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Renata Jochymek, Tomasz Stępień

Mała ojczyzna

W Imieniu Pańskim Amen! Wszystko, co na piśmie sporządzono, to
lepiej utrzyma się w pamięci ludzkiej. Dlatego niechaj będzie wiadome
wszystkim i każdemu, który ten niniejszy list obaczy , że My M i e c z y -
s ł a w, z Bożej Łaski Książę na Cieszynie i Pan na Oświęcimiu, zważyw-
szy niedostatek Naszych wiernych Obywateli Naszego  B y l s k a, cier-
piących z  przyczyny braku  drewna,  oddaliśmy  im niewyrąbany  l a s
p r z y  Mikuszowicach położony cale aż do granic wsi K e m n i c e, ten-
że zupełnie wolny od wszystkich czynszów, danin i usług, które Nam
się zawsze należały, na ich własne dziedziczne posiadanie.  W dowód
tego wygotowanie pod naszą  pieczęcią.  – Data Bylsko, trzeciego dnia
w miesiącu czerwcu w tysiąc trzechsetnym i dwunastym roku1. 

Towarzystwo nasze,  poprzez swoich  misjonarzy,  doświadczyło na
pograniczu Polski i Śląska wielorakiej,  szczególnej łaskawości Boskiej.
Ten sam bowiem los,  który stał  się udziałem innych mężów apostol-
skich w początkach zakładania domów zakonnych przez nasze Towa-
rzystwo, dotknął także i naszych ojców, przybyłych do Białej, co będzie
coraz bardziej widoczne z upływem czasu. Biała była dawniej niedużą
wioską,  teraz zaś  dzięki wstawienictwu najszlachetniejszego i  najczci-
godniejszego Zygmunta Rybińskiego, wojewody chełmińskiego,  sta-
rosty lipnickiego, wiślickiego et cetera, została przez najaśniejszego kró-
la  Polski,  Augusta II  podniesiona  do  godności  miasta  i  obdarowana
licznymi przywilejami.  Leży ona na pograniczu Śląska.  Mogłaby być
uważana za przedmieście pogranicznego miasta śląskiego, Bielska, po-

1 Cyt za: J. Zahradnik, Zarys dziejów miasta Bielska, Bielsko 1936, s.15. 
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łożonego nad rzeczką Biała, która oddziela Polskę od Śląska, od której
osada bierze swoją  nazwę.  Powstanie swe zawdzięcza najszlachetniej-
szemu panu Piotrowi Komorowskiemu, który wykupiwszy od 8 kmieci
z Lipnika ziemie orne, rozciągające się aż do rzeki Biała, najpierw posta-
wił dwór, a następnie kilka chat dla hajduków. Ci mieli stanowić przede
wszystkim ochronę przed napadami rzezimieszków. Po śmierci Piotra
Komorowskiego  jego  spadkobiercy  siłą  zmusili  owych  hajduków do
pracy na roli.  W tej sytuacji wszyscy hajducy, jako że czuli wstręt do
pracy na roli, sprzedali swe domostwa uciekinierom z Moraw, którzy
przybyli tu bardzo licznie jako odstępcy od naszej wiary katolickiej.

Przybysze ci wraz z upływem czasu powiększyli i umocnili swoje do-
mostwa,  a  wsparci  pomocą  pieniężną  stworzyli  azyl  dla  heretyków.
Gdy liczba ludności z dnia na dzień coraz bardziej powiększała się, wy-
rastało coraz więcej kąkolu w Winnicy Pańskiej...2 

Skoro tylko wyrok odczytany został  publicznie w języku łacińskim
w obecności  magistratu,  mieszkańców  Białej  i  przedmieścia,  Żydów
i adwokatów obu stron, pytali obecni żydowscy arendarze swojego rad-
cę prawnego i adwokata Frankowskiego, o czym orzeka wyrok. „Trzy-
majcie  pyski!  odpowiedział,  albowiem wyrok mówił,  że Żydzi  zaraz
w obecności komisji, wszyscy bez wyjątku mają być natychmiast wyru-
gowani. A ponieważ mieszczanie już uprzednio od swoich adwokatów
o tym się dowiedzieli, to zaraz po przeczytaniu wyroku mieli uważać,
kiedy Żydzi będą wychodzić z ratusza, by ich zatrzymać i i doprowa-
dzić do aresztu. Żydowscy arendarze szynków wraz ze stałym wygna-
niem w areszt zostali posadzeni, aż do załatwienia swoich kar zaległych
magistratowi.  Tymczasem  inni  mieszczanie  napadają  na  te  domy,
w których znajdowali się Żydzi. Pozostali Żydzi zostali wyrzuceni z do-
mów z całym swoim dobytkiem. Ogrodzenie żydowskiego cmentarza
składało się z 60 dębowych słupów zaopatrzonych w daszek, i za każdy
pojedyńczy  słup  musieli  Żydzi  płacić  Czestergiemu  jednego  dukata,
a za każdy gont znajdujący się w daszku 18 krajcarów. Ogrodzenie to
całkiem zostało rozerwane, a wszystkie kamienie usunięte,  by po nich
nie mógł pozostać żaden ślad. To wszystko stało się w ciągu 2 godzin.
Z tych kamieni jeden znajduje się jeszcze przed drzwiami zmarłego Jana
Hofmana, gdzie dziś tokarz Fusek (między mydlarzem Cyranką i kup-
cem Woydeckim z Bielska),  drugi znajduje się pod podcieniem przed

2 Historia Misji Towarzystwa Jezusowego w Białej, oprac. i wyd. I. Panic i J. Polak, Biel-
sko-Biała 1996, s. 25. 
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domem, kiedyś  Tomasza Wencelisa,  potem Jana Rezińskiego,  obecnie
Jana Königa. Od tego czasu zabroniono Żydom w mieście Biała przeby-
wać lub pozostać3. 

Gdyśmy przyjechali do Dziedzic i wysiedli z pociągu, dowiedzieliśmy
się,  że w Bielsku Niemcy robią  awantury. Pomimo tego pojechaliśmy
wszyscy. Gdyśmy wysiedli w Bielsku zobaczyliśmy niemieckie zgraje
na drodze do Bielska  (t.j. do centrum miasta)  i kilku policjantów. Gdy
nas zgraja zobaczyła, zaczęła świstać, wyć i coś krzyczeć, lecz że tego
wilczego języka nie rozumiem, więc nie wiem, co krzyczeli. My jednak
szli pomiędzy te zgraje odważnie. Na czele drużyny szedł p. Bruno Lo-
wenfeld, dziedzic z Chrzanowa. Gdyśmy weszli w pomiędzy niemiecką
zgraję, Niemcy wokół nas zrobili taki ścisk, żeśmy się ruszyć nie mogli.
Niemcy świstali i wyli nad nami, robiąc piekielny hałas, przy czym pluli
na nas. Mnie przypomniały się odczytywane opisy o walkach dzikich
ludożerców, którzy takim samym jak Niemcy w Bielsku sposobem roz-
poczynają walkę. Nie mogąc się ruszyć, zatrzymaliśmy się nieco a koło
mojej  głowy  przeleciało 2  kamienie  i  kilka  brył  błota  rzucone  przez
Niemców. [...]  Mieliśmy więc sposobność  poznać  liberalno-niemiecko-
-żydowską cywilizację, wziętą wprost od dzikich ludożerców wysp au-
stralijskich. Całe to postępowanie Niemców w Bielsku powinno  otwo-
rzyć  oczy wszystkim Polakom i Słowianom, że największymi i najzaw-
ziętszymi wrogami naszymi są Niemcy. [...]4 

Z Niemcami miałem ciągłe trudności, a co najkomiczniejsze, odzidzi-
czyłem polskie krzesło burmistrzowskie [burmistrza Bielska] po Doelin-
gerze, Polaku, kawalerze Virtuti Militarii, który walczył i zginął za Pol-
skę.  Wrogimi Niemcami  byli:  Jankowski  herbu  Junosza,  Strzygowski
herbu Gozdawa i Huciński. Byli to potomkowie konfederatów barskich,
którzy po upadku Częstochowy schronili się na Śląsku i tu osiedli. Byli
oni stuprocentowymi Niemcami, a ich spolszczenie, w przeciwieństwie
do  Niemców  germańskiego  pochodzenia,  było  zupełnie  niemożliwe.
Wówczas gdy Niemcy nasłani przez Austrię często już w drugim poko-
leniu najzupełniej wynaradawiali się, nie mówiąc o mieszczanach osia-
dłych przed wiekami, Strzygowscy i Jankowscy służyli wiernie Austrii
a potem Hitlerowi5.

3 Cyt. za: Ze starych kronik parafialnych, oprac. J. Polak, Bielsko-Biała 1990, s. 21.
4 Cyt. za. J. Polak, Dom Polski w Bielsku 1902–1952, Bielsko-Biała 2002.
5 L. Bastgen, Wspomnienia niespokojnego ducha, [w:] W zwierciadle czasu..., dz. cyt., s. 70.
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Przywołane  na  wstępie  cytaty  „tekstów  historii”  wprowadzają
w problematykę zamieszczonych w piśmie artykułów, esejów, szkiców,
impresji  literackich  i  wspomnień.  Numer  „Świata  i  Słowa”,  który
przedstawimy Czytelnikom, ma bowiem charakter  szczególny.  Doty-
czy przede wszystkim (tak ułożyły się teksty) „małej ojczyzny” nie jako
metaforycznej kategorii opisu różnorodnych lokalnych przestrzeni kul-
turowych, ale konkretnego „tu” – teraz i wczoraj: obszaru Bielska-Białej
oraz bliższych i dalszych okolic dwumiasta. To „mała ojczyzna” kole-
gium redakcyjnego pisma, znacznej części jego czytelników i przyjaciół,
oraz instytucji wspierających nasz półrocznik finansowo (kiedyś Aka-
demia  Techniczno-Humanistyczna  i  Instytut  Teologiczny,  obecnie
Książnica Beskidzka i Urząd Miasta Bielska-Białej). 

W tekstach tego tomu dyskurs naukowy przeplata się z reportażem
i elementami publicystyki  oraz narracją wspomnieniową,  re-konstru-
ując  ułomki  palimpsestu  kulturowego  Bielska-Białej  i  Podbeskidzia.
Podbeskidzie – ta niepoprawna historycznie i  politycznie nazwa, lin-
gwistyczny ślad po świetności województwa bielsko-bialskiego – zako-
rzeniła się dość mocno w uzusie językowym i świadomości mieszkań-
ców podgórskiego pogranicza Śląska i Małopolski. 

Bielsko-Biała (podobnie jak Żywiec i Cieszyn) to specyficzny i od-
rębny  obszar  kulturowy.  Dwójmiasto,  rozdzielone  rzeką,  położone
między doliną i górami, na granicy Śląska i Małopolski. Wpisane histo-
rycznie w kulturę polską, niemiecką, czeską i żydowską; w katolicyzm,
protestantyzm i  judaizm.  Zgodna  współpraca,  dialog  i  zrozumienie
oraz ostre konflikty społeczne, polityczne i religijne, przejawy nietole-
rancji  i  wykluczania  splatają  się  w historycznej  przeszłości  regionu.
Bielsko-Biała  –  to  miasto-hybryda,  zawierające  w sobie  przestrzenie
kulturowe góralskiej wioski, średniowiecznego organizmu miejskiego,
XIX-wiecznego miasta przemysłowego i  regionalnej  mikrometropolii.
Miasto,  które  wchłania  okoliczne  wioski  i  jest  zarazem rozpraszane
przez  okrążające  je  supermarkety.  Miasto  tranzytowe,  usytuowane
w Euroregionie Beskidy (Polska, Czechy, Słowacja); miasto postsocjali-
styczne i postprzemysłowe, które próbuje budować  swoją nową – lo-
kalną  i  europejską  –  tożsamość.  Wszystko  to  odnosi  się  również
w znacznej  mierze  do  Cieszyna  i  obszaru,  którego  historię  opisał
w swojej Chronografii albo Dziejopisie Żywieckim Andrzej Komoniecki.
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Palimpsestowość regionu Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna wynika
zatem z ich wielorakiej pograniczności – geograficznej i geopolitycznej,
religijnej, kulturowej. Tę różnorodność i transgresyjność, która formuje
odpominaną tożsamość  regionalną próbują opisać  zamieszczone tutaj
prace  naukowe,  szkice,  eseje i  wspomnienia.  Zamieściliśmy również
teksty dotyczące nieco odleglejszych od Beskidów „małych ojczyzn” –
realnych i kreowanych w literaturze. 

Większość  zamieszczonych  w  numerze  recenzji  powiązana  jest
również z naszą „małą ojczyzną” – poprzez tematykę recenzowanych
tekstów czy też  osoby autorów,  które starają  się  pokazać  beskidzką
urodę  krajobrazu i  szlachetny upór mieszkańców,  wytrwale tworzą-
cych niezwykłą historię i kulturę tego regionu. 

Jako pierwszy te cechy wskazuje  Daniel Kadłubiec,  uwypuklając
w postępowaniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego głębokie przeko-
nanie,  że droga ku nowoczesności nie prowadzi przez  wyzbycie się
tożsamości, ale przez jej stałe ugruntowywanie. Stąd na Podbeskidziu
takie umiłowanie nauki, kultury i tradycji. 

O ważności dla mieszkańców naszej małej ojczyzny biskupiego pa-
sterzowania  i  niezwykłej  pielgrzymki  papieża  Jana Pawła  II  w 1995
roku napisał ks. Tadeusz Borutka. Autor wspomniał o apelu Ojca Świę-
tego, by nie gasić sumienia oraz o bielskich korzeniach Karola Wojtyły
i lekarskiej ofierze życia Edmunda Wojtyły w bielskim szpitalu. 

Kalwiński  epizod  wilamowickiej  parafii  oraz jej  proboszcza  Jana
Zdziechowskiego opisał Jan Rodak. Biografię tego kapłana autor  pod-
sumował następująco: odniósł sukces, ale w efekcie dobrowolnie opuścił
Wilamowice, by przenieść się do sąsiednich Pisarzowic. 

Biografię bielszczanina żydowskiego pochodzenia, Samuela Joachi-
ma Halberstamma zaprezentował Jacek Proszyk, który przypomniał, że
manuskrypty zbierane przez Halberstamma są obecnie uznane za naj-
cenniejsze i znajdują się w trzech najważniejszych bibliotekach juda-
ików na świecie. Sam Samuel Halberstamm w 1890 roku opublikował
kompletny katalog manuskryptów znajdujących się w jego księgozbiorze,
czyli  niebagatelną  ilość  411 pozycji,  którą zatytułował  Kehilat Szlomo.
U schyłku XIX wieku Halberstramm stał się jedną  z  najważniejszych
postaci hebrajskiej publicystyki w Wiedniu. Aktywnie uczestniczył też
w życiu naukowym, biorąc udział w wielu ważniejszych sporach na-
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ukowych drugiej połowy XIX wieku. Był założycielem, jednym z dy-
rektorów oraz najważniejszym sponsorem towarzystwa i  wydawnic-
twa „Mekice  Nirdamim” (hebr.  Budzący Uśpionych),  gdzie  czasami
również drukował swoje prace. 

Niezwykłe są również interpretacje zawartości „Gwiazdki Cieszyń-
skiej” o Bielsku. Z artykułu Jerzego Polaka dowiadujemy się, jakie spra-
wy nurtowały bielszczan prawie sto lat wcześniej. Są również sygnały
nacjonalizmu niemieckiego i  promowania polskości przez  mieszkań-
ców Podbeskidzia.  Dopełnieniem tego artykułu jest tekst Anety Bąk,
która okiem socjologa ocenia obecne marzenia i rzeczywistość  miesz-
kańców Bielska. 

Ważne dla obrazu całości są dwa zamieszczone obok artykuły: Je-
rzego Szermańskiego o życiu kulturalnym Bystrej  i  Jerzego Gawlasa
o przyszłości  Bielska.  Ten  znawca  mechanizmów  planowania  prze-
strzennego Podbeskidzia wskazuje na możliwości i dynamiczny rozwój
Bielska poprzez m. in. tworzenie infrastruktury. 

Spośród prawie czterdziestu zamieszczonych w tomie tekstów, in-
spirujące w założeniu miało być spojrzenie na rozwój kulturalny naszej
małej  ojczyzny.  Na ten temat wypowiedziały się  autorytety kreujące
w świadomości Podbeskidzia wizerunek twórczego, oryginalnego śro-
dowiska artystycznego. O środowisku plastycznym naszego regionu –
od 1945 do 2000 roku napisała Agata Smalcerz, osoba w tym najbar-
dziej zorientowana z racji pełnionej funkcji dyrektora BWA oraz wła-
snych zamiłowań plastycznych i współtworzenia środowiska artystycz-
nego  Podbeskidzia.  Dzięki  determinacji  dyrektor  Smalcerz  wydano
wiele opracowań  albumowych o „naszych” artystach a bielska BWA
stała się jedną z kilku wiodących instytucji kultury w Polsce. 

O sakralnej architekturze drewnianej opowiedział Marek Bernacki,
równocześnie  przybliżając  czytelnikowi  historię  Kościoła.  Do  głosu
przyłączyła się Agnieszka Pollak, wspominając historię zawartą we fres-
kach najstarszego murowanego kościoła pw. św. Stanisława w Starym
Bielsku. Freski stały się inspiracją do napisania przez Józefa Argasiń-
skiego Misterium..., które z wielkim powodzeniem jest obecnie prezen-
towane na różnych przeglądach teatralnych. O tym interesującym wi-
dowisku i samym utworze napisała Renata Jochymek. 
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O dwóch niezwykle ciekawych wydarzeniach teatralnych ostatnie-
go  sezonu,  które rozegrały się  w bielskim Teatrze  Polskim,  przypo-
mniał Stanisław Gębala, który mówiąc o dokonaniach dramatycznych
Artura Pałygi – rocznik 1971(!) – pokazał, jak bielszczanie, zafascyno-
wani własną historią, tworzą mity oddziałujące na całą Polskę. Autor
wskazał również cechy stylu tego młodego twórcy. 

Ponieważ jednak Bielsko leży u stóp Beskidów a górale to ludzie
składający wiersze, nie mogło zabraknąć  w tomie analiz utworów li-
rycznych. O niezwykle ciekawym zjawisku, jakim jest żywiecka grupa
poetycka „Gronie”, pisze Anna Węgrzyniak, która wspomina o tym, że
z okazji 700-lecia Żywca zaczęto wydawać „Kartę Groni” – pismo na-
wiązujące  do  przedwojennych „Groni”,  wychodzące  w latach 1968–
–2001 – o wyraźnej orientacji etnograficznej, realizujące tradycyjny model
regionalizmu „swojskiego”. W roku 2006 pojawiło się pismo „Gronie” –
jako kontynuacja „Groni” przedwojennych – które deklaruje „gościn-
ną” formułę regionalizmu. Zmieniony profil pisma uwzględnia nowo-
czesne rozumienie tożsamości regionalnej – nowe „Gronie” są otwarte
na Innego, zachęcają do krytycznej refleksji nad historią i kulturą regionu. 

Do takiej  refleksji  zachęcają  również  dwa inne artykuły:  Barbary
Tomalak o metaforze beskidzkiej Stanisława Goli i poetyckim umiło-
waniu Beskidów przez Tadeusza Gołucha – o którym napisali  Rafał
Mołdysz i Jacek Koziołek. 

Swoistym podsumowaniem jest cykl wspomnień dawnego Bielska,
widzianych oczami dziecka,  więc Bielska spowitego mgłą  tajemnicy,
o smaku regionalnych potraw, Bielska gór, macew i chylących się  ze
starości ogromnych drzew, zabytkowych domów, budowanych bloko-
wisk. Warto też zerknąć na strony recenzji, bowiem są one w znacznej
części poświęcone twórczości regionalnej, co dla każdego spragnionego
informacji o małej ojczyźnie będzie inspiracją do rzetelniejszego pogłę-
biania wiedzy, którą dokładnie opisał Jerzy Polak, człowiek-chodząca
encyklopedia Podbeskidzia.
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„Sięgać po doświadczenia Mistrzów”
z ks. Pawłem Anweilerem, 

biskupem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelickiego 
rozmawia Renata Jochymek 

Na wielkie uznanie zasługuje propagowanie ruchu ekumenicznego.  Jak
z perspektywy  prawie  10  lat  patrzy  Ks.  Bp  na  konsekwencje  podpisanej
31 października 1999 roku deklaracji o usprawiedliwieniu?

Deklaracja jest  wynikiem kilku dziesiątków lat  rzetelnej  dysputy
teologicznej. Otworzyła nowy zupełnie czas w stosunkach między ka-
tolicyzmem  a  luteranizmem.  Jej  konsekwencje  powinny  owocować
w życiu naszych Kościołów. Chodzi o praktyczny wymiar zwiastowa-
nia o Bożej miłości, która chwyta każdego człowieka i unosi go w stan
widzenia  siostry  i  brata  wszczepionego  w  Chrystusa  jako  latorośl
w krzew winny.

Dziś  też  wiemy,  że nie ma innej  drogi dla nas jak ta wytyczona
przez tę deklarację. Warto po nią sięgać każdemu ewangelikowi i kato-
likowi dla wzajemnego budowania się we wierze.

Bardzo się zmienił wzajemny stosunek obu Kościołów?

Dzięki Bogu, że możemy częściej niż kiedykolwiek spotykać się na
wspólnej  modlitwie.  Uczestniczyć  w uroczystościach poszczególnych
Kościołów oraz razem być w różnych akcjach dobroczynnych.

Wielką łaską od Boga jest nasze ekumeniczne świadectwo i usługa
na rzecz lokalnych społeczności naszych gmin i miast.

Czasami mówienie o zbliżeniu budzi w ludziach obawę...
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Musimy wzajemnie uczyć się siebie. U każdego znajdziemy coś, co
powinno nas nie tylko zainteresować, ale zainspirować tak, by skorzy-
stać z jego doświadczeń i zastosować u siebie. Po głębszym zastanowie-
niu się stwierdzamy bowiem, że wiele z nich wcale nie kłóci się z moją
własną tradycją, a wręcz ją ubogaca i rozwija.

Wiele uczyniono dla pojednania obu Kościołów podczas nabożeństwa eku-
menicznego 22 maja 1995 roku w Skoczowie, którego ks. Biskup był gospoda-
rzem, a honorowym uczestnikiem Jan Paweł II. Padły wówczas ciepłe słowa
o braterskiej miłości i wzajemnym szacunku między wyznawcami Chrystusa.
Również podarunki miały wartość symboliczną. Ksiądz Biskup ofiarował Ojcu
Świętemu  rzeźbę  ukrzyżowanego  Chrystusa,  natomiast  otrzymał  kielich
i patenę  jako  wyraz  pragnienia  spotkania  się  w  sakramencie  Ciała  i  Krwi
Chrystusa. 

W Kościele Luterańskim mocno jest wyakcentowana teologia cru-
cis, stąd też przygotowany dla Jana Pawła II taki a nie inny podarunek.
Jestem bardzo wdzięczny za kielich i patenę, które dziś mogą służyć w
ekumenicznej  kaplicy  Szpitala  Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej.  Dar
ten odczytałem jako pragnienie dążenia do wspólnoty Stołu Pańskiego
i  jako  uznanie  dla  sprawowanego  sakramentu  Wieczerzy  Pańskiej
w Kościele  Ewangelickim.  Jesteśmy  jeszcze  rozdzieleni  teologicznie
i choć oddzielnie jemy ciało i pijemy krew Chrystusa, to już czynimy to
z tych samych naczyń.

Bielski Syjon na trwałe wrósł w panoramę miasta. Mieszkańcy Bielska py-
tani o najważniejsze zabytki, bez wahania wymieniają pomnik Marcina Lutra.
Jak wielki wpływ na kształtowanie się  kultury Podbeskidzia faktycznie mieli
i mają ewangelicy? 

Jeśli  będziemy silni duchem, to wiele nadal będziemy mogli dać
społeczności naszego miasta. Czynimy to, co jest możliwe z naszej stro-
ny. Szkoły, wydawnictwo, drukarnia, dom opieki, stacja diakonijna, to
działania na Bielskim Syjonie. Wszystkie one wpisują się w bogaty pej-
zaż kultury Bielska-Białej i części naszego regionu Śląska Cieszyńskiego.

Bielski  Syjon  zdobi  zabytkowy  starodrzew.  Czym  dla  ewangelika  jest
przyroda?
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Pierwszy człowiek został przez Boga umieszczony w wielkim ogro-
dzie. Obcowanie na co dzień z przyrodą jest jak nowy oddech, umożli-
wiający dalszy krok życia i dający doznanie zachwycenia. Jest mi bar-
dzo  przykro,  kiedy na  Bielskim Syjonie – nie  tylko  samochodami  –
bywają rozjeżdżane trawniki. Nie rozumiem palaczy papierosów, któ-
rzy niedopałkami zaśmiecają chodniki. Chciałbym, żeby przynajmniej
wokół kościoła Zbawiciela młodzież przestała palić i śmiecić.

Prawie przez cały okres wiosenny na Bielskim Syjonie kwitną różne
drzewa oraz krzewy i niechaj nikomu nie przeszkadzają sadzone kwiaty.

Ewangelicy cenią wykształcenie. Dumni są  ze znanych na Podbeskidziu
ludzi nauki. Kto według księdza Biskupa jest podbeskidzkim wzorem do naśla-
dowania – nie tylko dla ewangelika? 

Człowiek zaparty w swym naukowym dociekaniu, ciągle doskona-
lący swój warsztat. Chodzi też o dawanie siebie młodszemu pokoleniu
i pociąganie do wspinania się po szczeblach wiedzy. W tym się trzeba
napocić  i  to dosięga dającego, jak również chętnego do sięgnięcia po
doświadczenia mistrzów, którzy są wokół nas. Oby wielu chciało sko-
rzystać  z wielkiej otwartości i przychylności mistrzów. A nam nie za-
brakło determinacji we wszelkim wspieraniu nauki.

Rok 1654 był ogromnie trudny dla innowierców. W samym Księstwie Cie-
szyńskim zamknięto 50 kościołów. Ile cennych przedmiotów udało się ewange-
likom zabezpieczyć? Które z nich są najcenniejsze i gdzie można je oglądać?

Proszę sięgnąć  po katalog wystawy „Oblicza Sztuki Protestanckiej
na Górnym Śląsku”. Pani prof. Ewa Chojecka wspaniale nam ten temat
ukazuje i dzięki Pani Profesor można bogacić w tym zakresie swą wiedzę.

Przez Kościół w tym względzie nie było chyba nigdy robiona kwe-
renda.  Nigdy nie  wróciliśmy do  dawnych kościołów.  Wybudowany
przez bielskich ewangelików kościół św. Trójcy, który został poświęco-
ny w 1608 r., spalił się całkowicie w 1659 r. Zostało słowo drukowane,
przechowywane w rodzinach, które dziś możemy zobaczyć w bibliote-
kach.

Czy planuje ksiądz Biskup założenie jakiegoś muzeum, w którym można
byłoby zapoznać się z arcyciekawą historią cieszyńskich ewangelików? 
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Diecezja nie ma na dziś takich mocy sprawczych, co wcale nie zna-
czy, że nie byłoby to moim marzeniem. Powołaliśmy Ewangelicki In-
stytut Diecezjalny. Obecnie w jego ramach powstaje nieduża biblioteka
i archiwum. W bibliotece mamy książki, które są podarunkiem od róż-
nych osób. Posiadamy dużą część zbiorów bibliotecznych ks. Gerharda
Richtera, którego losy rzuciły po wojnie do Niemiec, ale nigdy nie za-
przestał gromadzić polskiej książki. Wśród nich znajdują się także po-
zycje wydane na emigracji. Pośród kilkudziesięciu starodruków są takie
charakterystyczne dla cieszyńskich ewangelików jak „Cithara Sancto-
rum”, tzw. „Dambrówka”, czy różne wydania Pisma Świętego. Wśród
archiwaliów są między innymi materiały Zrzeszenia Ewangelików Po-
laków w Wielkiej  Brytanii.  W parafii  w Cieszynie powstaje muzeum
i funkcjonuje bogata w zbiory Biblioteka Tschammera.

Która z podbeskidzkich świątyń ewangelickich jest wg Ks. Bpa najbardziej
niezwykła? Które z nich warto odwiedzić?

Każdy kościół ma w swojej architekturze coś szczególnego. Różne
są  też  zainteresowania  zwiedzających.  Wnętrza  kościołów  są  dość
skromne, ale mają ciekawe kunsztownie wykonane elementy. Znajdu-
jemy też  w nich prawdziwe dzieła sztuki.  Można  również  w wielu
przypadkach zauważyć, że przy projektowaniu była brana pod uwagę
potrzeba jak najlepszego odbioru zwiastowanego słowa i przeżywania
wspólnoty wiary w sprawowaniu sakramentów.

Na Śląsku Cieszyńskim koniecznie trzeba zobaczyć przede wszyst-
kim matkę kościołów, czyli Kościół Jezusowy w Cieszynie (tzw. kościół
Łaski).

Razem z kościołami ewangelickimi upadło w XVII wieku szkolnictwo, bo
przy każdym ewangelickim kościele istniała szkoła. Od kilkunastu lat ewange-
licy próbują odbudować szkolnictwo ewangelickie. Jak ks. Biskup ocenia efekty
szkół im. Modrzewskiego? Coraz więcej osób przyznaje się do ich ukończenia...

Kiedy powstała nowa rzeczywistość i swobodna możliwość organi-
zowania się w różne stowarzyszenia, ewangelicy powrócili do dawnej
wiodącej  działalności na rzecz kształcenia, według nowych wyzwań.
Czerpiąc z dawnych doświadczeń, zaczęły powstawać stowarzyszenia
dla celów edukacyjnych. Tak stało się w Bielsku-Białej, Cieszynie, Kra-
kowie, Gliwicach. Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-
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-Białej prowadzi dziś dwie szkoły podstawowe jako publiczne (bez ko-
nieczności opłacania czesnego), gimnazjum, liceum i wyższą szkołę na
poziomie licencjatu. Bielski Syjon tętni szkolnym gwarem dla dobra ko-
lejnych pokoleń ludzkiej jednostki, jak i większych czy mniejszych spo-
łeczności. Uczniowie zobowiązują do dalszej wytężonej pracy, poszcze-
gólne szkoły i ich założyciela, ale też uczący się w nich jak najmądrzej
wykorzystują cenny szkolny czas.

Ksiądz Biskup dba bardzo o wydawnictwo „Augustana”. Jakie wyjątkowe
dzieła zostały dzięki niemu opublikowane? 

Wydawnictwo wydaje dwutygodnik „Zwiastun Ewangelicki” o za-
sięgu ogólnopolskim. Reforma szkolnictwa i wprowadzenie lekcji reli-
gii  sprawiło konieczność  wydania  nowych podręczników szkolnych.
Za ich przygotowanie jestem bardzo wdzięczny wszystkim, dzięki któ-
rym one powstały.

Polski luteranin może wreszcie w swoim ojczystym języku studio-
wać więcej niż do tej pory pozycji klasyki ewangelickiej, wczytując się
w pisma czasu Reformacji i wieku następnego.

Można sięgnąć po książkę historyczną i zapoznać się z postaciami
polskich ewangelików, czy uświadomić sobie heroizm ewangelików –
męczenników z czasu II wojny światowej i niemieckiej okupacji Polski.
Jest w dużym wyborze dostępna,  bardziej  niż  kiedykolwiek, książka
budująca wiarę.

Ksiądz Biskup jest również poetą.  Cytowanym nawet przez maturzystki
podczas pisemnych egzaminów. Który z wierszy jest dla Księdza wyjątkowym,
bo np. powstał w nietypowych okolicznościach...

Nie tylko wydarzenia roku liturgicznego skłaniają do wypowiada-
nia się w formie mowy wiązanej. Zdarzenia dziejące się w świecie po-
ruszają serce i też pobudzają do takiego odnotowywania swoich myśli.
Napotkani ludzie, ich kształt ducha i działania, postawa wiary – inspi-
rują do zapisywania doznań, które człowieka nurtują po przebywaniu
wśród nich. Jest to też dla mnie szczególny sposób komunikowania się
z drugim człowiekiem. Chęć przekazywania swojej wiary, radości i pła-
czu serca. Piszę więc w różnych okolicznościach, w których mnie Bóg
stawia. A wszystko to się dzieje w obliczu jego suwerennego panowa-
nia nad światem i postawionym w nim człowiekiem.
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Czytając interpretacje wierszy ks. Biskupa, znalazłam twierdzenie, że są
to małe kazania, a nie poezja liryczna. Co Ksiądz sądzi o takim zdaniu? 

Jeśli moimi wierszami mogę przybliżać do Boga, ukazywać miłość
Jego, jaką nam okazuje w swoim Synu Jezusie Chrystusie, jak nas ogar-
niają Duchem Świętym, to pragnę tylko wyznać „Soli Deo Gloria”.

Ksiądz Biskup pochodzi z Kalisza. Te miasta bardzo wiele łączy i wiele
dzieli. Gdzie łatwiej być ewangelickim poetą i publicystą? 

W Kaliszu rozpocząłem pisanie do jednego z religijnych czasopism.
Szybko jednak przerwałem. Miałem propozycję przepracowania i uzu-
pełnienia mojej pracy magisterskiej, by ją później opublikować. Do tego
nigdy nie doszło. Byłem u boku mego Proboszcza rzucony w wir dusz-
pasterskiej służby rozciągającej się na przestrzeni kilkudziesięciu kilo-
metrów.  Wolny czas  mojego wikariatu w Kaliszu poświęciłem więc
wsłuchiwaniu się  w  kulturę  słowa  ks.  konsen.  Jerzego  Sachsa  (sio-
strzeńca biskupa – męczennika dr. Juliusza Burschego). Zwiastowaniu
Słowa stawiał wysoką poprzeczkę, była to dobra szkoła.

W Bielsku-Białej krótko byłem jedynie proboszczem, a jako bisku-
powi otworzyły się nowe obowiązki pisania. Z tego się bardzo cieszę,
że mogę i w ten sposób świadczyć o Chrystusie. W roku 2000 rozpoczą-
łem też wypowiadać się wierszem. Dziękuję Wszystkim za możliwość
ich publikowania.

Znana  jest  współpraca  z  niemiecką  organizacją  „Znaki  Nadziei”.  Czy
oprócz pomocy okazanej przy organizacji domu opieki coś jeszcze was łączy?

Ta  niemiecka  organizacja  Kościoła  Ewangelickiego  była  jednym
z pionierów na gruncie pomocy materialnej byłym więźniom hitlerow-
skich obozów zagłady. Zanim jeszcze powstała idea pomocy ze strony
„Znaków Nadziei” dla powstania domu opieki w Bielsku-Białej,  jako
proboszcz parafii w Częstochowie, współpracowałem z tą organizacją,
przygotowując  wspólne  stoiska  informacyjne  na  Dniach  Kościoła
Ewangelickiego Niemiec.  Dla obu stron było ważne budowanie  mo-
stów ku pojednaniu między naszymi narodami. W zmienionej sytuacji
politycznej, należąc do Unii Europejskiej,  trzeba nam szukać  nowych
inicjatyw dla współpracy,  choćby w zakresie przygotowania opraco-
wań historycznych dla pozostawienia, nie tylko w archiwach, opisów
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wspólnego działania. W „Soarze”, z rekomendacji „Znaków Nadziei”,
mieszkali byli więźniowie hitlerowskich obozów zagłady i inni poszko-
dowani w II wojnie światowej przez hitlerowski reżim. 

Soar cieszy się niesłabnącą sławą. Wielka w tym zasługa Żony księdza Bi-
skupa. Czym taki dom różni się od innych domów opieki?

Dom położony jest w samym centrum miasta. Można powiedzieć,
że  dom ma charakter  kameralny,  bo  mieszka  w nim tylko 25  osób.
Wszystkie pokoje są pojedyncze z telewizorem i telefonem, sygnaliza-
cją przyzywową.  Mieszkańcy mogą swój pokój wyposażyć  własnymi
meblami. Każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie. Żona bar-
dzo dba o zachowanie standardów i o wspólnotowe życie wszystkich
jako jednej rodziny. Najlepiej to się uwidacznia w dni świąteczne, czy
przy obchodzeniu uroczyście dnia urodzin mieszkańca.

Dlaczego kultura jest taka ważna?

Kultura, ta ogólna,  uczy kultury bycia i kultury dawania. To jest
bardzo ważna misja, jaką ma do spełnienia człowiek w służbie swojego
życia.

