siła podmuchu u takiego prawnie pełnoletniego solenizanta jest spora. Ma
on więc ogromne szanse na wywalczenie u sił wyższych spełnienia swojego
pierwszego prawdziwie dorosłego życzenia.
Następne urodziny, które wywołują niesłychane poruszenie, to „Abraham”, czyli pięćdziesiąte urodziny. One, jak „złote gody” 4, też muszą być
ogromnie huczne, tak by umiliły fakt, że od tej pory to już tak „troszkę z
górki”. Bo przecież każdy swój wiek oblicza na (co najmniej) „sto lat”,
1
2
3
4
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czyli wtedy, kiedy ma się lat kilkanaście: 16, 17, 18...;
wic – dowcip;
ujek – wujek, stryj;
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego;
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więc „Abraham” jest jakby w połowie drogi. Ale z drugiej strony wielu
twierdzi, że wtedy człowiek dopiero rodzi się na nowo. Zaczyna bardziej
jeszcze doceniać rodzinę, zacisze domowe, młodnieje na nowo w towarzystwie wnuków. A jeśli jeszcze uda się naraz zdmuchnąć aż 50 świeczek,
to ho, ho, ho... cóż jeszcze można osiągnąć. Człowiek czuje, że żyje!!!
W czasie swoich imprez Ślązacy lubią śpiewać, często przy akordeonie.
Potrafią śpiewać i do rana: wielokrotnie „Sto lat” na różne melodie, „Niech
mu gwiazdka”. W śpiewie można znaleźć okazję do kolejnych toastów, bo
przecież wystarczy rozpocząć od „A kto się w styczniu urodził...”. A potem
jeszcze bawić się dalej przy „chacharach5, co żyją i gorzoła6 piją”, by powoli dochodzić do repertuaru poważniejszego, który nieodłącznie towarzyszy śląskim biesiadom, do „Bytomskich strzelców”, do „zachodu czerwonego słoneczka” i wspominek o „przepaści na granicy Górnego Śląska,
gdzie niejedna śliczna panieneczka śląska utraciła chłopca” i to ta „luba,
która w białym zamku białe orły wyszywa”. A potem znów można wrócić
do repertuaru weselszego i zaśpiewać o „Karolince, co szła do Gogolina”
i o „Karliku, co ma w koszyku gołąbków po parze”.
O wyższości urodzin nad imieninami napisał Marek Szołtysek w
książce Żywot Ślązoka poczciwego: „Rocznicę urodzin świętowali już
uczeni Egipcjanie, filozofujący starożytni Grecy oraz praktyczni, starożytni Rzymianie, którzy nazwali ten dzień „dies natalis”. Podobnie robią
Anglicy, Niemcy, Holendrzy, Amerykanie, Francuzi, Włosi, Hiszpanie...
i Ślązacy”.
Różnice między Śląskiem i resztą kraju ujawniają się też podczas
corocznych tradycyjnych kościelno-kalendarzowych świąt. Nieco inaczej
na Śląsku odbywa się dawanie prezentów. Główne święta „od” prezentów
to oczywiście Święta Bożego Narodzenia, a szczególnie Wilijo7, bo w
Polsce – w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów na świecie, w
których prezenty dostaje się w pierwszy dzień Świąt – dniem podarków
jest Wigilia. Śląska choinka w Wigilię jest szczególnie piękna, bo leży
pod nią ogrom paczek i paczuszek pięknie zapakowanych, z kokardami,
aniołkami i gwiazdkami. Nie ma ani jednej osoby przy wigilijnym stole,
dla której zabrakłoby podarku. Ale szczególnie wiele znajdują ich po
wieczerzy8 pod choinką – obok betlejki 9, która też tam musi stać –
5
6
7
8
9

chachar – łobuz, rozrabiaka;
gorzoła – wódka;
Wilijo – Wigilia;
wieczerza – uroczyście: kolacja;
betlejka – szopka;
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dzieci. A skąd te prezenty tam się wzięły? Oczywiście to prezenty od
Dzieciątka 10. Bo na Śląsku prezenty pod choinkę przynosi Dzieciątko.
Nie żaden Święty Mikołaj, bo on swoją powinność spełnił już 6 grudnia
i tym bardziej nie żadne „gwiazdki” ani „gwiazdory”. Wigilia rozpoczyna
Święta Narodzenia Pańskiego, więc tylko Dzieciątko może się prezentami
zająć. Te prezenty dla dzieci są jednymi z najmilszych i najbardziej
wyczekiwanych, bo od czasu, kiedy dzieci przestają już być takimi
zupełnymi dziećmi i wiara w Mikołaje i Dzieciątka jest z lekka zachwiana,
na kilka dni przed Wigilią zaczyna się skryte poszukiwanie prezentów:
może w szafie, może na pawlaczu, może „w antryju11 na bifyju12” (oj! co
za głupi wierszyk! któż to ma bifyj w antryju!!!). Tę konkurencję jednak
wygrywają zazwyczaj kooperujący z Dzieciątkiem rodzice. Więc...
dramatyzm oczekiwania się potęguje. A potem! Emocje rosną gwałtownie.
Najpierw trzeba czekać na pierwszą gwiazdkę, żeby w ogóle zasiąść do
stołu. Potem podzielić się opłatkiem i wszyscy siadają przy stole i jedzą,
i jedzą, i jedzą. I jedzenia jest strasznie dużo i trzeba wszystkiego
skosztować, żeby w następnym roku nie ominęło nas ani jedno szczęście
i dobre zdarzenie. I nie wolno marudzić, żeby nie zostać okrzyczanym,
bo co się dzieje w Wigilię, to będzie się dziać cały rok. I niezmiernie
długo to jedzenie trwa: zupa rybna, siemiéniotka, karp smażony, kapusta
z grochem, moczka, makówki, kompot z suszonych owoców. Ale w
końcu można wstać od stołu i biec pod choinkę.
Potrawy świąteczne zazwyczaj bywają tradycyjne, regionalne. Nie wymyśla się na święta jakichś dziwnych nowych specjałów. Oczywiście najbardziej tradycyjne pod względem jedzenia są Święta Bożego Narodzenia, a
konkretnie Wigilia. Tuż przed Wigilią w całym domu unosi się aromat wyjętych ze specjalnej skrzyni pierników. Wypieka się je bowiem wcześniej, a
potem umieszcza w takiej skrzyni, aby zmiękły. Nie może w nich zabraknąć
goździków, cynamonu i orzechów. Nazwy potraw wigilijnych zazwyczaj
łatwo rozszyfrować: moczka to od moczenia piernika, siemiéniotka od podstawowego składnika, czyli siemienia, a makówki od tego, że z maku.
Nazwy śląskich potraw zresztą w ogóle są rozszyfrowywalne. Czasem
są utworzone od czasowników, które mówią o czynnościach związanych z
ich przygotowaniem, taka np. jest wspomniana już nazwa moczki, stąd też
nazwa jajecznicy – smażonka (czyli coś, co się smaży). Czasem nazwa po10

Dzieciątko – popularna nazwa małego Jezusa;
antryj – przedpokój;
12
bifyj – kredens, stojący w pokoju lub kuchni mebel (w rodzaju szafy),
w którym trzyma się przede wszystkim naczynia;
11
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trawy pochodzi od podstawowego składnika. Przy czym nazwa tego
składnika może się pojawić zarówno w wersji polskiej, jak i niemieckiej.
Na polskich nazwach oparte są takie nazwy, jak: makówki, wodzionka
(zupa, której głównym składnikiem jest woda z dodatkiem chleba, czosnku
i odrobiny magi), kloszczonka (woda po kluskach). Na niemieckich nazwach
oparte są panczkrałt i ciapkrałt – ziemniaki tłuczone pomieszane z gotowaną kapustą kiszoną i okraszone szpyrką13 (z niem. Kraut – kapusta), bratheringi i bratkartofle - czyli smażone śledzie i smażone kartofle (z niem.
braten – smażyć), klapsznita i fetsznita – kromka złożona na pół i kromka
ze smalcem (z niem. Klappschnitte i Fettschnitte).
Na niemieckim źródłosłowie oparte są często śląskie nazwy napojów.
Na Śląsku bowiem pije się kafyj i tyj (stąd popularne zdanko: we antryju
na bifyju styrczy szolka tyju). To z niemieckich nazw: Kaffee i Tee. Popularny – też na świątecznym stole – był kiedyś (dziś już codzienny) bonkafyj, czyli kawa prawdziwa (z niem. Bohnenkaffee). Dawniej do śniadania
i kolacji pijało się kakałszale, czyli napój mleczny z łusek kakaowych,
prawdziwego kakao na co dzień się wtedy, tak jak i prawdziwej kawy, nie
pijało. Kakałszale to również nazwa pochodząca z niemieckiego
Kakaoschale (czyli właśnie łuska kakaowa). Napojem nie do wieczerzanio14
ani do śniodanio15, tylko raczej do maszkycynio16 była brałza, czyli oranżada – ta nazwa to też przekształcone niemieckie Brause. Z niemieckiego
pochodzą też nazwy wszystkich wusztów17 (kiełbas), szczególnie tych, które
są złożeniami właśnie z drugim członem -wuszt: leberwuszt (wątrobianka),
preswuszt (salceson). Inne jeszcze przykłady to hekele – pasta śledziowa
(z niem. Häckerle), melka (z niem. Mehl – mąka) – gęsta zupa z mleka i
mąki podawana głównie dzieciom, galert (z niem. Gallert) – galareta, szałot
– sałata ziemniaczana, jarzynowa. Szałot mógł być okraszony szpyrką, mógł
być ze śledziem, mógł być jedzony sam, ale też zamiast kartofli jako podstawa drugiego dania, zwłaszcza w święta.
Największą jednak karierę zrobiły pewne dania śląskie wraz ze swoimi
nazwami, które weszły do polszczyzny ogólnej, w różny zresztą sposób.
Najbardziej chyba popularny w całej Polsce jest krupniok (od nazwy: krupy18), nazywany zresztą często „śląskim krupniokiem”. Ta nazwa rozpo13
14
15
16
17
18

szpyrka – słonina;
wieczerzać – jeść kolację;
śniodać – jeść śniadanie;
maszkycić – jeść dobre rzeczy, przede wszystkim słodycze;
wuszt – z niem. Wurst – kiełbasa;
krupy – kasza;
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wszechniła się razem ze swym desygnatem. Za słowem kryje się bowiem ów
wybitnie śląski specjał, którego nie można w żadnym wypadku zastępczo
nazwać kaszanką, choć składniki są takie same, ale wynik ich łączenia jest
zdecydowanie inny. Nie doczekał się takiej kariery z kolei śląski żymlok (od
żymła, czyli bułka). Innego typu karierę zrobił karminadel (//karbinadel19).
To dzięki absolutnie rewelacyjnej scenie filmowej w „Perle w koronie” Kazimierza Kutza.
Specyficznie śląskie nazwy dotyczą też wielu słodyczy, czyli maszkytów – kiedy na Śląsku chce się pomaszkycić, można kupić sobie albo usmażyć kreple (pączki), można też sobie zafundować kołoczek (drożdżówkę).
Ale podstawowe maszkyty to oczywiście bombony (to także z niem.
Bonbon). Natomiast rodzaje bombonów to nazwy oparte już na polskich
podstawach. Najbardziej popularne były zawsze szkloki (czyli landrynki)
– nazwa wywodzi się z ich szklanej czy szklistej przezroczystości. Za nimi
w kolejce były kopalnioki, czyli ciemne cukierki anyżowe (podobne do
węgla), a świetne były też kanoldy (czyli krówko- lub toffipodobne, ciągnące się cukierki). Do maszkytów zalicza się też lukrecyjo i torta (szczególnie istotna na géburtstagu).
Tradycyjnie i świątecznie jest też podczas Wielkanocy. Wtedy prezenty
– skromniejsze od wigilijnych, składające się właśnie z maszkytów – przynosi dzieciom Zajączek. W Śląskiej kucharce doskonałej (książce wydanej
w Katowicach) można znaleźć taki opis Wielkanocy: „Po powrocie do
domu stół był ubrany wedle zwyczaju białym obrusem, na którym paradnie
ustawione były wszystkie świąteczne potrawy. Był tam pośrodku wieniec
wielkanocny posypany makiem, koszyczek kroszonek 20 ozdobiony bukszpanem, których liczba dochodziła nieraz do 100 sztuk, szynka gotowana,
szynka surowa, boczek wędzony gotowany i inne wędliny domowego
wyrobu w postaci kiełbas świeżych i podwędzanych, wątrobianki czyli
leberki, parówki czyli oplerki. Był też chrzan, musztarda, masło, a ponadto
charakterystyczna dla śląskiej kuchni potrawa zwana na Podbeskidziu
murzynem, w opolskim szołdrem, a w okolicach Bytomia i Katowic szczodrem lub sodrem. Nazwa ta pochodzi od słowa szołdra lub szoldre, co w
języku używanym w średniowiecznej Polsce oznaczało szynkę. Było to
ciasto pieczone w formie niewielkiego chlebka nadziane kiełbasą i upieczone w piekarniku. Poza swą funkcją czysto konsumpcyjną murzyny spełniały również inną funkcję. Stanowiły one wraz z kroszonkami swoistego
rodzaju rewanż za mokry dyngus, który w drugi dzień świąt urządzano ku
19
20
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karminadel – kotlet mielony, siekany;
od krasić – malować, zdobić;
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uciesze wszystkich dziewcząt i dzieci.” Bo właśnie na stole wielkanocnym
muszą być też różne maszkyty, a przede wszystkim ciasta. Wśród nich przeważają baby i babki oraz kołocze.
Kołocz, ciasto pieczone na blasze, najbardziej jednak kojarzy się z inną
uroczystością, mianowicie ze ślubem. Narzeczeni chodzą z kołoczem
zapraszać gości na wesele, ale też powiadamiać o ślubie np. sąsiadów. Kołocz
do tego celu musi być trojakiego rodzaju: z serem, z makiem i z posypką.
Każdy odwiedzany dostaje po jednej kostce z każdego rodzaju, więc blach
kołocza musi być tym więcej, im więcej ludzi do odwiedzenia.
Tyle tu uwag na temat jedzenia, bo żadna impreza, żadne święta bez
tego obyć się nie mogą. A na Śląsku siedzenie przy stole, jedzenie i picie
musi być okraszone dowcipami. Jedzenie bez dowcipów to tak, jakby
jedzenie bez soli i pieprzu. Ale i kultura śląska w dowcipach to bardzo
ważny element. Dowcipy, czyli wice, należą do śląskiego folkloru i folklor
śląski jest w wicach obecny. Jednym z najistotniejszych i najtrwalszych
przejawów tego folkloru jest gwara. Gwara, która może być podstawową
tkanką dowcipu, jego tworzywem i bohaterem. Takich dowcipów nie da
się w prosty sposób przełożyć na język ogólnopolski. Przekład spowoduje
utratę sensu, „smaczku” dowcipu. Dorota Simonides, badaczka folkloru
śląskiego, we wstępie do swojego zbioru zatytułowanego Śląskie beranie,
czyli humor Górnego Śląska cytuje różne mniej lub bardziej serio podane
instrukcje opowiadania dowcipów. Jeden z cytowanych przez nią punktów
brzmi: „Jeśli się nie zna danej gwary, nie należy opowiadać w niej dowcipów”. To naczelne hasło dla dowcipów językowych. Nie znając gwary,
można zgubić całkiem sens dowcipu.
Podam kilka rodzajów dowcipów językowych ze Śląska. Na początek
takie, które wykorzystują cechy dialektu śląskiego. W dowcipach często
elementem głównym jest gwarowa leksyka. Wśród śląskich słów – najczęstszych „bohaterów” wiców – prym wodzi słowo pieron. Wiele o nim napisano. D. Simonides przytacza anegdotę zaświadczającą fakt wielofunkcyjności tego słowa: może ono oznaczać przekleństwo, być wyzwiskiem, ale
także pozytywnym określeniem kogoś lubianego, jest składnikiem wielu
różnorakich frazeologizmów, jest podstawą dla wielu nowych form słowotwórczych (czasowników: pieronować, pieronić; przymiotników: pieronowy, pieroński; przysłówków: pierońsko; rzeczowników zdrobniałych: pieronek itp.). Ta właśnie wielofunkcyjność wykorzystana została w następującym dowcipie*:
* W zapisach śląskich dowcipów znak á oznacza głoskę wymawianą jako [o],
zaś znak é głoskę wymawianą jako [e] – przyp. red..
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– Pieronie jasny, já już z tym pieronem dłużéj nié
wytrzymóm – pado21 ráz Antek.
– Ale Antek, dyć22 nié przeklinej tak brzydko – pado mu
na to Francek.
– Mász racja, niéch mie pieron trzaśnie, jak jeszcze ráz
zaklna.
Wieloznaczność niektórych słów często bywa źródłem dowcipu.
W pierwszej części dowcipu pada dany wyraz w jednym znaczeniu, a w
części drugiej zostaje użyty w innym. Dowcip staje się jeszcze śmieszniejszy, gdy jedno ze znaczeń mieści się w sferze intymnej. Tak na przykład
wyraz zadek ma dwa znaczenia: 1. ‘tył’; 2. ‘tyłek’. Bez znajomości tych
znaczeń dowcip nie jest zrozumiały. Ze względu na różne brzmienie leksykalnych odpowiedników słowa zadek w ogólnej polszczyźnie „przetłumaczyć” się go nie da, ogólnopolskich słów tył i tyłek nie można w takim
kontekście użyć wymiennie (dowcip przytaczam za D. Simonides):
Jechali my autobusem do Mikołowa. Ludzi było tak pełno,
że ani knefla23 wsadzić 24. Konduktorka miała biéda się
przecisnąć, to tak ino25 przez ludzi te bilety sprzedawała.
Jak już wszystkim sprzedała, tak zawołała:
– A tam w zadku mácie bilety?
– A czemu to zaráz w zadku, a nie w kabzie26 – odpedzioł27
jej jeden.
W językowych wicach śląskich częste jest wykorzystanie homonimii,
czyli identyczności brzmienia wyrazu gwarowego śląskiego z innym wyrazem nieśląskim, z innej odmiany językowej. Tak jest np. w dowcipie, w
którym słowem kluczowym jest kara – raz w znaczeniu ogólnopolskim jako
‘środek represyjny za jakieś wykroczenie’, po drugie w znaczeniu gwarowym jako ‘taczki’:
Górnik zobáczył kartka z napisem: ‘Jedzenie pod karą
wzbronione’. A bardzo mu się chciało jeść, to wzion 28
swoja kara, obrócił ją na wiyrch 29 i usiádł se na niej.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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padać – mówić;
dyć – przecież, wszak;
knefel – guzik;
wsadzić – włożyć;
ino – tylko;
kabza – kieszeń;
odpedzioł – odpowiedział;
wzion – wziął;
wiyrch – góra, wierzch;
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Homonimem dla wyrazu lub formy gwarowej może być również wyraz
z innego języka. Takim dowcipem jest wic o Antku w Londynie:
Antek stoi na ulicy w Londynie. Podchodzi do niego
angielski policjant i pyto:
– Polish?
A na to Antek:
– Nié, potém się zakurza30.
W dowcipie została wykorzystana zbieżność brzmienia angielskiego
przymiotnika polski wymawianego jako ‘połlisz’ z wymawianym po śląsku
(á pochylone w gwarze wymawiane jest jako o) czasownikiem w 2. osobie
liczby pojedynczej: palisz.
Specyficzność śląskich wiców to także wykorzystanie tkwiących w
gwarze Górnego Śląska germanizmów, które bardzo często przez mówiących nie są odbierane jako wyrazy o obcej proweniencji ze względu na
swoje silne zakorzenienie w gwarze i przystosowanie do polskiego systemu
fleksyjnego, fonetycznego, a nawet często słowotwórczego. Takim klasycznym już dowcipem jest dowcip z serii o Antku i Francku:
Przyjecháł Antek z Niemiec i pado:
– Fráncek, jakie tam są piékne sklepy, a w tych sklepach
jest wszystko i wszystko takie piékne. Chciáł żech sie
kupić taki piékny ancug31, ino żech nié wiedziáł, jak jest
ancug po niémiecku.
Ten dowcip zresztą jest dla śląskiego humoru dość reprezentatywny.
Humor śląski bowiem w dużej mierze polega na umiejętności śmiania się
Ślązaków z samych siebie.
Język – gwara nie jest wszak jedynym folklorystycznym elementem
pojawiającym się w dowcipach. Jakie dowcipy zawierają motywy charakterystyczne głównie dla Śląska, przede wszystkim dla Śląska, najczęstsze
na Śląsku? Takimi dowcipami są wice o górnikach. Oczywiście znaleźć
wśród nich można i takie, których śląskość polega w głównej mierze na
wprowadzeniu śląskich realiów. Gdyby nie owe realia, mógłby to być dowcip o dowolnym robotniku w dowolnym innym regionie, np.:
Sztajger32 pytá się Francka:
– Jak długo byłeś w poprzednim zakładzie?
– Pięć lát – odpowiadá Francek.

