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W niniejszych rozważaniach relacja świadka i uczestnika miesza się z próbami obiektywnej 
analizy, które w tej sytuacji przekształcają się nieuchronnie w subiektywną racjonalizację 
wydarzeń sprzed lat, za co z góry przepraszam. 

Derridiański termin „dekonstrukcja” używany jest tu w oderwaniu od koncepcji jego 
twórcy, w znaczeniu bardziej potocznym, jako odwrotność konstrukcji. Pominę też 
rozważania na temat natury mitu i jego współczesnych postaci, zakładając, że w tym gronie 
główne stanowiska są znane. Myślenie, które chcę tu zaproponować zbliża się trochę do 
znanej z obszaru techniki i technologii „inżynierii odwrotnej” albo starego tekstu Borysa 
Eichenbauma Jak jest zrobiony płaszcz Gogola?. 

Zamierzam bowiem ujawnić, jak został zbudowany współczesny mit Bielska-Białej, z 
czego się składa i czego w nim dzisiaj brakuje, żeby ten wizerunek własny miasta był bardziej 
zbliżony do prawdy. 

Formuła prof. Ewy Chojeckiej, że miasto (dwumiasto) Bielsko-Biała „nie jest obszarem 
narodowo mitogennym”1 i dlatego, znajdując się na pograniczu narodowych i regionalnych 
narracji, traktowane jest w nich marginalnie, wydaje mi się co do zasady celna, choć po 
głębszym zastanowieniu jej kategoryczność zaczyna budzić wątpliwości. Ale na pewno 
dobrze nazywa źródło tożsamościowych niepokojów pewnego pokolenia bielszczan w 
pewnej epoce. Również moje. W szkole średniej sprawdzałem, ile razy w podręcznikach do 
historii czy polskiego wymienione jest Bielsko czy Biała. Znalazłem tylko Białą, wymienioną 
tylko raz: w wypisach umieszczonych na końcu podręcznika do pozytywizmu (a może do 
historii w 3 klasie liceum ogólnokształcącego?) znalazł się fragment jakiegoś tekstu Juliana 
Marchlewskiego o biedzie galicyjskiej panującej od Zaleszczyk do Białej2. Czy takie kwerendy 
robił mieszkaniec Krakowa, Poznania, Gdańska, Kocka czy Wrześni? Nie musiał.  

Nieco starszy uczeń tego samego IV liceum Bogdan Frymorgen, wspominał po latach z 
niejakim oburzeniem, że nikt nam nie mówił, że gmach przy ul. Mickiewicza 22 to dawna 
gmina żydowska. Podobne nastroje można odczytać we wspomnieniach szkolnych mojego 
rówieśnika Marka Bernackiego, absolwenta liceum im. Kopernika3. Dorastaliśmy w mieście 
o zsowietyzowanych, czyli z perspektywy ówczesnych dzieciaków po prostu anonimowych, 
nazwach ulic, z imponującymi ale równie anonimowymi, bo starymi a o nieznanej 
przeszłości, gmachami w centrum. W mieście jakby umieszczonym poza historią. 

                                                         

1 Ewa Chojecka, Bielsko i Biała – miejsca wielorakich pamięci [w:] Czytanie Miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, 
red. Marek Bernacki i Robert Pysz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2016, s. 
10. Wersja cyfrowa dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/457395 

2 Cytuję z pamięci, nie udało mi się dzisiaj dotrzeć do tego podręcznika. 

3 Marek Bernacki, Bielsko-Biała małe centrum świata, Bielsko-Biała 2021. 
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W moim przypadku ową pustkę wypełniały częściowo opowieści babci ze strony ojca, 
pochodzącej z Pewelki, oddanej we wczesnej młodości na służbę do Bielska, mieszkanki 
Leszczyn (południowego przedmieścia miasta Biała), która z ul. Leszczyńskiej 30, gdzie 
mieszkała od przedwojny, została przesiedlona na Złote Łany, bo na miejscu jej domu 
powstała fabryka włókiennicza (dziś w tym miejscu jest wytwórnia samochodów 
specjalnych). Ten dom przy Leszczyńskiej4, gdzie mieszkałem przez około trzy lata w wieku 
przedszkolnym, z kawałkiem pola, niewielką szklarnią i dużym ogrodem, którego zachodnią 
granicę stanowił tzw. lasek nad Białą, był nie tylko zaczarowanym światem dzieciństwa, ale 
i miejscem pierwszych doświadczeń wielorakiej graniczności tego miejsca na ziemi. Pierwsza 
granica to spotkanie miasta ze wsią. Kawałek dalej w stronę miasta była mozaika Bieńka z 
piastowską wizją tysiąca lat polskiej historii, koszary, nowoczesny gmach fabryki Apena, idąc 
w drugą stronę – fabryka nazywana przez babcie „akumulatorką” i przejście do stacji 
kolejowej Bielsko-Biała Leszczyny. Kiedy przez wąski mostek przechodziło się przez Białą, 
po drodze na Dębowiec czy Szyndzielnię mijało się boisko Leszczyńskiego Klubu 
Sportowego. Nie wiem, kiedy dowiedziałem się, że przed wojną był tam żydowski klub 
sportowy Hakoah (zapewne wiele lat później), ale pamiętam, że drewniany płot pachniał 
jakimś impregnatem pochodzenia naftowego. W domu przy Leszczyńskiej pojawiał się 
niekiedy krewny babci z głębokiej Żywiecczyzny, który jechał na targowisko z drewnianymi 
ptaszkami i klepokami. Transportował je w szarozielonym brezentowym worze (może to był 
plecak?). Jakaś podróż tramwajem, pamiętana jak przez mgłę. I dramatyczne opowieści babci 
o dzieciństwie w górach (dziecko wynoszące w wiklinowym koszyku gnój na grapę) i – po 
czterech latach szkoły powszechnej – młodości na służbie u żydowskiej rodziny. Ze swoją 
dawną pracodawczynią, mieszkającą do śmierci w Bielsku, babcia utrzymywała kontakt 
przez wiele lat po wojnie. Chyba już wtedy usłyszałem po raz pierwszy opowieść o Niemce, 
która zaraz po wojnie wynajmowała od dziadków pokój na poddaszu, ale mieszkała niedługo, 
bo została zabrana przez żołnierzy. Z domu przy Leszczyńskiej pamiętam też oglądany przez 
siatkę ogrodzenia przejazd ciągników gąsienicowych, które wyjechały z koszar i z 
przytroczonymi od tyłu haubicami, hucząc gąsienicami po granitowej kostce, którą wyłożona 
była ulica, przemieszczały się powoli w stronę Błoni. Czy było to związane z interwencją 
Układu Warszawskiego w Czechosłowacji? Na odległej o nieco ponad kilometr na wschód 
ulicy Marszałka Andrieja Greczki (Żywieckiej) Marek Bernacki obserwował mniej więcej w 
tym czasie przejazd czołgów radzieckich, inny mój rówieśnik – Bogusław Słupczyński – 
widział je na tej samej ulicy, ale bliżej Wilkowic, bo tam mieszkali jego dziadkowie, co 
opowiedział w przedstawieniu „Droga Żywiecka” Cieszyńskiego Studia Teatralnego. Ja 
patrzyłem na pewno pojazdy polskie, jadące w przeciwnym kierunku, może na jakieś 
ćwiczenia…  