Wiele inicjatyw kulturalnych współorganizuje kościół ewangelicki. Które
dla ks. Biskupa są najcenniejsze? 

Wysoko sobie cenię najdrobniejsze wydarzenie kulturalne. Wysta-
wy, koncerty, wieczory autorskie,  prelekcje – to wszystko należy do
kultury bycia i  dawania.  Przybliżanie twórczości inspirowanej  wiarą
ma ogromne znaczenie w kształtowaniu dobra człowieka. Często nie
zdajemy sobie sprawy z tego, jak głęboko twórca bywa przesiąknięty
taką inspiracją. Dopiero wsłuchanie się i zapatrzenie w najdrobniejsze
elementy twórczości z różnych dziedzin pozwala na odczytanie Bożego
działania i wychwycenie Bożej iskry danej człowiekowi.

Dziękuję za rozmowę.
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O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi

Tytuł niniejszego wystąpienia wymaga wstępnych wyjaśnień, doty-
czących właśnie określenia „podbeskidzka ziemia”. Otóż,  co jest tru-
izmem, oznacza ono przestrzeń pod Beskidami. Problem jednak w tym,
że rozciąga się  ona od morawskiej  Beczwy po ukraiński Czeremosz,
i na długości 600 km zawiera w sobie niezwykłą mozaikę narodów, na-
rodowości,  grup etnicznych,  etnograficznych,  tudzież  wielką  rozma-
itość kulturowo-językową. Oczywistością staje się więc, że nie zdołali-
byśmy nawet dotknąć tych różnorakich zagadnień, toteż ograniczymy
się, co jest zupełnie logiczne z racji miejsca, w którym się znajdujemy,
do krainy okalającej pagórkami i górami nasze miasto, niesłusznie na-
zwanej Podbeskidziem. Dlaczego? Otóż dlatego, iż nazwa ta nie tłuma-
czy się ani geograficznie, ani historycznie, ani kulturowo. Powstała na
oznaczenie terenów wchodzących w skład byłego województwa biel-
skiego, zarówno po stronie śląskiej, jak i małopolskiej, a zatem niejed-
norodnych pod różnymi względami.

Dziś zajmiemy się tymi terenami, które rozpościerają się od nieopo-
dal płynącej  rzeki Białej  w kierunku Cieszyna,  a zatem ogarnianymi
przez Beskid Śląski. W przyszłości, by mieć ogląd w miarę kompletny,
omówiona zostanie część małopolska. Ziemia, będąca przedmiotem na-
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szego zainteresowania, rozciąga się z obu stron utworzonej po I wojnie
światowej granicy państwowej. To Zaolzie z autochtoniczną ludnością
polską, stanowiące część historycznego Księstwa Cieszyńskiego, wyło-
nionego  pod  koniec  XIII  wieku,  którego  najważniejszymi  miastami,
oprócz książęcego Cieszyna, jednego z najstarszych miast w Polsce, był
Frysztat, Skoczów i Bielsko. 

Kiedy w połowie XIV wieku dzielnica Śląska – powstała na mocy
testamentu Bolesława Krzywoustego – odpadła od Królestwa Polskie-
go, rzeka Biała stała się na długie wieki granicą między Polską a  Ślą-
skiem, będącym odtąd częścią ziem korony czeskiej. Starzy autochtonicz-
ni  bielszczanie  i  mieszkańcy przyległych miejscowości,  przekraczając
Białą,  mawiali:  Idziemy do Polski. Tam była Polska, tu był Śląsk. Do-
wodzi tego, podróż Franciszka Karpińskiego do Niemiec, odbyta w ro-
ku 1770. Relacjonuje on, iż przejeżdżał przez Białą, ostatnie miasteczko
polskie, by znaleźć się w pobliskim śląskim Bielsku (zwanym też Bielitz).

Postrzegłem tu zaraz inny porządek, wiele domów miejskich muro-
wanych i ochędóstwo wszędzie największe, a my, jak we wszystkim, tak
około domów i miast naszych niedbali. Kilkanaście mil w tym kraju ślą-
skim ujechawszy – a kierował się na Cieszyn – spytałem wieśniaka o drogę
do Oderburga.  Ten mi odpowiedział:  „Niemcy to  nazwali  Oderburg,
a to miasto zowie się Boguminów po dawnemu (...)”. A ten mój język
pozostały jeszcze między pospólstwem potwierdził mi wielkość dawną
naszych Słowianów, którzy tak zmarnieli w czasie teraźniejszym.

Do kolejnej zmiany państwowej przynależności Śląska doszło w ro-
ku 1526,  kiedy to  król Czech i  Węgier,  Ludwik Jagiellończyk zginął
bezpotomnie pod Mohaczem, a władanie  nad jego ziemiami przejęli
Habsburgowie, zawiadujący również Śląskiem Cieszyńskim z Bielskiem
włącznie  przez  około cztery  wieki,  bo  do końca  I  wojny światowej.
Rzecz  oczywista,  że  te  zmiany  przynależności  państwowej  musiały
mieć swoje reperkusje kulturowe, widoczne w stylu życia, wyznawa-
nych wartościach, stosunkach społecznych i językowo-etnicznych. 

Przykładem tych ostatnich może być Bielsko, nazywane w swoim
czasie małym Berlinem dla silnego żywiołu niemieckiego, dominujące-
go tu zdecydowanie do końca I wojny światowej, osłabionego, ale dalej
mocnego i w okresie międzywojennym. Ta enklawa niemiecka rozwija-
ła nie tylko ciekawe formy życia artystyczno-społecznego, ale także na-



O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi 35

ukowego, że przypomnimy tylko wyrywkowo nazwiska niemieckich
bielszczan – Fryderyka Bocka, Ericha Ruttina, Ottona Sachsa, Edwarda
Schoedera, Maurycego Bloomfielda, Rudolfa Beera – słynnych w Euro-
pie. 

Kwestie te są na ogół słabo znane, podobnie jak specyfika tzw. nie-
mieckiej  wyspy  językowej,  tworzonej  przez  miejscową  inteligencję,
mieszczaństwo i przemysłowców. Niższe warstwy porozumiewały się
staropolską gwarą, rozbrzmiewającą na peryferiach Bielska wraz z całą
ziemią pod Beskidami nieprzerwanie do czasów po II wojnie świato-
wej, kiedy to doszło do wymieszania ludności, szczególnie w Bielsku
i kiedy to w szkołach zaczęto tępić język ludowy jako przejaw zacofa-
nia i przysłowiowej słomy wyłażącej z butów, nie wiedząc o tym, że ję-
zyk narodowy bez gwar traci życiodajne źródło. Odnosi się to również
do relacji między kulturą ludową a narodową. Dodać do tego należy
rzecz chyba najważniejszą – że temu językowi i tej kulturze Śląsk, i ten
pod Beskidami, zawdzięcza narodowe przetrwanie.

Region,  o którym mowa,  jest  również  znamiennym pograniczem
śląsko-małopolskim, śląsko-małopolsko-słowackim (w przeszłości wę-
gierskim),  śląsko-morawskim,  w historii  i  śląsko-niemieckim,  i  – jak
każde pogranicze – daje szanę wyboru, dialogu, zrozumienia, usuwając
uprzedzenia i fobie, odznacza się również wzmożoną aktywnością, bo-
gactwem, gdyż ścierają się tu, dotykają, nawarstwiają wpływy i zapo-
życzenia, transformowane przez tutejszy system językowo-kulturowy,
co powoduje,  że pogranicze  nacechowane jest  specyfiką  wyrastającą
z wielowiekowego sąsiedztwa z innymi,  z jego uwarunkowań  histo-
ryczno-geograficzno-kulturowych,  które  wycisnęły  swoje  piętno  na
tym, co zapożyczyliśmy od bliższych czy dalszych sąsiadów, a także
z siły twórczej z tej ziemi. 

Wpływy, impulsy, inspiracje przychodziły tu najróżniejszymi dro-
gami, które od starożytności przecinały ziemię śląską, po części i mało-
polską, ze wszystkich stron świata. Cywilizacja Zachodu docierała tu
szlakami bursztynowym, miedzianym, solnym, kijowskim, przez Bra-
mę Morawską, Przełęcz Jabłonkowską, Koniakowską, którędy szły nie
tylko wojska,  towary,  wołoskie ludy pasterskie,  także wyższe formy
życia duchowego. Dodać  do tego trzeba drogi pielgrzymkowe, zmie-
rzające  nie  tylko  do  Częstochowy,  Kalwarii  Zebrzydowskiej,  Piekar,
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Pszowa, Frydka nad granicą morawską czy Świętej Góry pod samym
Ołomuńcem, dokąd już od początku XVIII wieku wędrowali Ślązacy
i Żywczanie. 

Chodziło zatem o szczególne skrzyżowanie cywilizacyjne, dotyka-
jące wszystkiego, co od XIII wieku było w Europie najbardziej postępo-
we, stąd łacińskie powiedzenie  Lux ex Silesia ma wymowę jak najbar-
dziej realną. Dość przytoczyć,  powołując się na badania znakomitego
historyka, Henryka Barycza, że na 24 studentów z Polski, pobierających
naukę w uniwersytecie bolońskim w latach 1265–1294, ze Śląska było
ich aż 11, a kiedy król czeski i cesarz rzymski, Karol IV, wzbogacił Pra-
gę o najstarszy uniwersytet środkowoeuropejski, udało się tam natych-
miast  około  360  młodych Ślązaków,  w tym i  podbeskidzkich,  jeżeli
można ich tak określić. Jeszcze liczniejsza grupa zapragnęła studiować
w Akademii Krakowskiej po jej odnowieniu, a na początku XVI wieku
zdobywało w niej  wiedzę 105 mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego.
Bielszczanie  zaś  często  zdobywali  dyplomy  w Wiedniu,  Lipsku czy
Wittemberdze. 

Mówimy o  tym dlatego,  by pokazać  ważną  cechę  śląskiej  ziemi
podbeskidzkiej,  unaoczniającej  się  w warstwie  duchowej.  Należą  do
niej  wreszcie, znamienne dla tej ziemi, jej poczucia wartości,  kultury
współżycia,  tolerancji kwestie religijności. Chodzi o reformację,  która
dotarła tu w 1. połowie XVI wieku z językiem narodowym, inspirowa-
nym wcześniej  przez husytyzm, wypolerowanym w Biblii  Radziwił-
łowskiej,  później  Gdańskiej,  w  przeróżnych  zbiorach  kazań,  ale  też
w twórczości mocarzy polskiego słowa, w Apokalipsie i Postylli M. Reja,
Psałterzu  Dawidowym,  pieśniach  i  innych  skarbach  twórczości  Jana
z Czarnolasu. 

Na jedną z jego pieśni wypada bacznie spojrzeć, a właściwie na jej
lokalną  przeróbkę,  bowiem bardzo wymownie uwydatnia ona rangę
słowa na tutejszej ziemi. Otóż chodzi o utwór zatytułowany Nie wierz
fortunie, co siedzisz wysoko, apoteozującym cnotę, dla Polski szlacheckiej,
a Kochanowski także do niej należał, bardzo symboliczną. Cnotę zastą-
piono tu jednak nauką  i  zaczęto śpiewać  również  w kościołach,  bo-
wiem pieśń ta weszła do śpiewników religijnych, o tym, że: 

nauka klejnot, nauka skarb drogi,  tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi,
nie spali ogień, nie zabierze woda, nad wszystkim innym panuje przygoda. 
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To wielce wymowna pochwała światłości, mówiąca też o tym, że
głowa była tu ważniejsza od żołądka. 

Środowisko protestanckie,  mające w Bielsku charakter  niemiecki,
w Cieszynie i po wsiach bardzo polski, współżyjąc z większością rzym-
skokatolicką,  współuczestniczyło  w  kształtowaniu  kultury  tolerancji
w myśl powiedzenia, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nie wszczy-
nano tu wojen, nie było napaści inspirowanych ludnością autochtonicz-
ną. Wojna trzydziestoletnia i jej następstwa przyszły z zewnątrz. Były
natomiast wysiłki, by przy każdym zborze istniała szkoła z językiem
dla ludności zrozumiałym, na której drzwiach umieszczano mądre sło-
wa  z  listu  apostoła  Pawła:  „Duchem  postępujcie”,  a  nieco  później,
w Cieszynie, oświecony jezuita, twórca tutejszego muzeum i książnicy,
unikatowych w skali europejskiej, Leopold Szersznik, postanowił wy-
ryć nad nimi napis w języku greckim: „Lecznica dusz”. Duchem postę-
powali i słowem leczyli dusze chłopscy samorodni piśmiarze, a zatem
poeci, pamiętnikarze,  począwszy od XVII-wiecznego Jakuba Galacza,
a skończywszy na  współczesnych,  szczególnie zaolziańskich poetach,
również  podbeskidzkich,  ale  z  drugiej  strony  granicy,  wielbiących
piękno tej ziemi, która wg legendy powstała z uśmiechu Boga. 

Jak z powyższego wynika, nosicielami ciągłości kulturowo-cywili-
zacyjnej, manifestującej się przywiązaniem do języka Reja i Kochanow-
skiego,  czego  konsekwencją  były  nieraz  bogate  zbiory  biblioteczne,
kryjące się pod wiejskimi strzechami, dbałość o szkoły i oświatę, o sło-
wo, byli  plebejusze, szczególnie chłopi. Na ziemiach śląskich po gra-
niczną  rzekę  Białą  szlachty polskiej  i  wyższych warstw polskich nie
było, toteż chłopi byli i nauczycielami, i badaczami, i pisarzami, i poli-
tykami.  Oni zapewniali  dziedziczenie narodowego stanu posiadania,
czego  liczne  przykłady  mamy  szczególnie  od  początku wieku  XIX.
Skąd się brały ich kompetencje, wyjaśnimy nieco później. Polskość więc
– jak napisał trafnie Zbigniew Zielonka – nie była tu, jak na Litwie, ko-
roną kwiatu, ale miała zapach ziemi i tych, którzy na niej ciężko praco-
wali, gdyż taka praca była tu modlitwą i wyrazem głębokiej religijności,
bowiem – powołując się na XVII-wieczną literaturę kaznodziejską – tak
jako ptaszek rodzi się do latania, tak człowiek do pracowania. Modlono
się więc nie o dostatek, dobrobyt, nawet nie o zdrowie, tylko o to, by
człowiek mógł pracować. Nie było tu pogardy dla pracy fizycznej, nie
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podziwiano cwaniaków i kombinatorów, ale,  jak napisał  jeden z naj-
większych  socjologów,  nie  tylko  polskich,  Jan  Szczepański,  rodem
z podbeskidzkiego Ustronia: 

Robota  określała  miejsce  człowieka,  a  przede  wszystkim  rodziny
w społeczności lokalnej.  Zamożnym mógł  być  tylko człowiek robotny
i jego też  powoływano do przewodzenia innym.  Uzupełnia ten obraz
poeta i nauczyciel z Gnojnika, spod góry Goduli, na której przez całe
dziesięciolecia  czytano staropolskie Biblie  pod osłoną  beskidzkich la-
sów, pisząc, a chodzi o 2. połowę XIX wieku, że nie było różnicy między
sługą a gospodarzem, toteż sługa nie czuł się sługą, ale członkiem rodzi-
ny. Przyszedł na służbę, to przyszedł do taty i mamy. Parobek mówił:
Nasze pole i moje konie, a służąca: Moje krowy. Toteż gospodarz mógł
na swoim słudze polegać, więc spokojnie posyłał go z końmi i wozem
po towary i z towarami do Triestu, do Czerniowiec, do Lwowa, a pacho-
łek po trzech miesiącach wrócił  ze zdrowymi końmi i  całym wozem,
a przede wszystkim ze sporą sumką pieniędzy.

Relacja ta brzmi dzisiaj jak bajka, a podobne czytamy u Andrzeja
Cinciały i innych XVIII- i XIX-wiecznych pamiętnikarzy. Jest ona zna-
mienna dla ówczesnych stosunków społecznych, nigdy nienacechowa-
nych dumą z urodzenia, ale dumą z tego, co się samemu wytworzyło.
Norwid powiedziałby zapewne, że był tu nie tylko wielki naród, ale
i wielkie społeczeństwo. Mimowolnie też zadajemy sobie pytanie, jak ci
przewoźnicy radzili sobie w tym dalekim świecie, jak się porozumie-
wali. Częściowe wyjaśnienie daje nam XIX-wieczny pamiętnik rodziny
Buzków z zaolziańskiej Końskiej pod Trzyńcem, z którego dowiaduje-
my się, że uczniowie cieszyńskiego gimnazjum ewangelickiego nie tyl-
ko znali języki polski, niemiecki, czeski, ale nieobce im były również
podstawy greki i  łaciny. Byli  to przeważnie wiejscy młodzieńcy, i to
wcale  liczni,  co  zaskoczyło  nawet  twórcę  dialektologii  polskiej,  kra-
kowskiego  profesora,  Lucjana  Malinowskiego,  zapisującego  w  roku
1869 gwary również  w Beskidzie Śląskim.  Zauważył,  iż z  odwiedza-
nych przez siebie wsi co najmniej dziesięciu chłopskich synów uczęsz-
czało  do wzmiankowanego gimnazjum, a kiedy był  w Jabłonkowie,
stołecznym miasteczku beskidzkim, wpadł w zdumienie, bowiem jego
mieszkańcy, w zależności od przybywających tu gości targowych, roz-
mawiali z nimi po polsku, słowacku i niemiecku. Monarchia Habsbur-
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ska, państwo wielonarodowe, wielojęzyczne i wieloetniczne sprzyjało
otwartości.

Nowoczesne myślenie polegało na tym, że słowo stanowiło, co po-
nownie podkreślamy, wartość szczególną,  stąd dla gromadzenia ksią-
żek tworzono spółki, w spadku ofiarowano je dzieciom, wyprawiano
się po nie pieszo do Krakowa, słowo też stanowiło istotę kultury mu-
zycznej  i  teatralnej,  rozwijanej  po  Wiośnie  Ludów. Nie  dziwota,  że
w centrum uwagi miejscowych chłopskich polityków, będących posła-
mi do sejmu krajowego w Opawie czy austriackiego w Wiedniu, znaj-
dowały się  szkoły,  bronione zawzięcie,  co skłania nas do refleksji,  iż
sprawy narodowe były ważniejsze od socjalnych. 

Kiedy sypano Kopiec Kościuszki w Krakowie, chłopi podbeskidzcy
zawieźli  tam symboliczną  grudkę  ziemi  na  znak łączności  dzielnicy
piastowskiej z jagiellońską.  Ten czyn ma wymowę jednoznaczną. Siła
tkwiąca w tych, którzy na podbeskidzkiej ziemi się rodzili, żyli, umie-
rali,  kamieniste pola zamieniali  na uprawne, a pracę i  ziemię  sławili
w słowie  mówionym,  rymowanym  i  śpiewanym,  spowodowała,  że
przez ponad sześć wieków do czasów zrodzenia się państwowości pol-
skiej utrzymano narodowy stan posiadania. Można go i dziś odnaleźć,
studiując anonimowe pieśni, opowiadania, również obrzędy-zwyczaje,
niesione językiem ludowym. Mądrość ludowa zawarta jest w setkach
tytułów książeczek wydawanych przez Feitzingera,  do dziś  przecho-
wywanych w księgozbiorach wiejskich, setkach kalendarzy, drukowa-
nych także w Wadowicach u Foltyna, w Mikołowie u Miarki czy w bar-
dzo  odległym  Wimperku  u  Steinbrennera,  oczywiście  po  polsku.
Dostrzeżemy  go  także,  czytając  prasę  Podbeskidzia,  począwszy  od
„Tygodnika Cieszyńskiego”. 

To wszystko znajdowało tu chłonnych czytelników i stało się fun-
damentem nowoczesności, co zauważyła wielka polska pisarka, Maria
Dąbrowska,  która  na  początku  lat  30.  ubiegłego  wieku  przebywała
w pobliskim Jaworzu, zauważyła: 

Lud, który tu żyje i pracuje, jest po europejsku oświecony i cywilizo-
wany, a jednocześnie staropolski.  Pewnie i dlatego, że, jak zanotował
Stanisław Staszic  w czasie wędrówki po tutejszej  krainie:  Szkółki we
wszystkich wsiach bardzo zadbane. 
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Moglibyśmy dalej ciągnąć tę narrację,  zahaczając o okres między-
wojenny,  powojenny,  tudzież  o  niespotykaną  aktywność  kulturalno-
-oświatową  związków,  instytucji,  organizacji  trudniejszych  z  jednej
i drugiej strony granicznych Beskidów, których istotą,  szczególnie na
zaolziańskiej stronie, a zatem za Olzą, było zachowanie tożsamości re-
gionalnej  i  narodowej,  nigdy tu  nie  rozdzielanej,  bowiem  droga  do
wspólnej  kultury  ogólnoludzkiej,  do  postępu,  zawsze  prowadzi  od
własnego domu, od własnych korzeni, które są Anteuszową siłą nie tyl-
ko człowieka, ale i całych społeczeństw, stanowiąc również o ich indy-
widualnej wartości. 

Przebogata, lokalna tradycja kulturowa, z takim pietyzmem pielęgno-
wana  i  przekazywana,  nigdy nie  była  tu synonimem zaściankowości,
izolowania się, ale warunkiem postępu, otwierania się na świat. Pamię-
tano tu zawsze o perspektywie wyznaczonej przez Pawła Stalmacha na
Zjeździe Słowiańskim w Pradze w roku 1848: „Pamiętać  musimy, że
wśród Słowian jesteśmy Polakami, a wśród Polaków Ślązakami”. Mó-
wiąc o tych zależnościach, dziś  szczególnie aktualnych, przywołajmy
jeszcze znakomitego pisarza czeskiego, Karola Čapka, którego zapyta-
no, co należy robić, by literatura czeska była bardziej światowa. Odpo-
wiedź była prosta i w swej prostocie mądra: 

Im bardziej literatura czeska będzie czeska, tym bardziej będzie świa-
towa. Wzbogaci bowiem świat przez swoją indywidualną twarz. Droga
do nowoczesności nie prowadzi bowiem przez wyzbywanie się tożsa-
mości, ale przez jej ugruntowanie. 

Mając w pamięci oraz słowa Stanisława Jachowicza – cudze chwali-
cie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – staraliśmy się,
z konieczności  fragmentarycznie,  przedstawić  wartość  podbeskidziej
ziemi na zachód od Białej, czyli śląskiej, w nadziei, że może stać się im-
pulsem dociekań naukowych naszej uczelni na skalę międzynarodową,
że uświadomi autochtonom i tym, którzy tu przybyli, wspólne wartości,
będące  naszym  dziedzictwem,  bowiem  formowały  one  zawiłe  losy
dziejowe, przestrzeń pogranicza, determinację ludności, by – parafra-
zując słowa prof. Bogdana Suchodolskiego – wyjść z kamiennych gro-
bowców i wzbić się ku gwiaździstemu niebu. 
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Czasy się zmieniły, ludzie też, ale wiele z tego dziedzictwa pozosta-
ło. Także sama świadomość,  że tak było,  jest wielką wartością,  którą
należy spożytkować we współczesnej edukacji, tak często szermującej
otwartością, humanizmem, tolerancją i innymi atrybutami. To wszyst-
ko już dawno tutaj było.

Daniel Kadłubiec

On cultural dimension of the Podbeskidzie region

The inhabitants  of  the  area  that stretches from the  Biała  river  towards
Cieszyn were communicating in an Old-Polish dialect, in which they created
their culture, which enabled them to preserve its Polishness. That specific his-
torical, geographical and cultural context of borderland led to a peculiar cross-
ing of civilisations, which referred to everything which from the 13th century on
was the most progressive in Poland. Hence there were so many students who
came from Podbeskidzie area, a dynamic development of Protestantism in the
times of reformation, a sense high self-esteem, respect to culture, coexistence,
tolerance. Words were particularly valuable for them, so they gathered books,
created regional societies,  collected and published folk songs, descriptions of
customs, sometimes in the forms of calendars.
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Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II 
dla diecezji bielsko-żywieckiej

Kardynał  Karol  Wojtyła,  metropolita  krakowski,  został  wybrany
papieżem 16 października 1978 r. Przyjął wówczas imię Jana Pawła II.
W dniu 22 października odbyły się uroczystości inaugurujące ten – jak
się miało okazać – długi i niezwykły pontyfikat. W tych pamiętnych dla
każdego Polaka dniach zdumiony i poruszony świat witał nowego pa-
pieża, który przybył do Wiecznego Miasta, jak sam to określił „z dale-
kiego kraju”. Jan Paweł II był 264. papieżem w dziejach Kościoła. Roz-
poczęta wówczas posługa zakończyła się w dniu 2 kwietnia 2005 r. 

Ogólne spojrzenie na pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w dziejach Ko-
ścioła. Papież Polak pełnił swoją posługę w duchu misyjnym, oddając
wszystkie siły Kościołowi i całej ludzkości. Częściej niż jego poprzedni-
cy spotykał się z wiernymi i przywódcami państw podczas uroczysto-
ści, audiencji ogólnych i prywatnych oraz wizyt duszpasterskich. Zaini-
cjował  Światowe Dni Młodzieży,  które gromadziły miliony młodych
ludzi z różnych części świata. Rozwijał dialog z Żydami i przedstawi-
cielami  innych  religii.  Zwołał  15  zgromadzeń  Synodu  Biskupów:
7 zwyczajnych i 8 specjalnych. Powołał do istnienia wiele diecezji i koś-
cielnych jednostek terytorialnych, szczególnie w Europie Wschodniej. 
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Pod  jego  przewodnictwem  Kościół  wszedł  w  trzecie  tysiąclecie
i świętował Wielki Jubileusz Roku 2000, zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w liście apostolskim Tertio millennio adveniente1. Jan Paweł II po-
przez Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystyczny przyczynił
się odnowy duchowej w Kościele. Beatyfikował i kanonizował rzesze
wiernych, ukazując w ten sposób niezliczone przykłady współczesnej
świętości. 

Nauczanie Jana Pawła II jest niezwykle bogate. Strzegąc depozytu
wiary, z mądrością i odwagą szerzył on naukę katolicką dotyczącą teo-
logii,  moralności  i  duchowości,  a  także  występował  zdecydowanie
przeciw tendencjom sprzecznym z pierwotną nauką Kościoła. Opubli-
kował  14  encyklik,  wśród  których  na  pierwsze  miejsce  wysuwa  się
Evangelium vitae2, która stanowi swoiste vademecum świętości i niena-
ruszalności życia ludzkiego.  Swym nauczaniem Jan Paweł  II  utwier-
dzał  i  oświecał  wiernych w dziedzinie nauki teologicznej,  zwłaszcza
w trzech pierwszych encyklikach:  Redemptor hominis3,  Dives in miseri-
cordia4,  Dominum et  vivificantem5,  antropologicznej  i  społecznej:  Labo-
rem  exercens6,  Sollicitudo rei  socialis7,  Centesimus  annus8, Fides  et  ratio
(1998)9,  moralnej:  Veritatis splendor10,  Evangelium vitae,  ekumenicznej:
Ut unum sint11, misyjnej:  Redemptoris missio12, mariologicznej: Redempto-

1 Jan Paweł II, List apostolski „Tertio millennio adveniente” w związku z przygotowaniem
Jubileuszu Roku 2000, Watykan 1994. 

2 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
Watykan 1995.

3 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979.
4 Jan Paweł II, Encyklika o Bożym Miłosierdziu „Dives in misericordia”, Watykan 1981.
5 Jan Paweł  II,  Encyklika „Dominum et vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła

i świata, Watykan 1986. 
6 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” z okazji 90-rocznicy „Rerum

novarum”, Watykan 1981.
7 Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia

„Populorum progressio”, Watykan 1988.
8 Jan Paweł II, Encyklika „Centeseimus annus” w setną rocznicę „Rerum novarum”, Waty-

kan 1991.
9 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” o relacjach między wiarą a rozumem, Watykan 1998. 
10 Jan Paweł II,  Encyklika „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych problemach na-

uczania moralnego Kościoła. Watykan 1993.
11 Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej, Watykan 1995.
12 Jan Paweł  II,  Encyklika „Redemptoris  missio”  o stałej aktualności posłania  misyjnego,

Watykan 1990.
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ris Mater13, eklezjologicznej:  Salvorum apostolici (1985)14 oraz  Ecclesia de
Eucharistia15.  Ponadto opublikował 15 adhortacji apostolskich, 11 kon-
stytucji apostolskich, 45 listów apostolskich; wygłosił także niezliczoną
ilość katechez, m.in. podczas środowych audiencji generalnych, i wiele
przemówień we wszystkich zakątkach świata. Promulgował Katechizm
Kościoła Katolickiego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego. Opublikował kilka
własnych książek16.  

Ponadczasowe znaczenie pontyfikatu

Pontyfikat Jana Pawła II  był  wielkim darem Opatrzności dla Ko-
ścioła, świata i Polski. Można powiedzieć, że Ojciec Święty był dla nas
wszystkich wielkim darem od Boga. Zmienił on w zasadniczy sposób
świat i ludzkie serca. Przemawiał do wszystkich i na wszystkie tematy,
nigdy też  niczego nie musiał  odwoływać.  Nie szedł  na kompromisy
w sprawie  prawdy.  Był  człowiekiem niezłomnym, o głębokich zasa-
dach  moralnych i  nieustępliwych  wymaganiach etycznych.  Rygory-
styczny wobec samego siebie i pryncypialny w sprawach wiary, auten-
tycznie kochał ludzi, a dzięki posiadającym niesamowitą moc słowom
i dzięki czynom, które cechowała absolutna niezłomność, zyskał sobie
poważanie na całym świecie. 

Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę  Piotrową  jakościowo
zmienił sytuację Kościoła funkcjonującego w Polsce w warunkach tota-
litarnego państwa komunistycznego. Jan Paweł  II,  zwłaszcza od mo-
mentu Jego historycznej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu
1979 r., obudził w sercach milionów Polaków uzasadnione pragnienie
sprawiedliwości, stając się dla nich przewodnikiem duchowym i naj-
wyższym autorytetem moralnym. Rok później narodziła się „Solidar-

13 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu
pielgrzymującego Kościoła, Watykan 1987.

14 Jan Paweł II, Encyklika „Slavorum Apostolici” w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangeliza-
cji świętych Cyryla i Metodego, Watykan 1985.

15 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesiae de Eucharistia” o Eucharystii w życiu Kościoła, Waty-
kan 2003. 

16 Obitus, depositio et tumulatio Joannie Pauli PP sanctae memoriae, „L’Oservatore Roma-
no” (wyd. polskie) 26(2005), nr 5(273), s. 22–23.
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ność”,  pierwszy  w  bloku  komunistycznym  Niezależny  Samorządny
Związek Zawodowy, który, głosząc program reform znacznie wykra-
czających  poza  obszar  właściwy  dla  ruchu  związkowego,  stał  się
wkrótce potężną siłą społeczną i polityczną.

 Z perspektywy lat można jednoznacznie stwierdzić, że nie byłoby
tego pięknego i głęboko chrześcijańskiego w swych korzeniach ruchu
bez religijnego przebudzenia narodu polskiego, jakie nastąpiło w czasie
pierwszej  pielgrzymki  Jana  Pawła  II  do  Polski.  Zmiany  polityczne
w kraju zachodzące w kolejnych latach, choć wprowadzane z mozołem
i wymagające wielu ofiar (także życia, czego przykładem była męczeń-
ska śmierć  sługi  Bożego ks.  Jerzego Popiełuszki),  stały się  zaczynem
przełomowych zmian w całej Europie Wschodniej. Doprowadziły one
w efekcie do zburzenia muru berlińskiego, a w dalszej kolejności także
do wyzwolenia spod reżimu komunistycznego wielu innych państw
satelickich b. Związku Radzieckiego, w tym Polski. 

Znaczenie tych historycznych wydarzeń, złożoność ich logiki i rola,
jaką odegrał w nich Jan Paweł II, są tak wielkie, że niełatwo je ogarnąć
z tak krótkiej  jeszcze perspektywy czasu, a tym bardziej  pokusić  się
o ich jednoznaczną wykładnię.

Związki Papieża z Podbeskidziem

Jan Paweł  II  w sposób szczególny czuł się  związany z beskidzką
ziemią.  O jej pięknie i  osobistych związkach z nią mówił wiele razy,
szczególnie zaś podczas pielgrzymki do naszej diecezji w dniu 22 maja
1995 r. 

W Skoczowie wyznał: 

oglądam raz jeszcze jako Biskup Rzymu tę piękną Ziemię Śląską, którą
nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości, a później jako kapła-
nowi  i  Biskupowi.  Wpisana  jest  w  nią  także  historia  mojej  rodziny,
zwłaszcza mojego ojca i starszego brata17. 

17 Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, „L’Osservatore Romano” (wyd.
polskie) 16(1995), nr 7(175), s. 26.



Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla diecezji bielsko-żywieckiej 47

W Bielsku-Białej przypomniał: 

Z  waszym  miastem  związany  byłem  od  wczesnego  dzieciństwa,
gdyż w Bielsku-Białej urodził  się mój ojciec,  tutaj w okolicy mieszkali
moi krewni,  a w bielskim szpitalu pracował  mój starszy brat – lekarz
i tam też zmarł, służąc chorym. Potem doszły związki innego rodzaju,
wynikające z mojej posługi biskupie18. 

Istotnie, ojciec Papieża, Karol Wojtyła, syn Macieja i Anny, urodził
się 18 lipca 1879 roku we wsi Lipnik k. Białej. Idąc w ślady ojca, Karol
Wojtyła-senior miał zostać krawcem, ale w wieku 21 lat został powoła-
ny do wojska austriackiego i już do końca życia pozostał zawodowym
wojskowym. Ojciec Jana Pawła II był człowiekiem głęboko religijnym
i jako taki wywarł wielki wpływ na osobowość późniejszego Papieża,
ukształtował także jego życie duchowe.

Po stronie matki Karola Wojtyły najdawniejszym przodkiem, które-
go ślad udało się w aktach parafialnych odnaleźć i tym samym udoku-
mentować jego istnienie, jest Mikołaj Kaczorowski ożeniony z Urszulą
Malinowską,  których  syn  Feliks  Kaczorowski  (ur.  26.06.1849;  zm.
12.04.1897) ożenił się Marią Szolc (ur. 1853; zm. 12.04.1897), pochodzącą
z parafii pw. Opatrzności Bożej w Białej. Z ich małżeństwa urodziło się
dziewięcioro dzieci, w tym Emilia (ur. 26.03.1884 w Białej; zm. 04.1929
w Wadowicach), matka Karola Wojtyły, która otrzymała wykształcenie
w krakowskiej szkole zakonnej Sióstr Córek Miłości Bożej.

W  szpitalu  w  Bielsku-Białej  pracował  od  1.04.1931  do  5.12.1932
roku starszy brat Karola Wojtyły, Edmund. Zmarł on, zaraziwszy się
szkarlatyną od pacjentki; został  pochowany na cmentarzu w Bielsku-
-Białej, później jednak jego ciało przeniesiono do rodzinnego grobowca
Wojtyłów znajdującego  się  na  Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Wspominając to bolesne wydarzenie, Ojciec Święty powiedział: 

Są wydarzenia, które głębiej wryły się w mej pamięci – śmierć brata
chyba głębiej niż śmierć matki, zarówno ze względu na szczególne oko-
liczności,  rzec można tragiczne, jak też  z uwagi na moją  większą  już
wówczas dojrzałość...19

18 Jan  Paweł  II,  Trzeba otwierać  drzwi  Chrystusowi,  „L’Osservatore Romano” (wyd.
polskie) 16(1995), nr 7(175), s. 31–32.

19 Młodzieńcze lata Karola Wojtyły, Kraków, 1990, s. 134.
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Trzeba przypomnieć, że w okresie, gdy jego brat Edmund pracował
w szpitalu  w Bielsku-Białej,  Karol  przyjeżdżał  do niego  z wizytami.
Później już jako młody kapłan stosunkowo często wędrował z grupą
swoich znajomych po Beskidach, odwiedzał kolegów kapłanów, świad-
czył także pomoc duszpasterską.  Następnie jako biskup i arcybiskup
metropolita krakowski przybywał w te strony z posługą duszpasterską:
odprawiał Msze św., głosił słowo Boże, wizytował parafie, udzielał sa-
kramentów świętych,  konsekrował  kościoły,  odprawiał  pogrzeby ka-
płanów i wiernych.   