30
31
32

zakurzyć sie – zapalić papierosa;
ancug – niem. der Anzug – garnitur;
sztajger – sztygar;
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– To bardzo dobrze. A czemuś stamtąd odszedł?
– No, to przeca33 proste! Ogłosili amnestiá.
Śląskość tego dowcipu polega na gwarowych odpowiedziach Francka
oraz wprowadzeniu (nazwaniu) dwóch rozmówców typowych dla Śląska:
sztajgra i charakterystycznego bohatera śląskich dowcipów Francka. Poza
tym można ten dowcip opowiedzieć polszczyzną ogólną, sztajgra wymienić
na kierownika, Francka na Franka i dowcip pozostanie równie śmieszny.
Wśród górniczych wiców bywają jednak i takie, w których takiej zamiany
dokonać się nie da. Są to dowcipy o wiele silniej osadzone w śląskich
realiach:
Pyto się Karlik Francika:
– Ty, co to jest: chodzi po ścianie i ryczy?
– Nie wiem!
– No, sztajger!
Dodatkowym elementem jest tu kopalniana ściana (czyli jeszcze inaczej
pokład węglowy), ściana, której w innym zakładzie umieścić nie można.
Specyficzne są na Śląsku dowcipy o małżeństwach, o górnikach i ich
babach34. Zanika już powoli zresztą jeden z najbardziej charakterystycznych
elementów tych dowcipów (uwidacznianych przed laty w rysunkowych
dowcipach w „Dzienniku Zachodnim”): obrazek potężnej, mocno przy kości, z obfitym biustem baby i bardzo malutkiego, chudzieńkiego „chłopecka”. Wspaniałym pastiszem tego motywu była para głównych bohaterów
z filmu „Zawrócony” w reżyserii Kazimierza Kutza. Zziajany i skatowany
mąż wręcz ginął w obfitościach górnej połowy swej małżonki. Ale nawet
już nie tak wielka, jest śląska baba potężna swą władzą i charakterem:
– Panie sztajger od tydnia35 przestáłech pić i kurzyć!
– Gratuluję, to musi pan mieć żelazną wolę!
– Já nie, ale moja baba!
Robotnemu36 chłopu („kierymu37 – na dodatek – zawsze się chce”) i
jego silnej babie przeciwstawiony jest głupi gorol38 (rodem z
ogólnoświatowych dowcipów o głupich sąsiadach), których się traktuje
gorzej niż cokolwiek innego:

33
34
35
36
37
38
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przeca – przecież;
baba – żona, kobieta;
tydnia – tygodnia;
robotny – pracowity;
kiery – który;
gorol – ktoś z centralnej Polski, szerzej: nie-Ślązak;
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– Panie sztajger, na przodku39 sie zawaliło!
– A byli tam jakie ludzie?
– Nié! ino tych dwóch goroli.
Czy Ślązacy są okrutni? Nie, każda grupa ma swych sąsiadów, których
głupotę można wykorzystać, by samemu wypaść lepiej. Takie dowcipy opowiadają Belgowie o Holendrach, Czesi o Polakach, Francuzi o Amerykanach itd. Czy są dowcipniejsi od „niektórych innych”? Pewnie tak, opowiadanie dowcipów mają we krwi, a gwara śląska naprawdę wyjątkowo się
nadaje na tworzywo dowcipów.
Wiele jest książkowych zbiorów dowcipów. Od zbiorku Józefa Lompy
– pierwszego na Śląsku zbieracza folkloru, przez bardzo popularną
książeczkę Stanisława Ligonia (wielekroć wznawianą) Bery i bojki śląskie,
po najnowsze i najobszerniejsze zbiory Doroty Simonides Śląskie beranie,
czyli humor Górnego Śląska, czy też jej opracowania, jak np. Bery to nie
tylko gruszki, czyli rzecz o humorze śląskim. W książkach tych zebrane są
dowcipy śląskie, opowiadane na Śląsku, przez Ślązaków i po śląsku. Coraz
więcej też pojawia się opisów śląskich zwyczajów i obyczajów, słowników
gwary śląskiej. Można więc wierzyć, że śląskość nie zaginie.
Jolanta Tambor

Autorka jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego UŚ oraz
wicedyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Ważniejsze publikacje: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice
1989), Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (z Danutą Ostaszewską, Warszawa 2000).

39

przodek – ściana w kopalni.
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Kazimierz Kutz
„Per³a w koronie”
– fragment scenariusza
Zapytał żonę:
– Niy ma dzisiej miynsa? Chłopcy mi pedzieli, że jest karbinadel.
– No… nareszcie żeś coś pedzioł. Lepsze łostatnie gupstwo, niż to ani
mru–mru.
– Jeronie, Wichta, ni godom gupot. Na talyrzu niy widza miynsa.
Ona podeszła, zajrzała w talerz, przyjrzała się Jasiowi, a potem chłopcom, jakby węszyła między nimi spisek, stanęła obok męża i odezwała się
do malców:
– Łotwórzcie gymby.
Chłopcy rozwarli usta,
zajrzała jednemu i drugiemu
w gardła, ale nie spostrzegła
śladu po kotlecie. Zarządziła:
– Pokożcie rynce.
Starszy wyciągnął obydwie, młodszy tylko jedną i
utkwił spojrzenie w stygnących kartoflach na talerzu.
Wszystkich, całą czwórkę
zdumiał brak tej ręki.
– Kaj mosz drugo rynka?
– zapytał Jasio.
– Jo niy mom dzisiok
drugi rynki – powiedział całkiem zwyczajnie mały.
– Pokoż co mosz w drugiej rynce!! – zdenerwowała się Wichta. Mały
puścił żądanie matki mimo ucha.
– Jorguś pokoż przynajmniej mamie, co mosz w tamtyj rynce za plecami – nalegał Jasio.
– Jo nic niy mom.
– Mom ci pedzieć co w nij mosz? – ciągnął dalej Jasio. Czekał na jakąkolwiek reakcję Jorgusia, ale się jej nie doczekał.
– Ty tam trzymosz karbinadel.
– Niy – zaprzeczył Jorguś.
– Niy?
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– Niy – podtrzymał swoje twierdzenie mały.
– To pokoż ta rynka, jak w niyj nic niy mosz.
Mały wyciągnął tę rękę, w której nic nie miał.
– Niy, niy ta, ino tamta.
– Jorguś, łojcu łobiod sie ziombi, pokoż co tam trzymosz – wtrąciła
się Wichta.
Mały patrzał tępo na kartofle i nie odpowiedział matce. Jasio spojrzał
w sufit i tam szukał natchnienia lub odpoczynku
dla nerwów, klepnął się w
kolana i przystąpił do
dalszego działania.
– Jo już wiym! My
się wszyscy troje łobrócymy do ściany i jak karbinadel bydzie na talyrzu,
to bydzie oznaczało, żeś
ty go faktycznie niy mioł!
– odkręcił się na siedzeniu do ściany, pociągnął
żonę za sobą, a Manek
odwrócił się ku oknu.
Mały sprawdził czy nikt
go nie podgląda, położył
mięso na talerzu i schował rękę z powrotem za
siebie.
– Już! – zawołał.
Tamci odwrócili się. Jasio zrobił wielkie oczy na widok karbinadla na
talerzu, a Jorguś czekał aż ojciec spojrzy na niego, i gdy to się stało, wyciągnął rękę zza pleców i pokazał, że nic w niej nie ma.
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Tadeusz Aleksandrowicz
Tradycje kultury antycznej w Cieszynie

Cieszyn jest miastem, którego dzieje ułożyły się nieco inaczej niż historia większości miast śląskich. Przede wszystkim Ziemia Cieszyńska nie
weszła w połowie wieku XVIII w obręb państwa pruskiego, lecz pozostała
w granicach monarchii austriackiej aż do jej upadku po pierwszej wojnie
światowej. Ten niewielki skrawek Śląska był więc przemiennie związany
najpierw z państwowością czeską i polską, potem austriacką i w końcu
znowu polską, ze znaczną częścią pozostającą po stronie czeskiej. Były
także dłuższe i krótsze okresy przejściowe, jak choćby podczas ostatniej
wojny światowej, kiedy Śląsk Cieszyński włączono do Rzeszy Niemieckiej.
Badacze przeszłości Cieszyna podkreślają, że osiedlenie się człowieka
na cieszyńskim wzgórzu nastąpiło mniej więcej dwa i pół tysiąca lat temu.
Rozwojowi osady sprzyjało jej obronne położenie w pobliżu słynnego szlaku bursztynowego łączącego Rzym z Bałtykiem oraz szlaku kijowskiego
łączącego Europę Zachodnią ze Wschodem1. Wprawdzie pierwsze wzmianki o Cieszynie pochodzą dopiero z połowy wieku XII, ale np. romański
kościół grodowy datowany jest na połowę XI wieku2. Wzrost znaczenia
1

Por. R. Danel, Cieszyn, Warszawa 1987, s. 5.
Zob. np. F. Popiołek, Dzieje Cieszyna od założenia miasta do czasów nowszych, Cieszyn 1904, s. 4; tegoż, Dzieje Cieszyna, Cieszyn 1916, s. 1; R. Danel,
Cieszyn, s.13.
2
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Cieszyna w kolejnych stuleciach sprawił, że rozwinęła się tam interesująca
kultura. Jej cechą szczególną była różnorodność, charakterystyczna dla
ośrodków pogranicza. Oczywiście, zasadniczą rolę odegrały trzy dopełniające się i wzajemnie przenikające kultury – polska, czeska i niemiecka.
Zauważyć można również obecność tradycji antycznych 3.
Ślady oddziaływania tradycji antycznych uwidaczniają się w kilku
dziedzinach kultury Cieszyna. Wpływy te najbardziej widoczne są w architekturze i sztuce, trudniej uchwytne są w edukacji, życiu umysłowym i
mentalności mieszkańców miasta. Ważna jest więc analiza zabytków architektury i sztuki, zbiorów muzealnych oraz bibliotecznych, a także programów nauczania w dawnych i współczesnych szkołach.
W zbiorach, od lat już remontowanego, Muzeum w Cieszynie znajdują
się zabytki pochodzące z czasów starożytnych. Są to przede wszystkim oryginały lub odlewy monet rzymskich – złotego solidusa, srebrnych denarów
i sesterców, a także monet bizantyńskich i celtyckich 4. W barokowo-klasycystycznej sali egipskiej Muzeum przechowywane były zabytki pochodzące m. in. ze starożytności i antyku hellenistycznego lub ich kopie. Podobnie rzecz się przedstawiała w tzw. sali rzymskiej. Proweniencja tych
zabytków jest różna, a twórcą znacznej części kolekcji był ks. Leopold Jan
Szersznik na przełomie XVIII i XIX wieku. Nie jest wykluczone, że badania archeologiczne dostarczą nowych, oryginalnych znalezisk z czasów
zwłaszcza rzymskich, ponieważ Cieszyn jest jednym miast polskich najbardziej wychylonych ku niegdysiejszym granicom Imperium Romanum.
Dzieje Cieszyna sprawiły, że w architekturze miasta bardzo widoczna
jest obecność tendencji klasycystycznych. Duży pożar przy końcu wieku
XVIII spowodował, że wiele istniejących dzisiaj zabudowań otrzymało swój
kształt architektoniczny właśnie na przełomie wieku XVIII i XIX. Zwłaszcza
w wieku XIX miasto rozwijało się pod wpływem tzw. klasycyzmu wiedeńskiego5. W tym okresie Cieszyn bywał wręcz nazywany polskimi Atenami6.
3
Por. T. Aleksandrowicz, Motywy antyczne w kulturze Śląska Cieszyńskiego,
[w:] Tradycje kultury antycznej na Śląsku, red. J. Rostropowicz, Opole 1997, s. 299–
306.
4
Por. R. Danel, Cieszyn, s. 11; M. Makowski, Zbiory muzealne Leopolda Jana
Szersznika, [w:] 190 lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika
1802–1992, Cieszyn 1993, s. 56–58.
5
Por. W. Iwanek, Klasycyzm w architekturze Cieszyna, Wrocław 1970, s. 39.
6
Por. W. Bieńkowski, Rola Krakowa w polskim życiu naukowym, [w:] Rola
Krakowa w dziejach narodu, nr 1, Kraków na przełomie XIX i XX w. Materiały
sesji naukowej z okazji Dnia Krakowa w 1981 roku, red. J. Małecki, Kraków 1983,
s. 43.
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Do najbardziej oryginalnych budowli klasycystycznych, o wyraźnych
inspiracjach greckich, zaliczyć trzeba loggię ozdobioną czterema doryckimi
kolumnami, która usytuowana jest na fundamentach lewej baszty frontowej
dawnego zamku cieszyńskiego. Loggia stanowi południową część klasycystycznego pałacyku myśliwskiego, w którym obecnie znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna. Czterema kolumnami jońskimi ozdobiony jest
portal klasycystycznego budynku dawnego konwiktu, dzisiaj Pałacu Ślubów. Również czterema kolumnami porządku jońskiego ozdobiony jest portal Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego. Ponadto jońskimi
i doryckimi pilastrami upiększono fasady wielu cieszyńskich domów. Elementy te obecne są również na grobowcach znajdujących się na tamtejszych
cmentarzach, katolickim i ewangelickim. Szczególnie wyróżnia się kolumnada na cmentarzu katolickim, składająca się z siedemnastu kolumn doryckich, stanowiąca nekropolę osób najbardziej zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego. Godna uwagi jest również mozaika zdobiąca jeden z grobów
znajdujących się na tym samym cmentarzu. Jest ona naśladownictwem jednej z najbardziej znanych mozaik bizantyńskich przedstawiających Chrystusa-Pantokratora.
Oprócz wpływów klasycystycznych nawiązania do tradycji antycznych
znajdują się także w budowlach zawierających elementy architektury barokowej i renesansowej. Tak jest w przypadku ratusza, kilku kościołów i kamienic. Ponadto często w jednym obiekcie występują elementy charakterystyczne dla dwu a czasem trzech kierunków artystycznych.
Jednym z najciekawszych zabytków dokumentujących tradycję antyczną w dziewiętnastowiecznym Cieszynie jest pięknie wykonana inskrypcja
grecka znajdująca się w fasadzie domu stojącego się przy ulicy Szersznika.
W budynku tym patron ulicy założył sławną bibliotekę w roku 1802.
Wcześniej znajdowało się tam gimnazjum jezuickie. Nawiązując do wzorów starożytnych i hellenistycznych książnica została nazwana 
 – „lecznica duszy”. Podkreślić trzeba, że ta kamienna tablica,
ozdobiona owalnym wieńcem, jest bardzo dobrze zachowana, mimo że
księgozbiór Szersznika nie znajduje się w tym budynku już od ponad sześćdziesięciu lat 7.
Z inskrypcją grecką wiąże się napis łaciński umieszczony, również w
roku 1802, nad wejściem do nowo zbudowanego wówczas gimnazjum
katolickiego przy ulicy Szerokiej. Napis na tablicy z ciemnego kamienia,
w klasycystycznym obramieniu o wymiarach 60x90 cm, barwnie opowiada,
7

Zob. szerzej T. Aleksandrowicz, Grecka inskrypcja w Cieszynie, „Pallas
Silesia” 1997, t. 1, s. 61–66.
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że dom ten zbudowała dla sztuk pięknych niezwykła hojność Franciszka
II, kiedy Francuzi zbliżali się do Wiednia, a powiększyła wielkoduszna
szczodrobliwość księcia cieszyńskiego Alberta:
BONIS. ARTIBVS.
IMPAVIDA.FRANCISCI. II.R.I. MV:
NIFICENTIA. GALLO. VINDO:
BONAE. PROPINQVANTE. EREXIT.
MAGNANIMA. DVCIS. TESCHI:
NENSIS. ALBERTI. LIBERALI:
TAS. AMPLIAVIT. CI I CCCII. 8
Napis łaciński zamieszczony został także nad wejściem do zbudowanego w latach 1800–1824 konwiktu przy ulicy Kochanowskiego, w którym
znajduje się obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Na długiej, około 2,5 m mierzącej tablicy z jasnego kamienia zawarto w czterech wierszach informację
o tym, że obiekt pochodzi z fundacji barona Karola Cselesty i zbudowany
został dla kształcącej się młodzieży szlacheckiej:
QUOD PIE DESTINAVIT
EDUCATIONI JUVENTUTIS NOBILIS L:B: CAROL: DE CSELESTA
LARGE AUXIT ALBERTUS DUX
BENIGNE CONSERVAT CAROLUS ARCHIDUX AUSTR. 9
Natomiast w górnej części drzwi wejściowych znajduje się herb,
na którego tarczy widnieje napis PRO GLORIA DEI10. Z kolei w środku
budynku, na prawej ścianie hallu znajduje się monumentalna tablica,
w klasycystycznym obramieniu o wymiarach około 1,5x1 m, poświęcona
pamięci barona Karola Cselesty, opatrzona datą 4 listopada 1896 roku:
CAROLI LIBERI BARONIS DE CSELESTA
QVI ANTE HOS C ANNOS HANC AEDEM IN VSVM