Gdy zamieszkaliśmy na osiedlu Złote Łany, odbywały się tam walki uliczne przebranych 
za rycerzy dzieciaków, których drużyny dzieliły się na swoich i obcych (z tamtego czasu 
zapamietałem słowo „werbus”, na określenie tych, którzy przyjechali do Bielska-Białej po 
pracę w FSM i mieszkanie w bloku). Byłem już wtedy w podstawówce. Wtedy pierwsze 
doświadczenie różnorodności religijnej – na Złotych Łanach wydawać się mogło, że wszyscy 

                                                         

4 Zob. wspomnienia młodszego brata mego ojca, Franciszka Legonia w: Bielsko-Biala Wczoraj. Wspomnienia mieszkańców z 
lat 1939–2000, oprac. Jerzy Polak, Bielsko-Biała 2017. Rozwinięta wersja tych wspomnień, ukończona w 2021 roku  – w 
posiadaniu autora. 
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są katolikami (na lekcje religii chodziło się po szkole do tzw. salki katechetycznej, która 
mieściła się w prywatnym domu), ale kiedyś jeden (tylko jeden!) z kolegów wyznał, że jest 
ewangelikiem, co wszystkich zdziwiło. I pierwsze doświadczenie różnorodności katolicyzmu 
– wystarczyło pójść do kościoła po drugiej stronie rzeki, żeby gubić się w pieśniach, a nawet 
w śpiewach liturgicznych, nieco odmiennych w archidiecezji krakowskiej, do której należała 
bialska część miasta i diecezji katowickiej, której podlegała część bielska. 

Te wszystkie sygnały dotyczące lokalnej specyfiki nie układały się w żaden spójny 
obraz, co może naturalne dla świadomości dziecka w wieku przed- czy wczesnoszkolnym, 
którą tu na własnym przykładzie skrótowo rekonstruuję, ale też w latach późniejszych, przez 
całą dekadę lat 70. XX wieku nie łączyły się w żaden sposób z historią kraju, ani tą, 
opowiadaną w szkole, ani tą, którą można było poznać w książkach historycznych czy innych 
narracjach kultury polskiej o przeszłości, dostepnych zarówno w obiegu oficjalnym, jak i 
niezależnym czy emigracyjnym. A mieszkańcy napływowi, którzy osiedlili się tutaj albo po 
1945, albo w latach 70., w związku z powstaniem Fabryki Samochodów Małolitrażowych, nie 
mieli szans zbliżyć się do wiedzy o historycznej tożsamości miasta za pośrednictwem 
opowieści rodzinnych. Ich rodzice, babcie i dziadkowie opowiadali o innych miejscach, gdzie 
indziej były ich rodzinne cmentarze, ich pamięć. 

W przywoływanym tekście z 2016 roku profesor Chojecka zestawia główne przyczyny 
bielsko-bialskich problemów z tożsamością i pamięcią. Zgadzając się na ogół z tym opisem, 
chciałbym jednak zaproponować nieco bardziej dokładne spojrzenie na pojęcię „kresy”. 

Pojęcie to, ujmowane przez Panią Profesor wyłącznie w podszytym sentymentem 
znaczeniu współczesnym, odnoszącym się do „utraconej Atlantydy” wschodnich ziem 
Rzeczypospolitej pierwszej i drugiej, w odniesieniu do Bielska i Białej warto rozumieć w 
sensie o wiele mniej sentymentalnym, a bardziej ofensywnym, jaki to mitotwórcze słowo 
nosiło od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku. Rozróżniano wówczas zarówno kresy 
wschodnie i zachodnie. Autorem tego konceptu był Jan Zachariasiewicz, który w wydanej w 
1860 roku powieści Na kresach,5 nazwał tak ziemie nad Wartą i Notecią. Z biegiem lat 
rozszerzono to pojęcie na Wielkopolskę, Śląsk i Opolszczyznę, a także Kaszuby, Warmię i 
Mazury. A także Śląsk Cieszyński i samo dwumiasto nad Białą, czego dobitnym dowodem jest 
tytuł wydanego przez Zygmunta Lubertowicza w 1936 nakładem miasta Bielska 
przewodnika turystycznego: Bielsko-Biała, kresowe miasta polskie6. 

Pojęcie to było żywo obecne w publicystyce, literaturze i działaniach politycznych 
przed odzyskaniem niepodległości. Troska o polskość na kresach zachodnich to przecież 
zarówno motywacja działaczy Towarzystwa Szkoły Ludowej zakładających w 1989 polską 
szkołę w Białej7, księdza Stojałowskiego, zakładającego oddział „Sokoła”, a w 1902 Dom 

                                                         

5 Zob. Mieczysław Inglot, Obraz polsko-niemieckiego pogranicza w powieści Jana Zachariasiewicza „Na kresach” (1860), [w:] 
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I. Prace dedykowane profesor Switłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław 
Ławski, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 749–760. Wersja cyfrowa: 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8374/1/Pogranicza%2C%20Kresy%2C%20Wsch%C3%B3d%
20a%20idee%20Europy.%20Seria%20I.pdf 

6 Zygmunt Lubertowicz, Bielsko-Biała, kresowe miasta polskie. Krótki zarys historyczny oraz przewodnik turystyczny po 
Beskidzie Śląskim i Małym z mapą szlaków turystycznych, Bielsko 1936. 

7 „Równowagę w pracy Towarzystwa Szkoły Ludowej na wschodzie i na zachodzie, równowagę konieczną ze względu na 
harmonię w rozkładzie sił i środków, utrzymuje Zarząd Główny TSL, który większą część swej energii i zasobów skierował 
na obronę kresów zachodnich. Punkt ciężkości pracy Zarządu Głównego TSL leży w Białej, gdzie utrzymuje on własnymi 
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Polski w Bielsku, jak i Marii Konopnickiej, piszącej w 1908 dedykowany ludowi śląskiemu 
wiersz Rota, opublikowany w Cieszynie z odredakcyjnym przypiskiem: „Wiersz ten napisała 
i przeznaczyła znana poetka umyślnie dla «Gwiazdki Cieszyńskiej», chcąc podnieść ducha 
narodowego w Polakach śląskich przechodzących obecnie ciężkie chwile”8. 