O osobistych związkach z diecezją bielsko-żywiecką Ojciec Święty
mówił kilka razy podczas pielgrzymki w dniu 22 maja 1995 r.  W Sko-
czowie wyznał: 

oglądam raz jeszcze jako Biskup Rzymu tę piękną Ziemię Śląską, którą
nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości, a później jako kapła-
nowi  i  Biskupowi.  Wpisana  jest  w  nią  także  historia  mojej  rodziny,
zwłaszcza mojego ojca i starszego brata20. 

Jan Paweł II czuł się także związany z Żywcem i jego okolicami,
które odwiedzał wielokrotnie w dzieciństwie, a potem przyjeżdżał tam
jako kapłan i arcybiskup krakowski. 

Powołanie do istnienia diecezji bielsko-żywieckiej

Utworzenie diecezji bielsko-żywieckiej, które wiązało się z  reorga-
nizacją dotychczasowej administracji Kościoła w Polsce dokonaną przez
papieża Jana Pawła II,  było wydarzeniem wielkiej  wagi.  Rangę  tego
wydarzenia  można  porównać  do znaczenia  bulli  cyrcumskrypcyjnej
papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 roku.

Jan Paweł II, kierując się troską pasterską o dobro Kościoła w na-
szym kraju,  bullą  Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992 r.
dokonał  reorganizacji  diecezji  i prowincji  kościelnych. W wyniku za-
wartych w bulli decyzji, które stały się możliwe dzięki wcześniejszemu
uregulowaniu sytuacji w krajach graniczących z Polską na wschodzie
i północy po rozpadzie Związku Radzieckiego, powstało w Polsce 13

20 Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, przem. cyt., s. 26.
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nowych diecezji: bielsko-żywiecka, elbląska, ełcka, gliwicka, kaliska, leg-
nicka,  łowicka,  radomska,  rzeszowska,  sosnowiecka,  toruńska,  war-
szawsko-praska i  zamojsko-lubaczowska. Diecezje te zostały zgrupo-
wane  w  13  prowincjach  kościelnych,  w  tym  8  nowych  zostało
powołanych do istnienia. 

Niewątpliwie u podstaw tej doniosłej decyzji leżała troska Papieża,
aby Kościół mógł być  jak najbliżej człowieka, aby dbał o jego dobro.
Chodziło także i o to, by usprawnić administrowanie terenami znajdu-
jącymi się w granicach nowej diecezji przez bliżej znajdujący się ośro-
dek diecezjalny. Istotne znaczenie dla tej decyzji miała także ranga, jaką
posiadają miasta: Bielsko-Biała,  Żywiec oraz Cieszyn w życiu gospo-
darczym i społecznym Podbeskidzia, zarówno ze względu na stan za-
ludnienia, jak i na potencjał przemysłowy, głównie samochodowo-włó-
kienniczy.

Bulla Totus Tuus Poloniae populus wyznaczyła na stolicę biskupią li-
czące wówczas 184,4 tys. mieszkańców miasto Bielsko-Biała21. Dzięki tej
decyzji Bielsko-Biała stało się na początku lat 90. ub. wieku nie tylko
miastem wojewódzkim, lecz także stolicą nowej diecezji.  To zupełnie
nowa jakość, a zarazem nowe wyzwanie. Stolica diecezji bowiem to nie
tylko centrum administracyjne, lecz przede wszystkim centrum życia
duchowego. Trzeba, żeby miasto do tej ważnej roli dorastało. 

Do godności katedry biskupiej został podniesiony kościół parafial-
ny pw. św. Mikołaja, wybudowany w latach 1443–144722. Do godności
konkatedry Papież podniósł kościół pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Żywcu. Patronami diecezji bielsko-żywieckiej zostali ogło-
szeni: św. Maksymilian, św. Jan Kanty i bł. Jan Sarkander. Diecezja biel-
sko-żywiecka,  wraz  z  diecezją  tarnowską  i  kielecką,  na  mocy
wspomnianej bulli należy do metropolii krakowskiej.

Na pierwszego rządcę nowo utworzonej diecezji Ojciec Święty Jan
Paweł II mianował ks. Tadeusza Rakoczego, dotychczasowego pracow-
nika Sekretariatu Stanu w Watykanie.

W dniu 26 kwietnia 1992 r.,  w niedzielę oktawy wielkanocnej Jan
Paweł  II dokonał w Bazylice św. Piotra konsekracji  7 nowych bisku-

21 Powierzchnia i ludność miast liczących w 1991 r. 10 tys. i więcej mieszkańców, [w:]
Rocznik Statystyczny 1992, Warszawa 1992, tabl. 17(19), s. 48.

22 M. Tomiczek, Bielska katedra, Bielsko-Biała 1995, s. 13.
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pów, wśród nich był ks.  prałat Tadeusz Rakoczy23.  9 maja 1992 roku
w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste ka-
noniczne objęcie urzędu biskupa diecezji i rozpoczęła się posługa pa-
sterska pierwszego pasterza diecezji  bielsko-żywieckiej  bp.  Tadeusza
Rakoczego. W dniu 30 maja 1992 r. bp Ordynariusz odbył uroczysty in-
gres do konkatedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żyw-
cu24. Papież Jan Paweł II 25 marca 1992 r. przeniósł bp. Janusza Zimnia-
ka, dotychczasowego biskupa  tytularnego Polignano i pomocniczego
diecezji katowickiej, do diecezji  bielsko-żywieckiej25.

Papieskie pielgrzymki

Warto przypomnieć, że jako papież Jan Paweł II pierwszy raz na-
wiedził  terytorium naszej  obecnej  diecezji  bielsko-żywieckiej  w dniu
7 VI 1979 r., odprawiając Mszę św. w byłym obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu. W tym miejscu straszliwej kaźni wielu milionów ludzi
różnych narodów, Ojciec Święty wypowiedział pamiętne słowa: „Nig-
dy więcej wojny. Pokój i tylko pokój winien kierować losami narodów
i ludzkości”26. 

Jan Paweł II przybył po raz pierwszy do nowo utworzonej diecezji
bielsko-żywieckiej 22 maja 1995 r., nazajutrz po kanonizacji bł. Jana Sar-
kandra, która miała miejsce w Ołomuńcu na Morawach. Ten Jego pobyt
w Polsce trwał zaledwie kilkanaście godzin. 

Jan Paweł  II  pierwsze kroki skierował  do świątyni  ewangelicko-
-augsburskiej  pw.  Trójcy Świętej27.  Na wzgórzu „Kaplicówka” Ojciec
Święty odprawił Mszę  św., która stanowiła kulminacyjny punkt piel-
grzymki papieskiej. Obecni z uwagą wysłuchali homilii Ojca Świętego

23 Jan Paweł II,  Idźcie w imię Chrystusa i w Jego mocy, „L’Osservatore Romano” (wyd.
polskie) 13(1992), nr 6(143), s. 35.

24 Ingres do żywieckiej konkatedry, „Gość Niedzielny” 1992, nr 7, s. 4.
25 Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, „Kwartalnik Diecezjalny” 1992, nr 1, s. 20.
26 Jan Paweł II, Zwycięstwo wiary i miłości nad nienawiścią, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie

papieskie, II, 1, Poznań 1979, s. 685.
27 Jan Paweł II,  Szukajmy dróg do jedności Chrześcijan. Spotkanie ze wspólnotą Kościoła

ewangelicko-augsburskiego w Skoczowie, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”. Prze-
mówienia wygłoszone podczas pielgrzymki do diecezji i inne teksty papieża, Bielsko-Biała 2007,
s. 85–86.
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o znaczeniu sumienia w życiu człowieka28. To właśnie sumienie – pod-
kreślił  Jan Paweł  II  – decyduje o  wielkości  i  godności każdej  osoby
ludzkiej, a także każdego narodu. 

Pod koniec Mszy św. Papież  raz jeszcze zabrał  głos29.  Dziękował
Bogu za dar tego spotkania oraz prosił wiernych o modlitwę, by nadal
mógł przewodzić  Kościołowi. Wraz z Ojcem Świętym wierni odśpie-
wali pieśń Regina caeli, po czym Papież poświęcił korony dla wizerun-
ku Matki Bożej w Twardogórze w diecezji kaliskiej oraz 20 kamieni wę-
gielnych pod nowe świątynie, kaplice i domy parafialne. Ojciec Święty
pobłogosławił  także dzwon przeznaczony dla upamiętnienia zbrodni
w Katyniu,  który po raz pierwszy zabrzmiał  na miejscu męczeństwa
w dniu 9 czerwca 1995 r.

Ze Skoczowa Ojciec Święty udał się specjalnie przygotowanym sa-
mochodem do Bielska-Białej. Na trasie przejazdu zgromadzeni licznie
mieszkańcy pozdrawiali Papieża.  Przed rezydencją  bp.  T.  Rakoczego
w Bielsku-Białej powitali Ojca Świętego przedstawiciele władz miasta
z prezydentem na czele; dostojnemu Gościowi wręczono dekret Rady
Miejskiej z kwietnia 1995 r. przyznający Karolowi Wojtyle tytuł honoro-
wego obywatela Bielska-Białej.  Ojciec Święty pobłogosławił następnie
tablicę  marmurową,  upamiętniającą  przedwczesną  śmierć  jego  brata
Edmunda Wojtyły, który zmarł w 1932 r., pracując jako lekarz w biel-
skim szpitalu. 

Późnym popołudniem Ojciec Święty pozdrowił licznie zgromadzo-
nych  mieszkańców  Bielska-Białej30.  Następnie  udał  się  do  Żywca.
W wygłoszonym przemówieniu Jan Paweł II wspominał swoje związki
z ziemią żywiecką, mówił też o potrzebie dawania świadectwa Chry-
stusowi we współczesnym świecie. Młodej diecezji i jej duszpasterzom
życzył,  aby czerpali „ze wszystkich zasobów mocy duchowych, które
tutaj nagromadziły się przez stulecia”31. 

28 Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Homilia w Skoczowie, [w:] Jan Pa-
weł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 92-98.

29 Jan Paweł II, Sprawy mojej ojczyzny traktuję jako swoje własne. Rozważanie przed mo-
dlitwą Regina caeli na zakończenie Mszy św., [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”...,
dz. cyt., s. 99–101.

30 Jan Paweł II, Trzeba otwierać drzwi Chrystusowi. Spotkanie z mieszkańcami Bielska-Bia-
łej, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 102–103.

31 Jan Paweł II,  Trwajcie mocno w wierze. Liturgia słowa w Żywcu,  [w:] Jan Paweł II,
„Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 105–108.
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Pielgrzymka ta, choć należała do najkrótszych, pozostawiła nieza-
tarte ślady w sercach wielu Polaków, stając się nowym bodźcem do od-
ważnego życia w wierze. Była ona wielkim i niezapomnianym darem
dla całej Ojczyzny, a przede wszystkim dla Kościoła bielsko-żywieckie-
go. Przyczyniła się do ożywienia wiary wśród mieszkańców Podbeski-
dzia i do integracji naszej młodej diecezji.

Przesłanie papieskie

Podstawowym zagadnieniem poruszanym przez Papieża była po-
stawa świętości Jana Sarkandra, syna tej ziemi, która miała swoje źród-
ło w wierze w Chrystusa i która winna być szczególnym znakiem także
dla współczesnego człowieka.  Wzywając  wiernych do świętości,  Jan
Paweł II wskazywał przede wszystkim na potrzebę troski o ludzkie su-
mienie.

Według Ojca Świętego, sumienie jest dla każdego człowieka spra-
wą zasadniczej wagi. Jest ono wewnętrznym przewodnikiem i sędzią
ludzkich czynów. W związku z tym musi być ono sumieniem prawym,
tak by jego sądy opierały się na prawdzie, by zawsze dobro nazywały
dobrem, a zło złem. Aby umiało ono „rozpoznać, jaka jest wola Boża:
co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Dla przyszłości Polski, która wraz z innymi wspólnotami narodo-
wymi weszła w Trzecie Millennium chrześcijaństwa,  sprawą  podsta-
wową  jest  sprawa ładu moralnego.  Wierność  zasadom i wartościom
jest bowiem fundamentem życia każdego człowieka i każdego  narodu.
Dlatego Polska, przeżywając nowe problemy polityczne i gospodarcze,
woła dzisiaj nade wszystko o ludzi prawego sumienia. Jan Paweł II py-
tał nas przed dziesięciu laty: co znaczy być człowiekiem sumienia?

Zdaniem Papieża oznacza to 

(...) przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego
głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to
znaczy angażować  się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie,
a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Być człowiekiem
sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upad-
ków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy
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angażować się w budowanie Królestwa Bożego: królestwa prawdy i ży-
cia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecz-
nościach, w których żyjemy i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podej-
mować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się
o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w du-
chu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”32. 

Jan Paweł II wzywał chrześcijan do wierności Chrystusowi. Przy-
szłość  życia społecznego  i  państwowego zależy od  tego,  jaki  będzie
kształt ludzkiego sumienia. Na drogach ludzkich sumień Bóg pozosta-
wił jednoznaczny drogowskaz – jest nim Krzyż Jezusa Chrystusa. Przy-
pomina on cenę  ludzkiego zbawienia.  Jest  znakiem zbawienia i  zna-
kiem miłości Boga do człowieka. Bóg umiłował człowieka aż po krzyż:
„umiłowawszy swoich na świecie,  do końca ich umiłował” (J  31, 1).
Dlatego Ojciec Święty pytał:  „Czy można pozostać  obojętnym wobec
takiego dowodu miłości?”33.

Nawiązując do słów wypowiedzianych na Błoniach Krakowskich
w czasie swojej pierwszej pielgrzymki, Jan Paweł II pytał w Skoczowie: 

Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje
człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może
powiedzieć Bogu: „nie”. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi „nie”.
Ale pytanie zasadnicze: „czy wolno?”. I w imię czego wolno? Jaki argu-
ment rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie same-
mu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, aby powiedzieć
„nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat. Temu, co stworzyło
podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło34.

W okresach najtrudniejszych naród polski szukał i znajdował siłę
do  przetrwania  w  Chrystusowym  Krzyżu.  Obecnie,  kiedy  Polska
kształtuje z trudem swoją narodową wolność, trzeba wrócić do prawdy
o Krzyżu Chrystusa. W tym dziejowym momencie, w którym decyduje
się przyszły los Polski, Ojciec Święty prosił, by to dziedzictwo Chrystu-
sowego Krzyża na nowo i z wiarą Polacy przyjęli.  Aby podjęli odpo-
wiedzialność za obecność Krzyża w życiu osobistym, rodzinnym i na-

32 Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, dz. cyt., s. 95.
33 Tamże, s. 96.
34 Tamże, s. 97.
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rodowym. Oby spełniły się słowa pieśni wielkopostnej – mówił Ojciec
Święty – w życiu każdego człowieka wierzącego: 

Panie,  Ty widzisz, Krzyża się nie lękam, Panie,  Ty widzisz, Krzyża
się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem uklękam, bo na tym
Krzyżu Boga mego widzę35.

Miejsce dla Boga w życiu człowieka i w życiu ludzkiej społeczności
jest  zawsze  zagadnieniem  bardzo  ważnym  i  aktualnym.  „Oto  stoję
u drzwi  i  kołaczę” (Ap 3,  20).  Jan Paweł  II  pytał:  czy człowiek Mu
otworzy i czy zrobi Mu miejsce we własnym życiu? Czy zrobi Mu miej-
sce w obrębie społeczeństwa, kultury, ekonomii, a także polityki? A to
w głównej mierze zależy od  ludzi wierzących, od ich świadectwa.

Komentując w przemówieniu do wiernych zgromadzonych na ryn-
ku żywieckim  fragment Ewangelii św. Jana: „Gdy jednak przyjdzie Po-
cieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy także świadczycie, bo
jesteście  ze Mną  od początku”  (J  15,  26–27) – Ojciec  Święty wzywał
wszystkich do dawania świadectwa Chrystusowi36.  Chrześcijanin bo-
wiem jest do tego świadectwa powołany. Przez składane świadectwo
buduje Kościół. Tak budowli go apostołowie i tak budują go wierzący
w Chrystusa dzisiaj. Kościół w dalszym ciągu pisze swoje „Dzieje Apo-
stolskie”, wpisując je w historię ludzi, rodzin, krajów i narodów37.  

Pielgrzymka diecezji do Rzymu

Z okazji  pierwszej  rocznicy wizyty Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II
w diecezji bielsko-żywieckiej w dniach 20–25 maja 1996 r. przybyła do
Rzymu liczna pielgrzymka wiernych (około 3500 osób) przedstawicieli
wszystkich niemal parafii wraz ze swoimi biskupami i duszpasterzami.
Pielgrzymi przez kilka dni nawiedzali rzymskie kościoły, uczestniczyli
w nabożeństwach i odwiedzali historyczne miejsca i muzea rzymskie.

35 Tamże, s. 98.
36 Jan Paweł II, Trwajcie mocno w wierze, dz. cyt., s. 106.
37 Tamże.
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Jan Paweł II przyjął pielgrzymów w Auli Pawła VI 23 maja 1996 r.
Nawiązując do swojej pielgrzymki, papież powiedział: 

Stojąc  na  „Kaplicówce”,  obejmowałem  wzrokiem  i  sercem  ziemię
bielską, żywiecką i Śląsk Cieszyński, Oświęcim, Kęty i Andrychów. Dziś
ze Wzgórza Watykańskiego, moje spojrzenie rozciąga się na całą Polskę
południową. Zawsze pozostaje ona bliska memu sercu przez więzy po-
chodzenia,  przez  wspomnienie  jej  szczególnego  piękna,  ale  nade
wszystko przez dawne i obecne świadectwo wierności Ewangelii i Koś-
ciołowi, z którego od najmłodszych lat obficie czerpałem38.

Ojciec  Święty  mówił  o  młodości  Kościoła  bielsko-żywieckiego,
o potrzebie świadectwa wiary, o obronie życia poczętego, o nieustającej
trosce  o formację  sumienia.  Mówił  także  o  konieczności  budowania
struktur życia społecznego w nowej diecezji oraz o potrzebie dobrego
przygotowania duchownych i  świeckich do  nowych zadań.  Zwracał
uwagę na potrzebę dialogu z kulturą, kształtowania elit – duchownych
i świeckich – aby czynnie współpracowały one na rzecz rozwoju Koś-
cioła. Ponieważ intencją tej pielgrzymki była m.in. prośba o błogosła-
wieństwo dla odradzającej się Akcji Katolickiej w diecezji, Jan Paweł II
wyraził  także  nadzieję,  że  stowarzyszenie  to  odegra  znaczącą  rolę
w umacnianiu chrześcijańskiej duchowości w regionie.

Ta bezprecedensowa w historii diecezji pielgrzymka zapisała się na
trwałe w sercach wielu mieszkańców Podbeskidzia. Pozostanie na zaw-
sze świadectwem ich miłości do Kościoła i Jego Głowy oraz natchnie-
niem do nowych zadań apostolskich.

Beatyfikacje i kanonizacje diecezjan

Jedną z przewodnich idei pontyfikatu Jana Pawła II była ewangeli-
zacja świata poprzez ogłaszanie nowych świętych i błogosławionych.
Papież  beatyfikując  i  kanonizując,  ukazywał  te  postacie  jako  trwałe
punkty odniesienia dla współczesnego człowieka. 

38 Jan Paweł II, Sprawa Boża winna jednoczyć wspólnotę Kościoła, [w:] Jan Paweł II, „Być
człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 137–141.
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Na przestrzeni 27 lat Jan Paweł II ogłosił świętymi 9 Polek i Pola-
ków, a 154 osoby narodowości polskiej wyniósł do chwały ołtarzy jako
błogosławione. Wśród tej licznej grupy beatyfikowanych i kanonizowa-
nych przez Jana Pawła II znalazły się osoby związane z terenami przy-
należącymi obecnie do diecezji bielsko-żywieckiej.  Są to m.in. Maksy-
milian Maria Kolbe (kanonizowany 10 X 1982 r.  w Rzymie), św. Jan
Sarkander (kanonizowany 21 V 1995  r.  w Ołomuńcu),  św. Melchior
Grodziecki (kanonizowany 2 VII 1995 w Koszycach), św. Teresa Bene-
dykta od Krzyża (kanonizowana 11 X 1998 w Rzymie) oraz abp Józef
Bilczewski (beatyfikowany 26 VI 2001 we Lwowie).

Rodacy beatyfikowani i  kanonizowani przez Jana Pawła II  stano-
wią szczególny dar dla naszej młodej diecezji, który włącza nasz koś-
ciół diecezjalny w główny nurt dziejów Kościoła Powszechnego.

Papieska korespondencja

O osobistych związkach Jana Pawła II z diecezją bielsko-żywiecką
świadczą liczne listy i telegramy, które niejednokrotnie adresował do
diecezji, a nawet niektórych jej wspólnot parafialnych. Były także inne
okoliczności, kiedy Ojciec Święty przysyłał list – jak na przykład z oka-
zji  peregrynacji  kopii  cudownego  obrazu  Matki  Bożej  Jasnogórskiej
oraz kolejne rocznice związane ze Świętymi pochodzącymi z diecezji.

Pierwszym listem wysłanym do diecezji było okolicznościowe pis-
mo z okazji 200. rocznicy konsekracji kościoła pw. Opatrzności Bożej
w Bielsku-Białej (13 VI 1992)39. Ojciec Święty wystosował też okoliczno-
ściowy list z okazji ozdobienia koronami papieskimi cudownej figury
Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, co miało miejsce w dniu 26 wrze-
śnia 1993 r.40 Dnia 7 czerwca 1993 r. wystosował list z okazji 50. roczni-
cy deportacji Romów do Oświęcimia41. Specjalny list przesłał 9 kwietnia

39 Jan Paweł II, List na 200. rocznicę konsekracji kościoła pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-
Białej, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 215–216. 

40 Jan Paweł II,  Nadanie koron papieskich Matce Bożej w Hałcnowie, [w:] Jan Paweł II,
„Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 217.  

41 Jan Paweł II, W 50. rocznicę deportacji Romów do Oświęcimia, [w:] Jan Paweł II, „Być
człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 218–219.
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1993 r. do Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu42. 25 lipca 1994 r. skiero-
wał list w 50. rocznicę zagłady Romów w Oświęcimiu43. W dniu 1 paź-
dziernika  1997 r.  wysłał  list  z  okazji  konsekracji  kościoła Św. Józefa
w Oświęcimiu44.  W dniu  26  lutego  1998  r.  Jan  Paweł  II  napisał  list
z okazji peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej45. Specjalny
list papieski został przesłany z okazji rozpoczęcia działalności Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej46.  Ojciec  Święty wy-
stosował też specjalny list do uczestników uroczystości pobeatyfikacyj-
nej  bł.  Józefa  Bilczewskiego  w  Wilamowicach  w okolicznościowym
dniu 4 czerwca  2002  r.47.  Tego  samego roku ukazał  się  list  papieski
(1 grudnia 2002) z podziękowaniem za nadanie imienia Edmunda Woj-
tyły  Szpitalowi  Ogólnemu  w  Bielsku-Białej48.  Ostatnim  listem  było
przesłanie papieskie z dnia 15 stycznia 2005 r. z okazji 60. rocznicy wy-
zwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince49.  

Oprócz okolicznościowych listów Jan Paweł II przysyłał też telegra-
my. Różne były powody ich sporządzania.  Niekiedy z okazji  rocznic
diecezjalnych i  parafialnych, innym razem przyczyną wysyłania tele-
gramu mógł  być  pogrzeb zasłużonego duszpasterza.  Wśród telegra-
mów znajdują się: Podziękowanie dla dzieci z Nowej Wsi (1 maja 1980 r.)50;
Kondolencje dla parafian w Międzybrodziu Bialskim po śmierci ks. Jana Bana-

42 Jan Paweł II,  Do Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu, [w:] Jan Paweł II, „Być człowie-
kiem sumienia”..., dz. cyt., s. 220–221.

43 Jan Paweł II, W 50. rocznicę zagłady Romów, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem su-
mienia”..., dz. cyt., s. 222.

44 Jan Paweł II,  Z okazji konsekracji kościoła Św. Józefa w Oświęcimiu, [w:] Jan Paweł II,
„Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 223–224.

45 Jan Paweł II, Na peregrynację obrazu MB Częstochowskiej, [w:] Jan Paweł II, „Być czło-
wiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 225.

46 Jan  Paweł  II, Z okazji  rozpoczęcia  działalności  Akademii  Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białęj, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 227–228.

47 Jan Paweł II,  Do uczestników uroczystości w Wilamowicach, [w:] Jan Paweł II,  „Być
człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 229-230.

48 Jan Paweł II, Podziękowanie za nadanie imienia Edmunda Wojtyły Szpitalowi Ogólnemu
w Bielsku-Białej, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 231.

49 Jan Paweł II, Przesłanie papieskie z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-
Brzezince, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 232–234.

50 Jan Paweł II, Podziękowanie dla dzieci z Nowej Wsi, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem
sumienia”..., dz. cyt., s. 237.
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sia (23 marca 1984 r.)51; Na konsekrację kościoła Św. Maksymiliana w Oświę-
cimiu (7 października 1988 r.)52;  Kondolencje dla parafian w Łodygowicach
po śmierci ks. Jana Marszałka (19 kwietnia 1989 r.)53 oraz Na 25. lecie koro-
nacji obrazu Matki Bożej w Rychwałdzie (2 lipca 1990 r.)54.

Znaki wdzięczności

Biskupi, duchowieństwo, władze samorządowe i mieszkańcy die-
cezji  bielsko-żywieckiej  odwzajemniali  z  serca  uczucia  miłości  Ojca
Świętego. W jego intencjach często odprawialiśmy modlitwy i konce-
lebrowali Msze święte, organizowaliśmy pielgrzymki do Rzymu czy in-
nych miejsc, do których przybywał w Polsce i na całym świecie. Niezapo-
mnianym wydarzeniem religijnym pozostanie na zawsze dziękczynna
pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Rzymu w 1996 roku, w któ-
rej wzięło udział ok. 3 tysiące wiernych! 

Imieniem  Jana  Pawła  II  nazywano domy katechetyczne,  szkoły,
szpitale, place i ulice. Wznoszono pomniki i dedykowano mu pamiąt-
kowe tablice. Podejmowano także liczne dzieła charytatywne. Ku Jego
czci organizowano okolicznościowe sesje naukowe, koncerty, wystawy
i konkursy. Wydawano też pamiątkowe albumy, książki, kartki i znacz-
ki pocztowe.  Władze niektórych miast naszego powiatu (np. Bielska-
-Białej  czy Andrychowa) nadały Ojcu Świętemu honorowe obywatel-
stwo.  

Zakończenie

Można stwierdzić, że Jan Paweł II był nie tylko dla nas, mieszkań-
ców Podbeskidzia, ale dla wszystkich Polaków i dla wszystkich ludzi

51 Jan Paweł II, Kondolencje dla parafian w Międzybrodziu Bialskim po śmierci ks. Jana Ba-
nasiaka, [w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 238.

52 Jan Paweł II, Na konsekrację kościoła Św. Maksymiliana w Oświęcimiu, [w:] Jan Paweł
II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 239.

53 Jan Paweł II,  Kondolencje dla parafian w Łodygowicach po śmierci ks. Jana Marszałka,
[w:] Jan Paweł II, „Być człowiekiem sumienia”..., dz. cyt., s. 240.

54 Jan Paweł II, Na 25.lecie koronacji MB w Rychwałdzie, [w:] Jan Paweł II, „Być człowie-
kiem sumienia”..., dz. cyt., s. 240.
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dobrej woli na całym świecie wielkim darem od Boga. Zmienił on bo-
wiem w zasadniczy sposób ludzkie serca. Niektórzy się zastanawiają
i pytają, skąd Papież miał taką moc i skąd czerpał tyle sił? Odpowiedź
jest prosta: Jan Paweł II był człowiekiem autentycznej wiary, gorliwej
modlitwy, ufności i zawierzenia Bogu Miłosiernemu i Jego Matce, co
wyraził na początku swego pontyfikatu w zawołaniu: Totus Tuus. 

Przejęci tym ogromnym przywilejem, jakim jest pielęgnowanie pa-
mięci o naszym wielkim Rodaku Karolu Wojtyle – Janie Pawle II, pra-
gniemy złożyć Mu hołd, a jednocześnie zapewnić, że na zawsze pozo-
staniemy dłużnikami Jego posługi i świadectwa wiary, które z mroków
cywilizacji śmierci prowadziły nas ku brzaskom cywilizacji życia!

Rev. Tadeusz Borutka

Significance of John Paul II’s pontificate for the Bielsko-Żywiec diocese

Cardinal Karol Wojtyła was an amazing gift for the Polish Catholic Church.
His relations with Bielsko are special, since the father’s and mother’s parents
were born in Bielsko and Biała, and Edmund Wojtyła, a future bishop’s elder
brother  worked in a hospital  in Bielsko and died there for the scarlet fever
which he caught from one of the patients. The teachings of John Paul II have
fundamentally changed people’s hearts, and referred to theology, morals, and
spirituality. For the inhabitants of the Podbeskidzie region the most important
event was the Pope’s pilgrimage in May 1995, when on the Kaplicówka hill he
appealed: “Be the men of conscience”, “Be  faithful to Christ”. At that time he
spoke about the newly created Bielsko-Żywiec diocese, about saints and beati-
fied from the region. He himself was this land’s greatest gift.  
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Kalwiński epizod w dziejach wilamowskiej parafii 
i jej proboszcza

Wilamowice należą do najstarszych a zarazem najciekawszych osad
na  Podbeskidziu.  Niezwykłość  tego  miejsca  wynika  między  innymi
z faktu, że współcześni mieszkańcy miasteczka są potomkami i spadko-
biercami dziedzictwa kulturowego dawnych osadników, którzy na te-
reny śląska i  Małopolski  przybyli w XIII  wieku z terenów Turyngii
i Frankonii. Rozpowszechniona wśród lokalnej społeczności oraz części
badaczy-amatorów jest również hipoteza o flandryjsko-fryzyjskim ro-
dowodzie przodków wilamowian, którzy opuścili swe rodzinne strony
ze względu na przeludnienie oraz towarzyszące temu głód i choroby.
W  tradycji  ustnej  mieszkańców  Wilamowic  wybrzmiewają  ponadto
echa dawnej powodzi, historycznie udokumentowanej, która nawiedzi-
ła Flandrię i spowodowała  znaczny wzrost migracji na tereny wschod-
niej Europy, w tym również Polski. Tę hipotezę przyjął i upowszechnił
Józef Latosiński w swej Monografii miasteczka Wilamowic1, powodując, że
przez długie lata przekonanie o flamandzkim pochodzeniu wilamowian
zdominowało świadomość nie tylko mieszkańców osady, ale i okolicz-
nych  terenów.  Sytuacji  tej  nie  zmieniły  nawet  badania  podjęte  już
w dwudziestoleciu  międzywojennym  przez  prof.  Adama  Kleczkow-

1 J. Latosiński, Monografia miasteczka Wilamowic. Kraków 1909. W pracy tej autor za-
warł również  własną  hipotezę o miejscu, z którego przybyli przodkowie Wilamowian.
Pisze on m.in., że pochodzili oni z księstwa Shamburg-Lippe, położonego między dzisiej-
szą  granicą  holendersko-niemiecką  a  Bremą.  To stanowisko zostało szybko  odrzucone
przez badaczy, ale stanowi ono pewien etap w badaniach nad Wilamowicami.
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skiego, który dowodził, iż kolonizatorzy z Turyngii i Frankonii zatrzy-
mali się przez pewien czas na Śląsku, a następnie dotarli na tereny dzi-
siejszych Wilamowic. Jego teoria dotycząca miejsca, z którego przybyli
przodkowie  współczesnych  wilamowian,  pokrywa się  z  aktualnymi
badaniami prof. Norberta Morcińca uważającego, iż język, jakim posłu-
gują  się  jeszcze  najstarsi  mieszkańcy miasteczka,  jest  jednym z tzw.
wschodnio-środkowo-niemieckich dialektów kolonizacyjnych2. 

Dialekty te pojawiły się na śląsku z początkiem XIII wieku, z czego
wnosić należy, że kolonizatorzy najpierw zasiedlili te ziemie, a następ-
nie przemieścili się na południe kraju, docierając m. in. na tereny Księs-
twa Oświęcimskiego i Zatorskiego. 

Od początku istnienia osady, nazwanej  pierwotnie Wilhelmsau –
błonia Wilhelma, na cześć jej założyciela Wilhelma, protoplaści dzisiej-
szych wilamowian konsekwentnie starali się utrzymać swą odrębność
kulturową i językową. W przeciwieństwie do innych osadników przy-
byłych na ziemie śląska i Małopolski nie zasymilowali się oni z miejsco-
wą ludnością i nie poddali procesom polonizacji. Trudno do dziś w peł-
ni  zrozumieć  fenomen  tego  zjawiska  socjokulturowego,  a  jeszcze
trudniej wskazać na jego źródło. 

Zwracając jednak uwagę na spuściznę duchową i materialną daw-
nych wilamowian, nie sposób pominąć ludzi, którzy w znaczący spo-
sób wpisali się w dzieje tej osady. Należy do nich niewątpliwie siedem-
nastowieczny  proboszcz  parafii  Grzegorz  Jan  Zdziewojski,  który
przyszedł na świat w Łasku 9 marca 1609 roku jako piąty z kolei syn Ja-
kuba i Katarzyny de domo Buczek. Pochodził z zamożnej rodziny szla-
checkiej  pieczętującej się herbem Prus III,  tzw. Nagody, i zdobył sto-
sowne do swojego  urodzenia wykształcenie.  Po  ukończeniu kolejno:
szkoły przykatedralnej w Łasku (1619), później słynnego na całą Polskę
gimnazjum w Kurzelowie będącego kolonią akademicką Alma Mater
(1619–1621), po nim zaś gimnazjum w Sieradzu (1621–1623), a następ-
nie jezuickich kolegiów w Lublinie (1623–1625) oraz Kamieńcu Podol-
skim (1625–1626),  udał  się  w podróż  zagraniczną  najpierw  na  Ruś,
a następnie przemierzył większość ówczesnych krajów Europy, odwie-

2 Por. A. Kleczkowski,  Dialekt Wilamowic z  Zachodniej Galicji. Fonetyka i  fleksja. PAU,
Kraków 1920.
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dzając zarówno te katolickie  jak i  protestanckie3.  Do  kraju  powrócił
wiosną 1628 roku i jesienią immatrykulował się w Akademii Krakow-
skiej, w której zdobywał kolejno stopnie naukowe. W roku 1635 przyjął
święcenia kapłańskie prezbiteriatu i  posiadając bakalaureat z filozofii
i sztuk wyzwolonych, podjął dalsze studia w Alma Mater. 

Kraków i jego środowisko wywarło przemożny wpływ na  osobo-
wość Zdziewojskiego. Utrwaliło w jego świadomości symbole i wydarze-
nia epoki, czego ślady odnaleźć można nie tylko w twórczości poetyckiej
i kaznodziejskiej, ale przede wszystkim w działalności duszpasterskiej
uczonego  kapłana.  Spośród  ważniejszych wydarzeń,  które  wówczas
zdominowały życie Krakowa i wywarły istotny wpływ na Zdziewoj-
skiego, wymienić należy wszczęcie przez biskupa krakowskiego, Mar-
cina Szyszkowskiego, w roku 1628 procesu beatyfikacyjnego Jana z Kęt
(1390–1474), profesora Akademii Krakowskiej. Pomimo początkowego
niepowodzenia samego procesu, ponieważ nie został on uznany przez
Rzym, wydarzenie to i tak zaważyło na dalszej drodze życiowej Grze-
gorza,  który przejawiając żywy kult  uczonego z Kęt,  przyjął  drugie
imię: Jan. Odtąd towarzyszyć mu ono będzie do końca życia, a material-
ne ślady uwielbienia Jana Kantego przetrwają do czasów współczesnych
niemal we wszystkich miejscach, w których żył i działał.  