8
„Dla sztuk pięknych wystawiła nieulękła hojność Franciszka II Cesarza Rzymskiego, kiedy Francuz zbliżał się do Wiednia. Powiększyła wielkoduszna szczodrość
księcia cieszyńskiego Alberta. 1802” (przeł. K. Lesiak).
9
„To, co pobożnie przeznaczył dla kształcenia młodzieży szlacheckiej baron
Karol Cselesta, hojnie powiększył książę Albert, łaskawie zachowuje arcyksiążę
austriacki Karol” (przeł. K. Lesiak).
10
„Dla chwały Bożej”.
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PVERORVM EDVCANDORVM INSTITVENDORVMQVE CONDIDIT
HVMANITATEM ATQVE MVNIFICENTIAM
PIA MEMORIA GRATOQVE ANIMO PROSEQVVNTVR
QVI OLIM FVERVNT QVIQVE NVNC SVNT
HVIVS PAEDAGOGII ALVMNI.
TESCHINI DIE IIII NOVEMRIS A. MDCCCLXXXXVI.11
W znacznie gorszym stanie zachowała się łacińska inskrypcja, którą
w roku 1810 zamieszczono na fasadzie klasycystycznego dawnego browaru
przy ulicy Śrutarskiej. Liczący dziewięć linijek tekst został wkomponowany
w elipsę pięknie obramioną motywem wieńcowym:
AVSPICIA
DA FRANCISCE IMPERATOR
OPERI
CVM MAGNIFICO ALBERTI DVCIS TESCHIN AVXILIO
SENATVS AVCTORITATE
TRIBVNALVS CONSILIO
AERE CEREALI
CIVIVM SALVTI
SVRREXIT12
Jeden z dawniejszych łacińskich napisów cieszyńskich przedstawił niedawno Idzi Panic13. Jest to inskrypcja księcia cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma z roku 1624, która znajduje się w lapidarium na dziedzińcu Muzeum
w Cieszynie. Na otoce górnej części portalu o wymiarach 150x26 cm
umieszczono następujący majuskulny napis:

11
„Baronowi Karolowi Cselesta, który przed stu laty wzniósł ten budynek na
użytek młodzieży, którą należy kształcić i wychowywać. Ci, którzy niegdyś byli i
ci, którzy obecnie są w nim wychowawcami i wychowankami, okazują cześć za
dobrodziejstwo i hojność z wdzięcznością i błogosławioną pamięcią. Cieszyn 4 listopada 1896 r.” (przeł. P. Marciniak).
12
„Cesarzu Franciszku nadaj przywileje dziełu, które powstało dla zdrowia
obywateli, dzięki wspaniałomyślnej pomocy księcia cieszyńskiego Alberta, z woli
senatu, decyzją trybunału, za pieniądze zbożowe” (przeł. J. Kucharski, W. Bieluń).
13
I. Panic, Inskrypcja księcia cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma z roku 1624,
„Pamiętnik Cieszyński” 1997, t. 12, s. 87–88.
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FRIDERICUS GWILELMUS D[EI] G[RATIA] IN SILESIA
TESCHINENSIS / ET MAIORIS GLOGOVIAE DUX NEC NON PRIMAE
PARTIS / SILESIAE BELLI PRINCEPS POSUIT ANNO MDCXXIIII.14
Z XVIII wieku pochodzą dwa łacińskie napisy umieszczone na
podstawie krzyża stojącego przy kościele św. Marii Magdaleny. Oba teksty
są tym bardziej interesujące, iż są chronostychami, czyli zostały zapisane
w taki sposób, że powiększone konkretne litery alfabetu łacińskiego spełniają równocześnie funkcje cyfr rzymskich15. Suma tych liter-cyfr oznacza,
że napis został wykonany w roku 1764.
ADORATE
HIC EST
PER QVE M
SA LVI
FACTI
ESTIS16
Datację ukrytą w chronostychu pierwszym poświadcza drugi chronostych, który dodatkowo w dwóch ostatnich wersach informuje, że inskrypcja pochodzi z 14 września.
EX
VOTO
DE VOTI
AMATORES
CRVCIFIXI
EXTRVXERE
DIE 14.
SEPTEMB.17

14
„[Kamień ten] w roku 1624 położył [panujący] na Śląsku Fryderyk Wilhelm
książę cieszyński i Wielkiego Głogowa, jak również naczelny dowódca wojsk
pierwszej części Śląska” (przeł. I. Panic).
15
Zob. T. Aleksandrowicz, Łacińskie chronostychy cieszyńskie, [w:] Tradycje
kultury antycznej na Śląsku, t. 2, red. J. Rostropowicz (w druku).
16
„Uwielbiajcie, Ten jest, przez którego zostaliście zbawieni” (przekł. T. Aleksandrowicz).
17
„Nabożni czciciele Ukrzyżowanego zbudowali na mocy ślubowania, dnia 14
września” (przeł. T. Aleksandrowicz).
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Chronostychem jest także łaciński napis na ścianie altany zabytkowej
studni cieszyńskiej znajdującej się przy ulicy Trzech Braci, który upamiętnia legendarną datę założenia Cieszyna w 810 roku:
FONS
EX QVO TRES LESZC ONIS
FILII VENATV FESSI SE
REC REASSE ET LAETI HIC
PARTAE SILVAE ABACTA
INITIA TESCHINII POSVISSE
LEGVNTVR
RENOVATVS EST MDCCCLXVIII18
Interesujący motyw antyczny zawiera tablica upamiętniająca zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku, która
została zamieszczona na ścianie jednej z kamienic stojących w Rynku.
Przytoczono na niej słowa polskiego monarchy – veni, vidi, Deus vicit 19,
które są parafrazą słów Gajusza Juliusza Cezara – veni, vidi, vici 20,
wypowiedzianych po jego zwycięstwie pod Zelą w 47 r. przed Chr.
Inskrypcja ta świadczy nie tylko o klasycznej erudycji króla, ale również
o formacji intelektualnej cieszynian.
Napisy łacińskie stosunkowo nielicznie występują w cieszyńskich
kościołach. Wiele wskazuje na to, że ulegały one zniszczeniu podczas
kolejnych przebudów i remontów, także w wyniku zmian wprowadzanych
po Soborze Watykańskim II. Tym bardziej więc odnotować warto parę
przykładów. W kościele bonifratrów barokowe tarcze podtrzymywane
przez aniołów ozdobione są słowami AVE REGINA COELORUM 21 oraz
ORA PRO NOBIS 22. Natomiast w kościele ewangelickim barokowa ambona opatrzona została napisem SURSUM CORDA 23. Na klasycystycznym
budynku parafii ewangelickiej ocalał napis ALUMNEUM.

18

„Źródło, przy którym trzej synowie Leszka, według podania, zmęczeni polowaniem odpoczęli i ucieszeni tutaj, wyciąwszy część lasu, założyli Cieszyn. Odnowiono w 1868 roku” (przeł. J. Kucharski, W. Bieluń).
19
„Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”.
20
„Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.
21
„Bądź pozdrowiona Królowo Niebios”.
22
„Módl się za nami”.
23
„W górę serca”.
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Kilka inskrypcji łacińskich znajduje się w pojezuickim kościele Świętego Krzyża. Jedną z nich przedstawił ostatnio I. Panic24 w „Pamiętniku
Cieszyńskim”:
A. M. D. G.
–
HOC TEMPLUM QUONDA
SOCIETATIS JESU
REGIA ET ALIORUM
MUNIFICENTIA
INSTAURATUM ET ORNATUM
EX AEDIFICATUM
A SOCIS OLIM
EIUSDEM ORDINIS
MDCCLXXXII25
Nieliczne są również łacińskie epitafia na cmentarzach cieszyńskich.
Najwięcej jest ich na cmentarzu katolickim. Przeważają tam skróty R.I.P.
Tylko na jednym grobowcu rodzinnym skrót ten został rozwinięty w liczbie
mnogiej – REQUIESCANT IN PACE26. Na płycie innego grobu zamieszczono
znany cytat z Horacego NON OMNIS MORIAR27. Bardzo rzadka jest obecność łaciny na cmentarzu ewangelickim. Na cmentarzu żydowskim oczywiście dominują macewy opatrzone napisami w języku hebrajskim. Liczne
są tam również inskrypcje niemieckie, a w języku polskim jest tylko jedna28.
Antyk obecny jest w sposób nieporównywalnie bardziej obfity w cieszyńskich księgozbiorach, nad którymi pieczę sprawuje Książnica Cieszyńska29. Największy i najcenniejszy jest pojezuicki księgozbiór wspomnia24

Zob. I. Panic, Tablica epigraficzna w kościele pw. Świętego Krzyża w Cieszynie, „Pamiętnik Cieszyński” 1997, t. 12, s. 89–90.
25
„Dla większej chwały Bożej. Świątynia ta została ongiś wyposażona i przyozdobiona szczodrością Towarzystwa Jezusowego, Królewską i innych (ludzi),
wzniesiona zaś niegdyś przez Towarzystwo Jezusowe. Rok 1782” (przeł. I. Panic).
26
„Niech odpoczywają w pokoju”.
27
„Nie wszystek umrę”.
28
Por. M. Wodziński, Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie
zabytki Cieszyna, pod red. J. Spyry, Cieszyn 1999, s. 57–67.
29
Zob. K. Szelong, Uwagi w sprawie stanu badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska Cieszyńskiego, „Pamiętnik Cieszyński”1995, t. 10, s. 5–
14; K. Szelong, Stan badań nad księgozbiorami historycznymi z terenu Śląska Cieszyńskiego, [w:] Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle Śląskim. Rola kulturowa
i przedmiot badań, pod red. R. Gładkiewicza, Cieszyn 1997, s. 57–72.
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nego księdza Szersznika. Kolekcja ta jest bardzo bogata w prace autorów
antycznych 30. Liczne są w niej manuskrypty, inkunabuły i starodruki łacińskie. Książki łacińskie znajdują się także w zbiorze ojców bonifratrów,
w którym dominuje dawna literatura medyczna31. Książka łacińska obecna
jest także w zbiorach katolickiej Biblioteki Dekanatu i Biblioteki Zboru
Ewangelickiego32.
Zasłużone dla podtrzymania obecności łaciny na Śląsku Cieszyńskim
jest wydawnictwo „Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra”, które
przez wiele dziesięcioleci wydawało modlitewniki polsko-łacińskie33.
U podłoża zainteresowań kulturą antyczną w Cieszynie leży wysoki
poziom nauczania języków klasycznych w miejscowych szkołach. Już w
średniowieczu istniały tam szkoły parafialne. W wieku XVI greki i łaciny
uczono w łacińskiej szkole ewangelickiej. W niej uczył się m. in. Jerzy
Trzanowski, który w dokumentach uniwersytetu w Wittemberdze występuje
jako Georgius Tranosci Teschiniensis Silesius34. Adnotacja ta jest bardzo
ważna dla badań nad świadomością i mentalnością cieszynian.
Od roku 1674 do 1773 działała w Cieszynie szkoła jezuicka. Przez
następne sto lat rywalizowały ze sobą gimnazja katolickie i ewangelickie.
W roku 1873 zostały one połączone w jedno gimnazjum niemieckie. Pod
koniec XIX wieku, w roku 1895, powstało gimnazjum polskie35. Przed

30
Zob. szerzej T. Aleksandrowicz, Antyk w księgozbiorze księdza Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie, [w:] Ksiażka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX
wieku. Zarys problematyki, pod red. M Pawłowiczowej, Katowice 1992, s. 161–
167; B. Bieńkowska, Wartość zbiorów cieszyńskich dla kultury i nauki, [w:] Historyczne zbiory Cieszyna..., s. 79–80.
31
Por. M. Pawłowiczowa, Książka i biblioteka polska na Śląsku Cieszyńskim
w latach 1740–1920, Katowice 1986, s. 49–58; M.M. Łobozek OH, Archiwum i
Biblioteka Bonifratrów w Cieszynie, Warszawa 1995, s. 339–423.
32
M. Pawłowiczowa, Książka polska..., s. 72–80.
33
Zob. np. Chwalcie Pana! Książka modlitewna i śpiewnik, Wydane przez
„Dziedzictwo Bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku”, Wydanie VII z
aprobatą władzy kościelnej, Cieszyn 1947, s. 33–69.
34
Por. R. Janik, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło, „Pamiętnik Cieszyński”
1992, t. 5, s. 20–25.
35
Por. B. Francus, J. Puczek, Z dziejów cieszyńskich gimnazjów, [w:] Księga
pamiątkowa Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyn 1990, s. 4–12; E. Guziur,
Z dziejów polskiego szkolnictwa średniego w Cieszynie, [w:] Z dziejów Państwowego
Gimnazjum im. A. Osuchowskiego typu matematyczno-przyrodniczego w Cieszynie,
red. E. Guziur, Cieszyn 1978, s. 7.
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drugą wojną światową były w Cieszynie trzy szkoły średnie, z których dwie
miały profile klasyczne, z maturą z łaciny i greki 36.
Po licznych reformach oświatowych również dzisiaj młodzież licealna
Cieszyna uczy się łaciny. Liczba godzin lekcyjnych zmniejszyła się jednak
parokrotnie. Niemniej godzi się podkreślić, że w Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Osuchowskiego i Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika a także w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego lekcje łaciny
znowu stanowią ważny pomost pomiędzy przeszłością dawnego Cieszyna i
jego współczesnością. Niestety, nie mają lektoratu z łaciny studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Stosunkowo wysoki poziom szkolnictwa cieszyńskiego umożliwiał
mieszkańcom miasta nawiązywanie do tradycji antycznych i czerpanie z nich
twórczych oraz poznawczych inspiracji. Pokolenia współczesnych cieszynian zdają się coraz częściej tę wartość dostrzegać, czego symboliczną oznaką może być nadanie jednej z księgarń greckiej nazwy LOGOS. Optymizmem napawa również pozostawienie na frontonie eklektycznej willi, w której
mieści się obecnie Przedszkole Miejskie, łacińskiego pozdrowienia SALVE.
Przedstawione przykłady nie wyczerpują listy cieszyńskich zabytków,
które w różny sposób nawiązują do kultury antycznej. Ślady tradycji starożytnych uwidocznione zostały nadto w kopiach rzeźb, ornamentyce elewacji budynków i w wielu jeszcze innych inskrypcjach. Wszystkie one
świadczą o tym, że określanie nadolziańskiego grodu w XIX wieku mianem
polskich Aten nie było pozbawione podstaw.

Dr Tadeusz Aleksandrowicz jest starszym wykładowcą w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ. W pracy naukowej zajmuje się m.in. historią kultury
antycznej, kulturą intelektualną Republiki Rzymskiej, dziejami starożytnego
Rzymu.
Ważniejsze publikacje: Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas
w schyłkowym okresie Republiki (Katowice 1990), Elita władzy a oratorstwo
w schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Rzymskiej (Katowice 1996).

36
Rangę języków klasycznych ukazują, ogłaszane drukiem, programy i sprawozdania cieszyńskich szkół. Por. np. Program des K.K. Evangelischen Gymnasiums in Teschen am Schlusse des Schuljahres 1861, Teschen 1861, s. 3–27;
Program des K.K. Ersten (Kath.) Staatsgymnasiums in Teschen, Für das Schuljahr
1869, Teschen 1869, s. 3–21, 31–33; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie za rok szkolny 1936/37. Cieszyn
1937, s. 3–35; Sprawozdanie Dyrekcji III Państwowego Liceum i Gimnazjum im.
Marii Konopnickiej w Cieszynie, 1938/39, Cieszyn 1939, s. 9, 20–21, 63.
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Andrzej GwóŸdŸ
Namierzanie œwiata
O filmach Kazimierza Kutza
W noweli Krzyż z filmowego debiutu Kutza Krzyż Walecznych (1959)
jest taka oto scena. Żołnierz Socha, zwany Wyskrobkiem, zbliża się do zaimprowizowanego na drabiniastym wozie żłobu, a kamera łowi prowokująco symetryczny obraz z parą koni w bocznych ramach ekranu i z bohaterem w środku, niby cytat z ludowej szopki. Socha zbliża się ku nam wedle
zasady odśrodkowości – z centrum kadru, inaczej niż masy wnikające spoza
ekranu w architekturę miast – a obraz wypełnia kompozycja przypominająca jako żywo symetrię niedzielnych malunków, z gęstym planem pierwszym i zamkniętą perspektywą w tle. To w tej jednej jedynej scenie Wyskrobek tak naprawdę pozostanie przez chwilę w harmonii ze światem, bo
już za chwilę pogrąży się w potwornej klęsce, podającej w wątpliwość sens
jego żołnierskiego trudu. Nic nie zdoła uchować się z moralnego ładu bohatera poświadczonego symetrią spojrzenia kamery niwelującej dysonanse,
kiedy w swej rodzinnej wsi, do której przybędzie na kilkudniowy urlop
przyznany mu wraz z Krzyżem Walecznych, zastanie tylko kikuty zmasakrowanych drzew i sterczące w niebo kominy wypalonych domostw, a
miast zasłużonego uznania spotka go wrogość jedynego ocalałego mieszkańca wsi, obłąkanego kowala Bartłomieja.
W podobny sposób pokaże Kutz ułożonego wygodnie na wozie, z
kwiatkami za pazuchą, zalotnika pięknej Basi w Tarpanach (1962): znów
tak, jak malują przygodni wiejscy malarze – do cna symetrycznie, ekspo-
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nując to, co podkreśla perspektywę, czyni z życia obraz. Nawet werystyczna Linia (1975) rozpocznie się od symetrycznego ładu biurka partyjnego
urzędnika, choć tworzyć go będą jedynie zwykłe urzędnicze akcesoria: kałamarz, pióro...
Tego rodzaju frontalne spojrzenie, jak to z debiutanckiego filmu
reżysera, utrwali się w sposobach widzenia Kutzowego narratora. Jeszcze
w tym samym filmie, w noweli Wdowa, i kamerą tego samego Jerzego
Wójcika otrzymamy podobny sygnał plastyczny: perspektywa ulicy zamkniętej barokowym frontonem kościoła, z postacią księdza na drugim i
zootechnika Więcka przysiadającego właśnie na swej walizie na pierwszym planie, filmowana z dołu w sposób przypominający perspektywę z
filmów Yasujiro Ozu... Przed nimi narrator, z pewnego dystansu ogarniającego całość sceny.
A potem taki sposób widzenia powtórzy się już w kolejnym filmie –
Nikt nie woła (1960). Bożek i Lucyna siadają obok siebie w restauracji tak,
jak się siada, pozując fotografowi: kamera ulokuje się frontem do nich,
podobnie jak sadowi się widz naprzeciw sceny. I podobnie będzie w filmie
Ktokolwiek wie... (1966), gdzie pracownice fabryki telewizorów, przepytywane są przez dziennikarza na okoliczność zaginięcia jednej z nich: Kutz
kamerą Antoniego Nurzyńskiego inscenizuje nieomal wywiad telewizyjny.
Z kolei w Upale (1964) owa frontalność zostaje sparodiowana graniem „do
kamery”, albo lepiej – do obecnego na planie filmowym narratora, któremu
Starsi Panowie podają butelkę z mlekiem i którego wprowadzają do pokoju.
Tutaj reguły komunikacyjne obowiązujące w kinie zostały celowo zawieszone, zastąpione symulacją telewizora w kinie1.
Szczególnie wyrafinowaną postać przyjmuje taka strategia widzenia w
śląskich filmach Kutza, w których narrator spogląda na świat z zewnątrz,
nie próbując nawet ingerować w zastany porządek, jakby w obawie o to,
iż łatwo może ów ład zburzyć. Zachowuje raczej dystans obserwatora, jednym spojrzeniem pragnącego ogarnąć całość formy. To narrator – chciałoby
się rzec – przede wszystkim patrzący, opowiadający o przygodzie swojego
oka, a nie wtrącający się w życie bohaterów. Dlatego film tworzy niby symfonię samodzielnych epizodów – mikronarracji, z których każda dysponuje
wewnętrzną zwartością, sporym ładunkiem emocjonalnym i estetyczną
spójnością. To zresztą znamię talentu Kutza, który zawsze (a szczególnie
może właśnie w swych śląskich filmach) czuł się dobrze w roli konstruktora
1

Patrz A. Gwóźdź, Telewizor w kinie. Rzecz o „Upale” Kazimierza Kutza, [w:]
Film i obraz. Język – wyobraźnia – idea, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław
1994, s. 5–27.