Była to jednak koncepcja nie tylko obronna, ale i ofensywna. Można przekonać się o 
tym, czytając obszerny, ilustrowany artykuł warszawskiego tygodnika „Świat”, opisujący 
„kraik” bielsko-bialski i aktywność, również kulturalną, jego niemieckich mieszkańców. 
Ukryty za inicjałem Ch. korespondent, nieźle zorientowany w lokalnych stosunkach, z 
nieukrywanym podziwem pisał: „Biała-Bielsk[!] tworzy kraik oddzielny, «das Ländchen», 
posiadający jakby własny «narodek». Narodek ten ma swoich dziejopisów, a wszyscy oni 
pracują pilnie, aby współziomkom swym wszczepić mocne przekonanie, że cała ta piękna i 
bogata ziemia w dalekim promieniu powinna stać się kiedyś niemieckiem dziedzictwem. 
[…]”. Po czym wnioskował: „Do dziś jeszcze niemieckość w tych pięknych, bogatych i tak 
ważnych dla naszej narodowej przyszłości stronach, to inteligencja na usługach silnej woli, 
stwarzająca celowy i świadomy wysiłek; polszczyzna – to żywioł, który tamta ujarzmia. 
Chodzi o zawładnięcie tym żywiołem z naszej strony”9 [podkr. JL]. 

Po odzyskaniu niepodległości i ustaleniu granic państwa polskiego, koncepcja kresów 
zachodnich i wschodnich była programem działania kulturowego: ekspansji, polonizacji. 
Widać to wyraźnie w imponującej rozległością i subwencjonowanej przez państwo, 
wspieranej przez wojsko i PKP, działalności objazdowej „Reduty” Juliusza Osterwy. 
Spojrzenie na mapę słynnego objazdu z Księciem Niezłomnym Calderóna/Słowackiego w 
1927 roku, pokazuje kulturotwórczy cel owego przedsięwzięcia. Wagony ze znakiem Reduty 
przemierzały szlaki kolejowe właśnie na kresach wschodnich i zachodnich, by umacniać 
kulturę polską na tych mieszanych narodowościowo terenach. Wydane niedawno zapiski 
Juliusza Osterwy z podróży z 1938 i 1939, kiedy teatr odwiedzał mniej więcej te same miejsca 
co w 1927, można czytać jako rodzaj podróży inspekcyjnej, sprawdzenia, co na polu 
umacniania polskości w Baranowiczach, Łucku, Janowej Dolinie czy… Katowicach, Bielsku i 
Cieszynie wydarzyło się w ciągu minionej dekady. 2 czerwca 1939 zespół Reduty 
prezentował w bielskim teatrze Powrót Przełęckiego Jerzego Zawieyskiego, sequel słynnej 
Przepióreczki Żeromskiego (granej u nas ). Juliusz Osterwa opracował wówczas w swoim 
dzienniczku „Projekt Organizacji Tygodnia Kulturalnego Odpoczynku O.K.O.”, który powinno 
się zorganizować w Bielsku. Miał to być rodzaj multidyscyplinarnego festiwalu, na który 
składałyby się odczyty (o poezji narodowej czyli wieszczach, o sztuce polskiej i o 
regionalizmie), wystawa grafiki polskiej, recytacje utworów (trzech wieszczów plus 

                                                         

środkami gimnazjum realne, seminarium nauczycielskie, szkołę ludową i wydziałową, tudzież szkoły w pobliskich 
Leszczynach i Hałcnowie; stąd posuwa się ku Śląskowi i Morawom, gdzie częściowo sam, częściowo łącznie z Kołami TSL 
organizuje i utrzymuje szkoły ludowe i ochronki” – pisano w 1911 o działaniach TSL na tym terenie. Zob. Marian 
Stępowski, Towarzystwo Szkoły Ludowej. Jak powstało, co zrobiło, do czego dąży (1891–1911), Kraków 1911, s. 38 
[pisownia zmodernizowana].  

8 „Gwiazdka Cieszyńska” 1908 nr 90 (7 listopada 1908). 

9 Ch. „Das Ländchen”, „Świat” (Warszawa) 1909, nr 3. 
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Wyspiański), koncerty utworów Chopina i Moniuszki itp. Adresatami wydarzeń miała być 
młodzież, żołnierze i robotnicy10. 

Obydwa pomysły na Bielsko i Białą, ten z 1909 i ten z 1939 łączy jedno – są programem 
rywalizacji kulturowej z Niemcami i rozpoznaniem polskości miasta jako swoistej tabulae 
rasae, jako miejsca do zapisania nowej treści, terenu do zdobycia. Tu nie ma jeszcze mowy o 
palimpseście jako odczytywaniu zatartych znaczeń (choć „Świat” piętnuje lokalnych 
historyków niemieckich, pastora Rudolfa Temple i Erwina Hanslika, jako nacjonalistycznych 
fałszerców). Jest ofensywne myślenie o pracy kulturalnej – na zachodnich kresach polskości. 

Taki był polski mit o Bielsku i Białej przed 1939 rokiem. 
Katastrofa drugiej wojny światowej i jej konsekwencje zmieniły radykalnie oblicze 

miasta. Wskutek Holokaustu i powojennych deportacji spod Szyndzielni niemal całkowicie 
zniknęła ludność żydowska i niemieckojęzyczna. Wrażenie Jerzego Zitzmana, 
współzałożyciela Banialuki, rodowitego bielszczanina wracającego z wojny w rodzinne 
strony: miasto puste11. Tę pustkę wypełniają dotychczasowi mieszkańcy okolicznych 
miejscowości oraz ludzie, których rodzinne domy zostały na wschodzie, z okrutną ironią 
nazywani w ówczesnej nowomowie repatriantami. Ich wrażenia zapisał, przytaczając 
wspomnienia swego ojca z 1945 roku, Marek Bernacki: 

„Zaraz po przyjeździe do Bielska Bernaccy zamieszkali w przydzielonym przez PUR 
poniemieckim mieszkaniu na pierwszym piętrze eleganckiej, narożnej kamienicy przy ul. 
Grunwaldzkiej i Wyspiańskiego, która sąsiadowała z budynkiem bielskiej Straży Pożarnej. 
[…] Z tamtych czasów mój tata zapamiętał […] dramatyczną próbę pozyskania żeliwnego 
łóżka, które dziadek i babcia próbowali wyciągnąć z opuszczonej kamienicy na rogu 
dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Słowackiego (przydziałowe mieszkanie było co prawda 
przestronne i nowoczesne, ale całkowicie wyczyszczone z mebli). Nagle na ich drodze stanął 
radziecki żandarm i mierząc pepeszą, wypowiedział wolno dwa słowa: „Nie lzja”. Bez słowa 
odnieśli łóżko i wrócili do siebie. Ojciec zapamiętał też, że na znalezionej gdzieś bezpańskiej 
hulajnodze śmigał po okolicznych ulicach”12. 