Mówiąc o Krakowie, wspomnieć należy o kontaktach z wybitnymi
osobistościami ze  środowiska akademickiego,  z którymi Zdziewojski
się  zetknął.  Należą do nich niewątpliwie profesorowie: Marcin Cam-
pius Wadowita, Stanisław Osędowski, Paweł Kwiatkowski , czy Adam
z Opatowa-Opatowczyk,  którzy oddziaływali  na  Zdziewojskiego nie
tylko w okresie studiów, ale w przypadku Osędowskiego i Kwiatkow-
skiego  wpływali  poprzez  kontakty i  wymianę  myśli  praktycznie  do
końca życia. Świadczyć o tym mogą dedykowane mu przez akademi-

3 Por. S. Osędowski, Philakai Zdziewoianae Domus. In Officina S. Bertutowic, Kraków
1639; R. Leszczyński,  G. J. Zdziewojski – poeta, mecenas i bibliofil z Łasku. Łask 1986, s. 2;
J. Rodak,  Jan Grzegorz Zdziewojski z Łasku (1609–1685) – kaznodzieja i  poeta,„Pallas Silesi”
III/1–2(4–5) 1999, s. 73–81; tenże, Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek – dzieło – recep-
cja. Studium biograficzne, Katowice 2007 (w druku).  
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ków panegiryki: Ste?anion i Philakai Zdziewoianae Domus pióra Osędow-
skiego4 oraz Epidesmion Kwiatkowskiego5. 

Najprawdopodobniej także pod wpływem przykładu jak i namowy
Osędowskiego  udał  się  Zdziewojski  w roku  1653  do  Rzymu,  by  tu
zwieńczyć swą dotychczasową karierę i działalność doktoratem z teo-
logii, co udało mu się z końcem sierpnia 1654 roku. Zanim jednak od-
był  pielgrzymkę  Ad limina, w roku 1638 po ukończeniu krakowskiej
Alma  Mater  i  uzyskaniu  magisterium  sztuk  wyzwolonych  (równo-
znacznego z doktoratem z filozofii)  nominowany został przez bp. Jakó-
ba Zadzika (1635–1642) na kaznodzieję oświęcimskiego. Na tych tere-
nach  nowinki  religijne  zaczęły  szerzyć  się  od  poł.  XVI  wieku,  co
w początkach następnego stulecia stworzyło już  poważne zagrożenie
dla Kościoła katolickiego. Według różnych źródeł, Księstwo Oświęcim-
skie zamieszkiwało wówczas ok. 60% wyznawców kalwinizmu. W sa-
mej stolicy księstwa, Oświęcimiu, kalwinów nie było wielu, natomiast
w parafiach należących do dekanatu oświęcimskiego reformacja przy-
bierała na sile, o czym może świadczyć fakt, że Stanisław Myszkowski,
wojewoda krakowski oraz właściciel Jawiszowic, Bestwiny, Biertutowic
(Komorowic k. Bielska) wprowadził do swych posiadłości kalwinizm
i upowszechniał go wśród okolicznej szlachty. Potwierdza to protokół
sporządzony podczas  wizytacji  w latach  1598–1601  przez  prepozyta
tarnowskiego i sufragana krakowskiego Krzysztofa Kazimierskiego na
polecenie kardynała i biskupa ordynariusza Jerzego Radziwiłła6. Wyni-
ka z niego,  że kościoły w: Wilamowicach, Bestwinie, Biertutowicach,
Kozach, Mikuszowicach, Witkowicach, Łodygowicach, Nidku, Osieku
i Grojcu zajęte były przez kalwinów. 

Dlatego Kościół katolicki w ramach kontrreformacji podjął na sze-
roką skalę misję rekatolizacji wśród szlachty i chłopów. Wszędzie tam,
gdzie było to możliwe, rekoncyliowano kościoły zajęte niegdyś  przez
innowierców.  Nie  odbywało  się  to  bez  przeszkód,  ponieważ  o  ile
szlachta dawała się  odwieść  od protestanckiej  konfesji,  o tyle  chłopi
długo pozostawali wierni naukom Kalwina. 

4 S. Ossędowski, Ste?anion, Ex Officina Francisci Caesarji, Kraków 1638; tenże, Phila-
kai Zdziewoianae Domus, In Officina S. Bertutowic, Kraków 1639.

5 P. Kwiatkowski, Epidesmion, In Officina Stanislai Bertutowic, Kraków 1639.
6 AKM Krak. Acta Visit. dec. Ośw. AśR 1598–1601.
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Właśnie w takich okolicznościach społecznego  fermentu i  religij-
nych sporów, po niespełna dwóch latach piastowania godności kazno-
dziei oświęcimskiego, w dniu 27 sierpnia 1640 roku, Zdziewojski został
instytuowany  przez  Wojciecha  Lipnickiego,  sufragana  i  oficjała  kra-
kowskiego, na proboszcza w Wilamowicach. Nominacja ta zbiegła się
w czasie z ważnymi dla parafii wydarzeniami. Wiosną tego roku admi-
nistrujący kościołem wilamowskim  komendarz  Jan  Nakielski  (1634–
–1640) zrezygnował z zarządzania parafią. Nieco wcześniej za jego ad-
ministrowania odbyła się rekoncyliacja świątyni w dniu 25 maja 1636
roku dokonana  za sprawą  i  staraniem właściciela wioski Krzysztofa
Korycińskiego. Uroczystości przewodził bp sufragan Tomasz Oborski.
Po rezygnacji Nakielskiego instytuowany na plebana został  Józef Sa-
dowski, kanonik kolegiaty Wszystkich świętych w Krakowie. Jednakże
urząd ten pełnił  tylko przez trzy miesiące i w sierpniu tegoż samego
roku dobrowolnie z niego zrezygnował. 

Wakujące  probostwo  powierzono  Zdziewojskiemu,  który już  na
trzy tygodnie przed biskupią instytucją objął zarząd parafią. Stało się to
za staraniem Jana Stanisława Korycińskiego, starosty gniewkowskiego
i właściciela Wilamowic, który od dłuższego czasu zabiegał u biskupa
krakowskiego o stałego plebana. Z obsadą tego urzędu wiązały się liczne
problemy wynikające z zaszłości. Około 1550 roku w posiadanie koś-
cioła  wilamowskiego  weszli  kalwini  sprowadzeni przez  ówczesnego
właściciela wioski Jana z Gierałtowic Wilamowskiego7, który z ich na-
uką zetknął się – jak podaje w swojej monografii Latosiński – podczas
studiów w Krakowie. Zapewne pod wpływem tych doświadczeń, jak
również  szerzącego się  w sąsiednich wioskach należących do Mysz-
kowskiego  kalwinizmu,  odszedł  Gierałtowski  od  katolicyzmu  i  za-
szczepił wśród swoich poddanych nowe wyznanie. O wydarzeniu tym
wspomina  w  swych  zapiskach  Andrzej  Fiołka,  pleban  wilamowski
z pocz. XIX w., który pisze m.in.: 

W tym czasie owi bezbożni niecni odszczepieńcy Marcin Luter i Jan
Kalwin swoje przewrotne i wierze świętej katolickiej od Chrystusa fon-
dowanej przeciwne nauki po świecie rozszerzać zaczynali, ktorą to na-

7 Jan z Gierałtowic Wilamowski  (zm. przed 1605r.),  syn Jakóba, starosty bolesław-
skiego, sędziego ziemi oświęcimskiej i sekretarza królewskiego (zm. 1546).
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uką bezbożną był zarażony Dziedzic dóbr wilamowskich Jmość Pan Jan
Gierałtowski. Ten nie tylko sam szedł nieprawą drogą, ale i poddanych
swojich wilamowickich groźbami i zastraszeniami jakowemiś przymusił
do przyjęcia kalwińskiej religieij. Co gdy się stało, mieszkancy niegdyś
pobożni katolicy koscioł święty okropnie znieważyli, obrazy, figury i oł-
tarze do szczętu  potłukli,  wyrzucając naczynia świete jako to  krzyże,
kielichy i monstrancye połamali, swiętych panskich szkalowali, koscioł
dla swojego użytku odziedziczyli,  pastora w domie plebanskim sobie
osadziwszy8. 

Sytuacja  uległa  zmianie  dopiero  po  roku 1626,  kiedy wioskę  od
spokrewnionych z Gierałtowskimi Gawińskich9 odkupił wspomniany
już  Krzysztof Koryciński,  starosta gniewkowski, późniejszy kasztelan
wojnicki. On to przyczynił się nie tylko do przywrócenia religii katolic-
kiej w Wilamowicach, ale przede wszystkim do rekoncyliacji kościoła.
Andrzej Fiołka, przywoływany wcześniej proboszcz, pisze o tym tak: 

Pan Bóg raczył  Wilamowice oczyścić  z przeklętego kacerstwa tym
sposobem. Albowiem gdy dobra Wilamowice, Skidzin i przecieszyn ku-
pił od J Pana Gawińskiego, J. Wny Pan Krzysztof Koryciński [...] mąż
roztropny,  pobożny i  nieśmiertelnej  chwały godny,  kiedy  się  dowie-
dział,  iż  poddani jego w Wilamowicach przyznają się do religiey kal-
winskiey, przybywszy do Wilamowic, zwołał wszystkich mieszkańców
i napominał ich surowo, aby się nawrócili do wiary ojców swoich, wiary
świętej katolickiey, a jeżeliby się kto znajdował nie chcący tego uczynić,
teraz zaraz Wilamowice ma opuścić, bo Jaśnie Wielmożny kasztelan de-
klarował, że żadnego kalwina cierpieć nie będzie10.  

Od czasów restytucji kościoła w Wilamowicach,  tj. od roku 1626,
świątynią  zarządzali  administratorzy,  którzy  napotykając  na  liczne
problemy  i  opór  wśród  lokalnej  społeczności,  szybko  rezygnowali
z urzędu. Bariera, jaka wytworzyła się pomiędzy chłopami a komenda-
rzami, była konsekwencją z jednej strony rozziewu społecznego na tle
religijnym, a z drugiej strony wynikała ze świadomego izolacjonizmu
kulturowego i obyczajowego wilamowian, potomków dawnych osad-

8 J. Latosiński, op. cit., s. 38.
9 Z rodziny tej pochodził Jan Gawiński (zm. 1684), znany barokowy poeta; por. PSB,

t. VII,  s.316–317. 
10 J. Stanek, Z dziejów ziemi oświęcimskiej, Kraków 1959, s. 296.
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ników. Najpełniej izolacja realizowała się w kultywowaniu języka pra-
ojców, którym posługiwali się oni na co dzień. Objęcie plebanii przez
Zdziewojskiego przypada więc na okres bardzo trudny. Do głosu do-
chodziły  wśród mieszkańców tarcia  natury religijnej,  co  potwierdza
zapis  w  Inwentarzu wilamowskim,  w którym czytamy pod  rokiem
1640: 

Inwentarz rzeczy koscielnych Roku 1640 Dnia dziewiątego Augusta
gdy obejmował plebanią Jść X. Grzegorz Jan Zdziewoyski z Łasku kaz-
nodzieja oswięcimski, Nauk wyzwolonych philosophiey Doctor w piet-
nascie lath po Heresiey, ktora panowała przez sto lath Secta Calvinowa.
Ten koscioł nie miał własnego plebana po Heresiey tylko przez komen-
darzow był  Administrowany, tak przez swieczkich kapłanow jako też
przez Zakonnikow a to dla nieumiejętnosci  języka niemieckiego, gdyż
tu Niemieczki narod w tych Wilamowicach mieszkał i dla tegoż kapłani
po kilku niedziel prawie tylko mieszkali i dla tegoż koscioł ubogi był bo
ludzie nie byli przychylni do ochędostwa koscielnego11.   

Zapis  ten  w  pełni  oddaje  realizm  sytuacji  i  atmosferę  panującą
w Wilamowicach w chwili, gdy plebanię obejmował Zdziewojski. Pod-
jęcie posługi kapłańskiej wśród tak specyficznej społeczności wymaga-
ło niezwykłych umiejętności, a przede wszystkim daru przekonywania
i zjednywania  sobie  ludzi.  Wszystko  bowiem  należało  zaczynać  od
podstaw. Na przestrzeni czterech lat od momentu poświęcenia kościoła
do chwili objęcia plebanii przez Zdziewojskiego w sierpniu 1640 roku
niewiele  się  zmieniło w życiu religijnym wilamowian.  Kościół  nadal
świecił pustkami. Nawet podczas rekoncyliacji w roku 1636 na uroczy-
stość wypożyczono i sprowadzono aparaty kościelne z Poręby Żegoty,
gdyż własnych świątynia nie posiadała. Zdziewojski obejmując urząd
plebana, zastał na wyposażeniu:

(...)  tylko ornat biały pulhatlasowy a stary, obrusy stare dwie,  komża
przechodzona, Mszał,  Portatel, Agenda, a trzy starych korporałow (...)
własnych apparatow nie miał koscioł12. 

11 Inwentarz wilamowski, Archiwum parafialne w Wilamowicach, s. 1.
12 Tamże, s. II.
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Informacja  ta  ukazuje  nie  tylko  obraz  spustoszeń  dokonanych
wcześniej przez kalwinów, ale wskazuje również na zaniedbania po-
przedników Zdziewojskiego, którzy zbytnio nie przykładali się do po-
prawy istniejącego stanu rzeczy. Transformacja religijna, jaka dokony-
wała  się  na  przestrzeni  lat  1626–1640,  pogłębiła  rozdźwięk  wśród
chłopów powodując, że do spraw wiary podchodzili oni dość sceptycz-
nie i nieufnie. Zdziewojski stanął więc przed niezwykle trudnym zada-
niem odtworzenia życia religijnego na gruncie  podatnym na wpływy
reformacji, a na dodatek wśród ludności świadomie manifestującej swą
odrębność.  Rozpoczął więc swą posługę od uporządkowania wszyst-
kich spraw kościoła jak i gromady. Na początku założył więc brakującą
dokumentację  kancelaryjno-kościelną,  czyli  księgę  chrztów,  ślubów
i zmarłych, a następnie przystąpił do wyposażania własnym sumptem
wilamowskiej świątyni. Tylko w roku 1640 i 1641 zakupił dla kościoła
następujące sprzęty i aparaty : 

(...) Naprzod Monstranciia srebrna, waży jedenaście grzywien (...) srebr-
ny krzyżyk mały, rogowy krzyżyk z relikwiamii,  gradał  nowy, relik-
wiarz wielki roznych swietych kosci na hatłasowym wezgłowku, puska
srebrna we wnątrz złocista na Naswiętszy Sakrament, czarke srebrną do
chorych, corporałow dwa, kanon z malowaniem, albę  rapkową  nową
z wyszywaniem i czerwonym pasem,Brewiarz Romanum, także Hymny
w białej oprawie z notami nowe, alba płotna pięknego z wyszywaniem
koscielnym , welum czerwone kitajkowe hawtowana Panna Naswietsza
na nim złotem y kwiaty złotem hawtowane na rogach, (...) Ławy zaku-
pione są (...) tak przed wielkim ołtarzem jako pod kazalnicą13.  

Hojność  Zdziewojskiego,  co należy podkreślić,  dla  wilamowskiej
świątyni była wyjątkowa. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszyst-
kich jego fundacji i darowizn za lata 1640–1644, kiedy był tu probosz-
czem. Ważniejsza wydaje się być jego działalność duszpasterska, dzięki
której wiara katolicka odrodziła się wśród wilamowian. Powrotu kal-
winizmu obawiał  się on jednak w chwili,  kiedy opuszczał  tę  parafię
w lipcu 1644 roku i udawał się na plebanię do sąsiednich Pisarzowic.
Dlatego ufundował dochód roczny dla Bractwa św. Anny istniejącego
przy kościele parafialnym w Oświęcimiu: „z obowiązkiem odprawia-

13 Inwentarz wilamowski, dz. cyt., s. III-XII.
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nia mszy św. za fundatora (...) gdyby herezya znow nastała w Wilamo-
wicach”14. 

Na parafię wilamowską Zdziewojski powrócił raz jeszcze, na krót-
ko w roku 1660, by w niespełna dwa lata wznieść na prośbę bp Mikoła-
ja  Oborskiego  nową  świątynię  na  zgliszczach  starej,  która  spłonęła
w czerwcu 1646 roku wkrótce po jego odejściu z plebanii wilamow-
skiej.  Po  raz  kolejny wywiązał  się  ze  swojego  zobowiązania  wobec
wiernych i Kościoła, i po raz kolejny odszedł. Nie wiadomo dlaczego.
Tym razem jednak bezpowrotnie.

Wzniesiona przez niego świątynia spłonęła w roku 1692,  zaledwie
siedem lat po  tragicznej śmierci jej budowniczego. Do dziś nie pozostał
po niej  żaden ślad, ale zachowała się  mocno okrojona i  rozproszona
spuścizna po Zdziewojskim.  Jeżeli  przetrwa pamięć  o nim,  przetrwa
jego dzieło, a wraz z nim ocaleje cząstka naszego dziedzictwa kulturo-
wego – ta najcenniejsza, bo już nieistniejąca... 

14 J. Latosiński, dz. cyt., s. 163. 
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A Calvinist episode in the history of Wilamowice parish and its rector

In 1640, Reverend Grzegorz Jan Zdziewojski from Łask (1609–1685) arrived
to Wilamowice – a small village situated in the duchy of Oświęcim – in order to
become a rector there. He was a preacher in Oświęcim and a doctor of philo-
sophy of Alma Mater. Designated by the Bishop of Krakow, Wojciech Lipnicki,
Zdziewojski arrived to Wilamowice with a mission to re-convert the local com-
munity to Catholicism, because in the 75-years period (1550–1626) the Calvinist
religion had removed the Catholic religion from the lands inhabited by the des-
cendants of former settlers, who had come to this land in the middle of the 13th

century from Thuringia and Franconia. The settlers and their descendants, pre-
serving their cultural and language independence, existed in certain isolation
from the rest of the community. This became a reason of the resistance of the
inhabitants of Wilamowice to Catholic priests in the era of Counter-Reforma-
tion. Rev. Grzegorz Jan Zdziewojski, who encountered the Calvinist religion for
the first time in his life, was supposed to change this situation. He was success-
ful, but soon, for unknown reasons, he voluntarily left the presbytery of Wilam-
owice for the neighbouring Pisarzowice.
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Jacek Proszyk

Bielski uczony i bibliofil – Salomon Joachim Halberstamm

Salomon Joachim Halberstamm1 – bibliofil, kolekcjoner, naukowiec
i kupiec, urodził się  23 lutego 1832 roku w Krakowie jako najstarsze
dziecko w ośmioosobowej  rodzinie Izaaka  Halberstamma (ok.  1805–
–1880) i Jetty z domu Bornstein (1809–1874)2. W ciągu swojego życia
podpisywał się na dwa sposoby: W dokumentach świeckich, urzędo-
wych i artykułach występował jako Salomon Joachim, a do celów reli-
gijnych  oraz  podpisując  w  języku  hebrajskim  swoje  prace,  używał
trzech imion Szlomo Zalman Chaim. Z tego między innymi wziął się
akrostych złożony z czterech hebrajskich liter „Sza-Z-Cha-H”, którym
podpisywał druki i notatki. Ojciec Izaak był wpływowym galicyjskim
kupcem i uczonym-amatorem. Pozostawione przez Izaaka Halberstam-
ma w rękopisie dzieło Siach Yicchak, zostało opublikowane pośmiertnie
we Lwowie w 1888 roku przez jego syna Salomona. Wydawca uzupeł-
nił pracę między innymi obszerną genealogią  rodu Halberstammów.
Rodzina przeprowadziła się do Lwowa i najprawdopodobniej tam Sa-
lomon ożenił się z Rebeką z domu Samuely. W 1860 roku już jako za-

1 Biogram opracowano na podstawie: J. Proszyk, Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej,
Bielsko-Biała 2002, s. 222–223; „Tygodnik Żydowski” 1932, nr 17, s. 5–6; 1932, nr 51, s. 3;
Encyclopedia Judaica, t. 7, Jerusalem 1972, s. 1178; Jewish Encyclopedia, New York 1901–1906,
s.  166–167;  Polski  Słownik  Judaistyczny,  t.  1,  Warszawa  2003,  s.  548–549;  J.  Proszyk,
A history of Jewish social welfare in Bielsko 1860–1939, [w:] Jews in Silesia, red. M. Wodziński,
J.  Spyra, Kraków 2001, s. 77; Archiwum Gminy Wyznaniowej  Żydowskiej  w Bielsku-
-Białej (dalej AGWŻ) sygn. 204.

2 Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół: 1472 Akta stanu cywilnego Izraelickie-
go Okręgu Metrykalnego w Krakowie.
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możny kupiec Halberstamm przeprowadził się z Krakowa do Bielska.
Tu między innymi urodził mu się 4 czerwca 1873 roku syn Zygfryd,
który w 1930 roku w Czerniowcach ożenił się z Gustą Löbl3. 

W zaaklimatyzowaniu się i pracy agenta handlowego pomógł mu,
także  pochodzący  z  Krakowa,  adwokat  dr  Siegmund  Markusfeld
(1847–1903) radny Miasta Bielska, dyrektor Bielskiej Kasy Oszczędności
i  prezes  Stowarzyszenia  Humanitarnego  B’nei  B’rith  „Austria”4.  To
między innymi Markusfeld zachęcił towarzystwo B’nei B’rith by zorga-
nizowało w ramach działalności Izraelickiej Gminy Wyznaniowej bib-
liotekę imienia Halberstamma. Cel został osiągnięty co zostało zawarte
w tekście broszury jubileuszowej wydanej w 1919 roku z okazji trzy-
dziestej rocznicy istnienia towarzystwa: 

Równocześnie jako cel było brane pod uwagę założenie żydowskiej
biblioteki gminnej, aby członkom gminy i podróżującej młodzieży mo-
gła być przekazywana wiedza o żydowskim istnieniu, żydowskiej lite-
raturze i historii.  Pomysł  ten z zapałem wspierany przez braci został
wkrótce urzeczywistniony i już w listopadzie biblioteka została otwarta,
częściowo z książek ze spadku po znanym tutejszym naukowcu Halber-
stammie. Biblioteka jest chętnie uczęszczana i znacznie przyczynia się
do wzbogacenia horyzontów naszej młodzieży5. 

Zachował się wzór pieczęci biblioteki gminy żydowskiej z okresu
międzywojennego  na  której  znajduje  się  następujący  napis:  „ŻYD.
GMINA WYZN. Bibljoteka im. S. Halberstamma w BIELSKU n/Śl.”6.
Dokładnie taką samą pieczęcią do dziś  dnia Gmina Wyznaniowa Ży-
dowska w Bielsku-Białej stempluje książki zakupywane do biblioteki. 

Wielka znajomość historii i ksiąg religijnych z jednoczesnym talen-
tem handlowym pozwoliła Halberstammowi znaleźć  wiele przychyl-
nych osób wśród żydowskich fabrykantów tekstylnych. Zatrudniali go
jako  swojego  agenta  organizującego  sprzedaż  tekstyliów wytworzo-

3 AGWŻ, sygn. 204.
4 J. Proszyk, Cmentarz żydowski..., dz. cyt., s. 229; Bielitz Bialaer Anzeiger 1903 nr 1058,

s. 5; AGWŻ sygn. 204.
5 Israelitischer Humanitatsverein B’nei B’rith in Bielitz 1889-1919, [broszura jubileuszo-

wa w zbiorach AGWŻ sygn. 147].
6 Autor  dziękuje  bielskiemu bibliofilowi  Grzegorzowi  Madejowi  za  przekazanie

księgi z pieczęcią Biblioteki Gminy Żydowskiej im. S. Halberstamma.
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nych w Bielsku do krajów zachodniej  i  południowej  Europy,  basenu
Morza Śródziemnego, północnej Afryki czy Azji. Dla kolekcjonera sku-
pującego starożytne manuskrypty i  starodruki nie było lepszej  pracy
jak na  przykład  wyjazdy to Stambułu,  by podpisywać  kontrakty  na
sprzedaż fezów – tureckich nakryć głowy – w imieniu produkującej je
fabryki Theodora Pollaka w Białej7.  Liczne podróże do Italii,  Francji,
Egiptu czy Persji owocowały rozwojem eksportu bielskich tkanin a jed-
nocześnie za zarobione pieniądze Halberstamm kupował cenne księgi
i dokumenty w języku hebrajskim czy aramejskim. Wracając tygodnia-
mi  z  dalekich  krajów do  swojego  mieszkania  w Bielsku  przy  ulicy
Wzgórze (Stadberg) nr 16, miał czas, by czytać i wgłębiać się w każdą
literę świętych czy mistycznych ksiąg. Tu w Bielsku poświęcił się głównie
studiom judaistycznym, biblistyce i pasjom bibliofilskim, nie porzuca-
jąc jednak działalności kupieckiej. Będąc wpływową postacią w żydow-
skim świecie naukowym, utrzymywał ożywione kontakty z najwybit-
niejszymi  uczonymi  tamtego  czasu,  korespondował  między  innymi
z Adolfem Jellinkiem,  Davidem Kaufmannem, Moritzem Steinschne-
iderem i Heinrichem Greatzem8, obficie też zasilał hebrajskie i niemiec-
kie czasopisma swoją publicystyką oraz drobniejszymi opracowaniami
naukowymi. Często publikował między innymi w Monatsschrift für Ge-
schichte und Wissenschaft des Judentums.  U schyłku XIX wieku stał  się
jedną  z  najważniejszych postaci  hebrajskiej  publicystyki  w Wiedniu.
Aktywnie uczestniczył też w życiu naukowym, biorąc udział w wielu
ważniejszych sporach naukowych drugiej połowy XIX wieku. Był zało-
życielem, jednym z dyrektorów oraz najważniejszym sponsorem towa-
rzystwa i  wydawnictwa „Mekice  Nirdamim” (hebr.  Budzący Uśpio-
nych),  gdzie  czasami  również  drukował  swoje  prace.  Obok  niego
w zarządzie towarzystwa zasiadali:  Rabin Nathan Adler  (Frankfurt),
Sir Moses Montefiore i Joseph Zedner (Londyn), Albert Cohn (Paryż),
Samuel D. Luzzatto (Padwa), M. Sachs (Berlin), Eliezer Lipman Silber-
man  (Lyck-Ełk),  M.  Straschun  (Wilno).  Po  reorganizacji  w  Berlinie
w 1885 roku w zarządzie „Mekice Nirdamim” zasiadali: Abraham Ber-
liner (Berlin), Moses Ehrenreich (Rzym), J.  Derenbourg i David Gins-

7AGWŻ, sygn. 204, 228; Bielitz Bialaer Anzeiger, nr 2707 z 11.02.1914 r.
8 M. Reuven, Heinrich Graetz. Tagebuch und Briefe, Tübingen 1977, s. 428–429
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burg (Paryż), Avraam Harkavy (St. Petersburg), Marcus Jastrow (Fila-
delfia), David Kaufmann (Budapeszt)9. 

Wiele z jego ważnych tekstów naukowych ukazało się w pracach
zbiorowych dedykowanych czołowym austriackim i niemieckich uczo-
nym żydowskim,  np.  w księgach jubileuszowych Heinricha Graetza,
Moritza  Steinschneidera,  Davida  Kaufmanna  czy Alexandra  Kohuta.
Najważniejsze  prace  zwarte  opublikowane  przez  Halberstamma  to:
Chiddusze  ha-Ritba’al  Nidda Jom Towa ben Abrahama z Sewilli,  1868
(praca  poświęcona  talmudycznemu  traktatowi  Nidda);  Sefer  ha-Ibur
Abrahama ibn Ezry, 1874 (studium poświęcone kalendarzowi); Tagmu-
le ha-Nefesh Hillela ben Samuela z Verony, 1874; Perush Sefer Yecira Judy
ben Barzilaja z Barcelony, 1885 (komentarz do Księgi Jecira)10; Sefer ha-
-Sheratot,  1900;  Iggeret bikoret,  1878 (uwagi do pracy Jellinka  Konteros
Tarjag);  Takkanot chachamim, 1879; oraz komentarze do biblijnej Księgi
Izajasza. W 1890 Halberstamm opublikował kompletny katalog manu-
skryptów znajdujących się w jego księgozbiorze (411 pozycji) pt. Kehilat
Szlomo. Wśród jego zbiorów znajdowały się między innymi następujące
pozycje: tłumaczenie na język hebrajski przez dr Mosesa Ascarelliego
Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza (nr kat. 267),
Talmud Jerozolimski wyd. ok. 1523 (nr kat. 379), księgi Megillath dato-
wane na 1507–1520 (nr kat. 257), średniowieczna Miszna Tora Majmo-
nidesa (nr kat. 289), Pentateuch 1490–1495 (nr kat. 70), Pentateuchkom-
mentar Bachje ben Aschera, Neapol 1492 (nr kat 50), Abudrahim, Ueber
die Gebete, Riten und gebrauche, Lissabon 1489 (nr kat. 8), Słownik he-
brajsko-włosko-arabski, Neapol 1488 (nr kat. 190), Księga Psalmów, Bo-
logna 1477 (nr kat. 87), Mar’eh ha-ofanim – Tractatus de Sphaera, Juda
ibn Tibbon, 1473 (nr kat. 244) a także średniowieczne traktaty Abraha-
ma Abulafii i wiele innych dzieł11.

Po śmierci Salomona Joachima Halberstamma bezcenny zbiór ręko-
pisów i rzadkich druków został rozproszony. Największą część rękopi-
śmiennego zbioru kupił Judith Montefiore College w Anglii (The Mon-

9 Jewish Encyclopedia; Verzeichniss der Schriften des Verein Mekize Nirdamim, 1885–1895,
1896, 1898.

10 Perush Sefer ha-yetsirah wydano ponownie w 2007 roku w Tel Avivie, w wydawnic-
twie Aharon Barazani u-veno.

11 AGWŻ sygn. 204; Jewish Encyclopedia, s. 141–143; „Die Welt“ 1914, nr 16, s. 392.
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tefiore Collection of Manuscripts,  Oxford Centre for Hebrew and Je-
wish Studies,  Yarnton Manor,  Oxford,  England),  większość  druków,
jak również nieznaczną część rękopisów zakupił Mayer Sulzberger dla
biblioteki Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Ameryce (Jewish
Theological Seminary Library, New York, ID# 0246491), a część powęd-
rowała również do biblioteki Gminy Żydowskiej w Wiedniu12. Bibliote-
ce powołanej w Bielsku dla uczczenia Halberstamma nie udało się po-
zyskać żadnych znaczących pozycji z jego księgozbioru. 

Salomon Halberstamm był  źródłem inspiracji  nie tylko dla uczo-
nych poza granicami Bielska czy Monarchii, ale przede wszystkim dla
miejscowych wyznawców religii  mojżeszowej.  Halberstamm pod ko-
niec  życia  zachęcił  adwokata  bielskiego  dr  Maurycego  Aronsohna
(1858–1934) do napisania historii Żydów w Bielsku, która ukazała się
drukiem w 1905 roku: Die israelitische Kultusgemeinde in Bielitz 1865–1905.
Ein gesichichtlicher Rückblick13. Pod jego wpływem był także prof. Samu-
el Gorge (1850–1919) nauczyciel historii i geografii w żydowskiej szkole
w Bielsku14. Salomon Halberstamm żył w takim okresie w Bielsku, któ-
ry pozwolił mu poznać  wszystkich urzędujących rabinów miejscowej
gminy izraelickiej. Także ci przewodnicy duchowi żyli w przyjaźni z bi-
bliofilem i czerpali z jego wiedzy i zbiorów: dr Lazar Frankfurter, rabin
w latach (1860) 1866–1874, dr Wolf Wilhelm Lesser 1875–1882, dr Adolf

12 W. Buchinger, H. W. Lang, K. Mittendorfer, Handbuch der historischen Buchbestände
in Österreich,  Wiedeń  1994, s. 107; R. Hacken,  The Jewish  Community  Library  in Vienna:
From Dispersion and Destruction to Partial Restoration, „Leo Baeck Institute Yearbook” vol.
47, nr 1, Nowy Jork 2002, s. 151–172: „The most famous and undoubtedly most valuable gift
of books to the Viennese Jewish community library was a twofold donation by Salo Cohn. In 1896
he acquired the collection of the renowned bibliographer and collector S. J. Halberstamm
in Bielitz for the price of 6,000 Gulden – which at the time amounted to twelve years of
the annual library budget – and presented it to the community library. This general col-
lection contained twenty-eight incunabula from the years 1476–1492, amounting to one-
third of all known Hebrew incunabula.20 Twenty of these were first editions. The Halber-
stamm collection encompassed 421 works of various sorts, bound in 390 volumes, most of
which possessed great rarity value. Among them were 176 works from the sixteenth cen-
tury encompassing fifty-eight first editions, with each decade of that century represented,
plus  the  first  book  of  any  sort  printed  in  the  Middle  East.  Twenty-four  books  had
manuscript supplements, and the editio princeps of the Jerusalem Talmud had an entire
manuscript appended”.

13 J. Proszyk, Cmentarz żydowski..., dz. cyt., s. 211; JW 1934 nr 11, s. 3; AGWŻ, sygn. 204
14 J. Proszyk, Cmentarz żydowski..., s. 221; AGWŻ, sygn. 204.
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Kurrein 1882–1888,  dr  Saul Chaim Horowitz 1888–1896  (umiłowanie
pracy naukowej spowodowało, że Horowitz szczególnie pozostawał w
bliskich kontaktach z Halberstammem), dr Marcus Steiner 1896–193915.
Nie można także pominąć liberalnego rabina z Lipnika-Białej dr Natha-
na Glasera 1878–1914,  który podobnie jak Horowitz często korzystał
z wiedzy bibliofila16. Liczne kontakty z postępowymi rabinami oraz za-
siadanie we władzach gminy wyznaniowej nie oznaczało jednak, że Hal-
berstamm miał poglądy zbyt liberalne, o czym świadczy jego uczestnic-
two  od  1862  roku  w  działalności  ortodoksyjnego  domu  modlitwy
prowadzonego przez Żydów galicyjskich w Bielsku17. 

Salomon Halberstamm zmarł w sobotę 24 marca 1900 roku w Bielsku
w swoim domu przy ul. Wzgórze 16. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się dwa dni później w poniedziałek na cmentarzu żydowskim w Biel-
sku – Aleksandrowicach. Ceremonię prowadziło pięciu rabinów: w sy-
nagodze przemawiali dr Marcus Steiner z Bielska i prof. dr Saul Chaim
Horowitz z Wrocławia, a na cmentarzu dr Nathan Glaser z Białej, dr J.
Günzig z Loschitz koło Ołomuńca i dr Lieber Dobschütz ze Skoczowa18.

Tego samego roku w Wiedniu ukazały się drukiem mowy pogrze-
bowe wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych Salomona Hal-
berstamma.  Dochód  ze  sprzedaży  druku był  poświęcony  tworzonej
w Bielsku „Bibliotece Halberstamma”. Dzięki tym tekstom, które szczę-
śliwie do dziś  dnia znajdują się w zbiorach biblioteki Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej, można bliżej poznać postać bibliofila i jego cechy
charakteru19. Ponieważ od 108 lat w Bielsku-Białej nie publikowano ar-
tykułów poświęconych wyłącznie Halberstammowi, warto teraz przy-
pomnieć kilka fragmentów mów pogrzebowych20: 

On, który był tak silny w wyrzeczeniu i przezwyciężaniu, który po-
zostawał  tak  niezłomny  pod  najcięższymi  i  najróżniejszymi  ciosami
losu,  nie  mógł  przeboleć  straty,  którą  poniosła  żydowska  nauka,  nie

15 Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, red. J. Spyra, J. Polak, Bielsko-Biała 1996, s. 36–38.
16 AGWŻ, sygn. 204, cyt. za: J. Proszyk, Cmentarz żydowski..., dz. cyt., s. 219.
17 J. Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918, Katowice 2005, s. 209.
18 „Die Welt” 1900, nr 14, s. 10.
19 Grabreden gehalten beim Leichenbegängnisse des Herrn J. S. Halberstam in Bielitz, am 26.

März 1900, Wien 1900, Biblioteka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, nr
kat. 471.