POSTSCRIPTUM 31-32

39

pojedynczych scen. Jeśli pod takim właśnie kątem przyjrzeć się Paciorkom
jednego różańca (1979), okaże się, iż cały film układa się z takich
fragmentów, epizodów, że bardziej opisuje stany rzeczy niż dba o dynamikę
fabuły.
Zapewne ów „efekt Kutza” zostaje osiągnięty dzięki temu, że reżyser
ani przez moment nie manipuluje wyborami narratora, w pełni respektując
jego wyobraźnię. Potwierdza to zresztą sam Kutz, wspominając swoje
fascynacje doświadczeniami Pawłowa i amerykańskim behawioryzmem.
„Nowa dziedzina psychologii oparta o praktyki w manipulowaniu obiektem
doświadczalnym wpoiła mi zasadę bardziej medyczną niż artystyczną:
każde wtrącenie się w cudze istnienie musi w konsekwencji spowodować
fałsz. Moim podstawowym założeniem, przy którym do dzisiaj trwam, jest
niewątpliwie postawa obiektywna, postawa człowieka patrzącego z boku,
jeśli dotyczy to bohaterów przeze mnie wymyślonych” 2.
Oto sypialnia hożej dziewoi Niury w Nikt nie woła: łóżko z piramidą
poduszek, samo jedno w kadrze, bez perspektywy, jak cytat świata, którego
już nie ma, tym boleśniejszy, iż degradujący ów świat do kolekcji jedynie,
bo nie jest go przecież w stanie uratować pojedynczy mebel. Symetria
przedmiotów domowego przeznaczenia – stołu, krzeseł, szafy i łóżka –
wyczyszczona z rodzajowego sztafażu i obyczajowych aluzji. Oto Niura
śpiewająca przy wtórze gitary stare romanse, sama jedna w kadrze, niby
śpiewaczka podczas koncertu na scenie, wkomponowana w graficzny
pejzaż bez tła, sterylnie wyobcowana z każdej rzeczywistości różnej od
tej wyśpiewywanej... Podobna symetria dominować też będzie w obrazach
mieszkania Jasia z Perły w koronie i w sypialni Habryków, choć będzie to
już symetria przestrzeni, a nie płaskie reliefy świata pozbawionego głębi,
płaskiego, a przez to obcego i dramatycznego. Małżeńskie łoże Habryków
i „Zawróconego”, jak z kaligraficznych malowanek na szkle... I Habrykowie, siadający do posiłków jedno obok drugiego – któż tak siada przy
stole?! – fotografowani jak w niegdysiejszych portretach ślubnych, jakby
się bali rozproszenia, jakby chcieli ocalić swoją tożsamość.
Ale Kutzowy narrator, odkąd zasmakował w śląskich wnętrzach, zaczyna dostrzegać rzeczy zwyczajne – zwykłe, codzienne przedmioty. Nagle
okaże się, iż sprzęty domowego użytku potrafią poza funkcjami praktycznymi ujawnić swoje nadzwyczajne, nieomal sakralne oblicze. To co pospolite – pokrętła pieca gazowego, czajnik, lodówka, dymiące jajko w
Paciorkach, talerz, łyżka, szklanka, płomyki ognia w Zawróconym (1996)
2
K. Eberhardt, J. Gazda, A. Werner, M. Wojciechowski, Rozmowa z Kazimierzem Kutzem, „Kultura Filmowa” 1973, nr 2, s. 18.
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– emanują pięknem rzeczy wiecznych, a mieszkanie urasta do rangi Wielkiej Księgi, z której wyczytać przychodzi znaki jej trwania. Często narrator kieruje swój wzrok na kuchenny inwentarz z góry, jakby chciał te rzeczy
wyłączyć z czasoprzestrzeni powszedniości, zakląć je w ich niepowtarzalnym bycie i w swoistym akcie stworzenia na nowo przydać im nowej, nieledwie metafizycznej sankcji. W taki sposób spogląda na jadło, które żona
przyszykowała mężowi na
kopalnię w Perle w koronie
(1972), i tak zobaczy zlewozmywak Habryków w Paciorkach, kontemplując formę w
statycznych kadrach-kompozycjach.
Ale to nie tylko z przedmiotów przecież bierze się
owa przygoda widzenia narratora, przemieniająca to, co
świeckie, w ikony tego, co
święte. Oto bowiem na wizytę dyrektora kopalni w Habrykowej Arkadii, która przyniesie ze sobą profanację strefy świętej, odpowie narrator
prawdziwą hierofanizacją,
sakralizacją bohatera. Cztery
kadry-portrety Habryki obierającego kartofle pośród pusKadr z filmu „Sól ziemi czarnej”
tych już ścian pokoju – każde
ujęcie z innej strony – wyniosą go do godności śląskiego Światowida, poza
czas i przestrzeń fizyczną, ku Wiecznej Teraźniejszości, wolnej od przemijania. (W podobny sposób „rozrzuci” Kutz po ścianach mieszkania sekretarza Gorczyna, kiedy ten po powrocie ze szpitala do domu zastanie je opuszczone przez żonę). Toteż śmierć Habryki, poprzedzona dymiącym jajkiem
– nieodzownym składnikiem świętego śniadania, symbolem powrotu i
3
Por. A. Gwóźdź, Kazmierza Kutza pejzaże hierofaniczne (Paciorki jednego
różańca), w: Analizy i interpretacje. Film polski, pod red. A. Helman, T. Miczki,
Katowice 1984, s. 192–205.
4
A. Gwóźdź, Deklinacja prawdy. Rozmowa z Kazimierzem Kutzem, „Kino”
1981, nr 6, s. 15.
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zmartwychwstania, oznaczać będzie jedynie koniec Habrykowej biografii,
której przeciwstawione zostanie trwanie w hierofanii 3.
Kutz wiele ryzykuje, rymując z sobą pospolitość ze wzniosłością,
sacrum i profanum, ale wychodzi z tej przygody zwycięsko. I czyż nie to
właśnie ma na myśli, kiedy wyznaje: „Forma jest z natury swej czystym
okrucieństwem. Toteż im myśl jest trafniejsza, tym forma powinna być
okrutniejsza, ponieważ bardziej służy wtedy prawdzie, a w konsekwencji
i samemu człowiekowi: jest jego potwierdzeniem i bronią” 4.
Inaczej postąpi reżyser w filmie Na straży swej stać będę (1985).
Przypadek to pouczający, uświadamiający bowiem różnice dzielące ten film
od jego poprzedników z cyklu śląskiego. Zapewne to tu właśnie bierze swój
początek odmienny niż w tryptyku ogląd rzeczywistości, kontynuowany
przez reżysera w jego następnych, zwłaszcza telewizyjnych filmach [Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza (1993), poniekąd Zawrócony, Pułkownik
Kwiatkowski (1997)]. Chodzi o to, iż dotąd narratorzy Kutzowych
opowieści byli zarazem intensywnie patrzącymi podmiotami jego filmów:
ten kto opowiadał, tak właśnie, a nie inaczej postrzegał świat – jako Wieczne Trwanie, świętość... Widzące oko towarzyszyło nieustannie gestowi narracyjnemu, było jego stroną w widzeniu świata, nieledwie sumieniem.
Porównajmy, jak „grały” familoki w Soli ziemi czarnej (1970) czy w Perle,
a jak „grają” tutaj... Przywołajmy obraz domowej Arkadii w Paciorkach i
ten w domu Klimzów... Inne, cięższe czasy – powie ktoś. Ale to tylko część
prawdy. Teraz intensywność spojrzenia ustępuje pragmatyce widzenia, a
twórca zdaje się pozbawiać patrzącego podmiotu hierofanicznej mocy. Ale
ta poskromiona widzialność, wyrażająca się w przewadze aktywności
narracyjnej nad przygodą oka (albo inaczej – dominacji narratora nad
podmiotem), jest oczywiście uzasadniona ideą filmu. Tak widzi ktoś, kto
chyłkiem przemyka przez katowickie ulice, kto nieustannie szczuty, nieomal instynktownie myśli tylko o tym, jak przeżyć, jak rozwiązać polityczną łamigłówkę. Tutaj brak jest owej linii demarkacyjnej między tym,
co święte a tym, co świeckie, między trwaniem w Wiecznej Teraźniejszości
a istnieniem w czasie historycznym. Bo liczy się właśnie Historia. Niezwykle trafnie mówił o tym sam reżyser: „Ten film narzuca mi inną formułę
narracyjną, muszę tu zastosować optykę, by tak rzec, hitchcockowską, w
związku z tym i Śląsk będzie tu inny. Bez urody tamtych filmów” 5.
Jeśli dotąd narrator śląskich filmów Kutza fetyszyzował przedmioty,
czynił to zwykle z pasji ich uświęcania. Tak celebrował chociażby naczynia
kuchenne w scenie śniadania u Habryków, zastępując funkcje użytkowe
5
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F. Netz, Dotknięcie zła, „Tak i nie” 1983, nr 2, s. 5.
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tych przedmiotów swoistą liturgią uwolnionych od czasoprzestrzeni zbliżeń
i detali. Tu – na odwrót: przydaje im jeszcze werystycznej funkcjonalności.
Taką rolę spełnia w filmie chociażby winda, brawurowo „wygrana” jako
znak fabularnej kulminacji, obecna w obrazie nieomal fizykalnie, z całym
swym konstrukcyjnym zapleczem. Tak też zagrały w filmie Katowice,
zwłaszcza ich architektura, która przyjmuje na siebie funkcję zwornika
dramaturgicznego fabularnej intrygi: cały niemal film skonstruowany został
w oparciu o wektor ruchu od zewnątrz ku domowi, który, jak zawsze u
Kutza, stanowi azyl przed niebezpieczeństwami czyhającymi na zewnątrz.
Tak czy owak, Kutzowe kino-oko oczyszcza nas nieustannie z banału
istnienia, pozwalając zobaczyć świat na nowo.
Andrzej Gwóźdź

Fragment artykułu Przestrzenie estetyczne w filmach Kutza przygotowanego
do tomu Kutzomania. Wokół kina, teatru i telewizji Kazimierza Kutza. Wydawnictwo
„Książnica”, Katowice 2000.

Andrzej Gwóźdź jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu
Łódzkiego oraz profesorem gościnnym uniwersytetu w Konstancji. Wykładał
m.in. w Austrii i Holandii. Pełni funkcję kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ. W pracy naukowej zajmuje się głównie teorią
filmu oraz mediów elektronicznych a także historią myśli filmowej.
Ważniejsze publikacje: Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933 (Katowice 1990), Kultura – komunikacja –
film. O tekście filmowym (Kraków 1992), Obrazy i rzeczy. Film między mediami (Kraków 1997).
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Romuald Cudak
Rafa³ Wojaczek

Rafał Wojaczek urodził się 6 grudnia 1945 roku w Mikołowie w znanej
i poważanej w mieście rodzinie. Ojciec poety był profesorem gimnazjum,
matka – z ukończonym wyższym wykształceniem – pracowała w wydawnictwie. Szkołę podstawową ukończył Wojaczek w Mikołowie i tu rozpoczął szkołę średnią, jednakże kłopoty związane z zachowaniem sprawiły,
że kontynuował ją w Katowicach, a maturę zdawał w Kędzierzynie. W
1963 roku rozpoczął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, jednak przerwał je nie kończąc pierwszego roku i przeniósł
się do Wrocławia. Tutaj mieszkał do końca życia, nie pracując i utrzymując
się dzięki rodzicom oraz zapomogom, stypendiom i tantiemom literackim.
Zmarł we Wrocławiu w nocy z 11 na 12 maja 1971 roku śmiercią
samobójczą.
Debiutuje Wojaczek w 1965 roku na łamach pierwszego numeru miesięcznika „Poezja”, którego redaktorem naczelnym jest wówczas Tymoteusz
Karpowicz, niesłychanie ceniony poeta wrocławski. On też jest autorem
rekomendacji wierszy młodego poety. Od momentu debiutu Wojaczek staje
się natychmiast znanym poetą młodego pokolenia, publikuje w poważnych
czasopismach literackich, aczkolwiek druk książek poetyckich spotyka się
z kłopotami wydawniczymi i cenzuralnymi. W 1969 roku Wojaczek wydaje
pierwszy tom poetycki „Sezon”, w rok później drugi zatytułowany „Inna
bajka”, a po śmierci poety, w 1972 roku, ukazują się – przygotowane
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jeszcze za życia Wojaczka – następne tomy: „Nie skończona krucjata” i
„Którego nie było”.
Pisać zaczyna Wojaczek w szkole średniej, we wspomnieniach z tych
lat pojawia się obraz dorastającego młodzieńca, który niesłychanie dużo
czyta (w zestawie lektur są m.in.: Ch. Beaudelaire, A. Rimbaud, F. Kafka,
T. Mann, F. Dostojewski, F. Nietzsche) i który posiada doskonałą pamięć
fotograficzną. Jednakże już wtedy spokojny, dobrze wychowany chłopiec
zaczyna pić, co skończy się później nałogowym alkoholizmem, ujawniają
się także pierwsze symptomy choroby psychicznej. To uniemożliwi między
innymi kontynuowanie studiów i skłoni Wojaczka do poddania się badaniom w klinice psychiatrycznej w 1965 roku. (W klinice poeta poznaje pielęgniarkę, z którą wkrótce żeni się, ma córkę, ale małżeństwo nie wytrzymuje roku i kończy się rozwodem.) Życie Wojaczka we Wrocławiu obfituje
w ekscesy i skandale obyczajowe, poeta kreuje swój mit „poety przeklętego”. Kilkakrotnie podejmuje próby odebrania sobie życia. Umiera
zażywszy środki nasenne.
1
W 1973 roku, w drugą rocznicę śmierci Rafała Wojaczka, pisał jeden
z krytyków: „[Rafał Wojaczek] stworzył poezję oryginalną, ciekawą, lecz
ja wiem, że zbiegowisko wokół niego szybko się przerzedzi, że czas jest
przeciwko niemu. Był wypadek, nieprzeciętny wypadek, który rozegrał się
na marginesie epoki, trwa jeszcze tłum gapiów, dyskutują. Powoli się rozejdą i w miarę upływu lat i nowych zdarzeń, zapomną”1. Prorocze słowa?
Jak wygląda sytuacja poezji Wojaczka w 2000 r, kiedy mija pięćdziesiąt
pięć lat od urodzin poety i trzydzieści pięć lat od jego sławnego debiutu
w pierwszym numerze „Poezji”?
Zapewne, najpierw trzeba było czekać. Aż faktycznie rozejdą się ci,
którzy znali Wojaczka, z którymi pił, którym ściskał rękę, których pobił i
którym dedykował wiersze. A kiedy rozeszli się twórcy legendy Wojaczka,
pozostał jeszcze zainicjowany przez nich kult pamięci poety: wiersze młodych pisane pod dyktando poezji autora „Innej bajki”, wiersze poświęcone
Wojaczkowi, rocznicowe odwiedzanie mogiły poety na wrocławskim
cmentarzu św. Wawrzyńca. Kult, który kiedyś Jerzy Kwiatkowski nazwał
zjawiskiem z zakresu zbiorowej patologii.
Recepcję twórczości Wojaczka przesłania w latach siedemdziesiątych
legenda, której osnowę stanowią fakty i plotki ze skandalizującego, ale