To sceny jak z filmu o początkach osadnictwa polskiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych, 
a nie z przyjazdu do miasta, które przed wrześniem 1939 było przecież częścią 
Rzeczypospolitej! 

Od tej pory miasto i jego pamięć – wraz z całym opanowanym przez komunistów 
krajem i jego pamięcią – przez 45 lat podlegały szczególnej duchowej obróbce. Przez cały 
okres PRL-u władze prowadziły agresywną politykę historyczną, polegającą nie tylko na 
używaniu cenzury prewencyjnej i metod policyjnych, ale także na swoistej inkulturacji 
komunizmu. Polegało to na przejęciu wybranych elementów tradycyjnej narracji 
patriotycznej (począwszy od nadania dywizji Berlinga imienia Tadeusza Kościuszki), a 
zwłaszcza nacjonalistycznej. Znamienne, że słynne „Jest ONR-u spadkobiercą Partia”13 

                                                         

10 Juliusz Osterwa, Wyprawa maj–czerwiec 1939. „Powrót Przełęckiego” sztuka w 3 aktach Jerzego Zawieyskiego w: Osterwa. 
Dzienniki wypraw 1938–1939, pod red. Andrzeja Kruczyńskiego i Wandy Świątkowskiej, Warszawa 2020, s. 225–226. 

11 Zob. wywiad Jerzego Moskala z Zitzmanem w: Jerzy Zitzman – labirynty wyobraźni . Wystawa scenografii teatralnej. 
Katalog, red. Ewa Pietrzyk przy współpr. Janusza Legonia, Bielsko-Biała 1998. 

12 Marek Bernacki, dz. cyt., s. 13. 

13 Czesław Miłosz, Traktat poetycki, „Kultura” (Paryż), 1956, nr 6, s. 12. 
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Czesław Miłosz napisał u schyłku stalinizmu, na przełomie 1955 i 1956 roku – jeszcze przed 
objęciem pełni władzy przez Gomułkę, za którego rządów wydarzenia marca 1968 roku 
miały się stać najdobitniejszą ilustracją tej opinii. 

Owa inkulturacja, pełniąca często funkcję alibi dla władzy przywiezionej na czołgach, 
znalazła swój wyraz m.in. w decyzjach związanych z odbudową tych a nie innych pomników, 
w nieskutecznym lecz usilnym propagowaniu tzw. obrzędowości świeckiej, a 
najpowszechniej w działaniach związanych z nazwami miejscowości i ulic, co bielszczanie 
pamiętają szczególnie dotkliwie. 

Maria Janion w Niesamowitej słowiańszczyźnie odnosi się do wcześniejszej o ponad 
tysiąc lat inkulturacji chrześcijaństwa w Polsce. Zwraca uwagę, że nie tylko stawiano 
świątynie nowej wiary w dawnych miejscach kultu słowiańskich bóstw, ale i brutalnie 
zacierano ślady dawnej kultury, na skutek czego nie wiemy niemal nic na jej temat – w czym 
upatruje „ważnych przyczyn jakiegoś pęknięcia, jakiegoś poniżenia, jakiejś ułomności 
odczuwanej przez wieki”14. 

Mimo błyskotliwości wywodów Janion, ośmielam się powątpiewać w realny wpływ 
traumy sprzed tysiąclecia na sposób myślenia współczesnych. Za to trauma wywołana przez 
wymazywanie i zakłamywanie przeszłości w drugiej połowie XX-wieku z pewnością była 
ważnym impulsem do kulturowej kontrakcji. Za jej istotne etapy można uznać: konflikt władz 
PRL z Kościołem katolickim wokół rocznicy tysiąclecia chrztu Polski, głośną wystawę 
Polaków portret własny w krakowskim Muzeum Narodowym (1979)15, a przede wszystkim 
ruch kultury niezależnej związany z opozycją demokratyczną i „Solidarnością” – a w jego 
ramach publikacje wypełniające „białe plamy”. Jeśli chodzi o dziedzictwo niemieckie, 
fundamentalne znaczenie miał list biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965) i 
późniejsze działania na tym polu środowiska „Tygodnika Powszechnego”. W odniesieniu do 
dziedzictwa żydowskiego ważne były dwa tomy cenionych pism: podwójny numer 
miesięcznika „Znak” o judaizmie – swoisty elementarz problematyki żydowskiej16 – oraz 
numer monograficzny „Literatury na Świecie” poświęcony Talmudowi17. W kontekście Galicji 
i Śląska Cieszyńskiego warto też pamiętać o bardzo wpływowej w swoim czasie idei Europy 
Środkowej zaproponowanej przez Milana Kunderę18. 

W tej atmosferze kulturalnej pojawiły się w Bielsku-Białej na przełomie lat 80. i 90. 
dwie książki, które dały impuls do późniejszych działań na polu odkrywania wielokulturowej 
przeszłości miasta. Były to: Ewy Chojeckiej Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855–

                                                         

14 Maria Janion, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006, s. 16. 

15 „Pamiętam, że podczas zwiedzania zwróciły moją uwagę dwie sale poświęcone Żydom. Podejrzewam, że nie byłem 
jedynym, który nie rozumiał wtedy, skąd taki wybór” – wspominał po latach Joachim Russek, dyrektor Fundacji Judaica i 
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Zob. Węzeł pamięci! z Joachimem Russkiem rozmawia Marta Duch-Dyngosz, 
„Znak” 2012, nr 6. 

16 „Znak” 1983, nr 2–3. 

17 „Literatura na Świecie” 1987, nr 4. 