20 Za tłumaczenia na język polski dziękuję dr Ewie Janoszek.



Bielski uczony i bibliofil – Salomon Joachim Halberstamm 77

mógł  przeboleć  straty przyjaciela.  (Jeremiasz 4,  20) „Klęska za klęską
wieść niesie”. I ja, który stoję pochylony nad szczątkami, który w obu
opłakuję drogich nauczycieli, życzliwych przyjaciół  i dobrodziei,  mam
godnie wyrazić  boleść  rodziny, z  głowy której  spadła korona, boleść
gminy,  której  chlubę  zabrano,  boleść  całego  ludu,  któremu  wydarto
księcia, mam odważyć się w tej trudnej chwili przedstawić Wam pełną
godności postać Halberstamma, której przyglądanie się wypełnia mnie
świętą bojaźnią. (Hiob 27, 12) „Zaiste Pan odebrał mi sąd i umiejętność,
gdyż  bardzo mą duszę zasmucił”. Wszelako, jeśli  w tej chwili też  za-
braknie mi umiejętności, by doprowadzić Was na wyżyny jego znacze-
nia, to żal mój jest wystarczająco gorący i dość wielki, by pogrążyć się
z Wami w głębi tej straty, by z Wami opłakiwać go i podnieść lament,
który niegdyś odezwał się u mistrza skromności i uczoności (Hillel, Sota
13) „Biada, odchodzi skromny, odchodzi pobożny, odchodzi uczeń Ez-
drasza”. (...) Jeśli kiedykolwiek widziałeś  człowieka, który był gorliwy
i wytrwały w swojej pracy, był to Salomon Joachim Halberstamm. Jego
życia i działania nie mogę Wam opisać w tej chwili, tylko w zaledwie
kilku rysach. Wystarczy jednak zapewnić  Was, iż żydowska literatura
ostatniego  półwiecza,  prawie  nie  wykazuje  znaczniejszego  dzieła,
w którym nie znaleźlibyście, chwalebnie wymienionego imienia Halber-
stamma. By wspomnieć tylko jedno, mianowicie jedno z największych.
W monumentalnym dziele historycznym, największego do naszych cza-
sów historyka żydowskiego, w dwunastu znakomitych tomach historii
żydowskiej  Grätz’a,  które lśnią  niby dwanaście szlachetnych kamieni
dwunastu plemion Izraela  na tarczy herbowej  żydowskiej  nauki,  we
wszystkich znajdziecie wyryte imię  Halberstamma. Jeśli  kiedykolwiek
widziałeś człowieka, który gorliwy był i wytrwały w swojej pracy, był to
S. J. Halberstamm. Na setki naukowych pytań, które kierowane były do
niego z zachodu i wschodu, północy i południa, z najodleglejszych krain
i części świata, odpowiadał w ciągu jednej nocy – dzień, ze względu na
jego pracę nie był do jego dyspozycji – z radosną i życzliwą gotowością.
Wszędzie dopomagał i współdziałał, to wypełniając luki cennymi uwa-
gami, to oświetlając obraną drogę dociekań jasnym światłem swego kry-
tycznego osądu, to wznosząc z gruzów szczątki świadków minionych
czasów, stawiając je na nowo. Tak więc przez Ciebie na powrót zostały
wzniesione prastare ruiny, położyłeś fundamenty ku poznaniu dla wie-
lu pokoleń. Masz prawo słusznie być nazwanym „tym, który naprawił
wyłomy, odnowił drogi, aby w nich można było mieszkać”. Z jakąż ra-
dością i ochotą zawsze był uczynnym dla wszystkich, którzy prosili go
o pomoc, z jakąż przyjemnością i uprzejmością zachęcał i wspierał mło-
de ambicją talenty, w ich początkowych pracach, z jak wielką skrupulat-
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nością  poszukiwał  takich przypadków, pozostając zawsze w tle ukry-
tym, nie roszcząc praw do ani jednego liścia lauru dla siebie. Pogoń za
zaszczytami, rywalizacja, a tym bardziej zazdrość,  nigdy nie były mu
znane. Nie było w nim nic z żaru mądrości, na którym czasem można
się też sparzyć, nic z żądła rywalizacji,  które między uczonymi często
prowadzi do zranień i dotknięć. 

Halberstamm był światłem, które świeciło jasno i przyjaźnie, światło
przy którym zapalały się setki i setki, spokojnie i łagodnie żarzący się
ogień  prawdziwości i życzliwości,  który przytulnie zachęcał  każdego,
by się przy nim ogrzać. Ogrzewano się więc przy nim, z ufnością i po-
ufałością zwracano się do niego po radę i pouczenie, albowiem z jego
szlachetnej, życzliwej i skromnej natury każdy czerpał pewność (Księga
Wyjścia 4, 14), że: „Gdy Cię ujrzy i będzie mógł być Ci pomocny, ucie-
szy się w swoim sercu”. (...) Wiedza, połączona z bogobojnością i uczyn-
kami cnoty, upodobanie w ludziach będące znakiem upodobania Boże-
go,  to  była  zasadnicza  myśl  jego  pobożnej  i  szlachetnej  postawy
życiowej. Wiedza nie była dla niego celem samym w sobie, jak też nie
była dla niego źródłem korzyści czy rozrywką. Tak jak nigdy nie starał
się wzbogacić na swojej pracy zawodowej, którą wybrał  tylko dlatego,
aby z wiedzy nie wyciągać żadnych korzyści materialnych, tak również
w pracy naukowej nigdy nie było jego celem, aby przez nabycie umiejęt-
ności i wiedzy mieć opinię mędrca i uczonego. Nie uczył się, aby nazy-
wać go „Rabbi”, by błyszczeć w sławie i chwale, poszukiwał skarbów
duchowych nie po to, by przyozdobić  się koroną  uczoności,  uczył  się
i zgłębiał, aby pojąć i poznać jedynego prawdziwego Boga, by przybli-
żyć ideał doskonałości, wykąpać i oczyścić swoją duszę w praźródle mi-
łości i prawdy, aby szukać drogi, która przyniesie zaszczyt jemu przed
nim samym i  przed resztą  ludzi.  I jak szczęśliwie drogę  tą  odnalazł.
Miły  i  przyjemny,  kochany  i  poważany przez wszystkich,  przeszedł
przez życie wśród nas. (...) Twój duch winien pozostać w gminie żywy,
nigdy Twoje prowadzące słowo nie powinno odstąpić ode mnie.  Jako
długoletni, z zapałem działający członek zarządu gminy wyznaniowej,
swą  wyrozumiałością  i łagodnością  zawsze starałeś  się wspierać  i za-
pewnić pokój, zgodę i pojednanie wszystkich sił tej gminy, jako ochrona
i obrona pomagałeś swą mądrą, wyważoną radą, ilekroć nadgorliwość
chciała zrobić wyłom w starym wale naszych przyjętych zasad; zawsze
też podałeś nam pomocną dłoń, gdy zapuszczone ścieżki życia religijne-
go na nowo trzeba było uczynić utartymi i użytecznymi. 

dr Marcus Steiner (Bielsko)
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Przecież  było to dopiero kilka dni temu, kiedy pokazał mi ostatnią
pracę  swoich  rąk,  zbiór  pieśni  żałobnych  o  znakomitych  ludziach
z przeszłości Izraela. Któż mógłby się spodziewać, że tak szybko będzie-
my musieli zanucić pieśń żałobną nad nim, który należał do najwybit-
niejszych współcześnie mężów Izraela, któż mógłby się spodziewać, że
tak szybko będziemy stać u stopni jego katafalku? (...) Sławiony mistrz
żydowskiej nauki, uczony światowej sławy, którego imię dotarło daleko
poza ścisłe granice swojej ojczyzny. 

Rabin Prof. dr Saul Chaim Horowitz (Wrocław)

Większą  część  hebrajskiego piśmiennictwa,  nadzwyczaj  rozrosłego
w przeciągu wieków, wszystko – tak duże jak i małe, ważne i mniej zna-
czące, nie tyle przeczytał, co przyswajał, zgromadzone i uporządkowa-
ne układał w swej pamięci, czym był przez Boga szczególnie obdarzony.
Lecz był  także obeznany i oczytany w powszechnej literaturze nauko-
wej,  jeśli  dotyczyła społeczności  żydowskiej  i  jej  przedstawicieli.  Był
osobliwością, był żyjącą biblioteką.

Gdy ten osobliwy człowiek nie odstępował  tzw. giełdowego placu
swojej  kupieckiej  profesji,  jakże  było interesujące,  przeglądanie  kore-
spondencji, która obok zwykłych listów handlowych była mu przekazy-
wana! Pomijając już  te z Austro-Węgier,  były tam listy i karty o treści
naukowej  z Wrocławia,  Berlina,  Petersburga, Londynu, Oxfordu,  itd.,
z wszystkich krain świata a także zza Oceanu. Zwracano się do niego
z wszystkich stron, przychodziły doń pytania, czerpano z niego, obfite-
go, niewyczerpanego źródła wiedzy bowiem z tego zdroju żywej wody
pili spragnieni, gasząc swój niedosyt. Dlatego też  bardzo uzasadniony
jest żal nad jego śmiercią, wysłuchany w świątyni, skarga, albowiem był
on chlubą  społeczności żydowskiej,  ozdobą  tej  Gminy, jej zaszczytem
i dumą. Lecz zaszczyt przyniósł  nie tylko Gminie, lecz także i miastu,
przez niego, przez jego światową sławę, miasto Bielsko stało się znane
i sławne,  ponieważ  jak  okiem  sięgnąć,  w krajowych  i  zagranicznych
szkołach wyższych i uczelniach, w starym i nowym świecie znano Hal-
berstamma w Bielsku. Był osobliwością tego miasta, i przybywano tutaj
z daleka by zobaczyć i poznać tego niezwykłego człowieka. Przy czym
był on samą skromnością, nic nie było bardziej obce dla niego niż pra-
gnienie błyszczenia i bycia sławnym. Nie lubił wiele mówić, a najmniej
mówił o sobie. Co publikował – a wydawał wiele – nawet nie nosiło jego
pełnego nazwiska, lecz te cztery znaki Sza-Z-Cha-H

Rabin dr Nathan Glaser (Biała)



80 Jacek Proszyk

Salomon Joachim Halberstamm został pochowany w Alei Zasłużo-
nych, na samym środku cmentarza, u zbiegu ścieżek, w sektorze F, rzę-
dzie I, nr grobu 1943. Leży w bliskim towarzystwie bielskich rabinów:
dr. Lazara Frankfurtera i dr. Wolfa Lessera. W czasie II wojny świato-
wej władze okupacyjne wydały nakaz zamknięcia cmentarza oraz wy-
wiezienia  nagrobków.  Najprawdopodobniej  w  1943  lub  1944  został
zdemontowany i wywieziony jego nagrobek. Miejsce spoczynku Hal-
berstamma było nieznane do 1997 roku,  kiedy to autor  artykułu na
podstawie odnalezionej przedwojennej księgi cmentarnej Bractwa Po-
grzebowego Chewra Kadisza z Bielska zidentyfikował miejsce jego po-
chówku21. W 2008 roku bibliofile i miłośnicy miasta Bielska-Białej ufun-
dowali dla Halberstamma macewę z czarnego dębu na której umieścili
jego  akrostych  „Sza-Z-Cha-H”  w  kroju  średniowiecznej  hebrajskiej
czcionki Raszi oraz napis „Salomon Halberstamm (1832–1900) Biblio-
fil”. Niech spoczywa w pokoju a pamięć o jego dziełach trwa w pamięci
mieszkańców Bielska-Białej.

21 J. Proszyk, Cmentarz żydowski..., dz. cyt.
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Jacek Proszyk

A scholar and bibliophile from Bielsko – Salomon Joachim Halberstamm

Joachim Halberstamm lived in Bielsko and worked as a trade agent organ-
ising the sales of textiles produced in Bielsko in the countries of western and
southern Europe, Mediterranean region, northern Africa and Asia. Thanks to
frequent journeys to Italy, France, Egypt or Persia he developed export of Biel-
sko-made fabrics, and for the money he had earned Halbestamm was buying
valuable books and documents in Hebrew and Aramaic. Here in Bielsko, he de-
voted himself mainly to the Judaic and biblical studies and bibliophile passions,
yet he did not abandon his trading activities. In 1890 Halbertsamm published
a complete catalogue of manuscripts from his collection (411 items) entitled Ke-
hilat Szlomo. After Salomon Joachim Halberstamm’s death his invaluable collec-
tion of manuscripts and rare printed books was scattered. The biggest part of
the manuscripts collection was purchased by Judith Montefiore for a College in
England (The Montefiore Collection of Manuscripts, Oxford Centre for Hebrew
and Jewish  Studies,  Yarnton Manor,  Oxford,  England);  most of  the printed
books and some manuscripts were purchased by Mayer Sulzberger for the Jew-
ish Theological Seminary Library, New York, ID# 0246491), part of the collec-
tion was sent to the library of the Jewish Community in Vienna. 
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Bielsko i Biała na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”...

w latach 1910–1914

Symbolem czasopiśmiennictwa polskiego  na  Śląsku Cieszyńskim
pozostaje po dzień dzisiejszy „Gwiazdka Cieszyńska”, która ukazywa-
ła się przez 93 lata (1848–1939, początkowo do 1851 r. jako „Tygodnik
Cieszyński’) jako najstarsza polska gazeta w tej dzielnicy Polski. Jej rola
i znaczenie nie tylko jako organu prasowego, ale także stymulatora tu-
tejszego polskiego życia społeczno-politycznego oraz kulturalno-oświa-
towego została już omówiona w literaturze1. O znaczeniu i wartości hi-
storycznej  tego  pisma  wiedzą  także  wszyscy  badacze-regionaliści
zajmujący się  dziejami  Śląska  Cieszyńskiego,  gdyż  przy szczupłości
wielu rodzajów źródeł historycznych, archiwalne roczniki „Gwiazdki”
pozostają niejednokrotnie bezcennym, a często jedynym, źródłem dla
analiz i opisów historycznych. Decyduje o tym nie tylko bogata strona
informacyjna tej gazety, rozbudowywana w miarę jej wydawania, ale
także jej strona publicystyczna i ideowa, wskazująca na intencje i dzia-
łania  jej  polskich  redaktorów,  wydawców  i  patronów  politycznych,
współtworzących życie polskie i historię Śląska Cieszyńskiego.

1 Zob. I.  Homola,  „Tygodnik  Cieszyński”  i  „Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją  Pawła
Stelmacha 1848–1887, Katowice–Kraków 1968; A. Pilch,  Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cie-
szyńskim w latach 1848-1920 (Materiały do bibliografii), [w:] Studia i materiały z dziejów Śląska,
t. III, Wrocław 1960; J. Chlebowczyk, Nad Olzą, Katowice 1971; E. Długajczyk, Oblicze poli-
tyczne i własnościowe rasy polskiej w województwie śląskim 1922–1939, Katowice 1990, s. 16–
–19; M. Fan, Polskie życie kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1842/48–1920, Wrocław-
Warszawa b.d.w., s. 17–180; P. Kenig, 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim, Bielsko-
-Biała 1998. Należy jednak zauważyć, iż nadal brak jest całościowej monografii naukowej
„Gwiazdki Cieszyńskiej”.
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Na łamach tej ważnej z punktu widzenia historycznego gazety nig-
dy nie zabrakło także informacji i tematyki związanej  z wschodnimi
kresami omawianej dzielnicy, a więc z miastem Bielskiem i okoliczny-
mi  wioskami,  a  także  z  sąsiednim miastem Białą  i  jej  okolicami.  Te
ostatnie tereny związane były już z Galicją, a po 1918 roku z Małopol-
ską, co świadczyło o ponaddzielnicowych zainteresowaniach „Gwiazd-
ki”,  wynikających  z  jej  politycznej  orientacji  i  braku  prasy  polskiej
(w okresie zaborów) w tym rejonie Polski. A ponieważ w dynamicznie
rozwijającym się w XIX wieku bielsko-bialskim okręgu przemysłowym
nie zabrakło skomplikowanych, a często konfliktowych problemów in-
teresujących wydawców, redaktorów i czytelników gazety, tematyka ta
nie schodziła z jej łamów od początków jej wydawania po ostatni nu-
mer z sierpnia 1939 roku. Dodajmy, że była ona pismem ogólnospo-
łecznym, gdyż zamieszczała nie tylko wiadomości polityczne, ale rów-
nież  gospodarcze  (wraz  z  poradnictwem),  naukowe,  publicystykę
społeczną, serwisy kulturalne, teksty historyczne i rozrywkowe. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszą w literaturze próbą zaprezen-
towania sposobu przedstawiania i charakteru tematyki bielsko-bialskiej
na  łamach  „Gwiazdki  Cieszyńskiej”  na  podstawie  wybranego  czas-
okresu. Dodatkową przesłanką podjęcia tego tematu badawczego jest
znaczenie „Gwiazdki Cieszyńskiej” jako ważnego źródła historycznego
(prasowego)  dla  badań  nad  dziejami  nie  tylko regionu,  ale  również
dwumiasta i to nie tylko pod względem faktograficznym, ale także jako
głównego  reprezentanta  medialnego  polskiego  obozu  narodowego
w czasach przynależności tej ziemi do monarchii austriackiej.  Dla na-
szej  analizy wybrane  zostały lata 1910–1914 (do momentu wybuchu
I wojny światowej), lata charakteryzujące się stosunkowo dużym zain-
teresowaniem gazety omawianą tematyką, a zarazem należące do okre-
su brzemiennego w nasilające się konflikty narodowościowe i socjalne
w dziejach dwumiasta nad Białą.  Rzutowało to na sprawy, o których
starała się  poinformować  popularna w owym czasie gazeta (o nakła-
dzie około 4,5 tysięcy egzemplarzy) swych czytelników na terenie Ślą-
ska Cieszyńskiego i zachodniej Galicji, gdzie była kolportowana.    

„Gwiazdka Cieszyńska” była od 1906 roku wydawana dwa razy
w tygodniu (w 1910 r. w środy i soboty, potem w środy i piątki) w Cie-
szynie przez Katolickie Towarzystwo Prasowe pod kierunkiem redak-
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tora naczelnego (od 1890 r.) księdza Józefa Londzina2. Jako redaktor od-
powiedzialny występował w analizowanym okresie Jan Polak, a jako
bezpośredni wydawca Franciszek Tomiczek. W 1910 roku – był to 63.
rocznik – ukazało się 105 numerów gazety, w 1911 roku – 102, w 1912 –
104, w 1913 – 103, a w 1914 r. do momentu wybuchu wojny – 61 nume-
rów.

Dziennikarskie informacje o Bielsku i Białej, w ówczesnych ich gra-
nicach administracyjnych (bez wiosek włączonych doń w XX wieku),
ukazywały się w ogromnej większości w stałej rubryce gazety pod ty-
tułem „Z Cieszyna i okolicy”, gdzie zresztą były traktowane na równi
z licznymi informacjami terenowymi obszaru zainteresowania „Gwiazd-
ki Cieszyńskiej”. Zaledwie w kilku wypadkach tematyka bielska trafiła
na czołową szpaltę gazety i to zazwyczaj w kontekście spraw ogólniej-
szych. Niemal w ogóle w omawianym okresie tematyka ta nie trafiła do
innej stałej popularnej rubryki – „Korespondencje”, gdzie znalazły się
np.  liczne materiały z wsi podobielskich (np. z Mazańcowic). Jak się
wydaje,  wynikało  to  z  dwóch  powodów:  –  politycznych,  bowiem
„Gwiazdka Cieszyńska”, będąc w tym czasie organem prasowym naj-
silniejszego polskiego ugrupowania politycznego pod nazwą Związek
Śląskich Katolików, interesowała się głównie terenami wiejskimi jako
zapleczem wyborczym tego ugrupowania (sam ks.  J.  Londzin został
wybrany posłem właśnie z powiatu wiejskiego bielskiego); oraz redak-
cyjnych – gazeta nie posiadała (przynajmniej w tym okresie) stałego ko-
respondenta na terenie dwumiasta.

Informacje o nim zamieszczane w rubryce „Z Cieszyna i okolicy”
były najczęściej jedno- dwuzdaniowe. Rozbudowanych do rozmiarów
artykułu relacji zdarzyło się w ciągu analizowanych lat zaledwie kilka
(np. w numerze 38 z 11 V 1910 czy w nr 52 z 1 VII 1914). Informacje
z Bielska i  Białej  gościły na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” średnio
w co  trzecim  numerze,  przy  czym  należy  zaznaczyć,  że  około  1/4
z nich  stanowiły krótkie  adnotacje  o  różnych zdarzeniach kryminal-
nych (pobicia, kradzieże, napady, wypadki), często o posmaku sensa-

2 Zob. biogram ks. J. Londzina, [w:]  Polski Słownik Biograficzny [dalej PSB], t. XVII,
Warszawa 1972, s. 538–540;  Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX
i XX wieku,  red. M. Patera, Katowice 1996, s. 240–242; Ks. Józef Londzin (1862–1929) kapłan,
działacz patriotyczny i społeczny, red. K. Owaka, Bielsko-Biała 2002.  
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cyjnym, które nie stanowią obiektu naszej analizy. Informacje tego typu
były jedną ze „specjalności” gazety, ciesząc się dużym zainteresowa-
niem znacznej części jej czytelników.

Informatorami dziennikarskimi „Gwiazdki Cieszyńskiej” odnośnie
Bielska i Białej – jak można wnioskować z zamieszczonych tekstów –
byli miejscowi i  przyjezdni księża katoliccy,  w tym sam redaktor ks.
J. Londzin, często zapraszany do Bielska, jak również działacze Domu
Polskiego w Bielsku, współpracujący z księdzem-redaktorem oraz ze
Związkiem Śląskich Katolików, polscy nauczyciele-członkowie Towa-
rzystwa  Szkoły  Ludowej,  a  także  łamy  innych,  pokrewnych  gazet,
szczególnie „Dziennika Cieszyńskiego”. Niektóre interesujące nas ma-
teriały były wręcz powtórzeniem informacji o Bielsku i Białej zamiesz-
czonymi w tym ostatnim piśmie (ukazującym się od 1906 r.) o wyraźnie
endeckiej konotacji politycznej3. Redakcja „Gwiazdki” starała się w ta-
kim wypadku o własny komentarz. 

„Gwiazdka  Cieszyńska”  była  oficjalnie  kolportowana  na  terenie
Bielska i Białej;  w tym pierwszym mieście można było ją nabyć m.in.
w składzie papieru Jerzego Santo (ul. Stadtberg 6, 1910).

Przechodząc do analizy materiałów prasowych, warto jeszcze za-
uważyć,  że cieszyński tygodnik używał w przypadku wymienianych
osób narodowości niemieckiej i żydowskiej imion spolszczonych (np.
Karl = Karol).   

Różnorodne informacje o Bielsku i  Białej  z  lat  1910–1914  zostały
przeze mnie posegregowane według tematów, począwszy od opisów
miast, a skończywszy na informacjach drobnych i w takiej kolejności
zostaną poniżej zaprezentowane. 

1. Ogólne opisy miasta i jego historii. W całym omawianym okresie
gazeta zamieściła tylko jeden taki tekst, opisujący industrialne Bielsko
w 1910 roku i sto lat wcześniej:

Bielsko, miasto, gdzie dziś setki [powinno być „setka” – przyp. J.P.]
kominów fabrycznych wznoszą  się  dumnie w górę,  buchając kłębami
dymu, gdzie tysiące ludzi ma zatrudnienie w najrozmaitszych przedsię-

3 J. Chlebowczyk, Nad Olzą, dz. cyt., s. 94 n.; E. Długajczyk, Oblicze polityczne, dz. cyt.,
s. 20; P. Kenig, 150 lat prasy, dz. cyt., s. 12. „Dziennik Cieszyński” był kolejno organem:
Politycznego Towarzystwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Narodowego i Polskiego
Zjednoczenia Narodowego.
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biorstwach, było przed stu laty lichą mieściną, mającą razem z sąsiednią
Białą zaledwie 8 tysięcy mieszkańców. W rannych i wieczornych godzi-
nach nie rozlegały się, tak jak dziś, przeraźliwe, jakby zachrypnięte od-
głosy fabrycznych gwizdawek, spokojnemu przechodniowi,  cierpiące-
mu  na  nerwy,  nie  przeszkadzał  wiecznie  niemilknący  ostrzegawczy
dzwonek  tramwaju  elektrycznego  (!).  Ciche  miasto  ożywiało  się  raz
w tygodniu, w soboty, bo wtedy przybywała ludność wiejska ze swymi
płodami, ażeby zaopatrzyć mieszczan w strawę na cały tydzień. Miesz-
kańcy Bielska, którym jednorazowy targ w tygodniu nie wystarczał, do-
magali się pozwolenia na odbywanie targu w środy. Przy prośbach, ja-
kie w tym celu zasyłali do odpowiednich czynników, kładli szczególny
nacisk na to, że wiele środków spożywczych, nabytych na przeciąg całe-
go tygodnia psuje się, że ceny wskutek ogromnego popytu przywiezio-
nych na targ artykułów spożywczych są [za] wysokie;  wskazywali na
to, że włościanie podnoszą bez powodu ceny o 50%, a mieszczanie nie
mając możności zakupu przez cały tydzień, aż znowu w następną sobo-
tę, chcąc jeść, muszą płacić żądaną cenę. Dla uboższej warstwy ludności
bardzo było ważną rzeczą przywożenie tańszego mięsa ze wsi. (…) Do
zaprowadzenia targu środowego dążyła przede wszystkim ludność ży-
dowska. Żydom nie wolno robić, według przepisów religijnych, zaku-
pów w sobotę, dosyć więc liczna rzesza Żydów nie mogła wcale z tar-
gów sobotnich korzystać. A ruch żydowski był już w tych czasach dosyć
żywy4. Oprócz stale tam osiedlonego żydostwa przybywały do Bielska
i Białej setki handełesów z Galicji, a nawet z Rosji, trudniących się han-
dlem wełny i sukna. Żydzi stanowili dla miasta dobrą siłę podatkową,
starało się ono też  o nich.  Na ich głównie nalegania zdecydowali się
mieszczanie podać prośbę o pozwolenie na targi środowe, by Żydzi nie
musieli  przestępować  swoich  przepisów,  czyniąc  zakupy  w  soboty.
Władze uznały przytoczone w prośbie powody i zezwoliły w roku 1817
na odbywanie targów w środy, co Żydzi i reszta ludności przyjęła z za-
dowoleniem do wiadomości5.

W tekście tym zawarto interesujący opis problemów aprowizacyj-
nych Bielska z początku XIX w., w epoce, gdy jeszcze nie funkcjonowa-
ły miejskie sklepy w naszym rozumieniu. Oczywiście trudno się zgo-

4 O rozwoju ludności żydowskiej  w Bielsku w XIX wieku zob. J. Spyra,  Powstanie
i rozwój żydowskiej gminy wyznaniowej w Bielsku w XIX w., [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okoli-
cy, red. J. Polak i J. Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 23–47; Tenże, Żydzi na Śląsku Austriackim
(1742–1918), Katowice 2005, s. 118 n.

5 „Gwiazdka Cieszyńska” [dalej GC] nr 38 z 11 V 1910.
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dzić na określenie „licha mieścina”, w sytuacji, gdy Bielsko przerastało
już  wyraźnie  swym  potencjałem  gospodarczym  i  wyglądem  stolicę
Księstwa  Cieszyńskiego6.  Podobnie  przytyk  dotyczący  tramwaju
świadczył o pewnym kompleksie cieszyńskich redaktorów wobec wiel-
komiejskich aspiracji dynamicznie rozwijającego się Bielska na począt-
ku XX wieku ( Cieszyn zafundował sobie tramwaj w 1911 roku)7. 

Należy przy okazji dodać, że „Gwiazdka” stosowała nośne wów-
czas w warstwie politycznej pojęcie kresowości ziem polskich dla Ślą-
ska Cieszyńskiego, w tym również dla rejonu Bielska i Białej (ta ostat-
nia określana była także jako leżąca na zachodnich kresach Galicji).

2. Kwestie polityczne i narodowościowe. Stanowiły one główny te-
mat serwisów informacyjnych gazety z dwumiasta. Na pierwszy plan
wybijały się tu sprawy potęgującego się w nim od końca XIX w. polsko-
-niemieckiego konfliktu narodowościowego, będącego częścią polsko-
-niemieckiej konfrontacji politycznej na Śląsku Cieszyńskim i w powie-
cie bialskim Galicji. Były one bacznie obserwowane przez redakcję ga-
zety  i  skrzętnie  odnotowywane  na  jej  łamach.  Przede  wszystkim
zamieszczano relacje o gwałtach i  wybrykach nacjonalistów niemiec-
kich z dwumiasta na miejscowych i przyjezdnych Polakach.

Przegląd tego typu materiałów otwiera artykuł pod znamiennym
tytułem „Awantury wszechniemieckie w Białej”. Jest on relacją z  uro-
czystości 10-lecia gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w tym
mieście urządzonych w dniu 5 czerwca 1910 roku. Wypadły one okaza-
le: pochód polskich organizacji i młodzieży szkolnej spod polskiej szko-
ły im. Tadeusza Kościuszki do kościoła parafialnego, msza św., festyn
sokoli z meczem „footbalowym” między klubem sokolim a klubem se-
minarzystów, ćwiczenia gimnastyczne druhów i pokaz kolarski. Z po-
wodu deszczu festyn zakończono w Czytelni Polskiej.

Autor artykułu zaznaczył, że gazety niemieckie oraz afisze z napi-
sem „Deutsche  auf”  rozlepione  przez  „Deutscher  Volksverband  für
Bielitz-Biala und Umgebung” (Niemiecką Partię Narodową w okręgu
bielsko-bialskim)  już  na  tydzień  przed  uroczystościami  nawoływały

6 J. Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, wyd. III, s. 16–19.
7 Kompleksy te widoczne są na łamach GC od końca XIX w. Zob. J. Polak, Historia

bielskiego tramwaju  (1895–1945),  Bielsko-Biała  1998,  s. 7  n.;  J.  Blumenschein,  L.  Kysela,
K. Stenchlá, Tramvaje v Těšíně 1911–1921, SURSUM, Brno 2000.
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miejscowych  Niemców do  odparcia  rzekomo  szykowanego  najazdu
Polaków na dwumiasto. Tym „najazdem polskim” miały być zaproszo-
ne na jubileusz delegacje gniazd sokolich. W konsekwencji przyjeżdża-
jących  od  strony  Żywca  sokołów  powitały  na  dworcu  kolejowym
w Bielsku bojówki złożone z niemieckiej młodzieży pod wodzą profe-
sora  ewangelickiego  seminarium  nauczycielskiego  Roberta  Piescha
(przywódcę „Deutscher Volksverband” i późniejszego posła do Sejmu
RP8).  Polaków  zepchnięto  na  kładkę  nad  dworcem,  którą  przeszli
w kierunku Białej. Kilkaset metrów dalej czekała jednak na nich druga
grupa bojówkarzy, którzy pobili 2 Polaków i rozproszeni zostali dopie-
ro przy pomocy policji. 

Oburzona redakcja, prócz krytyki pod adresem zwykle bezczynne-
go w przypadku „bandyckich napadów” na Polaków starostwa i magi-
stratu w Bielsku, nie omieszkała zamieścić na marginesie tego incyden-
tu gorzkiego komentarza: 

Mamy znowu jeden dowód kultury pruskiej. Wierzyć się nie chce –
przybysze chcą nas wyprzeć z naszej ziemi, ażeby tu na trwałe zapano-
wać. A my dotychczas tak lojalnie wobec nich postępujemy i spokojnie
patrzymy na to,  jak oni co niedziela tysiącami przyjeżdżają  [chodziło
o tzw. pociągi pruskie przyjeżdżające z Katowic z niemieckimi turysta-
mi w Beskidy – przyp. J.P.], ażeby zwiedzać nasze góry, żeby siać ducha
pruskiego na naszej polskiej glebie.  Ale i cierpliwość  polska ma swoje
granice9. 

Tu już redakcja zapowiadała odwet polski na tego typu niemieckie
prowokacje w Bielsku, do którego doszło po kilku latach (o czym niżej).

Należy w tym miejscu wyjaśnić,  że opisywana akcja niemieckich
bojówek, typowa dla stosunków bielskich przed I wojną światową, wy-
nikała z przyjętego przez władze miejskie, opanowane w tym czasie
przez  nacjonalistów  niemieckich,  założenia  o  niedopuszczeniu  pod
żadnym pozorem do polskich manifestacji (za taki uważano przemarsz
polskich sokołów) na ulicach „niemieckiego Bielska”. W celu jego reali-
zacji  posługiwano  się  mobilizowanymi  bojówkami  młodzieżowymi.
Użyto ich ponownie 29 czerwca 1911 r., by uniemożliwić przyjeżdżają-

8 Zob. biogram w PSB, t. XXVI.
9 GC nr 46 z 8 VI 1910.
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cym do Bielska sokołom na uroczystość  poświęcenia  sztandaru bial-
skiego gniazda „Sokoła” przejścia przez ulice Bielska (Polaków ponow-
nie przeprowadzono kładką nad stacją kolejową w Bielsku i jego zauł-
kami do Białej)10.

Kolejny przykład antypolskich działań w Bielsku został przytoczo-
ny w artykule z września 1910 roku pt. „Polskie dziecko do polskiej
szkoły” omawiającym na stronie tytułowej gazety stosunki szkolne na
Śląsku Cieszyńskim. Chodziło o przymuszanie przez właścicieli fabryk
polskich robotników do posyłania dzieci do szkół niemieckich. Kryty-
kując te działania (podobnie działo się w innych miastach), gazeta wy-
tykała zarazem fabrykantom obłudę, bowiem mieli oni dyszeć „niena-
wiścią  do  wszystkiego  co  polskie,  a  mimo  to  zatrudniają  tysiące
robotników polskich, bo niemieckich nie dostaną, a gdyby ich dostali,
trzeba by daleko więcej  płacić,  aniżeli  polskim”11.  Nie była to bynaj-
mniej propagandowa obserwacja – nacjonalistycznie nastawiona część
przemysłowców niemieckich Bielska i  Białej już  w latach 70. XIX w.
zdawała sobie sprawę, że możliwości zatrudnienia robotników Niem-
ców zostały ograniczone do tzw. bielskiej niemieckiej wyspy językowej,
natomiast rosnące zapotrzebowanie na siłę  roboczą  zmuszało do za-
trudniania coraz większej ilości polskich robotników z okolic dwumia-
sta12. Ta ich część, która w nim osiadała, poddawana była niewybrednej
presji  narodowościowej, zmierzającej  różnymi sposobami do ich ger-
manizacji.  Głównym sposobem było zapisywanie ich dzieci do szkół
niemieckich (jedynych zresztą w dwumieście do 1897 r.). Proceder ten
realizowano jeszcze w okresie międzywojennym co doprowadziło do
ostrego przeciwdziałania administracji polskiej13.   

W tym samym numerze  „Gwiazdki  Cieszyńskiej”  opisano  także
fakt „grubiańskiego” potraktowania jednego z polskich księży w biel-
skiej  Kasie  Oszczędności  (Sparkasse),  któremu oświadczono,  „że  po
polsku tu nie  mówią”,  co tak go zdenerwowało,  że  wycofał  natych-

10 GC nr 53 z 5 VII 1911.
11 GC nr 72 z 7 IX 1910.
12 Zob. A. Pilch, Związki zawodowe na Śląsku Cieszyńskim przed pierwszą wojną światową,

Warszawa 1966, s. 8 n.
13 Zob. K. Matusiak, Szkolnictwo polskie na terenie miasta i powiatu Bielsko w latach mię-

dzywojennych. Szkice i wspomnienia, Katowice 1969. 
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miast z banku spory fundusz parafialny (20 tys. koron), przenosząc go
do  bialskiej  filii  galicyjskiego  Banku  Krajowego.  Tym  razem  organ
Związku Śląskich  Katolików,  aprobując  postawę  kapłana,  dodawała
dumnie: „Wstydem byłoby, żebyśmy się w roku grunwaldzkim dali od
szwabów poniewierać”14. Dodajmy, że redakcji gazety nie były w tym
czasie obce solidarystyczne hasła nawołujące polską ludność na Śląsku
Cieszyńskim do wycofywania wkładów z niemieckich banków i insty-
tucji finansowych jako m.in. formy odwetu za różne antypolskie akcje
polityczne tutejszych Niemców.   

Pogardliwe określenie bielsko-bialskich Niemców jako „szwabów”
(pisane z małej litery) lub jako „niemiaszków”, powszechnie stosowane
w tym czasie przez „Gwiazdkę”, a także przesadne zatytułowanie całej
notatki prasowej „Hakatyzm w Bielskiej Kasie Oszczędności” świadczyły
o jej znacznym nacjonalistycznym zacietrzewieniu15. Innym określeniem,
bardziej  adekwatnym,  stosowanym  wobec  nacjonalistów  niemieckich
było  nazywanie  ich „wszech-niemcami”,  co  oznaczało  zwolenników
zjednoczenia wszystkich europejskich Niemców w jednym potężnym
państwie (w Austrii poglądy takie prezentowała partia Georga Schöne-
rera...). Na początku XX w. przybywało ich także w Bielsku i Białej, co
zaostrzało  miejscowe  stosunki  polityczne,  tym  bardziej,  że  wszech-
niemcy zorientowani byli na politykę Cesarstwa Niemieckiego i polity-
kę pruską,  a więc antysłowiańską i antypolską.  Wielką,  trójzaborową
manifestacją  polską  przeciwko  gwałtom  pruskim  na  Polakach  były
słynne obchody grunwaldzkie w Krakowie w lipcu 1910 r., na które po-
wołała się „Gwiazdka” w analizowanym artykule16.