1

A. Więckowski, Wypadek – zbiegowisko, „Odra” 1973, nr 5, s. 43.
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przecież i ogromnie nieszczęśliwego życia poety oraz fakty i plotki związane z jego samobójczą śmiercią. Urastał w tej legendzie Wojaczek raz do
rangi skończonego alkoholika, pozera i zręcznego gracza, który dzięki
skandalom zdobywał poklask i uznanie (wersja negatywna mitu), raz do
rangi buntownika, kontestatora i poety przeklętego, skłóconego ze światem
i własnym życiem (wersja pozytywna). Mit pozytywny, budowany przede
wszystkim w gronie młodych, w gronie rówieśników, utwierdzały pojawiające się wtedy sądy krytyczne.
Pisano jednak wówczas sporo i o samej poezji2. Odczytywano wiersze
jako zapis lęków i zagrożeń, które są symptomami choroby i jako próbę
ich nazwania, „oswojenia”, czy wręcz – unicestwienia. Wskazywano na
zamknięcie tematów poezji w ramach dwu wielkich obsesji – śmierci i miłości, na zbrutalizowany, zsuwający się często ku obscenom, język opisu. Akcentowano szczerość tej twórczości, nasycenie
wierszy elementami konkretnymi i biograficznymi. Na takim
tle rekonstruowano także poetycki portret twórcy – „zbuntowanego cygana, romantycznego
dekadenta,
kwestionującego
mieszczański porządek publiczny, zbiorowy kodeks moralny,
statystyczny ethos”3 i omawiano
wiersze w kategoriach uchylania tabu obyczajowego, konwencji społecznych, moralnych i estetycznych.
Taka interpretacja dorobku poetyckiego Wojaczka trafiała w społeczne
zapotrzebowanie, które było kształtowane przez złożoną sytuację społecznopolityczną „małej stabilizacji” oraz pękania systemu totalitarnego w Polsce,
przez europejską kontestację młodych oraz rewoltę obyczajową (ruch
hippisów), przez moment przełamywania się konwencji artystyczno-estetycznych w sztuce współczesnej oraz reakcję młodych na zgnuśnienie ruchu
artystycznego w Polsce. Sublimowała się w tak odczytywanej poezji uniwer2
Ważną interpretacją całości dzieła poety był szkic Tymoteusza Karpowicza
pomieszczony jako Sezon na ziemi we wstępie do: R. Wojaczek, Utwory zebrane.
Wrocław 1976 oraz uwagi w nocie edytorskiej Bogusława Kierca w tym samym
wydaniu.
3
T. Karpowicz: Sezon na ziemi..., s. 5.
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salna postawa buntu, samotności, skłócenia ze światem, poszukiwania sensu
życia charakterystyczna przecież dla młodego czytelnika. I to było zapewne,
obok legendy i mitu, źródłem olbrzymiej popularności poezji Wojaczka.
Efektem tego odbioru było zaistnienie poezji autora „Sezonu” w oficjalnym kanonie poezji współczesnej. Wiersze Wojaczka zaczęły ukazywać się
w antologiach i wypisach, w 1976 r. pojawiła się edycja „Utworów zebranych”. Jednocześnie jednak efektem stało się także osadzenie tej twórczości
w wąskich ramach interpretacyjnych i zamknięcie poety w etykietalnym
piekle poetes maudits czy kaskaderów literatury4. Trzeba przyznać bez
wątpienia, że poezja Wojaczka jako zjawisko osadzone w macierzystym
kontekście lat sześćdziesiątych czeka jeszcze na swoje istotne omówienie.
Jest to bowiem faktycznie twórczość na swój sposób społeczna i polityczna
(Inna bajka), tkwiąca w klimacie europejskim tamtych lat (ruch
kontestacyjny) i wyprzedzająca, prekursorska pod wieloma względami
wobec ruchu Nowej Fali; jest to również twórczość na swój sposób
kultowa. Kiedy jednak w nowej sytuacji pojawiła się nowa publiczność
wiersze zamknięte w dotychczasowej formule interpretacyjnej nie potrafiły
już ani epatować, ani zachwycać. Zaistniała obawa, że poezja autora
„Sezonu” wyczerpała możliwości dialogu z czytelnikiem i że czytelnicy o
niej zapomną. A przecież teraz właśnie, na przekór obawom, weszła ona
do kanonu literackiego na stałe i nadal jest czytana. Także teraz, kiedy
zbiegowisko się rozeszło, czas – okazuje się – jest z poetą, a nie przeciwko
niemu. Jak myślę, zawdzięcza to nowym, uzupełniającym i odkrywającym
szersze sensy odczytaniom, które sytuują dzieło w obszarze historii poezji.
2
Dorobek poetycki Rafała Wojaczka, zamknięty w zasadzie w czterech
przygotowanych przez autora do druku tomach (Sezon 1969, Inna bajka
1970, Nie skończona krucjata 1972, Którego nie było 1972) należy bezsprzecznie do najoryginalniejszych zjawisk w powojennej poezji polskiej.
Szkice o twórczości poetyckiej Wojaczka napisane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych były przede wszystkim rzetelną rekonstrukcją
tego, co w niej typowe, jednolite i niezróżnicowane, bądź tego, co mogło
z pożytkiem funkcjonować we wspomnianej strategii interpretacyjnej. Pomijały jednak inne sprawy istotne dla tej poezji, o które zaczęli się dopo4
W kategoriach „kaskadera literatury” pisali o Wojaczku: E. Kolbus, Z dziejów
krucjaty, której nie było, [w:] Kaskaderzy literatury, pod red. E. Kolbusa, Łódź 1986
oraz J. Marx, „Alkohol powoli wypierał krew z obiegu...”, [w:] tegoż, Legendarni
i tragiczni. Eseje o polskich poetach przeklętych, Warszawa 1993.
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minać krytycy i badacze literatury w ostatnich latach. Twórczość autora
Innej bajki ma bowiem wyraźny „akcyjny”, czy też „procesualny” charakter. „Dzieje się” ona niejako z tomu na tom. Na pozornie tylko „ekspresywny” charakter tej poezji wskazywał Jacek Łukasiewicz: „Liryka nie była
dla Rafała Wojaczka domeną bezpośredniej ekspresji, dziedziną szczerego
wyznania – pisze badacz. Interesowała go, coraz bardziej, z tomu na tom
– sztuka, a więc używanie i przekształcanie form. Interesowała go przede
wszystkim ontologia podmiotu liryki, pojętego jako podmiot wszystkich
napisanych przez poetę wierszy, podmiot całego jego dzieła.”5. O Wojaczku
jako poecie integralnym pisał jako pierwszy Karpowicz, ale samo pojęcie
znaczy już nie tyle, że obszar poezji jest poszerzony o życie, a ono – jako
poezja – zostaje utrwalone w wierszu, ale przede wszystkim to, że życie i
język są dwiema obiektywnymi i autonomicznymi rzeczywistościami, które
stanowią tworzywo poetyckie, miejsce egzystencji i sposób zapisu poezji.
I takie właśnie refleksje spowodowały, że w obecnych czasach poezja
Wojaczka uzyskuje inny, „uzupełniony” i pełniejszy wizerunek.
Aktualnie dzieło poetyckie Wojaczka objawia się jako wielki eksperyment prób transgresji. Towarzyszą tym próbom eksperymenty ontologiczne i swoiste „przewartościowanie wartości” w obszarze fundamentalnych
spraw ludzkiej egzystencji: życia, śmierci, miłości. Przedsiębrane działania
koncentrują się wokół kilku tematów, które można uporządkować w dramatyczny scenariusz przejścia od stanu zagrożenia (odosobnienia) do odosobnienia. Ma rację Tomasz Kunz, kiedy pisze, że „próba zintegrowania
własnej osobowości, odzyskania poczucia immanentnej tożsamości wobec
realnej groźby samowyobcowania (depersonalizacji), a następnie próba odbudowania podmiotowości na nowych, doskonalszych zasadach to wielkie
tematy tej liryki.”6.
3
Punktem wyjścia w poezji Wojaczka są dwie sytuacje zagrożenia.
Pierwsza, to zagrożenie podmiotu i kryzys tożsamości, który ujawnia się
w groźbie dezintegracji osobowości, depersonalizacji i rozpadu immanentnej tożsamości. Pęknięcie pomiędzy „ja” i „mnie”, urzeczowienie „ja”, poczucie zewnętrzności własnego ciała i nierealności istnienia to charakterystyczne motywy, w których zagrożenie się przejawia. Wyrazem kryzysu
są konstrukcje bezokolicznikowe i bezosobowe, „niegramatyczności”
5

J. Łukasiewicz, Liryka Rafała Wojaczka.
T. Kunz, „Ja”, którego nie było. Transformacje podmiotowości w liryce
Rafała Wojaczka, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 4, s. 75.
6
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(sławne już „Ja kocha mokro” z wiersza Sezon), prostota i asceza zdania,
motywy lustra czy sobowtóra. To przede wszystkim pierwszy tom poety –
Sezon. Druga sytuacja to zagrożenie egzystencji. Wypływa ona z konfliktu
pomiędzy jednostką i światem. Świat bowiem w swej normalności, oczywistości i przeciętności, ze swoim pragmatycznym porządkiem społecznym,
powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym, zdroworozsądkowymi
racjami ogólnymi, racjonalnym uporządkowaniem zostaje oceniony jako
rzeczywistość wartości nieautentycznych i zakrywających w istocie naturę
świata. Jako rzeczywistość o zwichniętej symetrii, niepełna, „sezonowa”.
Egzystencja w tym świecie jawi się także jako egzystencja ułomna,
nieprawdziwa, zniewalająca, czy wręcz unicestwiająca jednostkę:
Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma
(Sezon)

Istotne znaczenie ma również obecność śmierci – zagrożenia życia.
Pierwsza próba przekroczenia sytuacji zagrożenia i próba ocalenia zamyka się w heroicznym podjęciu trudu istnienia. Wiąże się ono z przeciwstawieniem światu swojego prawa do bycia, z wyłamaniem się z oferowanych przez świat wartości i z próbą egzystencji poza nimi – poza prawdą
i fałszem, poza światem podzielonym na byt i niebyt, poza dobrem i złem:
Rok łagodnego światła
Wzrok zdolny cieszyć się
Słuch cierpliwy i chłonny
Głos jedynego Boga
Dłoń kochanej kobiety
Dłoń w jej poważnej dłoni
Chleb z zasłużonej mąki
Schron bezpiecznego domu
Gość poproszony w dom
Grosz pewnie zarobiony
[........................]
Cel wytyczony
Śmierć pobożna
Nie dla mnie
(Zapis z podziemia)
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Wymaga to męstwa bycia: afirmacji życia jako jedynej wartości i przystania na to, że śmierć jest jego dopełnieniem. Wymaga to również
usytuowania swej egzystencji poza światem – odosobnienia i dobrowolnej
alienacji. Związane z tą postawą wyobcowanie, świadomość przeznaczenia,
gotowość na śmierć, cierpienie i poczucie winy to cechy „bohatera”
prezentowane najczęściej w Wojaczkowych wierszach-piosenkach:
Musimy być o świcie do ostatniej krwi
W pełnych szufladach serca rozliczeni z nocą;
Gdy ostatnia moneta, Księżyc już się stoczy
Pod stół nieba i, saldo, Słońce wschodzi z żył;
Gdy w gniazdo uplecione z magnetycznych sfer
Kula Ziemi ze źrenic nam wytoczy się:
[.......................................................................]
O zmierzchu, kiedy suma winnej śmierci krwi
Już nie obciąża Ziemi, gdy na inną, gwiazdę
Pierwszą-lepszą przelana; my musimy zawsze
Być dojrzali do nowego bohaterstwa.
(Zawsze dojrzali)

Próba ocalenia wewnętrznego i zabezpieczenia tożsamości ma także
swój wyraz w uznaniu ciała jako jedynej rzeczywistości. Ciało zostaje przeciwstawione rozumowi i stworzonemu przez niego porządkowi świata. Ono
staje się źródłem poznania. Przez pryzmat ciała zostaje postrzeżone życie
i śmierć, a także miłość, sprowadzona ostatecznie do stosunku płciowego.
To, co przynależne ciału: instynkt, zmysłowość, odczuwanie, seksualność,
głód, pożądanie, cierpienie i rozkosz jawią się w wierszach jako miara świata i sposób jego rozumienia. Wraz z uznaniem ciała za jedyną rzeczywistość
pojawia się w wierszach motyw głodu, pożądania, nasycenia, wkrada się
okrucieństwo jako sposób bycia i stosunku do Drugiego. Poetycki leksykon
uzupełnia się słownictwem potocznym i obscenami, obrazowanie – szczegółami anatomicznymi i metaforą wiwisekcji. Ale i tu właśnie nagromadzona zostaje jak nigdzie indziej symbolika, która zezwala od razu rozpoznać Wojaczkową dykcję: róża, gwiazda, noc.
Próbą przekroczenia zagrożenia jest wreszcie kreacja nowego świata
(tom Inna bajka), w którym podmiot staje się demiurgiem, stworzycielem
i uczestnikiem aktu stwarzania. W wiersze Wojaczka wpisane jest prze-
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konanie o kreacyjnym charakterze słowa poetyckiego (nazywając, poezja
powołuje do istnienia). Towarzyszy mu przeświadczenie o tym, że język
jest inną niż „rzeczywistość” formą rzeczywistości, zapewniającej nie tylko
powołanie do istnienia, ale także bytowość oraz przeświadczenie o braku
wyraźnej granicy pomiędzy językiem i rzeczywistością. Dwuaspektowość
„języka” jako „mowy” i „ciała”, „cielesnego organu mowy” traktuje
Wojaczek zupełnie poważnie, czego wyrazem jest choćby wiersz Mówię,
dziwię się:
Śpiąc z kamieniem pod głową przez sen kruchy
Czuję ziarenko grochu uwiera pod językiem.
Ze starej Ziemi przemyciłem skrycie
Kamień węgielny pod nową kulturę.

To właśnie staje się pretekstem do wpisania własnej egzystencji i podmiotowości w tkankę wiersza, do innego niż „upostaciowienie” w wierszu,
autentycznego w nim zaistnienia. I tu właśnie próba ocalenia splata się z
eksperymentem ontologicznego od-osobnienia (wiersze Nie skończonej
krucjaty i Którego nie było).
Punktem wyjścia dla tego eksperymentu jest obserwacja „wypierania”
obecności podmiotu autorskiego („ja” empirycznego) z tekstu przez konstytuowany w akcie twórczym podmiot utworu. Istotą zaś staje się transgresja własnej podmiotowości z „ja” empirycznego w „ja” tekstu. Wiersze,
które są zapisem tego doświadczenia, obfitują w gry form osobowych i ról
komunikacyjnych – przekształceń i nowych usytuowań. Jedną z nich jest
również żeński podmiot Którego nie było. W czasie tej gry podmiot liryki
nabiera znamion podmiotu realnego, a kreowany z „empirycznego” materiału jako bohater wierszy: Rafał Wojaczek – znamion fikcji literackiej.
Jest to właśnie kulminacyjny punkt, w którym zagrożenia są unieważnione
dzięki od-osobnieniu podmiotowości, a ucieczka w ciało wiersza zdaje się
być przezwyciężeniem oswajanej nieskutecznie dotąd śmierci-dopełnienia
życia.
W tych zmaganiach z zagrożeniami i w dramacie dążenia do od-osobnienia poeta zapożycza, przywołuje, naśladuje, zarówno w sferze myśli,
jak i w obszarze stylistyki. Fakturę jego wierszy tworzą motta, cytaty, aluzje, reminiscencje, zapożyczenia, siatki odniesień i aktualizacji. W kryzysie
tożsamości (Ja to kto inny) i drodze ku nieznanemu patronuje wierszom
Artur Rimbaud. Rimbuadowską proweniencję ma ezoteryczny charakter tej
poezji i przywoływanie głosów innych poetów. W Innej bajce odnajdziemy
może najwyraźniej katastrofizm Miłosza, tradycję romantyczną i stylizację
biblijną. Wzorzec bohatera jest konstruowany na wzór nietzscheańskiego
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„wojownika” i „człowieka podziemnego” Fiodora Dostojewskiego. Z pism
obu twórców apologia okrucieństwa. Kiedyś pisano o tych stylizacjach jako
o słabości wierszy młodego poety. Ale zdaje się temu przeczyć niesłychana
wirtuozeria w podejmowaniu zaistniałych w polskiej poezji wzorców stylistycznych, wersyfikacyjnych czy genologicznych i kunsztowność ich realizacji. Wydaje się więc, że poezja autora Innej bajki ma raczej charakter
intertekstualny, że jest świadomym dialogiem i że w ten sposób wpisuje
się w poetycki nurt literatury wyczerpania, będąc prekursorskim rozwiązaniem w polskiej poezji współczesnej. A jeśli intertekstualność będziemy
rozumieć nie tyle jako przestrzeń lekturową, ile jako pewną immanentną
podatność na odczytywanie tekstu w kontekstach, to warto dopowiedzieć,
że jest to poezja, która niesłychanie ciekawie prowokuje do lektury w kontekście takich systemów filozoficznych jak myśl Lwa Szestowa, Fryderyka
Nietzschego, Georgese’a Bataille’a, a także markiza D. A. F. de Sade’a i
Pierre’a Klossowskiego. I taka jest, jak wolno mniemać, jej wartość w ruchu literackiej aksjologii, która pozwala jej prowadzić dialog z różnymi
kręgami czytelników, a także osadzać się na trwałe w historycznej panoramie polskiej poezji powojennej.
Romuald Cudak

Dr Romuald Cudak jest adiunktem w Instytucie Literatury i Kultury
Polskiej UŚ oraz dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
Ważniejsze publikacje: Czytając Białoszewskiego (Katowice 1998),
Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy i szkice o współczesnej
poezji polskiej (Katowice 1999).
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Anna Synoradzka
Katowice