18 Milan Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5. Pismo wydawane w 
Paryżu miało miniaturową reedycję krajową w drugim obiegu. 
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193919 oraz – wydany nakładem Urzędu Miejskiego już po przełomie 1989 roku – album 
fotografii z kolekcji Mieczysława Tomiczka, w którym komentarz historyczny i podpisy 
opracował Jerzy Polak przy współpracy Franciszka Jężaka i Piotra Keniga (wszyscy czterej 
tworzyli Komisję Historyczną Parafii pw. Opatrzności Bożej)20. Obydwie książki, bardzo 
rzetelne naukowo i wolne od zniekształcających wiele wcześniejszych publikacji o historii 
miasta politycznych ograniczeń21, odwoływały się do zmysłu wzroku (zwłaszcza bardziej 
luksusowo wydany album), co miało fundamentalne znaczenie – pozwoliło bielszczanom 
nazwać krajobraz, budowle, wśród których żyli. Przez co budziły emocje, tak ważne dla 
funkcjonowania żywej pamięci historycznej. Odkłamując i ożywiając przeszłość, rozpoczęły 
w bielskiej samoświadomości proces (etap?) palimpsestu, rozumianego w sensie ścisłym, 
jako odczytywanie dawnego tekstu, świadomie przez kogoś zatartego, by zapisać nowy. Ów 
proces przebiegał dwutorowo: z jednej strony polegał na odzyskiwaniu faktów, z drugiej – 
na wypełnianiu rzetelnej wiedzy historycznej emocjami, przenoszeniu jej elementów do 
świadomości mieszkańców-niespecjalistów, przekuwaniu w nowoczesny mit miejsca. 

W odniesieniu do faktów za jego symboliczny finał można uznać wydanie monografii 
Bielska-Białej w 2010 roku (choć w odniesieniu do historii kultury najciekawsza jest w tym, 
czego w niej nie ma). Głównym animatorem tego procesu był Wydział Kultury Urzędu Miasta 
jako wydawca „Biblioteki Bielska-Białej”, niezwykle cennej serii wydawniczej zainicjowanej 
w 199322, kiedy kierowała nim Małgorzata Kubica-Bilska. 

Natomiast proces wypełniania wiedzy historycznej emocjami, przetwarzania jej w 
„pamięć zbiorową” czy „historię drugiego stopnia”23, transformowania jej w znany 
mieszkańcom lokalny mit, prowadził od początku lat dziewięćdziesiątych Teatr Polski – 
jedyna instytucja kulturalna działająca w mieście niemal nieprzerwanie od 1890 roku. 
Kulminacją tych działań była premiera sztuki Artura Pałygi Testament Teodora Sixta (prem. 
10 listopada 2006). 

Miałem w tym pewien udział. Rozpoczynając w 1989 pracę w Teatrze Polskim jako 
jednoosobowy (na ogół) dział literacki, dotkliwie odczuwałem fakt, że miasto jest na 
marginesie narodowych i regionalnych narracji, a co za tym idzie, również teatr bielski 
zasłużył zarówno w polskich, jak i w austriackich pracach historycznoteatralnych zaledwie 
na wzmianki. Okolicznościowe publikacje Teatru Polskiego wydawane z okazji kolejnych 
jubileuszy, praktycznie ignorowały okres sprzed 1945 roku. Tylko jeden z moich 
poprzedników, Zdzisław Maria Okuljar (1911–1977), dbał o to, by w niektórych programach 
pojawiały się informacje o międzywojennym życiu teatralnym Bielska, zwłaszcza o 
działaniach Towarzystwa Teatru Polskiego24. W archiwum nie było żadnych dokumentów 

                                                         

19 Ewa Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855–1939, Katowice 1987. 

20 Jerzy Polak, Mieczysław Tomiczek, Bielsko-Biała w starej fotografii, Bielsko-Biała 1991. 

21 Zob. np. Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, red. Henryk Rechowicz, Katowice 1971. 

22 Jerzy Polak, Dom Polski w Bielsku 1902–1952, Bielsko-Biała 1993. W 2002 ukazało się drugie, zmienione wydanie. Lista 
pozostałych tytułów dostępna na: https://bielsko-biala.pl/biblioteka-bielska-bialej 

23 Zob. Ewa Chojecka, Bielsko i Biała – miejsca wielorakich pamięci…, dz. cyt. s. 10. 

24 Zdzisław Maria Okuljar, Teatr polski na ziemiach Śląska Cieszynskiego, [w:] X-lecie Państwowego Teatru Polskiego 
Bielsko-Cieszyn, red. Z. M. Okuljar, Bielsko-Biała 1955. 
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sprzed wojny, nie licząc kopert z grubego papieru ozdobionych „gapą”, w których 
przechowywano zdjęcia z powojennych przedstawień. Irytowały bzdury powtarzane na 
temat miasta i teatru: a to, że budynek secesyjny, a to że miniatura zbudowanego trzy lata 
później teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a to że miasto to – znowu secesyjny – 
„mały Wiedeń”. Źródłem rzetelnej wiedzy o przeszłości miasta były wymienione już wyżej 
książki Chojeckiej i Polaka. Jeśli chodzi o wgląd w przedwojenną przeszłość teatru, 
fundamentalne znaczenie miał artykuł Andrzeja Linerta o Towarzystwie Teatru Polskiego25, 
jego późniejsze prace oraz kilka innych artykułów polskich i niemieckich. Te strzępy 
informacji trzeba było jednak poskładać w jakąś całość, w jakąś opowieść choć trochę spójną. 
Cel był marketingowy – teatr wówczas słabo ogniskował na sobie uwagę mieszkańców. 
Motywacje osobiste wypływały ze wspomnianej wyżej atmosfery duchowej i lektur 
przełomu lat 80. i 90. Realizację nazwałbym dzisiaj pokątnym mitotwórstwem, bo nie stała 
za tym żadna decyzja dyrekcji, zalecenia organów założycielskich czy jakieś szumne 
deklaracje programowe. 

O tym, że w sezonie jubileuszowym teatr obchodzi w istocie dwa jubileusze, 
napisaliśmy po raz pierwszy, nieśmiało, w programie do Barbary Radziwiłłówny w reż. Haliny 
Gryglaszewskiej (prem. 15 marca 1991), gdzie znalazło się kalendarium (bardzo 
niedoskonałe) dziejów teatru w Bielsku i Białej od 1792 roku. Z biegiem lat ta narracja coraz 
bardziej się konkretyzowała, uzupełniana o fakty historyczne i oparte czasem na intuicji, 
czasem hipotetyczne powiązania między nimi. Stawała się mitem o mieście i teatrze. 