Cieszyńska gazeta, nastawiona w czasach redakcji ks. Józefa Lon-
dzina coraz bardziej antyniemiecko, obserwowała także antypolskie za-
rządzenia władz obu miast, opanowanych przez miejscowych Niem-
ców.  I  tak  w  marcu  1911  r.  doniosła,  iż  Rada  Gminna  Bielska  na
wniosek wspomnianego już  radnego Piescha uchwaliła zlecać  roboty

14 GC nr 72 z 7 IX 1910.
15 Co prawda o samym hakatyzmie, jako działalności antypolskiej można było mó-

wić w państwie pruskim, a nie w Austrii, niemniej pojęcie to stało się synonimem anty-
polskiego szowinizmu niemieckiego pod trzema zaborami. Zob. W. Wrzesiński,  Sąsiad.
Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795–1939, Wro-
cław 1992, s. 233 n.

16 Zob. Kronika XX wieku, Warszawa 1991, s. 123.
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i dostawy  miejskie  wyłącznie  firmom  niemieckim17.  Wzmiankowała
o aktach  odmowy magistratu bielskiego  obniżenia  taksy za  grób na
cmentarzu komunalnym, jeśli umieszczono na nim napis polski (1910).
Niedemokratyczna ordynacja wyborcza pozwalała Niemcom i Żydom
bielskim zachowywać pełny monopol w samorządzie lokalnym, z po-
minięciem ludności polskiej, którą starano się trwale zmarginalizować
i poddać germanizacji. W rezultacie w opinii „Gwiazdki”:

Rada Miejska Bielska znana jest z hakatyzmu, jak i popierania intere-
sów bogatszych fabrykantów (na czele z Josephym). Miasto ma kolosal-
ne długi, brakuje łaźni ludowej, kuchni ludowej, noclegowni, ale na cele
germanizacyjne pieniądze są18. 

Jednym z tematów obrad tego ciała w omawianym okresie była
walka z wszelkimi przejawami ruchu polskiego, w tym zwłaszcza z je-
dyną  polską  instytucją  w mieście – z Domem Polskim.  I  tak np.  we
wrześniu 1913 r. Rada Gminna zabroniła „Spółce Ochrony i  Pomocy
Narodowej” – właścicielowi Domu – otwarcia w nim garkuchni dla bez-
robotnych robotników polskich, wyraziła natomiast zgodę na otwarcie
domu publicznego. Fakt ten do tego stopnia zbulwersował gazetę,  iż
skomentowała go krótko: „Oto moralność hakatystów”19.

Z kolei w listopadzie 1913 r. gazeta wykryła, że Rada Gminna Biel-
ska uchwaliła pokryć  deficyt  w wysokości 700 koron imprezy „Jahr-
hundertfeier”,  czyli  jubileuszu  stulecia  „Bitwy  Narodów”  pod  Lip-
skiem,  stoczonej  w październiku 1813 roku,  zorganizowanego przez
nacjonalistyczne organizacje niemieckie „Nordmark” i „Deutsche Schu-
lverein”20. Równocześnie samorząd ten starał  się finansowo pognębić
Dom  Polski,  by  doprowadzić  do  jego  upadku.  W  marcu  1912  r.
„Gwiazdka  Cieszyńska”  poinformowała  o  zakupie  przez  Spółkę
Ochrony i Pomocy Narodowej sąsiadującej z Domem siedziby niemiec-
kich chrześcijańskich związków zawodowych,  w której  powstał  tzw.
Nowy Dom Polski.  Stało się  to możliwe dzięki składkom społeczeń-

17 GC nr 18 z 3 III 1911.
18 GC nr 71 z 5 IX 1913.
19 Tamże.
20 GC nr 93 z 21 XI 1913. Obchody te urządzono w dwumieście pod czytelnymi ha-

słami wszechniemieckimi.
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stwa polskiego w Galicji i na Śląsku, zwłaszcza ze Lwowa i wschodniej
Galicji.  Całej  sumy  kupna  jednak nie  zapłacono,  zahipotekowawszy
37.400 koron sumy kupna21. Na skutek działań władz niemieckich Biel-
ska groziło wypowiedzenie hipoteki i w tej sytuacji Dom Polski został
uratowany po raz wtóry przez dary społeczeństwa polskiego, w tym
przez wielki dar hrabiny Bronisławy Starzeńskiej ze Lwowa w wysoko-
ści 25 tysięcy koron.  Resztę  długu zahipotekowano na Towarzystwo
Szkoły Ludowej w Krakowie, które zobowiązało się do „opieki moral-
nej” nad Domem Polskim w Bielsku 22.

O nastawieniu władz bielskich do kwestii polskiej świadczyła kolej-
na awantura na tle narodowościowym zrelacjonowana przez „Gwiazd-
kę”  w kwietniu 1913  r.  Poszło o  brak  napisów polskich  na  poczcie
w Bielsku, którą to sprawę poruszyła redakcja pisma „Wieniec-Pszczół-
ka”, pisząc zażalenie do c.k. Dyrekcji Poczty w Opawie. Ta ostatnia za-
pytała o to magistrat bielski, który był przeciwny wprowadzeniu napi-
sów polskich na poczie,  bowiem „zmiana ta wycisnęłaby na Bielsku
charakter miasta mieszanego pod względem narodowym. Zresztą takie
usiłowanie wywołałoby największą niechęć ludności i zagroziłoby wy-
soce istniejącemu spokojowi narodowemu”23. W przytoczonej przez ga-
zetę argumentacji magistratu bielskiego, zresztą charakterystycznej dla
mentalności niemieckich władz, znajdujemy ich główną tezę na temat
charakteru Bielska – jako miasta na wskroś niemieckiego, z zupełnym
pominięciem mniejszości polskiej24.  Gazeta krytykując  tę  butę  władz
miejskich,  widziała w niej  przesadnie wpływ owych pruskich pocią-
gów turystycznych przyjeżdżających co tydzień do Bielska z Górnego
Śląska, które przywoziły „z sobą niesfałszowanego ducha pruskiego”
o znanym wszystkim Polakom charakterze25. 

Prócz wspomnianego Roberta Piescha nacjonalistą niemieckim, któ-
rym bliżej interesował się organ Związku Katolików Śląskich, był boga-

21 GC nr 20 z 9 III 1912.O sprawie Domu Polskiego w Bielsku zob. J. Polak,  Dzieje
Domu Polskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007, s. 53 n.

22 GC nr 3 z 8 I 1913.
23 GC nr 36 z 7 IV 1913.
24 Wg danych spisu ludności z 1910 r. Polacy stanowili 14,3 % mieszkańców Bielska,

natomiast Niemcy i Żydzi 84,3 %. Zob. J. Polak, M. Komiczek,  Bielsko-Biała w starej foto-
grafii, Bielsko-Biała 1991, s. 10–12.

25 GC nr 36 z 7 IV 1913.
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ty przemysłowiec bielski i poseł śląski Gustaw Josephy, znany z anty-
polskich i antysłowiańskich wystąpień26. W notatce z listopada 1913 r.
doniósł o jego kolejnych pomysłach w tym względzie, kiedy to na po-
siedzeniu Rady Gminnej „zaatakował wszystko co polskie” w mieście
i regionie, żądając np. zmiany nazwy stacji kolejowej „Żywiec” na nie-
miecką „Saybusch”. Gazeta w zamian obrzuciła go epitetami: „hakaty-
sta”,  „znany  herszt  bielsko-bialskich  fabrykantów”  i  „polakożerca”,
który „trzęsie całym Bielskiem i jego Radą Gminną”27.

Wyjaśniając brak polskich przedstawicieli w bielskiej Radzie Gmin-
nej, „Gwiazdka” poświęciła nieco uwagi samorządowi bielskiem, który
wyłaniany był na podstawie klucza wyborczego – porozumienia co do
podziału mandatów w Radzie. Co ciekawe, był on oparty na zasadzie
wyznaniowej: 12 miejsc przypadało katolikom, 12 protestantom, a 6 Ży-
dom. Podział taki nie był odbiciem ani rzeczywistych stosunków wyzna-
niowych,  ani społecznych, wynikał  natomiast z układów ekonomicz-
nych28.  Wyborców  wyznaczano  wg  cenzusu  podatku  dochodowego
i tak do udziału w wyborach komunalnych (o charakterze kurialnym)
w grudniu  1912  r.  zostało  uprawnionych:  820  wyborców protestan-
ckich, którzy płacili łącznie 133 tys. koron podatku, 1.343 katolików (98
tys. koron podatku) i 806 Żydów (92 tys. koron podatku). Świadczyło
to przewadze finansowej ewangelików i Żydów nad katolickimi współ-
mieszkańcami29.

We wspomnianych wyborach z III koła wyborczego uczestniczyło
1091 z 1717 uprawnionych (63,5 %). Wybrano zeń samych radnych ze
stronnictwa niemiecko-liberalnego (ewangelickiego),  którzy otrzymali
po 987–1060 głosów: Rudolfa Hoffmanna (aktualnego burmistrza), Jó-
zefa Lubicha, Karola Alschera, Rudolfa Raschlera, Karola Fuchsa, Fran-
ciszka  Chalupča,  Emila  Bobka,  dr.  Józefa  Steckela,  Emanuela  Tischa
i Ottona Walczoka. Przegrali zupełnie kandydaci socjalistyczni jak np.

26 Zob. biogram G. Josephy’ego w: J. Polak, Z badań nad dziejami Bielska i Białej od XIII
do XIX w., Bielsko-Biała 2007, s. 91–94.

27 GC nr 88 z 5 XI 1913.
28 Według spisu z 1910 r. katolicy stanowili 59,2% mieszkańców Bielska, ewangelicy

24,5%, a Żydzi 16,3%. Przewagę ekonomiczną zachowywali ewangelicy niemieccy. Zob.
P. Kenig, Zarys dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, s. 38.

29 GC nr 92 z 15 XI 1912.
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Moryc Arbeitel,  którzy trzymali zaledwie po 60 głosów  30.  Natomiast
w II kole wyborczym wybrani zostali wg gazety kandydaci magistrac-
cy, z „kliki” Gustaw Josephy – Robert Piesch, a więc nacjonaliści nie-
mieccy (bez podania nazwisk). W I kole na 810 wyborców głosowało
550 osób (68%), którzy wybrali najbogatszych radnych, głównie prze-
mysłowców (ewangelików i  katolików):  Erwina  Bathelta,  dr.  Hansa
Deutscha, Gustawa Josephy’ego, Gustawa Molendę, M. Otto Förstera,
Walentego  Vogta,  Karola  Steffana,  dr.  Juliusza  Schmetterlinga,  Jana
Handela i Józefa Fadlé31.

Prócz samorządu szczególnej obserwacji poddała gazeta poczyna-
nia niemieckich organizacji nacjonalistycznych, w tym grupy Schutzve-
rein (Związku Obronnego) „Nordmarku” w Bielsku. W jej przypadku
zauważono z satysfakcją skargi prezesa, wspomnianego już R. Piescha,
na małe poparcie mieszkańców dla jego organizacji,  ubytek jej człon-
ków  oraz  narzekania  działaczy  na  postępującą  polonizację  powiatu
bialskiego i bielskiego oraz polską agitację narodową32.   

Obserwowano także  działalność  bielskiego  oddziału  wiedeńskiej
organizacji „Deutsche Schulverein”, której jubileusz 30-lecia istnienia,
zorganizowany z wielką pompą w dwumieście w maju 1910 r. uznała
gazeta za prowokację wobec ludności polskiej.  I w jej wypadku poin-
formowano polskich czytelników o narzekaniach działaczy oddziału
(na czele z bielskim pastorem dr Artur Schmidtem) na niemożliwość
zatrzymania rozwoju polskiego ruchu narodowego w okolicach Bielska
i Białej, chociaż tam gdzie funkcjonowały szkoły organizacji (o charak-
terze prywatnym),  germanizacja polskich dzieci nadal postępowała33.
I w tej organizacji następował odpływ członków, w rezultacie jej przy-
wódcy chcieli nawet piętnować odstępujących Niemców w prasie34. 

Kolejną organizacją w Bielsku o antypolskim (i antysłowiańskim)
nastawieniu, o którym pisała „Gwiazdka”, był oddział „Deutsches Ve-

30 GC nr 100 z 13 XII 1912.
31 GC nr 102 z 20 XII 1912.
32 Tamże oraz nr 21 z 12 III 1913 o dorocznym zgromadzeniu grupy bielskiej „Nord-

marku”.
33 Takim przykładem była szkoła w Dolnym Lipniku, do której  chodziły również

dzieci z Białej. Około połowy z nich to były dzieci Polaków. Zob. J. Polak, Zarys dziejów
Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 182 n. 

34 GC nr 21 z 12 III 1913.
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rein” (Związku Niemieckiego) z Wiednia, partia niemieckich liberałów
z dużym udziałem Żydów. Na jego zebraniu w marcu 1913 r. wystąpił
m.in. niemiecki burmistrz Cieszyna Leonard Demel, atakując „nieopo-
trzebne szkoły polskie”, takie jak powstającą Akademię Górniczo-Hut-
niczą w Krakowie, co miało według mówcy spowodować opanowanie
górnictwa i zawodowego szkolnictwa śląskiego polskimi inżynierami,
a w konsekwencji wpłynąć  na zmianę stosunków narodowościowych
na Śląsku Cieszyńskim35. Z relacji „Gwiazdki” można było wnioskować
o narastającym poczuciu zagrożenia Niemców na pograniczu śląsko-
-małopolskim przed naporem żywiołu polskiego  (który istotnie miał
miejsce)36.  Gazeta nie omieszkała  nieustannie  podgrzewać  obaw nie-
mieckich, dając do zrozumienia, że Niemcy w Bielsku i Białej są tylko
przybyszami na polskiej ziemi i „powinni odejść tam, skąd przybyli”37.

Podobnie jak niemieckie organizacje nacjonalistyczne zainteresowa-
niem „Gwiazdki Cieszyńskiej” cieszyły się antypolskie imprezy nacjo-
nalistyczne jak np. „Deutsch-ewangelische Gemeindetag”, czyli „Dzień
niemiecko-ewangelickich Gmin”, urządzony w Bielsku w dniu 1 maja
1913 r. Zgromadził on pastorów („wszechniemieckich”) i delegacje nie-
mieckich gmin  ewangelickich  ze  Śląska  Cieszyńskiego,  którzy m.in.
opowiedzieli się za poparciem ruchu ślązakowskiego Józefa Kożdonia
na Śląsku Cieszyńskim, uderzającego w polski ruch narodowy. Impre-
za ta świadczyła o postępującym rozbiciu Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego w tej dzielnicy na tle narodowościowym, do czego w niema-
łym  stopniu  przyczynił  się  zbór  bielski  o  charakterze  niemieckim38.

35 GC nr 26 z 2 IV 1913.
36 A. Pilch, Związki zawodowe, dz. cyt.
37 Nie był to prosty problem, gdyż  osadnictwo niemieckie związane było zarówno

z początkami miasta Bielska w końcu XIII w., jak i z początkami Białej w XVI w. Gazeta
miała jednak świadomość,  że znaczna część  nacjonalistów niemieckich  w dwumieście
była przybyszami  o  korzeniach  spoza dwumiasta  (w  tym zniemczeni  Żydzi)  i  pisząc
o wyrzuceniu Niemców znad Białej, myślała przede wszystkim o usunięciu tej kategorii
mieszkańców.

38 GC nr 38 z 14 V 1913; O. Michejda,  Piąte pięćdziesięciolecie Kościoła Jezusowego na
Wyższej Bramie przed Cieszynem (1909–1959),[w:] Z historii Kościoła Ewangelickiego na Śląsku
Cieszyńskim, Katowice 1992, s. 182 n.; O ruchu ślązakowskim zob. P. Dobrowolski, Ugru-
powania  i  kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem w latach  1918–1939,
Warszawa–Kraków 1972, s. 44 n.
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W czerwcu 1914 r. odnotowano jeszcze zjazd „Związku Niemców kar-
packich” w dwumieście39.

Doniesienia o antypolskiej działalności dotyczyły także samorządu
Białej. Już w kwietniu 1910 r. z oburzeniem zareagowano na wypadki
fałszerstw  popełnianych  przez  niemieckich  komisarzy  spisowych
(z magistratu) w Białej przy okazji  państwowego spisu ludności. Fał-
szerstwa te  polegały na  zapisywaniu  niektórych mieszkańców-Pola-
ków  jako  Niemców.  Mimo  wszystko  gazeta,  znana  z  niezwykłego
uwrażliwienia  na austriacką  statystykę  narodowościową,  z  optymiz-
mem patrzyła na stosunki narodowościowe Białej, twierdząc, iż połowa
jej ludności to Polacy40. Jak wiadomo, wyniki spisu z 1910 r. wykazały
istnienie mniejszości polskiej w tym mieście (29,3%) i przewagę Niem-
ców (wraz ze zniemczonymi Żydami 66,3%). Wyniki te nie odpowiada-
ły  jednak  prawdzie41,  co  świadczyło  o  wiarygodności  informacji
„Gwiazdki”. 

Natomiast  uznała  ona  za  sukces  polskiego  ruchu  narodowego
wprowadzenie do Rady Miejskiej Białej, opanowanej od 20 lat wyłącz-
nie przez miejscowych Niemców i Żydów, w wyniku kolejnych wybo-
rów  i  układu z  niemieckim komitetem wyborczym  w  maju 1911  r.
4 radnych  Polaków (na  30  ogółu radnych):  rzemieślnika  Kazimierza
Micherdzińskiego, kupca Karola Sadlika, adwokata dr. Emila Mrdacz-
ka i sędziego dr. Kazimierza Wolińskiego42. Było to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu politycznym miasta przed I wojną światową,
symbolizujące istotne zmiany w kierunku poszerzania wpływów miej-
scowych Polaków.

We wrześniu 1911 r. odnotowano wybór nowego burmistrza Białej
Franciszka (Franza) Wenzelisa („z płacą roczną 5 tysięcy koron”)43, na-
tomiast dwa lata później opisano wielką aferę w samorządzie bialskim,
wynikłą ze sprzeciwu 3 polskich radnych wobec uchwały Rady Miej-

39 GC nr 49 z 19 VI 1914.
40 GC nr 28 z 8 IV 1911.
41 J. Polak, M. Komiczek,  Miasto Biała i jego kościół, Bielsko-Biała 1991, s. 27. Danym

urzędowym przeczyła przede wszystkim statystyka szkolna, działacze polscy obliczali
ilość Polaków na 34–35%.

42 GC nr 43 z 31 V 1911.
43 GC nr 73 z 13 IX 1911. Zob. biogram burmistrza w: J. Polak, Cmentarz rzymsko-kato-

licki w Białej. Księga zasłużonych, Bielsko-Biała 1999, s. 214–215.
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skiej z października 1912 r. o mianowaniu 12 nowych honorowych oby-
wateli miasta, wyłącznie Niemców. Ich sprzeciw został w lipcu 1913 r.
poparty przez Radę Powiatową w Białej, przy votum separatum wice-
marszałka powiatowego i zarazem burmistrza Białej Franciszka Wen-
zelisa, który zagroził swoją dymisją w Radzie Powiatowej. Samorząd
miejski odwołał  się  w tej  sytuacji  do Wydziału Krajowego we Lwo-
wie44,  a  jednocześnie  zgromadzenie  bialskich Niemców,  podburzone
przez  opisywanego  już  bielskiego  szowinistę  Gustawa Josephy’ego,
uchwaliło 11 sierpnia 1913 r. wotum nieufności dla marszałka powiato-
wego,  Polaka –  dr.  Stanisława Łazarskiego,  żądając,  by złożył  także
mandat poselski do Rady Państwa (za poparcie decyzji Rady Powiato-
wej)45.

W odpowiedzi dr Stanisław Łazarski pozwał do Sądu Powiatowe-
go w Białej asesora magistratu dr Oskara Rosnera, radcę Gustawa Jose-
phy’ego  i  niejakiego  Zajonca  z  Hałcnowa za  obrazę  czci46.  Problem
owych 12 honorowych obywateli  niebywale zaognił stosunki polsko-
-niemieckie w mieście, stając się nawet sprawą prestiżu polskich władz
Galicji w Białej.  

Trudne zagadnienia narodowościowe w Bielsku i często dwuznacz-
na rola w nich bielskiego starostwa powiatowego powodowały, że ana-
lizowana gazeta nieustannie oskarżała to ostatnie, obsadzone zresztą
w części urzędnikami Polakami, o uprawianie „germańskiej polityki”,
czego przykładem był niechętny stosunek starostwa do polskich stowa-
rzyszeń i korespondencja z nimi w języku niemieckim47. Kiedy w paź-
dzierniku 1912 r. odwołano starostę Andrzeja Kulisza, gazeta przyjęła
ten fakt z wielką radością, określając go za „znienawidzonego” przez

44 GC nr 62 z 6.VIII 1913. Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Biel-
sku-Białej, zespół Akta miasta Białej 284. Teczka „Ehrenbürger” z 1912–1916 r. Radni pol-
scy podkreślali taktyczny powód mianowania honorowych obywateli – chodziło o po-
większenie liczby wirylistów niemieckich w I kole wyborczym do samorządu miejskiego.
Kwestionowali także rzekome zasługi odznaczonych dla miasta.

45 GC nr 76 z 24 IX 1913.
46 GC nr 80 z 8 X 1913. Niestety gazeta nie poinformowała o zakończeniu tej sprawy.
47 GC nr 9 z 31 I 1912. I to pomimo oficjalnej utrakwizacji na Śląsku Cieszyńskim. Nie

lepiej było ze starostwem powiatowym w Białej. 
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ludność polską z uwagi na jego proniemiecką postawę i popieranie ru-
chu ślązakowskiego Józefa Kożdonia48.

Niejako dla przeciwwagi gazeta przywitała serdecznie przybyłego
w  końcu 1912  r.  do  Białej  nowego  polskiego  adwokata  (i  katolika)
dr. Tadeusza Kupczyńskiego. Zauważyła też, że został przyjęty przez
ludność polską „z wielką radością, ponieważ będzie to jedyny adwokat
polski na dwa miasta. Poza nim wszyscy adwokaci to Żydzi i Niemcy,
żyjący z krwawicy katolickiego polskiego ludu”. Dalej  gazeta instru-
owała:  „Ludność  polska  powiatu  bielskiego  powinna  zwracać  się
w sprawach procesowych zawsze do człowieka swojego, rozumiejące-
go język polski i stosunki miejscowe, bo to oszczędzi niejednemu wiele
kłopotów”49.

Jeśli chodzi o problem żydowski w dwumieście,  „Gwiazdka Cie-
szyńska” nie poświęciła mu właściwie żadnej uwagi. Jedynie w ogól-
nym artykule pt. „Żydzi na Śląsku” nadmieniła o największej gminie
żydowskiej istniejącej w Bielsku, która w 1912 r. liczyła 3.805 osób, jed-
ną publiczną i jedną prywatną synagogę50. Swoje nieprzyjazne wobec
Żydów nastawienie gazeta ks. J.  Londzina51 przejawiła w omawianiu
problemu socjalistów bielskich (o czym niżej).

Redaktorzy starali się oczywiście szeroko informować swych czy-
telników o rozwoju polskiego ruchu narodowego w Bielsku i  Białej.
Przede wszystkim,  podobnie jak w ubiegłych latach, odnotowywano
skrupulatnie różne działania słynnego działacza ks. Stanisława Stoja-
łowskiego  (1845–1911),  założyciela  i  gospodarza  Domu  Polskiego
w Bielsku i  przywódcy Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego.  M.in.
zamieszczono informację o obchodach w Domu Polskim w dniu 28 VIII
1910 roku 40-tej rocznicy kapłaństwa jubilata. Na zorganizowany w tym
celu wieczorek przybyło steki robotników i przedstawicieli polskiej in-
teligencji wraz z posłami do Rady Państwa Ludwikiem Dobiją, Maciejem
Fijakiem i Józef Ptasiem52. W kwietniu 1911 r. odnotowano (wstępne)
nabycie przez Spółkę Ochrony i Pomocy Narodowej, której prezesował

48 GC nr 84 i 87 z 18 i 30 X 1912.
49 GC nr 97 z 4 XII 1912.
50 GC nr 5 z 15 I 1913.
51 J. Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim, dz. cyt., s. 180 n.
52 GC nr 72 z 7 IX 1910.
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ks.  Stojałowski,  sąsiadującego z Domem Polskim wspomnianego już
domu Stowarzyszenia Katolickich Czeladników za 58 tys. koron. Za-
kup spowodowany był brakiem odpowiednich pomieszczeń dla rozwi-
jającej się z powodzeniem działalności polskich organizacji w Bielsku53.

W tym  samym miesiącu miał  miejsce  w Domu Polskim ostatni
zjazd  Stronnictwa  Chrześcijańsko-Ludowego  z  udziałem  jego  przy-
wódcy ks. Stanisława Stojałowskiego i 250. delegatów z Galicji i Śląska.
Zjazd ustalił kandydatów na posłów w bliskich już wyborach do Rady
Państwa – w powiecie bialskim zostali nimi Ludwik Dobija i Stanisław
Stohandel54. Gazeta zamieściła potem na swych łamach wyniki wybo-
rów przeprowadzonych w czerwcu 1911  r.,  w których w okręgu 36
(bialskim) najwięcej głosów otrzymali: Jan Kubik z PSL – 3.020 i Stani-
sław Stohandel z SChL – 2.823 (ten drugi oddał swe głosy Ludwikowi
Dobii, który został posłem), natomiast w mieście Bielsku najwięcej gło-
sów otrzymał  niemieckie nacjonalista Otto Günther – 1434,  a za nim
Angermayer 56855.

Po śmierci ks. Stanisława Stojałowskiego w dniu 23 X 1911 r. w Kra-
kowie „Gwiazdka” w obszernym artykule streszczającym jego bogate
życie pożegnała trybuna ludowego, nazywając go jednym z niewielu
obrońców polskich kresów zachodnich (w Austrii) przed germanizacją,
który w tym celu założył Dom Polski w Bielsku. W opinii gazety zmar-
ły był człowiekiem żelaznej woli, wybitną osobistością, która przeszła
do historii także jako twórca polskiego ruchu ludowego i chociaż po-
pełnił w swym życiu wiele błędów, umiał je korygować 56.  

Jego następcą w roli przywódcy Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludo-
wego i gospodarza Domu Polskiego został bliski współpracownik, zna-
ny poseł endecki Jan Zamorski, którego powitano w tej roli w Bielsku
18 listopada 1912 roku57.

Wśród dzieł ks. Stojałowskiego były liczne organizacje przezeń za-
łożone na terenie Bielska i Białej. W omawianym okresie gazeta wspo-

53 GC nr 29 z 12 IV 1911. Zob. J. Polak, Dzieje Domu Polskiego, dz. cyt., s. 65.
54 GC nr 30 z 15 IV 1911.
55 GC nr 48 i 53 z 17 VI i 5 VII 1911. Zob. J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim

1848–1918, Warszawa 1996, s. 434; J. Polak, Z badań nad dziejami..., dz. cyt., s. 98.
56 GC nr 86 z 28 X 1911. Artykuł pt. Stanisław Stojałowski.
57 GC nr 90 z 11 XI 1911. O Janie Zamorskim zob. J. Polak, Dzieje Domu Polskiego, dz.

cyt., s. 65.
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mniała  o Polskim Związku Chrześcijańskich  Robotników i  Robotnic
i Związku Chrześcijańskich Kolejarzy. Informowała również o pojawie-
niu się  w Bielsku nowych pism o charakterze  chrześcijańskim.  I  tak
z dniem 1 stycznia 1913 r. organu prasowego chrześcijańskich socjali-
stów (niemieckich) pod nazwą  „Bielitz-Bialaer  Volksblatt”.  „Gwiazd-
ka” wyraziła przy tej okazji nadzieję, że gazeta ta będzie „sprawiedliwiej
przedstawiać  sprawy polskie,  niż  „Ostschlesiche  Post” z  Cieszyna58.
Natomiast z dniem 1 lipca 1913 r. zaczął się ukazywać  dwutygodnik
„Kolejarz  chrześcijański” –  „organ niezawisłych kolejarzy w Austrii,
własność stowarzyszenia Związek Ruchu (Verkehrverband)”. Jego re-
dakcja ulokowała się na ul. Blichowej 11 (ob. ul. Partyzantów)59.

Spośród polskich imprez narodowych organizowanych w dwumieś-
cie,  organ księdza Londzina wykazał  swoje  zainteresowanie najważ-
niejszymi – corocznymi uroczystościami rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, odbywającymi się (podobnie jak we wszystkich miastach
Galicji)  w Białej.  Na obchody te (urządzane w pierwszą  niedzielę po
3 maja)  składała  się  zwykle  msza  św.  w kościele  Opatrzności  Bożej
z kazaniem wybitnego kaznodziei (w 1911 r. miał nim być prof. dr ks.
A.  Bystrzanowski,  ale zasłabł,  w 1913 r. był nim o. Zygmunt Janicki
z Krakowa), uroczysty pochód polskich organizacji i polskiej młodzie-
ży szkolnej z kościoła pod Czytelnię Polską (1910), pod gmach Semina-
rium Nauczycielskiego  TSL (1911)  lub  na boisko  przy ul.  Kolejowej
(1913), gdzie miały miejsce patriotyczne przemowy (np. w1913 r. prze-
mawiał prof. Natanson z Krakowa).  Prócz tego organizowano mecze
piłki  nożnej  i  wieczorki  patriotyczne  w Czytelni  Polskiej  (w 1911  r.
miejscowe koło TSL odegrało III część „Dziadów”, w 1913 r. odbył się
koncert). Opisując te wydarzenia, gazeta zauważała z roku na rok coraz
większą frekwencję polskiej ludności, obecność aż dwóch orkiestr i stra-
ży pożarnej, co pozwoliło je podsumowywać: „Znaczy to, że ruch naro-
dowy na naszych kresach coraz bardziej się rozwija”(1911), „Duch naro-
dowy coraz lepszy naród wyzwala się spod jarzma niemieckiego” (1913)60.

58 GC nr 100 z 13 XII 1912. 
59 GC nr 56 z 16 VII 1913; o tytule tym nie wspomina P. Kenig, 150 lat prasy polskiej,

dz. cyt.
60 GC nr 38 z 11 V 1910, nr 36 i 39 z 6 i 17 V 1911 oraz nr 38 z 14.V 1913 (o uroczysto-

ściach w dniu 4 maja).
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W Bielsku nie było pochodów polskich z uwagi na wspomnianą
wrogą postawę władz miejskich, natomiast tutejsze koło TSL organizo-
wało okolicznościowe wieczorki w Domu Polskim (w 1911 r. wysta-
wiono nań sztukę „Trzeci Maj”, występował także Chór Pań pod dy-
rekcją prof. Dzusia)61. 

Należy dodać,  że pokłosiem obchodów w 1913 r. była afera poli-
tyczna związana z uczniem III klasy Państwowego Gimnazjum Realne-
go w Bielsku Ottomarem Stroffem, który za noszenie w szkole kokardy
polskiej  w  dniu  4  maja  został  znieważony  i  pobity  przez  kolegów
szkolnych-Niemców  (krzyczeli  „Du  Polak,  du  verfluchter”),  w  tym
przez  syna  fabrykanta  Strzygowskiego.  Sprawa  wyszła  poza  mury
szkolne i stała się przyczyną interpelacji posła ks. Józefa Londzina z 21
towarzyszami zgłoszoną w parlamencie 29 maja do austriackiego mini-
stra wyznań religijnych i oświaty. Zwrócono w niej uwagę na fakt za-
kazanego przez prawo noszenia przez uczniów w tej  szkole odznak
„Nordmarku”)62.

Syn innego  przemysłowca  niemieckiego,  Rudolfa  Hessa  z  Białej,
nazwanego nie bez przyczyny przez „Gwiazdkę” „największym haka-
tystą bialskim”, Oswald Hess za wielokrotne lżenie narodu polskiego
w kawiarni Hotelu „Pod Czarnym Orłem” w Białej w nocy z 8/9 VI
1914 roku został pobity przez Polaków, co wywołało polsko-niemiecką
bójkę. Incydentów tego typu było więcej w omawianym okresie63.

Zauważone i relacjonowane przez „Gwiazdkę” naprężenie stosun-
ków polsko-niemieckich w dwumieście znalazło swój szczyt w znanych
wypadkach z  28  czerwca  1914  roku,  związanych  z  przygotowanymi
w Domu Polskim uroczystościami 10-lecia gniazda „Sokoła” w Bielsku.
Już przesunięcie przez policję pierwotnego terminu imprezy z 10 na 28
czerwca zwiastowało nadciągającą awanturę  polityczną.  I tym razem
władze Bielska nie chciały się zgodzić na przemarsz polskich sokołów
przez miasto, co w opinii  gazet niemieckich samo w sobie miało być
prowokacją wobec ludności niemieckiej miasta i „demonstracją przeciw

61 GC nr 38 z 13 V 1911; J. Polak, Dzieje Domu Polskiego..., dz. cyt., s. 60 n. 
62 GC nr 49 z 20 VI 1913.
63 GC nr 48 z 17 VI 1914.
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niemieckiemu  charakterowi  Bielska”,  zgodnie  z  wyżej  opisywanym
przeświadczeniem64.

28 czerwca 1914 r., w dniu słynnego zamachu w Sarajewie, doszło
do niemniej  głośnych wydarzeń w Bielsku i Białej, zwanych popular-
nie  „bitwą  nad  Białą”.  Znalazła  ona  szerokie  odbicie  na  łamach
„Gwiazdki” w postaci obszernego artykułu pod znamiennym tytułem
„Awantury pruskie w Bielsku”. Chodziło o polsko-niemieckie starcia
związane  ze  wspomnianymi  wyżej  jubileuszem  gniazda  „Sokoła”
w Bielsku. Przy tej okazji nastąpił zjazd delegacji galicyjskich i śląskich
sokołów (w sumie ok. 400 osób), którym władze Bielska najpierw unie-
możliwiły  opuszczenie  pociągów  na  dworcu  kolejowym  (wysiedli
w końcu na stacji  Biała-Lipnik), a następnie przez utworzoną  zaporę
złożoną z policji i bojówek niemieckich nie dopuściły ich (wraz 2 tysią-
cami Polaków z Białej i okolic) pod Dom Polski. Doszło do starć nad
rzeką Białą i demonstracji antyniemieckich w Białej, które rozprzestrze-
niły się potem na inne miasta Galicji. Ponieważ omawiany (dodajmy z
soczystymi dziennikarskimi opisami) artykuł został już wykorzystany
w moim opisie wydarzeń z 28 czerwca, w tym miejscu rezygnuję z jego
przytaczania65.  Dodać  tylko  należy,  iż  „Gwiazdka”  zaakcentowała
znów rolę Gustawa Josephy’ego w sprowokowaniu antypolskiej hecy.

Dwa następne numery gazety doniosły o rewanżu polskich robot-
ników na Niemcach za wydarzenia w Bielsku z 28 czerwca (określo-
nych jako „niemiecki bandytyzm”). Pobito więc turystów niemieckich
w Bystrej i na Klimczoku oraz wybito szyby w pociągu relacji Żywiec–
Dziedzice–Katowice z pruskimi turystami66. W konsekwencji następne
pociągi turystyczne tej relacji (sobotnio-niedzielne) jeździły puste, przy
obstawionych przez  policję  i  żandarmerię  stacjach.  W polskich wio-
skach pod Bielskiem i Białą zaczepiano obcych i turystów, badając czy
odpowiedzą po polsku na pozdrowienia lub każąc im śpiewać „Boże
coś Polskę”. Niemców bito. Równocześnie Rada Miejska Krakowa wy-
raziła swe oburzenie na postępowanie Niemców bielsko-bialskich i za-

64 GC nr 49 z 19 VI 1914.
65 GC nr 52 z 1 VII 1914. Zob. J. Polak, Dzieje Domu Polskiego..., dz. cyt., s. 68-70.
66 GC nr 53 z 3 VII 1914. Gazeta zarzuciła pismom niemieckim kłamstwa na ten te-

mat (np. za podanie fałszywej informacji o obecności ks. Londzina w Bielsku).
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żądała interwencji  posłów Kola Polskiego w parlamencie67.  W odpo-
wiedzi, jak doniosła „Gwiazdka”, swoje oburzenie na decyzje Krakowa
wyraziła w uchwale Rada Gminna Bielska, oskarżając prasę polską –
w tym zapewne także „Gwiazdkę” – o sprowokowanie aktów bicia tu-
rystów  niemieckich68.  Niewątpliwie  prasa  polska  miała  swój  udział
w rozdmuchaniu wydarzeń w dwumieście, ale nie ona była przyczyną
dalszych incydentów, za które winę ponosili winę nacjonaliści niemiec-
cy, zaostrzający stosunki narodowościowe nad Białą w kierunku krwa-
wych porachunków.