Katowice (od roku stolica województwa śląskiego) powstały na terenach słowiańskich osad rolniczych. Pierwsza wzmianka o Katowicach
pochodzi z 1598 roku. Od roku 1742 znajdowały się pod władzą Prus.
Wyrosły w okresie gwałtownego rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego
(prawa miejskie uzyskały w 1865 roku) i budowy kolei berlińskiej, a rozbudowywały się w latach I wojny światowej, w czasie pomyślnej koniunktury dla przemysłu ciężkiego, zwłaszcza hutnictwa żelaza. Do Polski
wróciły w roku 1922, po trzech powstaniach (w latach 1919, 1920, 1921)
i w wyniku międzynarodowych rokowań o podział Górnego Śląska. Zostały
wtedy stolicą autonomicznego województwa śląskiego z Sejmem Śląskim
jako ustrojowym wyrazem niezależności. W okresie międzywojennym były
stolicą największego ośrodka przemysłowego Rzeczpospolitej (górnictwo
węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, cynku i miedzi, produkcja maszynowa
i metalurgiczna). Jednocześnie Katowice stawały się wielkim ośrodkiem
handlowym, finansowym i komunikacyjnym, a także kulturalnym i naukowym. Jak większość miast śląskich nie zostały zniszczone podczas II wojny
światowej.
Stolica województwa śląskiego jest często kojarzona przede wszystkim
z kopalniami, hutami i czarnymi od pyłów familokami, a tymczasem
zabudowa Katowic cechuje się sporą różnorodnością stylów. Znaleźć w niej
można budowle reprezentujące wszystkie kierunki architektoniczne typowe
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dla miast XIX i XX wiecznych. Wiele obiektów sakralnych, na przykład
kościół Mariacki (ul. Mariacka) oraz kościół Piotra i Pawła (ul. Mikołowska), a także budynków świeckich, jak choćby dzisiejsza siedziba Akademii
Muzycznej (ul. Wojewódzka), nosi cechy neogotyku. W stylu neoromańskim powstał – w ostatnim czasie pięknie odnowiony – kościół Ewangelicki
przy ul. Warszawskiej i zespół klasztoru oo. Franciszkanów z bazyliką św.
Ludwika w Katowicach-Ligocie. Na uwagę zasługuje kompleks budynków
sądu i więzienia (ul. Mikołowska) w typie pseudowarownej twierdzy. Siedziba Muzeum Śląskiego przy al. Korfantego (niegdyś „Grand Hotel”), a
także gmach dawnego starostwa powiatu katowickiego (budynek zwieńczony attyką, przy ul. Warszawskiej 45) zrealizowane zostały w stylu neorenesansowym. Wiele kamienic w centrum miasta nosi cechy neobaroku
(także budynek Kurii Diecezjalnej) i secesji. Przykładem budowli modernistycznej jest również teatr im. S. Wyspiańskiego w rynku oraz dawny
dworzec kolejowy.
Niektóre obiekty
użytkowe konstruowane w latach
międzywojennych
– jak choćby aktualna siedziba Sejmu Śląskiego i
Urzędu Wojewódzkiego (ul. JagielBudynek Sejmu Śląskiego
lońska – zdjęcie
obok) mają formy klasycyzujące.
Architekci projektujący zabudowania Katowic w drugiej połowie okresu międzywojennego tworzyli często według zasad funkcjonalizmu pod
wpływem Le Corbusiera. Cechy tego stylu widać w budynkach mieszkalnych przy ulicach Kopernika, Rymera, Jordana i M. Curie-Skłodowskiej
oraz kościoła Garnizonowego, stojącego na tyłach dworca kolejowego. Od
późnych lat czterdziestych nową architekturę Katowic zdominował socrealizm. Typowym jego przykładem jest gmach dawnej siedziby Rady Związków Zawodowych przy ul. Dąbrowskiego lub osiedle Koszutka. Najważniejsze akcenty architektoniczne Katowic lat sześćdziesiątych i wczesnych
siedemdziesiątych to budynki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej,
rondo z Halą Widowiskowo-Sportową w kształcie pochylonego dysku (tzw.
„Spodek”) oraz nowy dworzec kolejowy z estakadą. Lata osiemdziesiąte
Źródło zdjęć http://www.us.edu.pl/katowice/informator/tekst/poliso/spacer.shtml
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reprezentować mogą dwa wieżowce-biurowce, górujące nad południową
częścią miasta. Cechy architektury ostatnich lat najlepiej widoczne są w
kompleksie budynków wokół placu Rady Europy: w przeszklonych obiektach bankowych oraz w uderzającym nowoczesnością bryły gmachu Biblioteki Śląskiej, pięknie otoczonym spacerowymi skwerkami. Z osobliwości
architektonicznych wspomnieć
trzeba zwieńczony charakterystyczną kopułą kościół katedralny pod wezwaniem Chrystusa
Króla, którego budowa ciągnęła
się przez niemal trzydzieści lat
(1927–1956). Jest to jeden z
najbardziej monumentalnych
obiektów sakralnych w Polsce.
Na uwagę zasługuje też drewniany kościół św. Michała Archanioła kryty gontem, pochodzący z 1510 roku. W 1938
roku przeniesiono go do Katowic z Syrynii (dzisiejszy powiat
rybnicki) i umieszczono na najKatedra pw. Chrystusa Króla
wyższym wzniesieniu parku
Kościuszki. Obok stoi XVII wieczna wieża. Ten zespół budynków był zaczątkiem organizowanego w okresie międzywojennym parku etnograficznego, w którym znaleźć się miały zabytki śląskiego budownictwa drewnianego. Unikatowy w skali europejskiej jest Giszowiec – wzniesiony na
początku XX wieku zespół budynków o charakterze osiedla-ogrodu dla
sześciuset rodzin górniczych.
Aglomeracja katowicka jest obecnie ważnym ośrodkiem akademickim,
kulturotwórczym i sportowym. Wśród najważniejszych szkół wyższych
działających w mieście i okolicy są Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna, Śląska Akademia Medyczna, Akademia Muzyczna, Akademia
Wychowania Fizycznego, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, Politechnika Śląska, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa.
Na Uniwersytecie Śląskim kształci się 45% populacji studentów w województwie. Wobec ogromnego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania
studiami wyższymi, liczba kształcących się na UŚ zwiększyła się niemal
czterokrotnie, sięgając czterdziestu tysięcy. W tej chwili jest to drugi pod
względem wielkości uniwersytet w Polsce. Tytuły honoris causa otrzymali
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tu między innymi: wybitny językoznawca Witold Taszycki, współtwórca
dekonstruktywistycznej metody badań literackich Jacques Derrida, trzej
poeci: Josif Brodski, Stanisław Barańczak i Tadeusz Różewicz, francuski
pisarz Eugene Ionesco oraz podróżnik i dziennikarz Ryszard Kapuściński.
W katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego studiowali tak wybitni polscy muzycy, jak pianista Krystian Zimerman, kompozytor Wojciech Kilar, dyrygent Karol Stryja. Tutaj znajduje się jedyny
w Polsce Wydział Jazzu i największy księgozbiór muzyczny. Środowisko
muzyczne jest jednym z najsilniejszych filarów katowickiej kultury. W mieście działa między innymi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod kierownictwem znakomitego dyrygenta Antoniego Wita. Orkiestra
cieszy się uznaniem krytyki i entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy i świata.
W klasie dorównuje jej Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Z Katowicami związani są światowej sławy kompozytorzy: Wojciech Kilar i Mikołaj Górecki.
Śląska Akademia Medyczna jest największą tego typu uczelnią w kraju.
Jej Katedrą Kardiochirurgii kieruje profesor Zbigniew Religa, polski prekursor i wybitny specjalista w
dziedzinie transplantacji serca.
W Katowicach istnieją
cztery teatry: „Śląski”, „Ateneum”, „Korez” i „Cogitatur”
(w pobliskim Chorzowie jest
Teatr Rozrywki). Stąd wyszli
tak wybitni ludzie kina i teatru,
jak Kazimierz Kutz, Franciszek
Pieczka, Janusz Gajos. Do ustalonego już repertuaru katowickich wydarzeń należą między
innymi: Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga, Międzynarodowa WyKościół św. Michała Archanioła
stawa Grafiki „Intergrafia”,
Międzynarodowy Akademicki
Festiwal Folklorystyczny, Spotkania Teatru Wizji i Plastyki, Festiwal
Teatrów „A part”, Ogólnopolskie Biennale Plakatu, Międzynarodowe Targi
„Intereco”. W mieście wydawane są pisma lokalne, regionalne i o zasięgu
ogólnokrajowym. Do najważniejszych tytułów należą: dziennik „Dzień –
Trybuna Śląska”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta w Katowicach” (dodatek
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do „Gazety Wyborczej”), miesięcznik „Śląsk” oraz dwa periodyki kulturalno-literackie „Fa-art” i „Opcje”, bardzo wysoko cenione przez specjalistów. Od początku współpracują z nimi znakomici krytycy literaccy młodego pokolenia: Dariusz Nowacki i Krzysztof Uniłowski.
Zabytki kultury śląskiej i polskiej zgromadzone są w Muzeum Historii
Katowic (ul. Szafranka), w Muzeum Archidiecezjalnym (ul. Jordana) oraz
w Muzeum Śląskim (al. Korfantego). W tym ostatnim, prócz wystaw czasowych, można oglądać zbiory stałe, w
których znajdują
się dzieła Aleksandra Gierymskiego,
Jana Matejki, Piotra Michałowskiego,
Stanisława
Wyspi a ń ski ego,
Władysława Podkowińskiego, Stanisława Ignacego
Witkiewicza, XaTeatr Śląski im. S. Wyspiańskiego
werego Dunikowskiego, Władysława Hasiora i Franciszka Starowieyskiego. W Katowicach mieszkają
i tworzą artyści-plastycy tej klasy, co Jerzy Duda-Gracz, Henryk Waniek
oraz Andrzej Urbanowicz.
Tereny rekreacyjne Katowic to – prócz wspomnianego już parku Kościuszki – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku z Wesołym Miasteczkiem, kompleksem basenów, Śląskim Ogrodem Zoologicznym, Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznym. Do ulubionych miejsc spacerowych i
wypoczynkowych katowiczan należy też, położona w pobliżu lotniska Muchowiec, Dolina Pięciu Stawów. W Hali Widowiskowo-Sportowej stale odbywają się mecze sportowe, turnieje, koncerty, targi i wystawy.
Anna Synoradzka
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PO POLSKU
Nasi studenci pisz¹ po polsku
Kontynuujemy zapoczątkowaną w poprzednim numerze prezentację niektórych tekstów napisanych przez studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i drukowanych w ubiegłych latach w periodyku „Wiadomości Letniej Szkoły”. Jednocześnie zachęcamy studentów czytających „Postscriptum” do nadsyłania własnych tekstów na tematy poruszane w tej serii lub
na inne. Chętnie wasze artykuły opublikujemy.

Legendy z naszych krajów
Wydybaj!, wydybaj!
W końcu IX stulecia na Ukrainie (dawna Ruś Kijowska) ludzie byli
inni. To byli poganie, którzy nie mieli jednego Boga Oni wierzyli w swych
bogów, zrobionych z drzewa (idole). W okresie, gdy rządził, książę
Włodzimierz Wielki, aby powiększyć moc swego kraju i umocnić swoją
władzę, zdecydował się wprowadzić chrześcijaństwo. Ale ludzie nie chcieli
zdradzać swojej wiary, dobrowolnie jej zmienić. Toteż aby pokazać ludziom
nieprawdziwość ich bogów, książę rozkazał wrzucić te idole do rzeki
Dniepr. Ludzie byli bardzo wzburzeni i zmartwieni. Oni chcieli, żeby ich
bogowie wypłynęli, dlatego wołali: Wydybaj!, wydybaj! (co znaczy:
wypływaj). Ale ich bogowie utonęli. Po jakimś czasie na Rusi Kijowskiej
zostało wprowadzone chrześcijaństwo. A to miejsce ludzie zaczęli nazywać
„Wydubyci”. Tak ono nazywa się dotychczas.
Mirosława Iwaniuta (Ukraina)
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Za brzeg
W IX wieku dzisiejszy Zagrzeb składał się z dwóch miast: Gradec
i Kaptol. Między nimi była wojna. Jeden z żołnierzy ze strony Gradca był
ranny i na dzisiejszym głównym rynku spotkał dziewczynę Mandę, która
należała do przeciwnego obozu – Kaptolu. Ona stała obok studni, a on ją
poprosił o wodę. Mimo że byli wrogami, jednak dała mu wody. Studnia
ku jej czci dostała imię Manduśevac. Oprócz tego Manda pokazała
żołnierzowi drogę, żeby uniknął nieprzyjacielskiego wojska i pokazała mu,
gdzie ma uciekać: za breg (po polsku: za brzeg), a on uciekając powtarzał
sobie „Zagreb” (po polsku: Zagrzeb) i tak to miasto dostało na imię.
Sanda Ljubić (Chorwacja)

Od fantastyki do rzeczywistoœci
Wielki współczesny polski pisarz Stanisław Lem zawsze bardzo życzliwie odpowiada na prośby o spotkanie ze studentami-obcokrajowcami pasjonującymi się polskim językiem i kulturą. W poprzednim numerze „Postscriptum” zamieściliśmy fragmenty wykładu, który Stanisław Lem wygłosił
w sierpniu 1999 roku do studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Poniżej
przedstawiamy relacje studentów z ubiegłorocznej wizyty w domu pisarza
oraz ze spotkania sprzed kilku lat.
Spotkanie ze Stanisławem Lemem przekroczyło wszystkie moje oczekiwania. Wiedziałam, że to jest człowiek w podeszłym wieku, ale nie podejrzewałam, że aż tak aktywny i sympatyczny. Gdy wyszedł nas powitać osobiście, to naprawdę nie uwierzyłam, że to on, znakomity fantastyk, gospodarz tego domu. Po takim serdecznym powitaniu zaproszono nas do środka. Myślałam, że wejdziemy w świat Lema, zobaczymy niezwykłe rzeczy,
które mogłyby być przedmiotem z science fiction. Ale to był sobie normalny dom, w którym mieszka normalna rodzina. Meble i wszystkie rzeczy
były też w porządku. Wiadomo, że taką grupę (42 osoby) trudno było pomieścić w pokoju, a co dopiero usadzić wygodnie. Dlatego niektórzy (ci
w spodniach) musieli zachwycać się osobistością Lema z podłogi. Myślę,
że taki sposób kontaktu jeszcze bardziej zbliżył gości z gospodarzem.
W swoim „wykładzie” Stanisław Lem podjął problemy tłumaczenia jego prac z polskiego na inny język, zaznaczając, że przekład jest interpretacją, że w większości przypadków nie można liczyć na dosłowność. Najbardziej odpowiadają mu jego książki, które sam przetłumaczył. Torem
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przeszkód dla tłumaczy, zdaniem Lema, jest niewiedza o imperium wiedzy
i wyobraźni, w którym żyje pisarz. Jak sam zaznaczył, jego zadanie to „starać się poszerzyć horyzont naszego poznania”. Najbardziej udana książka
Lema „Wizja lokalna” – jest trudno przekładalna, istnieje tylko w kilku
językach.
Z tego spotkania odniosłam wrażenie, że Lem jest świetnym oratorem,
potrafi interesująco opowiadać, przybliżyć do nas swój świat fantazji.
Wprawdzie nie opowiadał o warsztacie pisarskim i o tym, skąd bierze pomysły. To była rozmowa bardziej prywatna, w ciepłej atmosferze. Lem chciał
dowieść nam, że jest takim samym człowiekiem, jak my, może tylko o
większej fantazji.
Szybko zleciał czas. Spotkanie się udało. Każdy miał swoje zdanie,
ale myślę, że Lemem nie sposób było się nie zachwycić.
Roma Makohon (Ukraina)
***
Z mojego punktu widzenia spotkanie ze Stanisławem Lemem było fantastyczne. Uwielbiam czytać jego książki, ponieważ poszerzają moją wyobraźnię, a poza tym bardzo mi się podobają ze względu na słownictwo i
styl. Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to temat wybrany przez Lema,
który zaczął monolog od zadanego sobie samemu pytania: „czemu przestałem pisać science-fiction?” Monolog trwał półtorej godziny, w tym czasie pisarz wypowiedział ciekawe, lecz zarazem przerażające rzeczy. Najpierw opowiedział nam, jak za dawnych czasów pracował przez krótki czas
w szpitalu, lecz uciekł od medycyny i wszedł do literatury. Opisał krótko
swe książki, powiedział, ile ich w sumie wydał, a także na ile języków zostały przetłumaczone. Przestał wprawdzie pisać utwory science-fiction, bo
jego przepowiednie zaczęły się stopniowo spełniać, jednak stale pisze do
czasopism i magazynów na całym świecie. Powiedział nam, że kiedyś widział ucho ludzkie wyhodowane na plecach żaby. Jeszcze parę lat temu to
była bajka – teraz to rzeczywistość.
Te doświadczenia przypominają mi jego książkę „Summa technologiae”, w której znajdują się futurologiczne wizje i „wróżby” przyszłości.
W tej książce opisywał problemy związane z powiększaniem się ludności
na Ziemi i mówił o gwałtownych zmianach pogody. Pogoda się zmienia z
powodu zanieczyszczeń pochodzących z fabryk, głównie dwutlenku węgla,
i jest dzisiaj nie do przewidzenia. Jego prognozy – jak powiedział – często
się spełniają, ale nie zawsze, dlatego już nie pisze, bo wszystko za szybko
się zmienia. W związku z tym, już na emeryturze, prowadzi wykłady i
czyta.
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Lem jest bardzo fajnym pisarzem, bardzo mi się podoba i bardzo się
cieszę, że miałem okazję poznać tak znakomitego autora.
Wiktor Fedko (Kanada)

Wiersz Adama Czerniawskiego po japoñsku
W sierpniu 1996 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ gościł
Adam Czerniawski –
poeta polski mieszkający
w Anglii. Z tej okazji
Akiko Kobayashi przełożyła jeden z jego wierszy
na język japoński.
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Jak masz na imiê?
Blisko 900 tysięcy Polek nosi imię Maria, prawie tyle samo Polaków
nazywa się Jan. Dziś jednak nie są to najmodniejsze imiona. Nowo narodzone dziewczynki otrzymuje najczęściej imiona Aleksandra, Zuzanna, Julia; a chłopcy Michał, Piotr lub Mateusz.
A jak to wygląda w innych krajach?
Imiona bułgarskie
W ostatnich czasach wielu rodziców w Bułgarii nadaje swoim
dzieciom imiona carów bułgarskich, np. Simeon, Borys, Asen, Kalojan,
Bogdan, Aleksander, Bojan, Sław oraz Swetosław. Być może ta moda
została spowodowana patriotycznymi pobudkami, chęcią rodziców, aby
zachować coś bułgarskiego w czasach, kiedy wszyscy kierują uwagę na
zachód i wszystko co najmodniejsze jest zachodnie. Ta moda pojawiła
się najpierw wśród ludzi dobrze wykształconych, ale już przechodzi do
tradycji. Poza tym te imiona brzmią też oryginalnie w formie żeńskiej:
Simona, Kalojana, Bohdana, Aleksandra, Iwona, Swetosława. Zwyczaj
nadawania dzieciom imion obcych uważa się za coś, co wyszło z mody
i jest oznaką niższego wykształcenia lub snobizmu. Istnieją też bardzo
ciekawe imiona bułgarskie, które coś oznaczają, np. Wyłko, co po
bułgarsku znaczy „wilk”; Grozdan, czyli „winogrona”; Żelazko, co
oznacza „zdrowy jak żelazo”, ale po polsku zupełnie co innego. Żiwko
pochodzi od wyrazu „żywy”, Kamen – to po polsku „kamień”, Zlatina –
„złota” oraz Zwezda, po polsku „gwiazda”.
Zlatina Dimitrowa (Bułgaria)

Jacy jesteœmy? Jak nas widz¹ inni?
Ludzie o walecznych sercach
Na początku chciałbym podziękować za zaproszenie mnie tutaj i za
udzielenie mi głosu. Chciałbym porozmawiać z Wami o szkockiej kulturze.
Ludzie w Polsce wyobrażają sobie Szkotów jako ludzi pijących whisky,
chodzących w krótkich spódniczkach, grających na kobzach i mieszkających w górach. I oczywiście kojarzą ich z filmem „Braveheart”.
Nazywam się Alan William Wallace, tak samo jak bohater filmu, którego grał Mel Gibson. Dużo ludzi sądzi, że Szkocja jest taka sama jak Ang-
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lia, jednak tak naprawdę nie jest. Szkocja utraciła niepodległość w 1707 r.
W obecnych czasach ludzie w Szkocji nie chcą być przyłączeni do Anglii.
Obecnie Szkocja jest częścią Anglii, ale panuje tam całkiem inny system
prawny, edukacyjny. Za 2 miesiące będzie otwarty parlament w Szkocji
[tekst powstał w sierpniu 1998 r. – red.]. Dawniej hymnem Szkocji był
hymn o tytule „Goot save the Queen”, który był symbolem dla Szkocji,
jednak istnieli ludzie, którym się to nie podobało. Dlatego 22 lata temu
zmieniono hymn na „Kwiaty Szkocji”. W Szkocji i Polsce ludzie mają bardzo podobne charaktery, np. jesteśmy romantyczni, lubimy kochać, pić,
śpiewać i tańczyć. W Szkocji ludzie charakteryzują się taką gościnnością,
jak Polacy. W przeszłości w Gdańsku żyło dużo Szkotów. Do dzisiaj w
Gdańsku zachowały się nawet nawy dzielnic, takie jak: Nowa Szkocja i
Stara Szkocja. Matką ostatniego księcia Szkocji „Bonnie Prince Chanie”
była Maria Sobieska.
Alan William Wallace (Szkocja)