Oto podstawowe składniki tej opowieści: 

Bielsko i Biała to miasta pograniczne. Rzeka dzieliła kiedyś Rzeczpospolitą od 
monarchii Habsburgów, później Galicję od Śląska Austriackiego, w niepodległej 
Polsce województwa, a przez wieleset lat diecezje Kościoła katolickiego. Było 
wielonarodowe – z nietypową dla innych polskich miast przewagą ludności 
niemieckojęzycznej. Było wieloreligijne – z nietypową dla większości polskich 
miast liczebnością mieszkańców wyznania ewangelicko-augsburskiego. Bielscy i 
bialscy Żydzi przypominali raczej Franza Kafkę z czeskiej Pragi niż chasydów w 
chałatach. Miasto było bardzo zamożne i nowoczesne – dowodem oświetlenie 
elektryczne w teatrze już od 1890 roku. Pamiętajmy o konfliktach narodowościo-
wych, ale w zakresie kultury nazywajmy je konkurencją. Ważną areną tej 
konkurencji był gmach teatru, w którym stały zespół niemiecki od 1922 
rywalizował z Towarzystwem Teatru Polskiego. Miłośnik sztuki teatru, jeśli był 
wolny od uprzedzeń narodowościowych, na tym korzystał – w Dwudziestoleciu 
mógł oglądać na tej scenie artystów największego formatu: wielkiego aktora 
austriackiego Alexandra Moissi, hebrajskojęzyczną Habimę z Moskwy, która 
przywiozła Dybuka w reż. Wachtangowa czy Redutę Osterwy. O tym, że najwięcej 
polskich przedstawień przyjeżdżało z Katowic, napomykamy tylko mimochodem. 
Po katastrofie II wojny światowej miasto straciło pierwiastek niemiecki i 
żydowski, a teatr stał się polski. Dzisiaj to przedwojenne dziedzictwo, bez względu 
na to, do której przynależało kultury, traktujemy jako bogactwo, wyzwanie i rodzaj 
zobowiązania. 

                                                         

25 Andrzej Linert, Towarzystwo Teatru Polskiego w Bielsku, „Zaranie Śląskie” 1980, z. 1. 
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Jak widać, ta opowieść, kolportowana w różnych moich tekstach26, ale głównie 
anonimowo w niezliczonych drukach reklamowych teatru czy przekazywana w sprzyjającej 
mitotwórstwu formie ustnej (podczas oprowadzania wycieczek za kulisy), w zasadzie 
odpowiadała prawdzie27, choć spychała na drugi plan kwestie konfliktowe (jak choćby 
programowy antysemityzm Stojałowskiego, pogrom w 193728 czy działalność bielskich 
nazistów). Wynikający z podstawowego założenia – zastąpienia dyskursu nacjonalistycznego 
hipotezą dialogu kultur (choćby nie zawsze przyjaznego) – konstrukt idealnego 
bielskiego widza, który umiał wznieść się ponad podziały i z tego korzystał, pozostaje nadal 
do udowodnienia. Jak dotąd jedynym pewnym kandydatem jest Karl Guttman, bielski Żyd, 
absolwent wiedeńskiej szkoły teatralnej Maxa Reinhardta, aktor w niemieckim zespole 
bielskiego teatru, w czasie wojny grający w polskim Teatrze II Korpusu gestapowca w Tu jest 
Polska Herminii Naglerowej, a potem w Palestynie współtworzący hebrajskojęzyczny teatr 
Kameri. Po latach Guttman zrealizował na naszej scenie Dzień, w którym porwano papieża – 
ale nie zapytałem go wówczas, co oglądał w dzieciństwie i młodości. 

Na tak przygotowany grunt trafił pomysł Roberta Talarczyka, by ogłosić konkurs na 
sztukę o Bielsku-Białej. Oznajmił mi to w pierwszej rozmowie po objęciu stanowiska, 
niewiele jeszcze wiedząc o specyfice miasta. Nowy dyrektor był wtedy po sukcesie 
przedstawienia Cholonek w Teatrze Korez (2004) i znał z doświadczenia artystyczną nośność 
tematów związanych z tożsamością górnośląską (Cholonek jest grany do dzisiaj, już ponad 
650 razy). Z kolei zwycięzca konkursu, Artur Pałyga miał za sobą reportaż-palimpsest: 
książkę Kołchoz im. Adama Mickiewicza (2005), w której wędrował po Łukaszenkowskiej 
Białorusi, odwiedzając miejsca znane każdemu Polakowi z biografii poety. 

Jeśli porównać treść sztuki Testament Teodora Sixta29 z zarysowanym powyżej 
pokątnie tworzonym mitem, łatwo zauważyć, na czym polegała rewelacyjność pracy Pałygi. 
Napisał rzeczywisty bielsko-bialski palimpsest. Rodzącej się od ponad dekady nowoczesnej 

                                                         

26 Dla przykładu zob.: Janusz Legoń, Pół wieku bielskiej sceny, Bielsko-Biała 1995, wersja cyfrowa na: 
http://encyklopediateatru.pl/ksiazka/528/pol-wieku-bielskiej-sceny-wybor-recenzji-teatralnych-z-lat-19451995; tenże: 
Puzyna przed śmiercią Stalina, „Dialog” 2006, nr 5-6; tegoż, Teatr Polski w Bielsku-Białej. Zdradzamy wszystkie jego sekrety, 
wyborcza.pl, 2 października 2015, https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,18948866,teatr-polski-w-
bielsku-bialej-zdradzamy-wszystkie-jego-sekrety.html; audycja Mówionej Encyklopedii Teatru Polskiego (Program II PR, 
30 września 2015, https://www.mixcloud.com/instytuttteatralny/30-wrze%C5%9Bnia-teatr-w-bielsku-bia%C5%82ej/); 
tegoż, Tajemniczy pan Blum, „Relacje-Interpretacje” 2018 nr 3, wersja cyfrowa na: 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350445/edition/331161; ponadto wiele programów teatralnych Teatru 
Polskiego. Tytułem ciekawostki zwracam uwagę na dwa teksty opublikowane po katalońsku: Gloria Montero, Visita al 
„centro del mundo“. „Frida K.” an el Teatr Polski oraz Entrevista con Janusz Legoń, „Assaig de teatre: revista de l’Associació 
d’Investigació i Experimentació Teatral”, num. 70, Barcelona 2008, wersja cyfrowa na: 
https://raco.cat/index.php/AssaigTeatre/issue/view/11709. 