3. Kwestia socjalistyczna. „Gwiazdka Cieszyńska” jako gazeta kato-
licka i organ partii katolickiej na Śląsku Cieszyńskim nastawiona była
w analizowanym okresie bardzo negatywnie do tutejszego ruchu so-
cjalnych demokratów i do idei socjalizmu w ogóle. Ruch ten tworzył
wręcz  jej  głównego  przeciwnika  ideologicznego.  Nie  dziwi  więc,  że
działalność  socjalnych demokratów w Bielsku i  Białej  przedstawiano
w negatywnym świetle,  nie szczędząc im złośliwych dziennikarskich
komentarzy.

W tym duchu np. opisywano przebieg uroczystości pierwszomajo-
wych: 

Święto socjalistyczne obchodzone u nas przez bielsko-bialskich towa-
rzyszy, rokrocznie traci na powadze. W tym roku pochód demonstracyj-
ny o wiele był słabszy, aniżeli inne lata. W pochodzie niesiono kilka tab-
lic, pomiędzy którym widniały i takie z napisem „precz z alkoholem”.
Że socjaliści  mają  wyrozumienie o  tym, o czym demonstrują  w dniu
1 maja, świadczy to, że w ten sam dzień wieczorem dziesiątki towarzy-
szy, ozdobionych czerwonymi goździkami, widzieć było można wymia-
tać z przykopy (1 V 1910 r.)69. 

67 GC nr 54 z 8 VII 1914. Dodać należy, że polski odwet na niemieckich turystach zo-
stał już zastosowany w 1902 r. po ataku niemieckich bojówek na otwierany Dom Polski
w Bielsku. Zob. J. Polak, Dzieje Domu Polskiego, dz. cyt., s. 56-57. 

68 GC nr 56 z 15 VII 1914.
69 GC nr 38 z 11 V 1910. Alkohol czasami towarzyszył różnym akcjom robotniczym

w  Bielsku i  Białej,  był  także  powodem niejednej  tragedii  jak  np.  masakry w  dniu  24
kwietnia 1890 r.. Działacze socjalistyczni oczywiście starali się zwalczać wszelkie przeja-
wy alkoholizmu wśród robotników, ze zmiennym zresztą  szczęściem. Zob. W. Najdus,
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Warszawa 1983, s. 247 n.
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Z kolei ukazując zgromadzenie socjalnych demokratów w Bielsku
na placu Blichowym (ob. A. Mickiewicza) w dniu 5 X 1911 roku, gazeta
potrafiła  się  obyć  bez  zgryźliwych  komentarzy,  informując  jedynie
o przemówieniach towarzyszy dr. Bernarda Grossa i Moritza Arbeitela
(lokalnych przywódców Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji
i Śląska w Bielsku i Białej) i pochodzie zebranych na drugi wiec do Bia-
łej, w czasie którego „niesiono czerwone sztandary i kilka tablic z napi-
sami”70. Inne zgromadzenie socjalnych demokratów w listopadzie 1912
roku z M. Arbeitelem uznano za „dosyć słabe”71.

Z wielką natomiast satysfakcją poinformowano czytelników o klęs-
ce  socjalistów  w  wyborach  do  Powiatowej  Kasy  Chorych  w  Białej,
w której zarządzie nie znalazł się przywódca lokalnych socjalistów dr
Daniel Gross (pochodzenia żydowskiego). Gazeta tak go charakteryzo-
wała:

Ciekawa to postać. W instytucjach polskich, szczególnie w „Czytelni
Polskiej” dr Gross to gorący patriota i narodowiec. Chce wśród tutejszej
Polonii zajmować wybitne stanowiska, do wszystkich urzędów on kan-
dydatem narodowym, ubiega się nawet o krzesło polskie przy podcho-
dzących wyborach do rady gminnej w Białej. Jest on także prawą ręką
p. Brodackiego, dyrektora bialskiej filii Banku Krajowego. [Natomiast]
w domu robotniczym na Blichu [w Bielsku – przyp. J.P.] dr Gross, mię-
dzynarodowy socjalista, psioczy na wszystko co polskie. 

Gazeta nawoływała do trzeźwej oceny tego działacza72.
Na jej  łamach pojawiły się także informacje o wyborach do ławy

pracobiorców w Sądzie Przemysłowym w Bielsku w końcu sierpnia
1910 r., które w grupie wielkiego przemysłu zostały po raz pierwszy
wygrane przez związki zawodowe robotników chrześcijańskich (1450
głosów)  nad związkami  socjalistycznymi  (1434  głosów),  m.in.  dzięki
przybyciu i poparciu robotników chrześcijańskich z Dziedzic i Jasieni-
cy.  W grupie  małego przemysłu i  rzemiosła  wygrali  socjaliści,  m.in.
dzięki zastosowaniu, jak to określiła „Gwiazdka”, „wściekłego terroru”
i  biciu  robotników chrześcijańskich.  „Hołota  socjalistyczna”  napadła

70 GC nr 80 z 7 X 1911.
71 GC nr 92 z 15 XI 1912.
72 GC nr 30 z 15 IV 1911. Biogram dr. Daniela Grossa – zob. PSB, t. IX, s. 2. 
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nawet na redaktorów tygodnika „Wieniec-Pszczółka” Rudę i Rejmana
oraz  na  sekretarza związkowego Martinka.  Gazeta oskarżała  socjali-
stycznego sekretarza Arbeitla,  iż  nie tylko organizował  owe napady,
ale osobiście je inicjował, porywając za sobą innych bojówkarzy robot-
niczych73.

W następnych wyborach do tegoż  Sądu Przemysłowego w paź-
dzierniku 1912 r. wygrali jednak socjaliści nad robotnikami chrześcijań-
skimi (1619 do 1556 głosów w wielkim przemyśle, w małym 420 do 274
głosów),  co zapewne było  pokłosiem wielkiego lokautu w tym roku
(o czym niżej) i ówczesnej bojowości socjalnych demokratów74.

Gazeta nie ukrywała radości z powodu manka w kasie socjalistycz-
nej spółdzielni spożywców (Robotniczego Stowarzyszenia Spożywczo-
-Wytwórczego) w Bielsku, sięgającego kwoty 10 tys. koron. Z instytucji
tej  wyrzucono  kierownika tow.  Leńskiego.  Wiadomość  tę  opatrzono
epitetem „czerwonej  gospodarki”75.  Zrelacjonowała także upadek se-
kretarza PPSD w Bielsku Maurycego Arbeitla,  którego postępowanie
poddano na zgromadzeniu oddziału socjalistycznej Unii Tkaczy w dniu
12 lutego 1913 roku surowej krytyce, a opozycja wygrała wybory do za-
rządu tego związku zawodowego. Tym razem komentarz „Gwiazdki”
poszedł w kierunku antysemickim: „Tak to towarzysze w Bielsku wy-
zwalają się spod jarzma żydowskiego”76. Ten złośliwy przytyk, charak-
terystyczny zresztą dla organu Związku Śląskich Katolików, nie stro-
niącego  od  powszechnego  wówczas  w  prasie  chrześcijańskiej  czy
prawicowej  frazeologii  antyżydowskiej,  wynikał  m.in.  z  przyjętego
przez niego założenia o żydowskiej proweniencji robotniczego ruchu
socjalistycznego i o dominacji w nim narodowości żydowskiej. Tu mija-
no się jednak z prawdą, czego przykładem był bielsko-bialski ośrodek
socjalno-demokratyczny, w którym członków żydowskiego pochodze-
nia było niewielu (bo i proletariat żydowski był nieliczny), chociaż czę-

73 GC nr 71 i 72 z 3 i 7 IX 1910.
74 GC nr 83 z 16 X 1912.
75 GC nr 18 z 28 II 1913. Tego typu przypadki z całego Śląska Cieszyńskiego „Gwiaz-

da” specjalnie nagłaśniała. O konsumie bielskim zob. W. Najdus,  Polska Partia, dz. cyt.,
s. 483 n.

76 GC nr 18 z 28 II 1913. M. Arbeitel przybył do Bielska w1900 r. z ośrodka socjali-
stycznego w Linzu.W nr 13 z 12 II 1913 opisano fakt spoliczkowania go w bufecie „Grand
Hotelu” w Bielsku przez jego właściciela Josefa Bauera.
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sto dzięki swym umiejętnościom wysuwali się oni na kierownicze sta-
nowiska77.

Już bez złośliwości, a nawet z zadowoleniem odnotowano fakt zor-
ganizowania  przez  bielską  organizację  PPSD  w Domu Robotniczym
wieczorku ku czci właśnie zmarłej w 1910 roku wielkiej poetki polskiej
Marii Konopnickiej78.

Katolicka gazeta odnotowywała także, prawdopodobnie z powodu
chęci dotarcia do robotniczego czytelnika, liczne konflikty ekonomicz-
ne w fabrykach bielsko-bialskich i ich rezultaty. I tak w czerwcu 1910
roku doniosła o uniknięciu lokautu wszystkich 15 tysięcy robotników
fabryk włókienniczych, jaki chcieli wprowadzić przemysłowcy bielsko-
bialscy z powodu strajku 700 robotników apretury w fabryce Mänhard-
ta-Molendy w Kamienicy (strajk ten wynikł z bardzo ciężkich warun-
ków pracy). Do lokautu nie doszło dzięki interwencji  ministra Weis-
skirchnera,  posłów Gessmana  i  Kurtychali.  24  czerwca  przybyli  do
Bielska dwaj inspektorzy pracy i przeprowadzili pertraktacje z przemy-
słowcami przy udziale Chrześcijańskiego Związku Robotników Tkac-
kich (sekretarza Krikavy z Wiednia), dzięki czemu nastąpiła rewizja ta-
ryfy  płac  z  1907  roku  (robotnicy  z  fabryki  Mänhardta-Molendy
otrzymali podwyżkę). Nie omieszkano zaznaczyć, że socjalistyczny se-
kretarz Arbeitel na darmo nawoływał  robotników do  powszechnego
strajku79.

Konflikty  mnożyły się  w następnych latach.  W lutym 1911 roku
„Gwiazdka” oznajmiła o zakończonym w fabryce sukienniczej J. G. Ba-
helta w Białej 4-tygodniowym lokaucie, wygranym przez robotników,
którym właściciel nie zdołał narzucić nocnej zmiany80. We wrześniu po-
informowała o trwającym już dwa tygodnie strajku polskich robotni-
ków w fabryce sukna Zipsera w Bielsku na tle zmniejszenia płac i żąda-
nia usunięcia znienawidzonego majstra Schulza. Gazeta zwróciła przy
tej okazji uwagę na stosunki narodowościowe w tej fabryce, gdzie pa-

77 W. Najdus, Polska Partia, dz. cyt., s. 164 n.; A. Pilch, Związki zawodowe, dz. cyt. 
78 M. Konopnicką nazwano nawet „poetką proletariatu”. Zob. W. Najdus, Polska Par-

tia, dz.cyt.., s. 491.
79 GC nr 50 i 52 z 22 i 29 VI 1910.
80 GC nr 13 z 15 II 1911. Szerzej o tym lokaucie u A. Pilcha, Związki zawodowe, dz. cyt.,

s. 175.
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nował „wielki ucisk narodowy” polskich robotników, a właściciel „jest
pierwszym hakatystą w Bielsku i osobiście uprawia agitację germaniza-
cyjną w Bielsku-Białej i Lipniku”81. Strajk ten skończył się po sześciu ty-
godniach zwycięstwem robotników i zwolnieniem majstra82. Inny strajk
–  81  tkaczy  –  miał  miejsce  w  fabryce  Jakuba  Schanzera  w Bielsku
w maju 1914 r.83. W 1912 roku w niewielkim stopniu „Gwiazdka” zain-
teresowała się największym przed I wojną światową lokautem 8 tysięcy
robotników fabryk włókienniczych w Bielsku, Białej i okolicach, który
trwał od 6 maja do 9 czerwca84.  

Z pozytywnych zjawisk socjalnych związanych z bielskim przemy-
słem gazeta zauważyła uchwałę Rady Gminnej Bielska o budowie do-
mów robotniczych (istotnie wzniesiono dwa domy przy ul. Górskiej)85.

4. Gazeta, pomimo poświęcania swych szpalt wielu problemom go-
spodarczym (ale głównie dotyczących polskich rolników i rzemieślni-
ków), nie nadawała większego rozgłosu zjawiskom ekonomicznym, za-
chodzącym  w  przemysłowych  miastach  nad  Białą,  co  mogło  także
wynikać z braku odpowiednich informatorów. W tej materii ogranicza-
ła się raczej do spektakularnych informacji, jak np. o bankructwie firmy
sukienniczej  Langfelder  i  Bracia  w  Bielsku  w sierpniu  1910  r.)  czy
o pierwszym transporcie  mięsa argentyńskiego,  jaki przybył  do Biel-
ska w styczniu 1911 roku (5 ton), a nawet o pojawieniu się na znanym
targu końskim w Białej aż 582 tych zwierząt86. Odnotowano zorganizo-
wanie 25 maja 1911 r. w Bielsku zjazdu przemysłowców z całej Austrii
i otwarcie przystanku kolejowego  „Biała- Lipnik”  z dniem 1  V 1912
roku („Można tam nadawać także pakunki i towary”)87.

81 GC nr 74 z 16 IX 1911. Chodzi o przemysłowca Karola Zipsera.
82 GC nr 80 z 7 X 1911.
83 GC nr 36 z 6 V 1914.
84  Relacjonowała go natomiast inna prasa cieszyńska.  Zob. J. Polak, Lokaut włóknia-

rzy bielsko-bialskich w 1912 r., [w:]  Studia i materiały z dziejów Śląska, t. 17, Katowice 1987,
s. 5–43.

85 GC nr 28 z 8 IV 1911. Zob. E. Chojecka, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do
1939 roku, Bielska-Biała 1994, s. 100. Budynki wzniosła Ogólno-Pożyteczna Spółka dla Bu-
dowy Domów Robotniczych.  

86 GC nr 6 i 7 z 21 i 24 I 1911.
87 GC nr 37 z 8 V 1912.
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Znamienne było za to zaznaczanie  przejawów polsko-niemiecko-
-żydowskiej rywalizacji gospodarczej. Gazeta popierała solidarystyczne
nastawienie miejscowych działaczy endeckich, pragnących podziału lo-
kalnego rynku wg kryteriów narodowościowych. W tym celu propago-
wano hasło „Swój do swego” i poinformowano, iż Koło Towarzystwa
Szkoły Ludowej (TSL) w Bielsku wydało „Skorowidz dla kupujących
Polaków”, promujący zakupy i zamówienia wyłącznie u wytwórców
i kupców  polskich88.  W  konsekwencji  takiego  nastawienia  działacze
TSL w Białej i Bielsku podjęli w 1911 roku inicjatywę utworzenia pol-
skiej hurtowni, mogącej w interesie polskich konsumentów i polskich
kółek rolniczych podjąć  rywalizację z kupcami niemieckimi i żydow-
skimi  na  rynku lokalnym.  „Składnicę  handlową”  założono  w Białej
4 października 1911 roku pod auspicjami tamtejszego koła TSL na czele
z  prof.  Zygmuntem  Podgórskim,  czołowym  działaczem  endeckim
w tym mieście. Ideę popierał również ks. Józef Londzin89.

Jednakże  inicjatywa TSL spotkała  się  z  nieoczekiwaną  reakcją  ze
strony radykalnego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego z po-
bliskich Janowic Jana Kubika, który pojawiał się na targach w Białej,
agitując chłopów za podnoszeniem cen na środki żywności.  Agitacja
wywołała awantury, a sam ich sprawca „został poturbowany przez ro-
botników”90.

„Gwiazdka” zauważyła  także,  że w latach 1912–1913 roku prze-
mysł włókienniczy dwumiasta znalazł się z powodu wojen bałkańskich
w kryzysie. Jego fabryki pracowały tylko po 4–5 dni w tygodniu, zwal-
niano robotników, z których pewna grupa zdecydowała się na emigra-
cję do USA i innych krajów91. Duża fabryka sukna Karola Förstera po-
padła w roku 1913 „wskutek wojny bałkańskiej w konkurs z pasywami
dochodzącymi do 1,2 mln koron”92. Kłopoty miała także fabryka sukna
Karola Stosiusa, której pasywa osiągnęły wielkość 365 tys. koron, przy

88 GC nr 30 z 15 IV 1911.
89 GC nr 80 z 7 X 1911.
90 GC nr 90 z 11 XI 1911. O Kubiku, dawnym stojałowczyku, teraz zwalczającym

swych dawnych towarzyszy i endeków zob. biogram w PSB, t. XVI, s. 26–27.
91 GC nr 21 z 12.III, nr 38 z 14 V i nr 71 z 5 IX 1913; A. Pilch, Związki zawodowe, dz.

cyt., s. 176–177.
92 GC nr 62 z 6 VIII 1913. Firma ta już w 1908 r. ogłosiła bankructwo. Zob. J. Polak,

Z badań nad dziejami..., dz. cyt., s. 91.



110 Jerzy Polak

aktywach wielkości 490 tys. koron93. W 1914 roku gazeta podała, że fab-
rykanci bielsko-bialscy mieli stracić na wojnach bałkańskich olbrzymią
sumę ok. 15 milionów koron94. Wkrótce mieli stracić jeszcze więcej na
skutek wybuchu I wojny światowej.

Ponieważ  Polacy posiadali  małą  liczbę  placówek gospodarczych
w dwumieście, gazeta ks. Londzina ze smutkiem doniosła w sierpniu
1912 r. o licytacji „Bielsko-Bialskiej Mleczarni”, spółki dwóch Polaków
z okolic Katowic – Seweryna i Dudy, założonej w 1910 r. i nowocześnie
wyposażonej, posiadającej 6 sklepów, która wpadła w długi. Firmę ku-
pił niemiecki „Landwirtschaft Verein” z Bielska za 90 tys. koron (sumę
mniejszą niż długi)95. 

5.  Sprawy  kościelne  i  wyznaniowe.  Jak  na  gazetę  katolicką,
„Gwiazdka Cieszyńska” zamieściła w analizowanym okresie stosunko-
wo nieliczne wiadomości z tej tematyki. Dotyczyły one przeważnie róż-
nych kościelnych uroczystości, jak np. mszy św. w kościele parafialnym
w Białej w marcu 1911 r. z okazji  jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej
Jana  kardynała  Puzyny.  Przy  tej  okazji  proboszcz  ks.  Józef  Rychlik
otrzymał  godność  kanonika96.  W tym samym numerze  wspomniano
o urządzonych rekolekcjach dla polskiej inteligencji z Białej w klaszto-
rze św. Hildegardy, przeprowadzonych przez ojców jezuitów z Cze-
chowic oraz o fakcie skazania jednego z robotników z firmy Karola
Schwabe (wytwórnia dzwonów) na osiem tygodni aresztu „za wyszy-
dzanie Matki Boskiej i religii”.

Inna  uroczystość  w kościele  bialskim  miała  miejsce  22  września
1912 roku,  kiedy to Katolickie Stowarzyszenie  Rękodzielników urzą-
dziło obchód 300 rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi (z akademią i prze-
mówieniem dyr. Ignacego Steina w Hotelu „Pod Czarnym Orłem”)97.
Natomiast lakonicznie skwitowała gazeta wizytę w tutejszej parafii no-
wego ordynariusza krakowskiego Adama Sapiehy (31 III 1913 r.)98.

93 GC nr 82 z 15 X 1913. 
94 GC nr 36 z 6 V 1914.
95 GC nr 64 z 9 VIII 1912.
96 GC nr 26 z 1 IV 1911. Zob. J. Polak, M. Tomiczek, Miasto Biała..., dz. cyt., s. 26.
97 GC nr 73 z 11 IX 1912. Zaproszenie gazety; J. Polak, M. Tomiczek, Miasto Biała...,

dz. cyt., s. 28–29.
98 GC nr 27 z 4 IV 1913. 
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Najbardziej bulwersującą kwestią wyznaniową, która została poru-
szona na łamach „Gwiazdki” i dotyczyła Białej, stała się uchwała Rady
Gminnej  w Białej  z 3 kwietnia 1914 r. o wprowadzeniu nauki religii
w szkołach miejskich w języku niemieckim.  Uchwała,  porównywana
do działań pruskich wobec dzieci polskich we Wrześni, wywołała zro-
zumiałe oburzenie miejscowych Polaków i ich protest do władz Galicji
oraz posłów polskich w Wiedniu (w szkołach miejskich 1/3 uczniów to
były dzieci polskie)99. Wkrótce potem oburzenie Polaków – jak doniosła
gazeta w tym samym miesiącu – wzrosło na skutek skierowania przez
katolicki Komitet Kościelny, zdominowany przez Niemców („przeważ-
nie hakatystycznie usposobionych Niemców”), doniesienia do prokura-
tury w Wadowicach na grupę Polaków za zaśpiewanie w czasie Rezu-
rekcji polskiej pieśni „Wesoły nam dziś dzień nastał”(!)100. Prokuratura
odmówiła jednak śledztwa101.

Nie lepiej wyglądały stosunki w parafii bielskiej pw. św. Mikołaja.
Tu gazeta z oburzeniem skomentowała awanturę ze strony Niemców,
wynikłą z faktu występu na tzw. polskim nabożeństwie chóru męskie-
go  z  Seminarium  Nauczycielskiego  z  Białej  (25  VI  1911)102.  Dopiero
w maju 1912 roku biskup wrocławski, kardynał Jerzy Kopp, uwzględ-
niając prośby polskich parafian, poparte przez proboszcza ks. Józefa
Bulowskiego, zgodził się na odprawianie w kościele św. Mikołaja nie-
szporów w języku polskim, które zainaugurowano 1 XII 1912 roku103.
5 lipca tego samego roku obchodzono jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks.
proboszcza Józefa Bulowskiego, którego okrasą był uliczny pochód or-
ganizacji katolickich z pochodniami104. 

99 GC nr 29 z 10 IV 1914. O sprawie zob. J. Polak, M. Tomiczek,  Miasto Biała..., dz.
cyt., s. 32.

100 GC nr 32 z 22 IV 1914. Komitet Kościelny parafii bielskiej sprowokował wiele an-
typolskich incydentów w kościele pw. Opatrzności  Bożej.  Zob. J.  Polak, M. Tomiczek,
Miasto Biała..., dz. cyt., s. 9 n.

101 GC nr 36 z 6 V 1914.
102 GC nr 51 z 28 VI 1911. Szczególnie miał się awanturować organista prof. Fritz Lu-

brich.
103 GC nr 44 z 31 V i nr  99 z 11 XII 1912. O kościele św. Mikołaja zob. Bielska katedra,

red. M. Komiczek, Wydawnictwo Komisji Historyczno-Wydawniczej Parafii Opatrzności
Bożej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1995,.

104 GC nr 55 z 10 VII 1912.
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„Gwiazdka” doniosła także o tutejszych prymicjach 27 lipca 1913
roku bielszczanina ks. Rudolfa Komorka, obecnego kandydata na ołta-
rze105 oraz o utworzeniu 13 kwietnia 1913 r. w Domu Polskim przez de-
legatów z całego Śląska Cieszyńskiego organizacji pod nazwą Zjednocze-
nie Polskiej Młodzieży Katolickiej na Śląsku, z siedzibą w Cieszynie106.
Informowano też o obecności na mszy św. w kościele parafialnym we
wrześniu 1910 roku arcyksięcia Fryderyka Habsburga, głównodowo-
dzącego armią austro-węgierską, który przybył na tradycyjne tzw. ma-
newry śląskie tej armii).

Kolejna awantura na tle wyznaniowym wybuchła na wiosnę 1914
roku. Chodziło o spór o zniszczoną upływem czasu figurę św. Jana Ne-
pomucena,  stojącą  „od niepamiętnych czasów” na Rynku w Bielsku,
która miała być zastąpiona nową. Na takie rozwiązanie nie chciała się
zgodzić większość ewangelicko-żydowska radnych („klika”, jak ją na-
zwała gazeta), sugerując jej ustawienie przed kościołem parafialnym.
Na marginesie sporu „Gwiazdka” nie omieszkała więc skomentować
sytuacji wyznaniowej: 

Upośledzenie katolików w Bielsku dochodzi do zenitu [przy wyraź-
nej przewadze protestantów w urzędach publicznych]. „Nic też dziwne-
go, że Bielsko nazwano fortecą protestantyzmu w Austrii107.

Ponieważ w tym czasie stosunki katolicko-ewangelickie w Bielsku
należały  do  nieżyczliwych,  gazeta  nie  zabierała  głosu w  tych  kwe-
stiach. Poinformowała tylko o wyborze 25 X 1910 roku pastora bielskie-
go dr. Artura Schmidta na wicesuperintendenta śląsko-morawskiego,
uważając, że jest to w istocie nagroda za działalność pastora w stowa-
rzyszeniu „Deutsche Schulverein” i zasługi w założeniu kilku szkół tej
organizacji w powiecie bielskim108.

Ciekawe, że gazeta odnotowała fakt położenia kamienia węgielne-
go pod nową bóżnicę w Białej, a mianowicie ortodoksów żydowskich,

105 GC nr 59 z 25 VII 1913. Zob. Słownik biograficzny katolickiego..., dz. cyt., s. 185–186.
106 GC nr 35 z 2 V 1913. Delegatami z Bielska do władz tej organizacji zostali wybra-

ni: J. Biechowiak, J. Kuś i Z. Podgórski.
107 GC nr 26 z 1 IV 1914. Uszkodzona figura trafiła jeszcze w 1914 r. do kościoła pw.

św. Mikołaja. Jej kopia powróciła na Rynek dopiero w 2006 r.
108 GC nr 89 z 5 XI 1910. O pastorze ks. A. Schmidcie zob. P. Kenig, Zarys dziejów lute-

ranizmu, dz. cyt., s. 38–40; J. Polak, Zarys badań nad dziejami, dz. cyt., s. 122 n.
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przy ul. Szpitalnej (ob. R. Dmowskiego!) w kwietniu 1912 r.109 oraz po-
wstanie w styczniu 1912 roku w Bielsku nowej sekty – baptystów (pol-
skich!), pod przewodnictwem Jana Pietrasza z Drohobycza (ul. Meisen-
grund, czyli Sikornik 12). Miała liczyć 12 wyznawców i wydawała dwa
pisemka po polsku – „Budujcie się!” i „Świadek prawdy”110. Sekty tro-
piono na  łamach gazety,  stąd poinformowano o zebraniu w Bielsku
(w Domu Cechowym) 13 III 1913 roku protestanckiej organizacji „Wol-
na szkoła”, na którym („przy bardzo słabym udziale członków”) atako-
wano jezuitów i uchwalono nawet uniemożliwienie budowy tzw. groty
z Lourdes (!) przy kościele św. Mikołaja (która niebawem powstała)111.

6. Działalność oświatowa także budziła zainteresowanie „Gwiazdki
Cieszyńskiej”, która posiadała przecież wielkie zasługi w walce o pol-
skie szkoły na Śląsku Cieszyńskim. Także szkoły polskie w Białej, po-
wstałe zaledwie przed kilku laty, nie pozostały niezauważone. Na czo-
ło informacji z tej dziedziny wysunął się opis uroczystego poświęcenia
przez sufragana  krakowskiego bp.  Anatola  Nowaka w dniu 30 paź-
dziernika  1910  roku  nowo wzniesionego  gmachu  Polskiego  Gimna-
zjum Realnego TSL i Seminarium Nauczycielskiego TSL w Białej,  na-
zwanego przez gazetę  „pamiętną chwilą  w historii  Galicji zachodniej
i wschodniego Śląska”. Na dziedzińcu szkoły odbyło się przy tej okazji
zgromadzenie ludowe z udziałem 1.500 Polaków, na którym przema-
wiali m.in. inspektor Zaleski z Rady Szkolnej Krajowej, prof. Kazimierz
Morawski imieniem UJ, marszałek powiatowy Stanisław Łazarski oraz
dyrektor Ignacy Stein112. 

Ponadto  gazeta  poinformowała  o  nadaniu  praw  publiczności
pierwszym dwóm klasom Gimnazjum TSL przez ministra wyznań reli-
gijnych i oświaty w kwietniu 1910 roku113 oraz o ufundowaniu przez
Radę Miejską Przemyśla trzech stypendiów po 100 koron dla uczniów

109 GC nr 32 z 19 IV 1912. 
110 GC nr 80 z 4 X 1912.
111 GC nr 24 z 21 III 1913. Nie omieszkano dodać, że w zarządzie tej organizacji zasia-

dał Jan Zahradnik, sekretarz zboru ewangelickiego w Bielsku.
112 GC nr 89 z 5 XI 1910. Gazeta podkreśliła, że 1/3 kosztów budowy szkoły pokrył

Zygmunt Grabia-Jabłrzykowski, reszta  kosztów pokryta została przez dary społeczeń-
stwa polskiego w Galicji i „dar grunwaldzki”. Odczytano listy i telegramy biskupów pol-
skich i wielu działaczy polskich, w tym ks. Londzina.

113 GC nr 33 z 23 IV 1910.
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Seminarium  Nauczycielskiego  TSL  w  Białej  (maj  1910)114.  Następną
wiadomością była wzmianka o otwarciu 18 września 1911 roku Szkoły
Przemysłowej  Uzupełniającej  (czyli  szkoły zawodowej  o  charakterze
wieczorowym) przy Polskiej Szkole Ludowej im. T. Kościuszki w Bia-
łej, co oznaczało dalszą rozbudowę polskiego szkolnictwa w tym mieś-
cie115.  Ten sam minister udzielił  prawa publiczności ewangelickiemu,
utrakwistycznemu żeńskiemu Seminarium Nauczycielskiemu im.  św.
Hildegardy w Białej (VI 1910)116. 

W 1912 roku rozpoczęła się  batalia  o upaństwowienie obu szkół
średnich TSL w Białej, której sekundowała, mając w pamięci niedawną
batalię o upaństwowienie Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, „Gwiazd-
ka Cieszyńska”. W kwietniu donosiła o tym w następujących słowach: 

W całym kraju odbywają  się liczne wiece i zgromadzenia na rzecz
upaństwowienia polskich szkół  średnich w Białej.  Wiece te są  tak po-
ważną  manifestacją  i  tak solidarnym wystąpieniem całego społeczeń-
stwa polskiego, iż  rząd centralny w Wiedniu nie będzie mógł  przejść
nad nimi do porządku dziennego117. 

W konsekwencji  już  w kwietniu 1912 r. Galicyjska Rada Szkolna
Krajowa  wystąpiła  do  ministerstwa  wyznań  religijnych  i  oświaty
o upaństwowienie gimnazjum TSL w Białej118. Ministerstwo zawiado-
miło w styczniu 1913 r. wpływowego prezesa Koła Polskiego w Radzie
Państwa  dr.  Juliusza  Leo  (który  także  poparł  wniosek)  o  decyzji
o upaństwowieniu gimnazjum z dniem 1 IX 1913 r.  wraz z przyzna-
niem subwencji TSL na tę szkołę na rok 1913. Wydawałoby się, że bę-
dzie to wielki sukces starań polskich i sprawy polskiej w Białej. Jednak
upaństwowienie nastąpiło dopiero po wojnie119.

Następnymi placówkami oświatowymi, o których pisała nasza ga-
zeta,  były  szkoły  handlowe.  W  lutym  1913  r.  Rada  Miejska  Białej

114 GC nr 47 z 11 VI 1910.
115 GC nr 70 z 2 IX 1911.
116 GC nr 53 z 2 VII 1910.
117 GC nr 28 z 6 IV 1912.
118 GC nr 31 z 17 IV 1912.
119 GC nr 3 z 8 I 1913. Zob.  Księga pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama

Asnyka w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1977, s. 9–11.
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uchwaliła  utworzenie  miejskiej  szkoły handlowej120.  Ponieważ  nosiła
ona charakter niemiecki, kilka miesięcy potem władze Galicji powołały
do życia w tym mieście Krajową  Szkołę Kupiecką  o charakterze pol-
skim.  W jej  ramach jako pierwsza rozpoczęła kształcenie  1 września
1913  r.  2-klasowa  szkoła  handlowa121.  Odnotowano  także  istnienie
w Białej Ochronki Polskiej im. Andrzeja hr. Potockiego, na której utrzy-
manie urządzono w czerwcu 1913 r. zbiórkę uliczną, czyli tzw. „Dzień
kwiatka”122.

W końcu gazeta szeroko zrelacjonowała „imponujący”, dwudnio-
wy zjazd Towarzystwa Szkoły Ludowej urządzony w Białej w przed-
dzień wybuchu wojny światowej, na początku lipca 1914 r., z udziałem
400 delegatów pod przewodnictwem prezesa organizacji ks. Bandrow-
skiego. Przybyłych powitał marszałek powiatu bialskiego Stanisław Ła-
zarski. W czasie zjazdu zwiedzono m.in. Dom Polski w Bielsku, uchwa-
lając założenie w nim ochronki polskiej (na którą od razu zebrano 105
koron). Ponadto uchwalono – jako zadanie dla władz TSL-u – zwróce-
nie większej wagi na zachodnie kresy Galicji oraz rezolucję w spawie
tzw. daru grunwaldzkiego. Do Rady Nadzorczej organizacji wybrano
Jana Zamorskiego, posła endeckiego i gospodarza Domu Polskiego123.

Z braku szkolnictwa polskiego w Bielsku, tutejszymi szkołami nie-
mieckimi gazeta się nie interesowała – poza odnotowaniem funkcjono-
wania bursy prowadzonej  przez „Schutzverein Nordmark”,  w której
przebywało 65 uczniów. W marcu 1914 roku Stowarzyszenie to otrzy-
mało od Sejmu Śląskiego subwencję w wysokości 1000 koron124.

7. Wydarzenia i zagadnienia kulturalne były stosunkowo często te-
matem publikacji organu Związku Śląskich Katolików. Oczywiście ze
względu  na  profil  pisma  obserwowano  głównie  imprezy  polskie,
a więc np. przedstawienia amatorskie. I tak dowiadujemy się z kart ga-
zety, że TG „Sokół” w Białej odgrywał co roku „Betlejem Polskie” Lu-
cjana Rydla, a ponadto w Czytelni Polskiej wystawił krotochwilę „Pan

120 GC nr 16 z 21 II 1913. 
121 GC nr 69 z 29 VIII 1913.
122 GC nr 40 z 21 V 1913. Obawiano się burd z wszechniemcami, którzy w tym sa-

mym dniu chcieli także przeprowadzić zbiórkę uliczną. O ochronce zob. J. Polak, M. To-
miczek, Miasto Biała..., dz. cyt., s. 28.

123 GC nr 57 z 17 VII 1914.
124 GC nr 24 z 25 III 1914.
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burmistrz  Wielkich Kosin”  (kwiecień  1911).  Sztuki wystawiało  także
Koło TSL z Bielska w Domu Polskim („Błażek opętany” w kwietniu
1911 roku, „Chrapanie z rozkazu” w listopadzie 1912 r.) oraz Katolickie
Stowarzyszenie Rękodzielników Polskich („Zemsta” A. Fredry w Czy-
telni Polskiej w kwietniu 1911). To ostatnie urządziło także 9 III 1913
roku dzień pamięci o powstaniu styczniowym, połączony z mszą św.
i wieczorkiem w Hotelu „Pod Czarnym Orłem”125.  Do Białej  przyjeż-
dżał także ze spektaklami Teatr Ludowy dyrektora Feliksa Turskiego,
występując we wspomnianym hotelu („Krowoderskie zuchy” w grud-
niu 1912 r.).

W Domu Polskim w Bielsku kontynuowano, zaprowadzone przez
ks. S. Stojałowskiego, doroczne uroczystości grunwaldzkie, na których
np. w listopadzie 1910 roku wystawiono sztukę „Wóz Drzymały”, śpie-
wano pieśni polskie w wykonaniu chóru TG „Sokół” i wygłoszono pa-
triotyczne mowy126.