Nasze ulubione ksi¹¿ki o mi³oœci
Droga do miłości
Moim ulubionym łotewskim autorem jest R. Blaumanis, który nie jest
znany poza granicami Łotwy, ale pisał o sprawach bardzo ważnych dla
Łotysza, chociaż może nie są one zrozumiałe dla cudzoziemców.
Jego utwory są przepełnione miłością, ale to nie jest tylko miłość między kobietą a mężczyzną, to jest także miłość do własnego narodu i rodzinnego domu. Główny bohater dzieł Blaumanisa pochodzi ze środowiska
wiejskiego. Edgars i Krystyna – główni bohaterowie utworu „Chodzący
przez błoto” od dawna, już prawie od dzieciństwa kochają się w sobie. Niestety pracowity Edgars o złotym sercu nie odpowiada za swoje postępki.
Matka Krystyny nie chce oddać swego dziecka pijakowi. Ona chce, żeby
Krystyna wyszła za mąż za pewnego bogatego, przystojnego człowieka,
który ma dobre pochodzenie, ale niestety serce Krystyny nie może go
przyjąć.
Nie patrząc na uczucia Krystyny, matka zmusza ją do małżeństwa. Kiedy znaleźli się już u ołtarza, goście weselni, usłyszeli zaskakujące „Nie!”
Krystyna, mając wybór między miłością a bogactwem, wybrała trudniejszą
drogę – do miłości.
Indra Darzina (Łotwa)
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***
Mistrz i Małgorzata
Bardzo lubię czytać i bardzo podobają mi się książki o miłości, ale
mój problem jest taki, że czytam szybko i po tygodniu już nie pamiętam,
o co chodziło w niedawno przeczytanej książce.
Za najlepszą książkę, jaką pamiętam, uważam „Mistrza i Małgorzatę”.
Czytam tę książkę każdego roku i każdego roku inaczej rozumiem jej sens.
Za najpiękniejszą scenę w „Mistrzu i Małgorzacie” uważam moment
poznania tytułowych bohaterów. Mistrz stracił inspirację do pisania i
poszukiwał jej. Wtedy zauważył Małgorzatę – piękną kobietę z żółtymi
kwiatami. Przez pewien czas spacerowali razem, nic nie mówiąc. Mistrz
już od pierwszego spojrzenia zrozumiał – to jest jego pasja, jego największa
miłość. Potem jednocześnie porozumieli się. Małgorzata stała się nową
inspiracją Mistrza.
Taka piękna jest miłość, ale tylko w książkach.
Arina Bogdziewicz (Łotwa)
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NASZE POLONISTYKI
Anna Synoradzka
Polonistyka w Tuluzie

W Tuluzie, niegdysiejszej enklawie albigensów i mieście, w którym
znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich, tradycja nauczania języka polskiego sięga roku 1935. W pierwszym roku funkcjonowania kursów korzystało z nich trzech studentów, obecnie jest ich niemal
setka. Fascynujące dzieje tego przyczółku polskiej kultury w południowej
Francji opisał profesor Edmond Marek, odpowiedzialny za tuluzańską
polonistykę przez 27 lat: od roku 1945 do 1972. W latach 1973–1977 jako
visiting professor pracował na tamtejszej uczelni Władysław Miodunka,
dziś jeden z najznakomitszych specjalistów w dziedzinie nauczania języka
polskiego jako obcego. Obecnie pieczę nad polonistyką sprawuje dr Kinga
Joucaviel, a jej współpracownikami są mgr Izabela Gawrońska z Gdańska
oraz mgr Stanisław Mędak z Krakowa.
Aktualnie polonistyka w Tuluzie znajduje się na Uniwersytecie le
Mirail, utworzonym w okresie gorącego Maja 1968 roku, kiedy to — wskutek splotu przyczyn politycznych — kierunki filologiczne, psychologiczne
i artystyczne zostały oderwane od macierzystej uczelni stojącej w samym
sercu renesansowego grodu. Musiały się wynieść daleko na peryferie, gdzie
dziś otacza je dzielnica bloków mieszkalnych.
Polonistyka uniwersytetu le Mirail, nazywana „sekcją polską”, to niewielka komórka funkcjonująca w ramach instytutu slawistyki na wydziale
języków obcych. Nie wszystkie „sekcje” istniejące na francuskich uniwersytetach mają możliwość wydawania jednakowej ważności dyplomów –
każda z obecnych na uczelni dyscyplin musi zabiegać o to wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej we własnym zakresie. Filologia polska w Tuluzie do tej pory wywalczyła sobie prawo przygotowywania studentów do
uzyskania DEUG – dyplomu poświadczającego ukończenie dwuletnich studiów polonistycznych. Ich program obejmuje naukę języka na trzech
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poziomach zaawansowania, wykłady z gramatyki, ćwiczenia translatorskie
oraz wykłady i seminaria z historii literatury i kultury polskiej. Studentów
decydujących się na realizację pełnego cyklu nie jest wielu. Większość
zapisujących się na zajęcia w sekcji polskiej wybiera jedynie kurs języka
jako jeden z lektoratów. Polskiego uczą się oczywiście studenci francuscy,
ale także wielu obcokrajowców oraz potomkowie polskich rodzin osiadłych
we Francji. Bywają wśród nich osoby dużo starsze, niż większość studentów, ale we Francji obecność na uniwersytecie ludzi w wieku emerytalnym
nikogo specjalnie nie dziwi.
Naukę na uniwersytecie – a więc także w sekcji polskiej le Mirail –
może podjąć każdy, kto posiada maturę, bowiem na ogół przy rekrutacji
na uczelnie wyższe nie obowiązują egzaminy wstępne. Jednak osoby spoza
Francji muszą wykazać się dobrą znajomością języka francuskiego, niezależnie od tego, na jakim kierunku pragną studiować. Raz do roku ambasady francuskie we wszystkich krajach, z którymi Francja utrzymuje kontakty dyplomatyczne, organizują egzamin kwalifikacyjny. Odbywa się
wszędzie tego samego dnia i jest identyczny dla wszystkich kandydatów.
Osobliwością uniwersytetu le Mirail jest korespondencyjna forma
studiów. Podkreślić trzeba, że kształcenie na odległość praktykowane jest
przez kilka zaledwie francuskich uczelni, a korespondencyjna polonistyka
jest prawdziwą rzadkością. Ta niekonwencjonalna forma studiów cieszy się
sporą popularnością, o czym świadczy choćby fakt, że 2/3 osób uczących
się w sekcji polskiej to studenci korespondencyjni. Przez cały rok samodzielnie realizują programy zawarte w przesyłanych im podręcznikach. Z
nauczycielami kontaktują się listownie. Pomoc lektora polega na dokonywaniu korekty prac i ćwiczeń oraz tłumaczeniu zagadnień sprawiających
studentom szczególną trudność. Nie są natomiast organizowane sesje pozwalające na bezpośredni kontakt nauczycieli i uczniów. W czerwcu studenci korespondencyjni przystępują do egzaminów, razem z uczestnikami
studiów stacjonarnych.
Przy polonistyce funkcjonuje skromna biblioteka, w której jest między
innymi dostępna świeża prasa prenumerowana z Polski: tygodniki społeczne i kulturalne. Raz w roku sekcja organizuje tygodniowy festiwal polskiej
kultury: wystawy, prelekcje, pokazy filmowe oraz inscenizacje teatralne.
Siedziba polonistyki jest w sposób naturalny miejscem kontaktowym
dla Polaków przebywających w Tuluzie oraz pełni funkcję pośrednika
między osobami studiującymi język i polską kulturę z osiadłą w okolicach
miasta Polonią. Honorową pieczę sprawuje nad tym środowiskiem comtesse
Helena Zamoyska, niegdyś wykładowczyni i zwierzchniczka „sekcji
rosyjskiej”, żona polskiego rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego. W jej domu,
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na wsi pod Tuluzą, gdzie w atelier podziwiać można dzieła zmarłego artysty
(pochowanego w pobliskim lesie), raz w roku odbywa się ogrodowe przyjęcie dla wszystkich, którym jest droga polska kultura i dla których ważne
są kontakty z Polską. Spotykają się tam w rodzinnej atmosferze działacze
stowarzyszenia na rzecz przyjaźni polsko-francuskiej, Polacy od dziesiątków lat zamieszkali w Tuluzie lub jej okolicach, przedstawiciele najświeższej emigracji, Polacy uczący się na różnych uczelniach, księża opiekujący
się polską parafią, osoby z polskiego korpusu dyplomatycznego południowej Francji oraz – oczywiście – wykładowcy i studenci polonistyki.
Anna Synoradzka

Autorka pracuje obecnie w Szkole Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego. W roku akademickim 19998/99 była
zatrudniona jako lektor i wykładowca literatury polskiej na
Uniwersytecie le Mirail w Tuluzie.
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RECENZJE
Œwietope³na trzeœæ dziwos³ów
Romuald Cudak, Świetopełna trześć dziwosłów. Interpretacje wierszy
i szkice o współczesnej poezji polskiej, Katowice 1999.

W panoramie polskiej polonistyki, ośrodek śląski wyróżnia się między
innymi silnym akcentem położonym na sztukę interpretacji. Założyciel i
promotor takich zainteresowań badawczych – prof. dr hab. Ireneusz
Opacki wykształcił grono sprawnych i innowacyjnych interpretatorów
poezji polskiej. Romuald Cudak obok Anny Węgrzyniakowej, Aleksandra
Nawareckiego, Tomasza Stępnia, Józefa Olejniczaka czy Dariusza Pawelca
jest jak najbardziej reprezentatywnym przedstawicielem tego ośrodka.
Jego poprzednia książka Czytając Białoszewskiego, to znakomity
przewodnik po liryce tego poety i choć jej adresatem w pierwszym
rzędzie są obcokrajowcy uczący się języka, literatury i kultury polskiej,
to i czytelnik krajowy znajdzie tam wiele inspirujących uwag a nade
wszystko sugestii interpretacyjnych, zaś szkic wprowadzający należy do
wąskiego kanonu najlepszych tekstów o liryce Mirona Białoszewskiego.
Najnowsza książka Cudaka Świetopełna trześć dziwosłów mieści w
sobie wszystkie zalety uprawianej w Katowicach sztuki interpretacji,
która choć wiele zawdzięcza tradycji steigerowskiej, to jednak wytworzyła
własną specyfikę, zbierając z tradycji analizy tekstów co najlepsze,
poczynając od rosyjskich formalistów, poprzez wczesne odmiany strukturalizmu aż do poststrukturalizm. Takie instrumentarium oprawione głęboką
wiedzą, intuicją i talentem badawczym musi dawać dobra wyniki, i tak
też się stało.
Świetopełna trześć dziwosłów zawiera osiem szkiców, których zwornikiem jest postawa interpretatora.
W pierwszych czterech artykułach autor obrał sobie za cel badawczej
eksploracji krąg skamandrycki, poczynając od wierszy Józefa Wittlina,
poprzez debiutancki tomik Kazimierza Wierzyńskiego, cykl Juliana
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Tuwima Słopiewnie, by na emigracyjnej Kolędzie Jana Lechonia
zakończyć. Z jednej strony szkice te są ważnym elementem opisu
swoistości poezji skamandryckiej i wnoszą wiele do poznania rozwoju
liryki „pięknej plejady” (szczególnie ważny w tej perspektywie jest
szkic Od „Wiosny i wina” do... „Wróbli na dachu”. Modele świata i
poezji w pierwszych tomach Kazimierza Wierzyńskiego), z drugiej
natomiast przykuwają uwagę jako interpretacje, których konsekwencje
wykraczają daleko poza deszyfrację skomplikowanych światów poetyckich
znaczeń.
Tytułowy szkic „Świetopełna trześć dziwosłów”. O języku poetyckim
„Słopiewni” Tuwima jest nie tylko wzorcową interpretacją tego
najdziwniejszego cyklu w dorobku poety, cyklu, z którym do tej pory
nikt nie potrafił sobie dać rady, choć przecież liryką autora Rzeczy
czarnoleskiej zajmowali się najwybitniejsi, jest także opisem
nieprzeczuwanej potencji języka poetyckiego, ukrytej za – jak się w
pierwszym kontakcie z cyklem wydaje – mgławicowym zbiorem pozbawionych desygnatów tworów słownych. Jestem wielkim admiratorem
tego szkicu, gdyż daje on niełatwą wiarę czytelnikowi, że jeśli nie
potrafi czytać i rozumieć liryki, to jest to tylko kwestia braku
wystarczającej kompetencji, zaś jeśli ją posiądzie, to trudny świat
przekazu poetyckie chętnie ujawni swoje tajemnice.
Ta tak charakterystyczna dla Cudaka umiejętność „otwierania” wiersza
znajduje swoje potwierdzenie i w pozostałych szkicach. Wydaje się na
przykład, że tekst Oczy, twarze, lustra. O obsesji wzroku w powojennej
poezji Wacława Iwaniuka jest nowatorskim spojrzeniem na twórczość
tego jednego z najwybitniejszych poetów polskich tworzących na
obczyźnie, które zmienia znacząco wymowę dotychczasowego stanu
badań.
Dwa ostatnie szkice poświęcono wybitnym indywidualnościom współczesnej liryki polskiej – Rafałowi Wojaczkowi i Mironowi Białoszewskiemu.
Cudak – i słusznie – cieszy się opinią jednego z najwybitniejszych
znawców poezji Wojaczka. Szkic Piosenka bohatera to potwierdza, autor
staje się kompetentnym przewodnikiem po tej liryce, modelując na
dodatek stan badań, skoro odsłania to, co do tej pory nazywano
integryzmem, a w rzeczy samej – jak przekonuje Cudak – jest próbą
totalnej transgresji, co prowadzi do zmian nie tylko w ontologii i biografii,
ale także w języku poetyckim.
Szkic o późnej liryce Białoszewskiego jest przekonującą propozycją
lektury, która musi odcisnąć swoje piętno na przyszłych badaniach
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twórczości autora Szumów, zlepów, ciągów. Jak wielki to komplement
pod adresem Cudaka, wiedzą Ci, którzy ze spotkania z poezją Białoszewskiego nie potrafili wyjść z jasnym czołem.
Świetopełna trześć dziwosłów Romualda Cudaka to książka ważna i
potrzebna, także jako wzór, jak należy z szacunkiem, pokorą oraz kompetencją zbliżać się do poezji współczesnej, by osiągnąć cel – zrozumienie, które czasami jest tak trudne.
Marek Pytasz
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Kanonada
Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939–1989), Red. A.
Nawarecki, D. Pawelec, Katowice 1999.

„Habent sua fata carmina” można byłoby powiedzieć o wierszach zamieszczonych w zbiorze szkiców interpretacyjnych o poezji polskiej z lat
1939–1989 pod tytułem „Kanonada”. Ta parafraza wydaje się o tyle trafna,
że po pierwsze w syntetycznym skrócie wyraża złożoność dziejów ważnych
tekstów literackich (czy raczej dziejów ich recepcji), a po wtóre dotyczy
utworów, które szerokim echem odbiły się w świadomości kilku pokoleń
Polaków, weszły do niemal wszystkich antologii współczesnej poezji polskiej, stały się kanonem. Stąd tytuł książki. Redaktorzy we wstępie zaznaczają, iż nie chodzi im bynajmniej o naruszanie poczesnego miejsca tych
utworów, ani tym bardziej o zepchnięcie ich z piedestału (wszystkie one
oparły się próbie czasu, chociaż często poruszały tematy doraźne), lecz o
polemikę z interpretacjami, w które obrosły, a które niejednokrotnie nie
oddają najistotniejszych wpisanych w nie treści.
Jak wspomniano, kluczem do wyboru tych a nie innych wierszy stała
się ich sława, popularność, doniosłość. Owo powodzenie wyznaczają bardzo niejednolite kryteria: liczba wydań (przykładem niech będzie Alarm
Antoniego Słonimskiego), siła zaangażowania politycznego (tu należy wymienić Który skrzywdziłeś Czesława Miłosza, nazwany „wierszem-sztandarem” i „wierszem-transparentem”), czy istnienie w obrębie kultury masowej w roli tekstu znanej piosenki (Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej
lub, choć w mniejszym stopniu, wiersze Zbigniewa Herberta – zwłaszcza
Przesłanie Pana Cogito). Kryteria te, co jest naturalne, zazwyczaj współistnieją obok siebie, korespondują ze sobą.
Przynależność do kanonu to „zaszczyt ogromny, lecz i przekleństwo”,
jak pisze Marian Kisiel (zob. Na początku był „Niepokój”. Od Różewicza.
Małe szkice o poezji, Katowice 1999). Z jednej strony dzieła kanoniczne
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przesłaniają inne dokonania ich twórców, nieledwie fałszując artystyczny
wizerunek tychże, z drugiej same stają się obiektami niezliczonych zabiegów, operacji, by nie powiedzieć manipulacji. Dokleja się im nieprawdziwe
etykiety, eksponuje to, co marginalne lub wręcz doszukuje tego, czego być
w nich nie może (taki przypadek omawia Dariusz Pawelec, pisząc o wierszu
Marcina Świetlickiego Dla Jana Polkowskiego).
Tkanka wiersza – preparowana mniej lub bardziej wprawnymi rękoma
– narażona jest na liczne urazy, deformujące jej pierwotną postać. To przypadki wymagające szczególnej, znowu posłużę się medyczną metaforą, „całościowej” terapii (świadczy o tym artykuł Macieja Szargota o przekłamaniach i nieścisłościach w interpretacji Psalmu o nożu w plecach Tadeusza
Nowaka). Czasem zaś, aby objąć wielość znaczeń wiersza, wystarczy jedynie uzupełnienie obserwacji i analizy innego badacza. Takim błyskotliwym
dopowiedzeniem, które mnoży ciągi znaczeń pociągoli Mirona Białoszewskiego jest „glossa” Anny Opackiej. Autorka dostrzega w wierszu to, co
dla innych pozostaje ukryte, wydobywa taki ton – żartobliwie gorzki – że
„od śmiechu mróz w kościach łamie” (zob. s. 96).
Większość szkiców zamieszczonych w omawianej książce autorzy rozpoczynają od wskazania kontekstu historycznego i biograficznego, by ostatecznie, dokonawszy różnorodnych zabiegów interpretacyjnych i przytoczywszy głosy krytyki, w sposób polemiczny odnieść się do jakiegoś elementu, względnie do całości powszechnie przyjętego modelu odczytania
danego utworu i zaproponować nowy lub poruszyć pomijany dotychczas
jego aspekt (dowodzi tego m.in. szkic Haliny Binkowskiej, obnażając zwodniczą grę podmiotu lirycznego w *** Wciąż o Ikarach głoszą Ernesta
Brylla. Wyrażona w wierszu apoteoza wszystkich Dedali świata jest,
zdaniem autorki, a wbrew przyjętym interpretacjom, pozorna).
Odczytaniem, które oczekiwać będzie reinterpretacji z uwagi na swoje
prekursorstwo, jest szkic Romualda Cudaka dotyczący Piosenki bohaterów
II Rafała Wojaczka. Autor ma pełną świadomość faktu, iż to wobec jego
propozycji ktoś wystąpi z „kontrczytaniem”. Nie wybiera jednak schematycznego ujęcia (które może być przywilejem pierwszych autorów literatury
przedmiotu), lecz wskazuje między innymi na intertekstualną grę poety z
tradycją.
Omawiany zbiór jest przykładem znakomicie ilustrującym tezę o wielości możliwych odczytań poezji (każda z propozycji jest jednym z kilku
takich odczytań, w większości są przecież reinterpretacjami). Świadczy ponadto o różnorodności metod badawczych, które można zastosować. Piszą
o tym zresztą autorzy wstępu. Jednakże dowolność metody interpretacyjnej
nie może być bezgraniczna. Jeśli rezultatem poczynań badawczych ma być
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cenny przyczynek do historii i krytyki literatury, to należy wykorzystać
takie narzędzia, które pozwolą na objęcie całości utworu, na wykazanie
celowości jego budowy, na wpisanie go w konteksty, na osadzenie w tradycji, wreszcie na uchwycenie jego sensu. Z tego zadania autorzy zbioru
wywiązują się znakomicie, wzbogacając zastane odczytania wierszy lub
prostując nieścisłości i nieuprawnione stwierdzenia, jakie wkradły się do
powszechnej świadomości odbiorców (na przykład w wyniku wpisania tekstu w określoną sytuację polityczną).
O celowości tworzenia książek takich jak „Kanonada” nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. Są one pomocą dla studentów chcących wzbogacić
swój warsztat analityczno-interpretacyjny, dla nauczycieli literatury polskiej
przygotowujących swych uczniów do egzaminu maturalnego oraz dla miłośników poezji poszukujących ciekawej lektury.
Marta Kojs
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S¹ s³owniki czasowników!
S.Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich,
Kraków 1997.
Z. Kurzowa, Tackling Polish Verbs, Kraków 1997.