27 Por. Ewa Chojecka, dz.cyt, s. 12–15. 

28 Por. Zofia Trębacz, „Tłum jak oszalały pędził ulicą…”. Pogrom w Bielsku-Białej, wrzesień 1937 r., [w:] Pogromy Żydów 
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 2, Studia przypadków (do 1939 roku) ; Studia przypadków (do 1939 roku), 
Warszawa 2019, s. 429–447. Wersja cyfrowa: 
https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/165817/edition/133867/content 

29 Por. Magdalena Legendź, Teatralna dramatyzacja przeszłości miasta w bielskiej realizacji „Testamentu Teodora Sixta” i 
innych sztuk Artura Pałygi, [w:] Czytanie Miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, t. 1. Literackie Bielsko-Biała. 
Teksty o tematyce literaturoznawczej, red. Marek Bernacki i Angelika Matuszek, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2020, s. 219-236. Wersja cyfrowa: 
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/501468/edition/470076/content 

https://www.mixcloud.com/instytuttteatralny/30-wrze%C5%9Bnia-teatr-w-bielsku-bia%C5%82ej/
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350445/edition/331161
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opowieści o mieści dodał poetyckiego rozmachu, wypełnił coraz pełniejsze informacje o 
przeszłości miasta emocjami. Co więcej – dodał do tej opowieści nowe wątki, takie jak przede 
wszystkim kwestię wzrostu i upadku przemysłu włókienniczego, problematykę robotniczą – 
w tym kwestię kobiet (tematy te do dzisiaj nie zostały podjęte przez badaczy przeszłości 
miasta w wystarczającym stopniu). Dzięki sile samej sztuki, ale także za sprawą debat i 
różnorodnych działań parateatralnych, teatr uczynił z tej opowieści własność publiczną, a 
sam przez kilka kolejnych lat stał się forum otwartych dyskusji o ważnych sprawach. 

Zorganizowany jeszcze przed premierą cykl spotkań „Tajemnice Bielska i Białej“ 
(goście: historycy Jerzy Polak i Piotr Kenig, ponadto Tomasz Kurpierz z katowickiego IPN 
mówiący o podziemiu niepodległościowym oraz grono opozycjonistów z okresu stanu 
wojennego, w tym m.in. Grażyna Staniszewska i Janusz Okrzesik30) wprowadził po raz 
pierwszy debatę do arsenału teatralnych sposobów kontaktu z widzami. Ich podstawowym 
założeniem było to, żeby nigdy nie nosiły charakteru perswazyjnego, promującego określony 
punkt widzenia. Miały prezentować różne stanowiska, aby zachęcać widzów do wyrobienia 
własnego zdania, a nawet ośmielić do zaprezentowania go publicznie. Po premierze Sixta 
odbyło się m.in. spotkanie z udziałem Michała Smolorza, katowickiego publicysty 
sympatyzującego z autonomistami (atakował Talarczyka za „zdradę Górnego Śląska”). 
Gośćmi debat po Żydzie byli m.in. socjolog Ireneusz Krzemiński czy filozof Jan Hertrich-
Woleński. Natomiast w burzliwych debatach panelowych po Miłości w Königshutte Villquista 
brali udział m.in. obok Polaka, Okrzesika i Staniszewskiej eksperci o tak odmiennych 
poglądach jak Jerzy Gorzelik (przywódca Ruchu Autonomii Śląska) i Zygmunt Woźniczka 
(obecnie dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego)31.  

Rozpowszechnianiu bielskiego mitu służyły też nowatorskie formy upowszechniania 
wiedzy o przeszłości teatru i miasta. Spotkania z cyklu Fabryka Sensacji Jacka Proszyka były 
nie tyle zwykłymi odczytami, ile autorską formą atrakcyjnego widowiska, wzorowaną nieco 
na telewizyjnych programach Bogusława Wołoszańskiego Sensacje XX wieku, z użyciem 
kostiumów, rekwizytów i projekcji (ostatnio Fabryka została wznowiona z udziałem, obok 
Proszyka, także Jacka Kachla). Oprowadzanie po teatrze – chleb powszedni każdego teatru 
działającego w zabytkowym gmachu – po remoncie sali widowiskowej zostało uzupełnione 
o atrakcyjną formę parateatralną zapoczątkowaną przez wydarzenie Sen nocy bielskiej 
(prem. 17 grudnia 2008, później powtarzane kilkakrotnie w modyfikowanej postaci i pod 
zmienianym tytułem). Było to zwiedzanie w formie widowiska site specific, którego 
„bohaterami” były teatr i miasto. Tworząc pierwszy scenariusz, za model formalny przyjąłem 
Tamarę Krizanca: trzy grupy widzów równocześnie odwiedzały różne miejsca gmachu przy 
ul. 1 Maja 1, przemieszczając się na znak swoich przewodników. Na poszczególnych stacjach 
(kulisy, galeria, foyer, II balkon) czekali na nich „prelegenci”, którzy mieli zadany temat 
(związany z przeszłością miasta i teatru) oraz ograniczony do kwadransa czas na swobodną 
wypowiedź. Po odwiedzeniu wszystkich miejsc, grupy spotykały się na widowni, wspólnie 

                                                         

30 Zob. Ewa Furtak, Bielscy opozycjoniści przy okrągłych stolikach, 
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,4183253.html, publikacja 28 maja 2007. Tekst dostępny również na: 
https://www.mpolska24.pl/post/1712/bielscy-opozycjonisci-przy-okraglych-stolikach 

31 Relacja z jednej z nich: Ewa Furtak, Konflikt o spektakl, „Gazeta Wyborcza – Katowice” nr 103 z 4 maja 2012. Wersja 
cyfrowa: http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138618/konflikt-o-spektakl; zob. tam też wątek tematyczny Burza wokół 
bielskiego spektaklu „Miłość w Königshütte. 
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wysłuchiwały ostatniej opowieści, po czym opuszczały gmach przez piwnice, zjeżdżając do 
podziemi teatru na platformie zapadni prosceniowej32. 

W odróżnieniu od debat, które były dostępne bezpłatnie, zarówno na Fabrykę Sensacji, 
jak i na Sen nocy bielskiej oraz pochodne teatr sprzedawał bilety, co pozwalało na opłacenie 
honorariów występujących osób. Ani premiera Testamentu Teodora Sixta, ani powiązane z 
nią działania edukacyjne nie były bowiem realizacją jakiegoś grantu czy specjalnego 
programu zleconego przez władze miasta, musiały sfinansować się same33.  Co więcej, 
Testament Teodora Sixta była to jedyna od 1989 roku sztuka, której treść ratusz chciał poznać 
jeszcze przed premierą (szczęśliwie obyło się bez ingerencji). 

W taki właśnie sposób Teatr Polski stał się wysokowydajną machiną do wytwarzania 
lokalnego mitu. Początkowe efekty były bardzo satysfakcjonujące. Nie będzie chyba przesadą 
stwierdzenie, że wytworzyliśmy modę na znajomość przeszłości Bielska-Białej. Oczywiście 
nie robiliśmy tego sami; nie zapominajmy, że równocześnie państwo Ćwikowscy wydawali 
kolejne albumy pocztówek, Biblioteka Bielska-Białej wzbogacała się o kolejne tomy, w tym 
bestsellerowe wspomnienia bielszczan itd., ale chyba działania sceny z ul. 1 Maja 1 miały 
najsilniejszy rezonans społeczny.  