Jeszcze dwa lata temu nie było na rynku żadnego słownika paradygmatów odmiany polskich czasowników1, a teraz pojawiły się aż dwa, z czego z pewnością bardzo się cieszą osoby studiujące nasz język. Brak słownika w istotny sposób utrudniał im pracę. Ponieważ standardowe słowniki
języka polskiego tylko wybiórczo podają formy koniugacyjne, uczącym się
pozostawało mozolne wyszukiwanie wzorów odmiany w podręcznikach lub
wypytywanie o nie nauczyciela. Natomiast dzięki odpowiedniemu słownikowi, każdy zainteresowany może sam, bez większego trudu odnaleźć
potrzebne mu informacje.
Pierwszy lukę wydawniczą zapełnił Stanisław Mędak Słownikiem
form koniugacyjnych czasowników polskich. Wykonał imponującą pracę.
Jego słownik podaje paradygmaty odmiany aż 17000 czasowników. Wzory
koniugacyjne zawierają formy wszystkich czasów, trybów, imiesłowów,
formę nieosobową czasownika oraz utworzony od niego rzeczownik, a
także parę aspektową. Tak wyczerpujących informacji nie zawierało
dotąd żadne źródło. Książka wzbudza podziw także i dlatego, że jej
autor – o czym informuje we Wstępie – zadał sobie trud zweryfikowania
i porównania haseł poświęconych czasownikom we wszystkich najważniejszych słownikach języka polskiego, słownikach ortograficznych i
opracowaniach specjalistycznych. Żmudne studia pozwoliły mu wykryć
w opublikowanych kodyfikacjach i klasyfikacjach liczne nieścisłości
1
Pierwsze próby realizacji podobnego przedsięwzięcia podjęto ponad dwadzieścia lat temu. Zob.: Bibliografia, [w:] S.Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich.
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oraz niekonsekwencje, które we własnym słowniku starał się usunąć.
W rezultacie książka Mędaka będzie służyć nie tylko obcokrajowcom
uczącym się polskiego, ale może się też okazać istotną pozycją w
polskiej leksykografii.
Niedosyt wzbudza jedynie brak w słowniku Mędaka informacji na temat rekcji czasowników. Jak wiadomo, składnia rządu sprawia obcokrajowcom, zwłaszcza władającym językami niefleksyjnymi , spore trudności.
Uzupełnienie indeksu czasowników chociażby o informacje na temat przypadków implikowanych obligatoryjnie przez dany czasownik podniosłoby
wartość i użyteczność słownika.
Dyskusyjna wydaje się kwestia umieszczenia w nim form potencjalnych, na przykład pierwszej i drugiej osoby czasownika rodzaju nijakiego
(np. przekwitłom od czasownika przekwitać), choć łatwo się domyślić, że
ich uwzględnienie wyniknęło ze skrupulatności Autora i chęci zgromadzenia możliwie wyczerpujących informacji.
Słabą stroną Słownika, wykonanego na wzór francuskiego Larousse de
la conjugaison, jest sposób ułożenia materiału, numeracja paradygmatów
i rozwiązania graficzne. Zgromadzone czasowniki autor podzielił na cztery
klasy, z których dwie są podstawowe: pierwsza zawiera czasowniki
niedokonane, druga dokonane. Czasowniki z pierwszej grupy oznaczone
zostały numerami od 100 w górę, a z drugiej od 200 wzwyż. Czasowniki
niefleksyjne i o paradygmatach defektywnych umieścił w grupach, których
numerację rozpoczął od numeru 300 i 400. Taki sposób oznaczenia miał –
jak autor wyjaśnia we Wstępie – służyć podkreśleniu istnienia czterech
odrębnych klas koniugacyjnych. Założenia stworzone a priori nie wytrzymały jednak konfrontacji z rzeczywistością. W trakcie opracowywania
tablic odmiany autor przekonał się, że liczba paradygmatów w podstawowych grupach nie mieści się w dwustu tablicach. Mimo tej konstatacji
nie zmienił sposobu numeracji. Zamiast tego, wprowadził numery po
kropce (np. 299.85), co nie przysłużyło się klarowności układu materiału.
Moim zdaniem, Autor powinien był zmienić sposób oznaczania tablic,
nadając im numery na przykład po prostu od 1 w górę. Uwolniłby książkę
od irytującego balastu i jednocześnie zdobyłby dla niej dodatkowy atut:
numer ostatniej tablicy informowałby czytelnika o liczbie paradygmatów
czasownikowych w języku polskim. Ich liczbę Stanisław Mędak ustalił na
334, ale mówi o tym tylko Wstęp, nie zaś (jak mogło być) układ słownika.
Chociaż tom ma spory format, wzory form koniugacyjnych danego
czasownika nie zostały umieszczone na jednej stronie (jak uczyniono to
na przykład we francuskim Bescherelle), lub choćby na dwóch
sąsiadujących ze sobą stronach otwartego volumenu. Utrudnia to
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korzystanie z książki, gdyż nie można objąć spojrzeniem całego
paradygmatu U Mędaka rozciąga się on zwykle na dwie, czasem trzy
strony, wskutek czego odnalezienie interesującej nas formy wymaga
kartkowania książki.
Wątpliwości wzbudza też sposób sformatowania strony oraz dobór
czcionki, co mniejsze ma oczywiście znaczenie w tekstach narracyjnych,
jednak w słowniku jest jednym z warunków przejrzystości. Tej Słownikowi
Mędaka wyraźnie zabrakło, za co być może winę ponosi Redaktor, a nie
autor tomu. Klarowne rozmieszczenie materiału w tablicach byłoby zapewne łatwiejsze, gdyby zrezygnowano z każdorazowego podawania nazwy
trybu lub czasu aż w trzech językach (polskim, angielskim i francuskim),
co niepotrzebnie zajmuje sporo miejsca. Być może wystarczyłaby odpowiednia wzmianka we wstępnej części Słownika, skoro wszystkie pozostałe
informacje (także Wstęp i rozdział Jak korzystać z indeksu) są podawane
w języku polskim. Uwzględniając potrzeby użytkownika obcokrajowca,
można by natomiast indeks czasowników uzupełnić o tłumaczenie na któryś
z języków obcych lub (dlaczego nie!?) na dwa lub trzy jednocześnie. To
wymagałoby oczywiście dodatkowo ogromnej pracy, która – choć nie
mieściła się w założeniach przedsięwzięcia Stanisława Mędaka – może być
w przyszłości przez niego wykonana, czyniąc jeszcze atrakcyjniejszym jego
– już teraz imponujące – dzieło.
Tłumaczenie znaczenia czasowników na język obcy zrealizowane zostało w drugim ze słowników, który jest dostępny w sprzedaży: w Tackling
Polish Verbs2 Zofii Kurzowej. Autorka, w przeciwieństwie do Stanisława
Mędaka, komunikuje się z czytelnikiem wyłącznie po angielsku, począwszy
od tytułu, poprzez Contens, Introduction i Introductory Notes oraz nazwy
form trybów i czasów umieszczonych w tabelach. Indeks podaje czasowniki
w dwóch językach. Adresat książki jest zatem wyraźnie sprecyzowany:
potencjalnym odbiorcą jest przede wszystkim obcokrajowiec władający
angielskim i niezaawansowany jeszcze w nauce polskiego. Widać to także
w doborze materiału. Słownik pokazuje koniugację ponad 250 najczęściej
używanych czasowników. To niewiele w porównaniu z książką Stanisława
Mędaka, ale słownik Zofii Krzowej ma też niekwestionowalne zalety.
Należy do nich poręczny format, przejrzystość tabel, informacje na temat
rekcji oraz – co nie bez znaczenia – przystępna cena.
Ciekawy jest pomysł połączenia w jednej tabeli form czasownika dokonanego i niedokonanego, choć niestety nie zawsze można tego dokonać.
Zrodziło to pewne niekonsekwencje omawianej książki, gdyż część
czasowników niedokonanych ujęta jest z formą dokonaną wspólnie w
jednej tabeli, inne mają tabele osobne.
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Zastanawiający jest pomysł ułożenia tabel według porządku alfabetycznego odmienionych w nich czasowników. Z pewnością ułatwia to korzystanie ze słownika. Takie rozwiązanie sprawia jednak, że całkowicie gubią
się regularności i prawidłowości polskiej koniugacji. Zaznaczyć przy tym
trzeba, że Zofia Kurzowa nie wyodrębniła w swej książce paradygmatów
koniugacji (według których użytkownik mógłby samodzielnie odmieniać
podobnie zbudowane czasowniki), lecz jedynie podała koniugację słów
wybranych metodą statystyki. W rezultacie, mając w ręku Tackling Polish
Verbs można by sadzić, że każdy polski czasownik odmienia się na swój
własny sposób, skoro do jednej tabeli przypisany jest tylko jeden czasownik. Taki układ materiału wybrany przez Zofię Kurzową wynika prawdopodobnie z założenia, że jej słownik pełni funkcję doraźną, nie jest natomiast
ani podręcznikiem, ani (co było ważne dla Stanisława Mędaka) dziełem
naukowym.
Która z dwóch realizacji pomysłu na słownik polskich czasowników
lepiej służy adresatowi pokaże sprzedaż. Niewątpliwie każda z tych dwóch
książek posiada spore atuty. Autorom przede wszystkim należy się podziw
za wykonanie pracy, na jaką uczący się języka polskiego czekali od dawna.
Anna Synoradzka
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KRONIKA
Szko³a
od paŸdziernika do marca
W październiku rozpoczęły się
na Uniwersytecie Śląskim zajęcia
nowo otwartego Podyplomowego
Studium Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego — dającego teoretyczne,
metodologiczne i praktyczne podstawy do podjęcia pracy lektora.
***
Od 28 listopada do 3 grudnia dr
Romuald Cudak i dr Jolanta Tambor
przebywali w Halle. W tamtejszym
Instytucie Slawistyki Uniwersytetu
im. Marcina Lutra zaprezentowali
wykłady z literatury współczesnej i
języka polskiego.
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***
17 grudnia 1999 roku na Uniwersytecie w Katowicach odbył się
wieczór wigilijny, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy Szkoły. Przy świątecznym posiłku składającym się z typowo polskich
wigilijnych potraw, śpiewane były
kolędy i omawiane były polskie
obyczaje związane z Bożym Narodzeniem.
***
1 marca rozpoczął się drugi
semestr kursów w Szkole Języka i
Kultury Polskiej Uniwersytetu
Śląskiego.
***
W dniach 10-12 marca dr
Jolanta Tambor i dr Romuald
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Cudak przebywali w Warszawie,
gdzie uczestniczyli jako wykładowcy w szkoleniu kandydatów na
lektorów języka polskiego zorganizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Departament
Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą oraz Stowarzyszenie „Bristol”.
***
1 marca 2000 mgr Aleksandra
Achtelik (pracująca jako lektor w
naszej Szkole) rozpoczęła staż naukowy na w Istituto Universario
Orientale w Neapolu, gdzie pod
opieką prof. Jolanty Żurawskiej
uczestniczy w zajęciach na polonistyce, pracując jednocześnie nad
rozprawą doktorską dotyczącą obrazu Włoch w literaturze polskiej.
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***
Od 20 do 23 marca 2000 r. dr
Jolanta Tambor i dr Romuald
Cudak wygłaszali wykłady z językoznawstwa i polskiej literatury
współczesnej w Sekcji Filologii
Polskiej Uniwersytetu Palackiego w
Ołomuńcu.
***
Ukazały się dwie książki:
Romualda Cudaka, Świetopełna
trześć dziwosłów. Interpretacje
wierszy i szkice o współczesnej
poezji polskiej, „Śląsk”, Katowice
1999.
Jolanty Tambor i Danuty Ostaszewskiej, Fonetyka i fonologia
współczesnego języka polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
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KONFERENCJA
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Jêzyka Polskiego jako Obcego oraz
Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach organizuj¹ w dniach 14-16 wrzeœnia 2000
r. miêdzynarodow¹ konferencjê na temat
Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu
kultury polskiej i jêzyka polskiego jako obcego. Teoria i praktyka.
Konferencja odbêdzie siê w Filii Uniwersytetu Œl¹skiego
w Cieszynie, starym, zabytkowym mieœcie po³o¿onym
u podnó¿a Beskidów, na granicy polsko-czeskiej.
Jest to ju¿ czwarte (po Krakowie – 1996, £odzi – 1997,
Lublinie – 1999) spotkanie poœwiêcone zagadnieniom nauczania jêzyka polskiego i kultury polskiej jako obcej. Celem
konferencji jest wymiana pogl¹dów na temat metod i programów nauczania kultury i jêzyka polskiego wœród cudzoziemców i Polaków poza granicami kraju. Liczymy tak¿e na
dyskusjê dotycz¹c¹ sposobów i mo¿liwoœci wykorzystania
wszelkiego rodzaju pomocy dydaktycznych, zw³aszcza
multimedialnych. Przewidujemy wyst¹pienia w postaci referatów i prezentacje pomocy dydaktycznych.
Integralnym elementem konferencji bêdzie uczestnictwo
w przygotowanych przez organizatorów warsztatach dydaktycznych.
W czasie konferencji odbêdzie siê tak¿e Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Bristol” po³¹czone ze Zgromadzeniem Wyborczym (po pierwszej kadencji).
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Do po³owy sierpnia oczekujemy na zg³oszenia osób, które:
 chc¹ wzi¹æ udzia³ w konferencji jako s³uchacze i dyskutanci,
 chc¹ wzi¹æ udzia³ w warsztatach dydaktycznych,
 chc¹ uczestniczyæ w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Bristol”.
Zg³oszenia prosimy przekazywaæ:
— poczt¹ zwyk³¹ na adres:
Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Œl¹ski
pl. Sejmu Œl¹skiego 1
40-032 Katowice
— poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
szkola@homer.fil.us.edu.pl
— telefonicznie lub faksem:
(0-32) 2512991, (0-32) 2009424; faks: (0-32)2512991.
Uczestnicy konferencji z Zachodu pokrywaj¹ koszty udzia³u w konferencji (zakwaterowanie i wy¿ywienie), które wynios¹ 125 USD. Koszty udzia³u w konferencji osób ze
Wschodu, które deklaruj¹ wyst¹pienia w postaci referatu
(prezentacji), pokrywaj¹ organizatorzy z dotacji uzyskanych
od w³adz centralnych.
Oczekuj¹c na zg³oszenia, pozostajemy z wyrazami szacunku.
Dr Romuald Cudak
Dyrektor Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej UŒ
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Nowe programy, nowe metody, nowe technologie
w nauczaniu kultury polskiej i jêzyka polskiego
jako obcego
Teoria i praktyka
Cieszyn, 14–16 wrzeœnia 2000
PROPOZYCJE ZAGADNIEÑ
 Nowe metody, programy i techniki bêd¹ce w opracowaniu oraz ju¿ wykorzystywane w nauczaniu JPJO (jêzyka ogólnego na ró¿nych poziomach zaawansowania, jêzyków
specjalistycznych, literatury i kultury):
— projekty nowych podrêczników
— propozycje nowych programów, uk³adów treœci nauczania
— plany nowego typu kursów i studiów polskich dla obcokrajowców.
 Nowe metody i programy badañ literackich i kulturoznawczych – ich przek³adalnoœæ na codzienn¹ praktykê
nauczania obcokrajowców.
 Nowe metody i techniki stosowane w nauczaniu innych jêzyków obcych – perspektywy ich wykorzystania
w procesie uczenia JPJO.
 Niekonwencjonalne sposoby uczenia jêzyka – mo¿liwoœci ich zastosowania w uczeniu JPJO:
— uczenie tandemowe,
— kszta³cenie na odleg³oœæ,
— nauczanie poprzez sugestiê,
— „Sita”,
— inne.
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 Nowe technologie w kszta³ceniu jêzykowym i literackim. Praktyka i plany na przysz³oœæ:
— programy komputerowe,
— internet oraz inne œrodki multimedialne,
— inne.
 Metody, techniki oraz technologie tradycyjne w porównaniu z najnowszymi – pytanie o skutecznoœæ, tempo
i atrakcyjnoœæ.
PREZENTACJE
 Najnowsze pomoce dydaktyczne w nauczaniu kultury, literatury i JPJO:
— nowe podrêczniki,
— skrypty i zeszyty do æwiczeñ,
— s³owniki,
— programy komputerowe.
 Podrêczniki tradycyjne i nowoczesne – porównanie.
 Polskie podrêczniki do JPJO i ksi¹¿ki wydawane
przez obcokrajowców – porównanie.
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