Stworzona pierwotnie na potrzeby marketingu jednej instytucji narracja o mieście 
zaczęła żyć własnym życiem. I w nieuchronny sposób upraszczać się, banalizować i 
lukrować przez co, niestety, oddalać od faktów.  

Pierwotny kształt tej opowieści był palimpsestem i reakcją na dominujące wcześniej 
narracje, które zapominały o wielokulturowej przeszłości, a jeśli już się do niej odnosiły, to 
w duchu nacjonalistycznym akcentowały konflikt jako wojnę na śmierć i życie oraz 
instrumentalizowały kulturę jako oręż.  

Stan dzisiejszy symbolizują dwa znamienne przykłady – a jakże, z bliskiej mi dziedziny 
teatru. Obchodząc niedawno stutrzydziestolecie gmachu, Teatr Polski „zapomniał”, że to 
równocześnie 75. rocznica powołania stałej polskiej sceny zawodowej w Bielsku – do czego 
odwołał się jedynie prezydent miasta Jarosław Klimaszewski w okolicznościowym 
przemówieniu. Z kolei teatr Banialuka, w przygotowanym na rocznicę połączenia Bielska i 
Białej przedstawieniu Czasowątki, obfitujący w konflikty okres Dwudziestolecia 
międzywojennego skwitował abstrakcyjną sceną zatytułowaną ogólnikowo „Wielokultu-
rowość”. W ten sposób jedni i drudzy sprzeniewierzyli się pamięci swoich wielkich 
poprzedników z Towarzystwa Teatru Polskiego, którzy w czasie okupacji zapłacili 
prześladowaniami za pracę nad budową polskiego życia teatralnego w mieście. Jednak to nie 
bielskie teatry są liderami w procederze lukrowania bielskiej pamięci. Wydaje się, że w tym 
dziele przodują media, skupiające się wyłącznie na ciekawostkach. 

 

                                                         

32 Zob. fotoreportaż na: http://akpg.bielsko.pl/Galerie/460_sen_nocy_bielskiej. W pierwszej wersji prelegentami byli: 
aktorzy Jadwiga Grygierczyk i Kazimierz Czapla, Małgorzata Kozłowska i Jan Picheta – dziennikarz i poeta, Marek 
Michalski i Andrzej Żeromski – maszyniści, Janusz Legoń. Końcowa prelekcja należała do Jacka Proszyka. Przewodniczką 
grupy była m.in. Irena Świtalska. 

33 Budżety obydwu bielskich teatrów od lat należą do najniższych w Polsce w swoich kategoriach, w odniesieniu do miast 
porównywalnej wielkości. Zob. dane w kolejnych wydaniach rocznika Teatr w Polsce, wydawanego przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
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Apeluję do badaczy i ludzi kultury: najwyższy czas na rewizję bielskiego mitu lokalnego 
– z jednej strony, a z drugiej – na uzupełnianie go o zjawiska powojenne. Wymaga to jednak 
niejakiej odwagi34. Rzetelne opisywanie lokalnej tożsamości, igranie z nią, może być 
atrakcyjne artystycznie, ale dobrze pamiętam, jak po premierze Miłości w Königshütte kibice 
BKS-u postanowili po drodze na mecz zatrzymać się przed teatrem, by skandować „Bielsko 
to nie Śląsk!”. Niestety, drodzy fani futbolu, jednak Śląsk. Co gorsza – Cieszyński. A jako 
Bielsko-Biała to również Małopolska... 

 
 
Wystąpienie na interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: 
historia – kultura – sztuka” organizowanej przez Wydział Humanistyczno-
Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej i Bielsko-Bialskie 
Towarzystwo Historyczne” 13 października 2021 w Sali Sesyjnej Ratusza 
w Bielsku-Białej 

                                                         

34 Zob. KLM [Łukasz Klimaniec], Poseł Pięta: Zwolnić dyrektora Teatru Polskiego za antypolskie hece!, „Dziennik Zachodni” z 
24 kwietnia 2012, wersja cyfrowa: http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138107/bielsko-biala-posel-pieta-zwolnic-
dyrektora-teatru-polskiego oraz Łukasz Klimaniec, Miłość w Königshütte: PiS straszy w teatrze bagnetami autonomii, 
„Polska Dziennik Zachodni online”, 25 kwietnia 2012, wersja cyfrowa: 
http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138175/milosc-w-knigshtte-pis-straszy-w-teatrze-bagnetami-autonomii. 
Bezprecedensowy atak Stanisława Pięty i wygrażanie Ślązakom „żelazem” nie spotkało się, o ile wiem, z publicznym 
sprzeciwem żadnego z ówczesnych bielskich radnych. A prezydent miasta Jacek Krywult, który dotąd powstrzymywał się 
od zajęcia jednoznacznego stanowiska w awanturze wokół spektaklu, nadspodziewanie konsekwentnie szanując 
autonomię sztuki, rzeczywiście na dzień przed wystąpieniem posła wystosował do dyrekcji teatru list, w którym zażądał 
wyjaśnień, m.in. dlaczego wystawiliśmy sztukę, której akcja nie dzieje się w Bielsku-Białej, dlaczego wśród zaproszonych 
gości na premierze były osoby spoza miasta i dlaczego na kolejne przedstawienia kupują bilety widzowie z innych miast 
woj. śląskiego itp. Było bodaj 15 podobnych „zarzutów”. Mieliśmy zabawę, odpowiadając – nie pamiętam już, czy 
odważyliśmy się w końcu zadać w pisemnej odpowiedzi narzucające się pytanie: czy można wystawić w Bielsku-Białej 
Wesele, skoro rozgrywa się w Bronowicach? W ten sposób prezydent Bielska-Białej przeszedł do historii teatru polskiego 
(małymi literami) tym kuriozalnym tekstem, a nie jako promotor zakończenia trwającego niemal dwie dekady remontu 
gmachu teatralnego, który przyniósł imponujące efekty. Dodajmy na marginesie, że wśród więźniów obozu „Zgoda” w 
Świętochłowicach, którego dotyczyła sztuka, były również osoby z Bielska i okolic.  

http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138107/bielsko-biala-posel-pieta-zwolnic-dyrektora-teatru-polskiego
http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138107/bielsko-biala-posel-pieta-zwolnic-dyrektora-teatru-polskiego
http://encyklopediateatru.pl/artykuly/138175/milosc-w-knigshtte-pis-straszy-w-teatrze-bagnetami-autonomii