W licznych wzmiankach „Gwiazdka” informowała o działalności
kół  TSL i  gniazd  „Sokoła”  w Bielsku i  Białej  (zebrania,  „święcone”,
„opłatki”, sylwestry, wycieczki, poświęcenie sztandaru „Sokoła” w Bia-
łej  29 VI  1911 r.127),  zachęcając czytelników do wstępowania do tych
polskich  organizacji  narodowych,  rozwijających  bogatą  działalność
(kółka amatorskie, chóry, odczyty, biblioteka). Do głównych lektorów
odczytów w Domu Polskim należeli: Jan Zamorski oraz profesorowie
Seminarium i Gimnazjum w Białej: Wincenty Sierakowski, Tadeusz Mi-
kułowski,  Alfred  Horodyski,  Zygmunt  Podgórski,  Stanisław  Matu-
szewski, reprezentujący poglądy endeckie. Odczyty polskie organizowa-
no również w Seminarium Nauczycielskim w Białej, gdzie występowali
m.in. dyr. Ignacy Stein, ks. Władysław Mączyński, A. Horodyski i inni.

Od  1912  roku  gazeta  zamieszczała  nawet  krótkie  sprawozdania
roczne koła TSL w Bielsku. I tak ze sprawozdania za rok 1911 dowiadu-
jemy się, że liczyło ono 62 członków zwyczajnych, jego biblioteka po-
siadała 205 dzieł w 220 tomach, z których korzystało 80 czytelników.
Odbyło się 35 cotygodniowych odczytów, w tym 5 z „obrazami świetl-
nymi” (przeźroczami), których odbiorcami byli głównie robotnicy i rze-

125 GC nr 19 z 5 III 1913.
126 GC nr 89z 23 XI 1910. Obecni byli posłowie: ks. Stojałowski, Dobija i Fijak.
127 GC nr 49 z 21 VI 1911. Program uroczystości. 
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mieślnicy z Bielska i okolic. Ponadto urządzono 3 przedstawienia ama-
torskie,  3  wieczorki  narodowe  i  1  zabawę.  Dochody  koła  wyniosły
1.228 koron, wydatki natomiast 1.206 koron. W 1912 r. organizacja li-
czyła 66 członków i zorganizowała 36 odczytów dla robotników, przy
średniej frekwencji 90 osób na każdym z nich128.

Interesowano się  także Katolickim Stowarzyszeniem Rękodzielni-
ków Polskich w Białej, które 22 czerwca 1913 r. urządziło jubileusz 25
lat swego istnienia129.

Z niemieckich instytucji kulturalnych w Bielsku pod piórami redak-
torów „Gwiazdki” znalazł się miejski teatr, który w omawianym okre-
sie nie cieszył się powodzeniem publiczności i musiał prosić Sejm Ślą-
ski w Opawie o subwencje (w 1910 r. otrzymał 2.000 koron). W maju
1912 roku gazeta zamieściła o nim krytyczną informację jako, że „spra-
wia miastu stale dużo kłopotów. Frekwencja publiczności w teatrze jest
słaba, wskutek tego okazuje się stale wielki deficyt. Na ostatnim posie-
dzeniu Rady Gminnej uchwalono dla teatru dalszą subwencję w kwo-
cie 4.000 koron (2.000 ma być z funduszu krajowego, 2.000 z kina-teatru
elektrycznego).  W ogóle  teatry  elektryczne  robią  teatrom  olbrzymią
konkurencję i już cały szereg teatrów w Austrii zbankrutowało z tego
powodu”. Należy przy okazji zauważyć, że były to ciekawe informacje
na temat rosnącej popularności kina na początku XX w.130.

Wkrótce okazało się, że dla ratowania kasy dyrekcja teatru wystara-
ła  się  o  zgodę  rządu krajowego  na  przeprowadzenie  seansów kino-
wych. Gazeta dosadnie skomentowała kryzys teatru w Bielsku: „gdyby
były  przedstawienia  polskie  to  teatr  nie  musiałby  dziadować”131.
W grudniu 1912 roku doniosła nawet,  że „teatr  w Bielsku jest  bliski
bankructwa” i to pomimo obniżenia cen za bilety. Na spektakle miało
przychodzić nawet tylko 48 osób132. W końcu 1913 r. roczny deficyt in-

128 GC nr 23 z 20 III 1912 i nr 16 z 25 II 1913.
129 GC nr 49 z 20 VI 1913.
130 GC nr 36 z 3 V 1912. Generalną przyczyną kłopotów teatru miejskiego w Bielsku

był  jego  jednostronnie narodowościowy charakter  granych sztuk,  wyłącznie w języku
niemieckim. W rezultacie był on bojkotowany przez wzrastającą liczebnie polską ludność
dwumiasta.

131 GC nr 92 z 15 XI 1912.
132 GC nr 101 z 18 XII 1912.
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stytucji sięgnął sumy 20 tys. koron133. Na wspomnianej fali popularno-
ści kina Rada Gminna Białej zdecydowała się na początku 1913 r. na
budowę „miejskiego teatru kinematograficznego” za kwotę 78 tysięcy
koron134.

8. Katastrofy i klęski żywiołowe należały do ulubionych tematów
„Gwiazdki  Cieszyńskiej” od  początku jej  wydawania.  W przypadku
Bielska i Białej nie uchodziły jej uwadze przede wszystkim liczne poża-
ry tutejszych fabryk przemysłowych. W analizowanym okresie doty-
czyło to fabryki  sukna  Rappaporta  i  Blankensteina  w Bielsku,  która
spaliła się zupełnie 26 I 1910 roku i musiała zostać rozebrana w następ-
nym roku,  fabryczki  konserw Jachselnika  w Białej,  spalonej  w maju
1910  roku,  fabryki  sukna  Maurycego  Zipsera  w  Bielsku  spalonej
w maju 1911 roku (straty oceniono na 300–400 tys. koron) oraz dużej fa-
bryki sukna Franciszka Geyera w Bielsku, której pożar szczęśliwie uga-
szono w październiku 1911 roku, ale po wielkim pożarze w dniu 18 IV
1912  roku pozostały jedynie  osmalone ściany.  Ten ostatni  pożar  był
prawdziwą  klęską  dla  kilkuset  robotników,  którzy zostali  bez pracy
(sam fabrykant był ubezpieczony)135. W październiku 1912 roku udało
się za to ugasić pożar w innej fabryce bielskiej – Krausa136. Z kolei wiel-
kie  szkody powstały  w czasie  pożaru w fabryce  Gustawa Molendy
w Bielsku w kwietniu 1913 roku (tuż po jego śmierci w dniu 14 marca
1913 r.)137 oraz w wyniku pożaru Domu Cechowego w Bielsku w lipcu
1913 roku138. Pożary tego typu, można powiedzieć, były codziennością
przemysłowego dwumiasta.

Dotykały je także wielkie burze, jak ta 8 czerwca 1912 roku, połą-
czona z gradobiciem, w rezultacie której nastąpił tradycyjny, niszczący
wylew rzeki Białej, podtapiającej ich część139. 

133 GC nr 6 z 21 I 1914. Długi w końcu pokrywała kasa miejska oraz sponsorzy.
134 GC nr 16 z 21 II 1913. Został on otwarty już w październiku 1913 r., po 1945 r. zna-

ny jako kino „Wanda”.
135 GC nr 33 z 24 IV 1912. Zob. J. Polak, 140 lat Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Bielsko-

-Biała 2004. 
136 GC nr 87 z 30 X 1912.
137 GC nr 23 z 19 III i nr 31 z 18 IV 1913.
138 GC nr 59 z 25 VII 1913. W konsekwencji budynek ten został wyburzony w 1914 r.
139 GC nr 48 z 14 V 1912.
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9. Zgodnie w nieco sensacyjnym charakterem niektórych doniesień
dziennikarskich, na łamach „Gwiazdki”, lubianych przez czytelników,
nie zabrakło informacji  z Bielska i  Białej  o takim właśnie znaczeniu.
Składały się one na miejscowy pitawal. W omawianym okresie należały
doń wzmianki m.in. o osławionym, zwariowanym księciu bielskim Jó-
zefie Sułkowskim, który nieustannie próbował pozbyć się ciążącej nad
nim kurateli oraz o jego córce-skandalistce140. 30 XII 1913 roku pocho-
wano w kaplicy zamkowej w Bielsku innego księcia Alfreda Sułkow-
skiego, zmarłego w sanatorium w Krakowie w wieku 58 lat141.

Gazeta pisała także o sensacyjnym pokazie pierwszych lotów aero-
planem w wykonaniu hr. Scipio del Campo z boiska przy ul. Kolejowej
w Białej-Lipniku (13  X 1912).  Pilot  okrążył  w powietrzu dwumiasto
dwa razy. Przy drugim lądowaniu na boisku samolot przewrócił się, ła-
miąc  skrzydło  i  śmigło.  Lot  oglądały  tłumy  ludności.  Przy  okazji
„Gwiazdka” wyśmiała cieszyńską „Silesię” i inne pisma niemieckie za
nawoływanie do bojkotu pokazu z uwagi na to, „że hrabia Scipio jest
Polakiem i przeznacza dochód ze wzlotu na cele narodowe”142.  

Do sensacji należała także wiadomość  o tragicznym przejechaniu
kobiety na ulicy Żywieckiej w Białej przez inż. Roszkowskiego na auto-
mobilu, który był wówczas wielką rzadkością w dwumieście.

10. Wiadomości różne. Nie brakowało, jak na dobrze redagowaną
gazetę, krótkich informacji o różnych wydarzeniach w Bielsku i Białej
typu:  poświecenie  nowego  Szpitala  Powszechnego  w Białej-Lipniku
26 września 1910 roku przez biskupa-sufragana krakowskiego Anatola
Nowaka,  przeniesienie  stacji  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego
(założonego w 1906 r.) w Bielsku w grudniu 1910 r. do dawnego lokalu
Powiatowej Kasy Chorych w Rynku, zmiany na stanowiskach – nadko-
misarza w c.k. Starostwie Powiatowym w Białej Chłapowskiego prze-
niesiono na sekretarza w Namiestnictwie galicyjskim143, na emeryturę
przeszedł  kierownik Sądu Powiatowego w Bielsku Hugon Spitzer144,

140 GC nr 65 i 68 z 16 i 26 VIII 1911. Zob. J. Spyra, Zwariowany książę Józef Maria Suł-
kowski, [w:] Kalendarz Beskidzki 1992, s. 40–42.

141 GC nr 1 z 2 I 1914.
142 GC nr 82 i 84 z 11 i 18 X 1912.
143 GC nr 80 z 7 X 1911. Chłapowski został potem starostą w Białej.
144 GC nr 87 z 1 XI 1911.
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a do Sądu Przemysłowego w Bielsku przeniesiono z Karniowa sędzie-
go dr.  Gallusa145.  Wreszcie  naczelnikiem stacji  i  kierownikiem ruchu
w Bielsku został mianowany Niemiec Hans Czekański146.

Odnotowywano także zgony lokalnych notabli,  jak np. adwokata
dr. Emila Mrdaczka, radnego polskiego z Białej (luty 1912)147. Jego na-
stępcą,  jako jedyny polski adwokat w Białej,  został  dr Tadeusz Kup-
czyński z Krakowa (listopad 1912), który pracował już kilka lat u adwo-
katów w Bielsku jako koncypient148. Wspominano także o śmierci radcy
Teodora  Morawskiego,  dyrektora  Wyższej  Szkoły  Przemysłowej
w Bielsku (we wrześniu 1912 r.)149.

Dokonany  tu  przegląd  tekstów  zamieszczonych  w  latach  1910–
–1914 na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” wskazuje, że na temat miast
Bielska i Białej ukazało się sporo materiałów informacyjnych o bardzo
urozmaiconej problematyce. Najwięcej uwagi gazeta Związku Śląskich
Katolików  poświęciła  konfliktom  na  tle  narodowościowym  (polsko-
-niemieckim),  tropieniu antypolskiej  działalności  miejscowych Niem-
ców i zarazem przejawom polskiego ruchu narodowego. Dużo uwagi
poświęcono także konfliktom socjalnym w przemyśle bielsko-bialskim,
kwestii  robotniczej,  działalności socjalnych demokratów. Na dalszym
dopiero miejscu interesowano się  sprawami kościelnymi i wyznanio-
wymi, jak na konfesyjną gazetę przystało. Taka hierarchizacja tematyki
nie dziwi z uwagi na ambicje polityczne redaktorów „Gwiazdki” z ks.
Józefem Londzinem na czele, jak i wagę problemów na pograniczu ślą-
sko-małopolskim w Bielsku i  Białej.  I  chociaż  w przedstawianiu tych
ostatnich w omawianym okresie dystansował gazetę  endecki „Dzien-
nik Cieszyński”, „Gwiazdka” odegrała rolę ważnego informatora me-
dialnego  o  dwumieście.  Jej  głos  pozostaje  także  ważnym  obrazem
i świadectwem wydarzeń nad Białą tuż przed I wojną światową, o war-
tości historycznej nie do przecenienia.

145 GC nr 24 z 21 III 1913.
146 GC nr 35 z 1 V 1914.
147 GC nr 11 z 7 II 1912. Zmarł 3.II w wieku 40 lat (a nie 37 lat jak podała gazeta), był

spolonizowanym Czechem spod Litomierzyc.
148 GC nr 93 z 20XI i nr 97 z 4 XII 1912. 
149 GC nr 71 z 4 IX 1912.
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Charakter jej dziennikarskiego przekazu na temat Bielska i Białej,
chociaż pozostawiał on pewien niedosyt informacyjny, jest także o tyle
cenny, że posiada cechy dużej obiektywności. Nie znajdujemy bowiem
w  nim  ani  zafałszowań,  ani  tanich  demagogicznych  chwytów,  ani
ostrych polemik, inwektyw,  czy podjudzania,  tak łatwych zwłaszcza
w dziedzinie stosunków narodowościowych. Nie licząc drobnych zło-
śliwości,  pozostawiła cieszyńska gazeta urozmaicony obraz dwumia-
sta, przepełniony troską o los tutejszych Polaków i polskich instytucji.
Jest to zarazem obraz zmagań Polaków o oblicze Bielska i Białej na kil-
ka lat przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Znamienne, że
gazeta ograniczyła się tu w zasadzie do sfery informacyjnej, nie próbu-
jąc poza małymi wyjątkami ingerować w stosunki miejscowe, ani pod-
grzewać atmosfery politycznej, jak to robiły pisma endeckie czy socjal-
demokratyczne.   

Oczywiście omawiana tematyka nie była pierwszoplanową dla re-
daktorów „Gwiazdki Cieszyńskiej”, przysłaniały ją chociażby proble-
my w zachodniej  części Śląska  Cieszyńskiego.  Ponieważ  pismo było
poczytne, szeroko rozpowszechniane nie tylko na Śląsku Cieszyńskim,
ale także w Galicji, tak zarysowany obraz Bielska i Białej spełniał pozy-
tywną rolę, urabiając obu miastom w oczach czytelników z tych dziel-
nic opinię nie tylko prężnego ośrodka przemysłowego, ale także kreso-
wego ośrodka polskiego ruchu narodowego.
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Bielsko-Biała in „Gwiazdka Cieszyńska” magazine  between 1910 and 1914

“Gwiazdka Cieszyńska” which was published for 93 years (1848–1939) still
remains a symbol of Polish journalism in the Cieszyn Silesian region. First, un-
til 1851 it  was published as “Tygodnik Cieszyński”.  It was the oldest Polish
newspaper in this part of Poland. In this paper the materials about the eastern
parts  of the area (Bielsko and surrounding villages,  and Biała with its  area)
were always  present. The subjects of the articles included: 1. General descrip-
tions of the city and its history, 2. Political and national/ethnic issues, 3. Social-
ism, 4. Economic issues, 5. Church and religious issues, 6. Educational activit-
ies,  7.  Cultural  events,  8.  Natural  disasters  and catastrophes,  9.  Sensational
events, 10. Varia. 
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Wydział Gminny w Bystrej Śląskiej...

– zarys działalności samorządowej

Wstęp

Dzisiejsza Bystra Śląska jest wioską powstałą po 1945 roku w wyni-
ku połączenia dwu istniejących wcześniej miejscowości Bystra Śląska
i Bystra Krakowska. Odmienności narosłych przed tą datą było wiele.
Decydowały o tym: czas powstania, liczebność, struktura etniczna, kul-
tura niematerialna, zasilenie składu innych województw, przynależność
do odmiennych systemów gminnych, walory autonomizacji działań sa-
morządowych, pierwiastek mentalny i swoisty element konkurencyjności. 

Nazwa miejscowości prawdopodobnie wiąże się z wartkim nurtem
rzeki Białki1,  która wzbiera szczególnie w okresie wiosennych rozto-
pów oraz obfitych opadów w środku lata. Wspomnianą rzekę,  która
stanowiła linię graniczną, mieszkańcy Dóbr Łodygowickich – na prze-
łomie XVII i XVIII wieku – nazywali bystrą, co może tłumaczyć fakt na-
zwania wsi imieniem rzeki2. 

1 A. Komaniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, Żywiec 1987, s. 13.
2 Białka wypływa ze zbocza góry Klimczok. Choć dość często spotykamy błędną in-

formację,  iż  spod szczytu Szyndzielni. W XVII i  XVIII  w. zwanej  przez mieszkańców
Dóbr Łodygowickich „Szczędzieiny”. Jednak wśród okolicznych mieszkańców szczyt ten
nasił nazwę „Kamitzer Platte”. W latach dwudziestych XX w. została ona spolszczona
i brzmiała „Kamienicka  Płyta” –  tamże,  s.  476.  Nazewnictwo to utrzymuje się  jeszcze
wśród najstarszego pokolenia okolicy. 
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Ważny problem z punktu widzenia historii stanowi moment zało-
żenia miejscowości Bystra Śl.  W historiografii  możemy znaleźć  infor-
mację, że wieś Bystra powstała w latach 1561–15703. W literaturze szer-
szej,  prawdopodobnie  powielającej  tę  koncepcję,  autorzy  upatrują
rodowodu miejscowości w XVI w, a nawet idą dalej4. Lewobrzeżna By-
stra Śląska, będąca przedmiotem pracy, została zasiedlona przez poje-
dynczych przybyszów z Saksonii, co bardziej prawdopodobne z punk-
tu widzenia bliskości geograficznej lub Bawarii czy Hesji5. 

Daty przyjścia na świat rodziców kilku najstarszych mieszkańców
dzisiejszej wsi przypadają na lata ok. 1900 roku6. Jeden z mieszkańców
należących do tego pokolenia – Jan Macher urodził  się  w Bystrej  Śl.
16 grudnia 1902 roku7, a jego ojciec Jerzy Macher urodził się w tej samej
miejscowości 26 lutego 1851 roku8. Stąd pokolenie dziadków obecnych
najstarszych mieszkańców pojawiło się ok. 1850 roku. Pradziadek Jo-
han Macher urodził się 30 maja 1823 w Bystrej Śl., a jego ojciec – Georg
Macher (pierwszy, który urodził się w tej miejscowości) – 25 listopada
1783 roku. W okolicy osiedlił się jednak, jako jeden z pierwszych przy-
byszy z  Niemiec,  jego ojciec  –  protoplasta  wspomnianego lokalnego
rodu Urban Macher9. Musiał być wówczas człowiekiem dorosłym, mo-
gło to więc nastąpić ok. 1775 r. Mniej więcej w tym samym czasie osied-
liły się  na  miejscu i  inne rodziny:  Pintscher,  Hess,  Herda,  Menzner,
Schubert10.  Mógł  to być  teren już  zasiedlony,  ale czy można nazwać
wioską  pojedyncze  chałupy,  użytkowane  przez  rodzinę  drwala  na

3 Z. Perzanowski, Dzieje miast i wsi dzisiejszego powiatu, [w:] Bielsko-Bała. Zarys rozwo-
ju miasta i powiatu, red. Henryk Rechowicz, Katowice 1971, s. 82, 84.

4 J. Kolarczyk, J. Halama, Bystra na pocztówce i fotografii, Bielsko-Biała 2004, s. 7. 
5 Opinia utrzymująca się obecnie u najstarszych mieszkańców Bystrej Śl. Zrodziła się

w latach ich dzieciństwa na podstawie rozmów z dziadkami.  Stanowisko takie potwier-
dzają pojedyncze przypadki dokumentów. 

6 Stanowisko takie potwierdzają  metryki  urodzenia i napisy nagrobkowe okolicz-
nych cmentarzy.

7 J. Macher, Legitymacja pracownicza nr 396, L. Szermański, Archiwum rodzinne, Bystra.
8 Macher Jerzy (13 lipca 1934 ), Świadectwo przynależności do gminy Bystra Śl., wydane

przez Urząd Gminy Bystra Śl., Szermański Ludwik, Archiwum rodzinne, Bystra.
9 J. Rajzer, Drzewo genealogiczne rodu; J. Rajzer, Archiwum rodzinne, Bielsko-Biała.
10 Obecnie w Bystrej Śl. żyją  potomkowie lub osoby pamiętające członków wymie-

nionych rodzin.
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czymś w rodzaju wykarczowanej polany? Idąc tym tokiem wypada da-
tować powstanie wsi Bystra Śl. dopiero na wiek XVIII. 

Wydział Gminny w Bystrej Śląskiej

Pojęcie samorząd terytorialny najczęściej rozumiemy jako „wyko-
nywanie  w  sposób  samodzielny  lokalnej  administracji  państwowej
przez  organa  wybieralne”11.  Według  innej  koncepcji  samorząd  jest
„opartą  na przepisach ustawy zdecentralizowaną  administracją  pań-
stwową, wykonaną przez lokalne organy (...)”12.

Podstawę  prawną  samorządu gminy wiejskiej  położonej  w woje-
wództwie śląskim tworzyła ustawa austriacka z 5 marca 1862 roku, na
podstawie której opracowano śląską krajową ustawę gminną z 15 listo-
pada 1863 roku, wielokrotnie nowelizowaną oraz rozporządzenie Rady
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z 11 grudnia 1918 roku.  Funkcje
stanowiące i  kontrolne w gminach wiejskich województwa śląskiego
sprawowały tzw. wydziały gminne. W zależności od liczby mieszkań-
ców danej  jednostki administracyjnej  wydziały te liczyły od 9 do 36
członków. Ich kadencja trwała początkowo 3 lata, później została prze-
dłużona do 4.  Organ zarządzający gminą  stanowiło tzw. „przełożeń-
stwo”,  czyli swoisty zarząd, w skład którego wchodził naczelnik i naj-
mniej dwóch radnych. Wybór naczelnika i jego zastępcy dokonywał się
każdorazowo większością głosów13. 

Jednymi z ważniejszych spraw interesujących władze gminne były
problemy  rozwoju  lokalnej  działalności  przemysłowej  i  handlowej14

oraz rolniczej15.

11 M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, t. 2, Warszawa 1970, s. 235.
12 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 130. 
13 M. Ujdak, Samorząd, [w:] Województwo śląskie (1922–1939), red. F. Serafin, Katowice

1996, s. 58.
14 WG w Bystrej Śl.  współpracował z izbami przemysłowo-handlowymi. Do roku

1851 Śląsk Cieszyński należał do Izby Handlowej w Opavie. Izba Handlowa i Przemysło-
wa  w  Bielsku  powstała  po  zakończeniu  wojny światowej  uchwałą  Rady  Narodowej
w Cieszynie z dn. 28 lipca 1919 r. Jej statut był oparty na ustawodawstwie austriackim
z 19 czerwca 1868. W myśl tej ustawy działalności izb podlegał przemysł, handel i ręko-
dzieło; źródło: Pietkiewicz Zbigniew (1930), Samorząd gospodarczy, s. 8.

15 Bystra Śl.  była jednostką prawie całkowicie rolniczą. Stąd szczególna rola rozwoju
takiej działalności wytwórczej. Rolą WG było odciążenie władzy centralnej przez przeję-
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Zaranie działalności (1919)

Pierwsze zebranie członków Wydziału Gminnego [dalej WG] odby-
ło się w Bystrej Śl. 11 maja 1919 r. Stanowiło wstęp do tzw. spotkania
założycielskiego.

Zebranie założycielskie miało miejsce 17 maja 1919 r.16 Uczestniczył
w nim przewodniczący Georg Macher17 i członkowie: Julius Dawid (nr
domu  29),  Johan  Pintscher  (nr  domu  7),  Dominik  Schermanski  (nr
domu 56)18, Josef Macher (nr domu 31)19 oraz dodatkowo Karl Schimke.
Na wstępie przewodniczący poinformował zebranych, iż nadrzędnym
celem spotkania była analiza prawna statusu Gminy Bystra Śl. Instytu-
cję nadrzędną stanowiła Rada Miejska [dalej RM] Bielska, która powo-
łując się na art. 16 Prawa Gminnego Ustawodawstwa Śląskiego powo-
łała formalnie WG w Bystrej Śl. Na spotkanie założycielskie zaproszono
też  przedstawiciela RM,  nadleśniczego Fryderyka  Grummicha.  Rada
Gminy została powołana w oparciu o § 13 Gminnego Prawa Śląskiego
i miała składać się z 8 członków wybranych wg wskazań Rady Narodo-

cie obowiązku decyzji oraz przejęcie obowiązku administrowania. Działalność  rolnicza
wykonana przez władze samorządowe w tym zakresie bywała postrzegana jako bardziej
sumienna, fachowa i ekonomiczna. Dodatkowo wykonana z dozą  energii i znajomością
stosunków miejscowych – S. Zamoyski, Samorząd rolniczy, s. 83–84

16 AP-Kat, Oddz. w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół z 17 V1919 r.
17 Protoplasci rodziny osiedlili się na miejscu w pierwszej połowie XVIII w.
18 Dominik Schermański [od 1923 r. nazwisko występuje w składni polskiej Szermań-

ski] pracował społecznie już przed 1918 r. był właścicielem zakładu uboju i przerobu mię-
sa , sklepu oraz sporych rozmiarów gospodarstwa rolnego. Słynął w okolicy z niepowta-
rzalnej  jakości  wyrobów  wędliniarskich,  konsekwencją  czego  zaopatrywał  zarówno
okolicznych mieszkańców jak i Dom Zdrowia. Zarówno zakład jak i gospodarstwo rolne
było położone przy drodze gminnej (obecniej ul. Szczyrkowska) „Na Piekle”. W latach
1939–1945 kontynuował działalność jako działacz gminny, w oparciu o władze okupacyj-
ne. W 1945 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, więziony w obozie w My-
słowicach, zmarł  tam ok. 15 maja  1945 r. Pozostawił syna Zygmunta i  córkę  Olgę  (po
mężu Mucha); informacje pochodzą od współwięźniarek z Bystrej Śl. Marii Lipowieckiej
i Klary Piszczek   

19 Jozef Macher był robotnikiem w bielskim przemyśle  włókienniczym. Zamieszki-
wał  w  Bystrej  Śl.  nieopodal  Restauracji  Salomona  Körbla  „Przy  Źródle”.  Ożeniony
z Anną  Halamą  nie doczekał  się  potomstwa –  M.  Broda,  W.  Ćwikowski,  Bielsko-Biała
i okolice, historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 2002, s. 183; wywiad z Władysławą  Szer-
mańską, Bystra.
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wej Księstwa Cieszyńskiego [dalej RNKC] w Cieszynie. Odpowiednie
rozporządzenie zostało wydane w dniu 11 grudnia 1918 r.

Przebieg  obrad  był  następujący.  Członkowie  WG  przypomnieli
przebieg pierwszych obrad z  dn.  11 maja 1919 roku.  Następnie  po-
twierdzili prawidłowość formalną wyboru członków. Z kolei zajęli się
sprawami drobniejszymi. Na wniosek nadleśniczego Grummicha, któ-
ry zaproponował oddanie całokształtu bystrzańskich spraw szkolnych
nauczycielowi Karlowi Schimkemu, zebrani przeprowadzili  głosowa-
nie. Zaakceptowali przekazanie ich przez dotychczasowego nauczycie-
la (pełniącego obowiązki kierownika i nieznanego z imienia) Brandysa
swojemu następcy K.  Schimkemu.  W dalszym ciągu obrad omówili
problemy związane z zadawnioną sprawą dostawy prądu elektryczne-
go (z roku 1911) oraz postanowili przeprowadzić kontrolę dokumen-
tów gminnych, zwłaszcza ewidencji ludności. Gospodarzy, tj.  właści-
cieli  domów  i  pól,  obarczyli  obowiązkiem  informowania  Gminy
o urodzeniach i  zgonach.  Dotyczyły one własnej  rodziny i  sąsiadów.
Pieczę nad prawidłowością prowadzenia ewidencji ludności otrzymał
J. Dawid.  

W sprawach pomniejszej wagi zebrani ustalili wypłacenie nauczy-
cielowi  K.  Schimkemu z  małżonką  jednorazowej  zapomogi.  Z kolei
nadleśniczy Grummich poprosił o niezwłoczne usunięcie strat  powo-
dziowych,  które  mogły oznaczać  niebezpieczeństwo dla okolicznych
mieszkańców (szczególnie w okolicy restauracji Jatti Körbel, nr domu
32). Radni zostali poinformowani, że Julian Fałat zdecydował przeka-
zać budżetowi Gminy zapomogę. Pieniądze te miały być wykorzystane
na  naprawę lewego brzegu rzeki Białej w okolicy willi malarza. Inicja-
tywa ta została przyjęta przez zgromadzonych z entuzjazmem. Nadzór
nad przebiegiem robót naprawczych powierzono nadleśniczemu20.

2 sierpnia 1919 r. odbyło się  kolejne  posiedzenie WG, w którym
uczestniczyło 9 osób oraz K. Schimke. Przebieg obrad był następujący.
Zebrani  raz  jeszcze  powrócili  do  formalizacji  prawnej  przekazania

20 Georg Macher [mniej więcej od 1925 pojawia się polskie imię Jerzy] urodził się 21
lub 26 lutego 1851 r. w Bystrej  Śl.  Zamieszkiwał przy obecnej ul. Stromej, był robotni-
kiem zajmującym się wyrębem miejscowych lasów i pracującym w jednym w bielskich
zakładów włókienniczych, na oddziale farbiarni. Trzykrotnie żonaty. Umarł 13 czerwca
1937 r. – J. Rajzer, Drzewo Genealogiczne..., Bielsko-Biała. AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej,
Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół z 11 V 1919.
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funkcji nowemu kierownikowi Szkoły. Wysłuchali sprawozdania Rady
Szkoły [dalej RSz] w tej sprawie i ostatecznie zamknęli kwestię. Następ-
nie zajęli się sprawami kontroli prawidłowości wydatków publicznych
Gminy za okres 1918 r. Odpowiednie rachunki sprawdzili i potwierdzi-
li konieczność ich wydatkowania. Nieco później dyskutowali nad prob-
lemem translokacji  poczty, a co za tym idzie mieszkania pracownika
pocztowego. Sprawę przeniesienia Poczty do innego budynku uznali
za  pilną,  jednak  ze  względu  na  trudności  organizacyjno-finansowe
z tym związane postanowili ją odłożyć na później. Więcej zdecydowa-
nia wykazali w sprawie zmiany lokum pracownika Poczty. Jego  pier-
wotne mieszkanie było zbyt małe, aby mógł w nim zamieszkać z rodziną.
Argumenty urzędnika pocztowego zebrani przyjęli i polecili rozpocząć
próbę najmu  nowego, odpowiedniego mieszkania. 

Dnia  26  września  1919  r.  odbyło  się  posiedzenie  Gminnej  Rady
Szkolnej. Uczestniczyło w nim szczupłe grono trzech osób D. Scher-
manski, Andereas Hoffman i G. Macher.  Przedmiotem spotkania był
problem administracyjny związany z formalizacją prawną nowego kie-
rownika Szkoły. W ciągu obrad członkowie WG odmówili udzielenia
„prawa swojszczyzny” dwóm osobom21 i omówili sprawę przeniesienia
poczty do innego budynku. Pismo w tej sprawie otrzymała Gmina od
Inspektoratu Pocztowego w Krakowie. Urząd ten stwierdzał wysokie
zagrożenie pożarowe bystrzańskiej  Poczty (nr budynku 22). Po prze-
prowadzeniu stosownej kontroli WG stwierdził, że nagłośnione niebez-
pieczeństwo pożarowe w budynku wykonanym z drewna było rzeczy-
wiste. Podjął więc próbę znalezienia innego lokum. Początkowy brak
oczekiwanego efektu wpłynął na decyzję wystosowania pisma do kra-
kowskich władz pocztowych. Zawierało ono informację o decyzji tym-
czasowego pozostawienia poczty w dotychczasowym budynku, w któ-
rym  instytucja  ta  funkcjonowała  od  10  lat.  Kolejną  rozpatrywaną
sprawą  był  problem  naprawy  uszkodzonej  linii  elektrycznej.  Ofertę
w tej kwestii przysłało kierownictwo Bielskiego Zakładu Energetyczne-

21„Prawa  swojczyzny”  odmówili  Adalbertowi  Pacutowi,  zamieszkałemu w domu
pod numerem 65 i Marii Steffek, zamieszkałej w budynku nr 63. W obu przypadkach po-
wód odmowy był  identyczny. Wnioskodawcy zamieszkiwali na terenie Gminy poniżej
przewidzianych prawnie 10 lat – AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra,
sygn. 1, Protokół  z 26 IX 1919. 
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go, zaś  osobą najbardziej zainteresowaną wznowieniem dostaw prądu
był restaurator Salomon Körbel (nr budynku 22). Działacze stwierdzili
brak możliwości finansowych pokrycia kosztów naprawy sieci przez
budżet Gminy i dlatego obarczyli obowiązkiem ich uiszczenia właści-
ciela lokalu. Innym omawianym problemem była treść pisma przysła-
nego do władz Gminy przez Komunal Kredit Anstalt in Tropau. Bank
ten domagał  się  od Bystrej  Śl.  zapłacenia  raty  pożyczki zaciągniętej
jeszcze w latach wojny światowej. Działacze postanowili wysłać do cze-
chosłowackiego  banku  pismo zawierające  informację,  iż  podobnymi
spłatami zajmował się Bömische Unionbank (filia w Bielsku).  Z kolei
w odpowiedzi na pismo z 15 września 1919 roku dotyczące zapłaty za
zboże  dostarczane mieszkańcom podczas wojny, działacze zwracali się
z prośbą o przysłanie faktury wskazującej jego ilość i cenę. Sami nie po-
siadali na ten temat jakichkolwiek informacji22. 

16 listopada 1919 r. uczestniczyło w posiedzeniu gminnym 12 osób.
Stosując się do wymogów prawnych RNKC z 11 grudnia 1918 r., WG
postanowił dokooptować  do swojego składu czterech nowych działa-
czy. Zebrani z razu przystąpili do nowej linii obrony interesów osób,
które w latach 1914–1918 zaciągnęły pożyczki wojenne. Konsekwencją
rozpoczynającej się akcji energicznego ściągania należności przez ban-
ki,  Gmina,  która  samoistnie  nie  mogła  wiele  zaradzić,  postanowiła
przystąpić  do Związku Pożyczkobiorców Wojennych.  Organizacja ta
zajmowała się obsługą prawną zadłużonych. Nieco później rozgorzała
dyskusja na temat zapłaty za zboże przekazane w latach wojny Przed-
siębiorstwu Transportowemu w Troppau. Żądany wcześniej przez wła-
dze gminne rachunek dotarł i uwzględniał 6% odsetek za zwłokę.  Po
dłuższej dyskusji zebrani postanowili wybrać specjalną Komisję, w skład
której wszedł G. Pintscher i Andreas Hoffman (Bystra Śl. nr domu 3).
Jej  celem było zebranie  i  przekazanie koniecznych środków. Z kolei
członkowie WG zdecydowali nie ulec żądaniu Kasy Miejskiej w Biel-
sku,  która przekazała  do zapłaty  nowy rachunek za naprawę  drogi

22 Na koniec posiedzenia  zebrani  postanowili  przyznać  zapomogę,  wypłacaną  od
1 września 1919 r. jednej z najuboższych mieszkanek Bystrej Śl. – AP-Kat, Oddział w Biel-
sku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół z 26 IX 1919. 
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gminnej  i prace remontowe brzegu Białki.  Zaproponowali pierwotne
opracowanie szczegółowego kosztorysu tych prac i analizy rzeczowej23.

Rozkwit prac samorządowych (1923–1934)

Dnia 21 listopada 1923 r. odbyło się posiedzenie WG. Uczestniczyli
w nim naczelnik  gminy Jan Pintscher,  Józef  Aufricht,  Józef Macher,
Franciszek Halapatsch, Gustaw Menzler24, Jan Biel25, Michał Kopaczka,
Karol Schimke, Tomasz Kegel, Jan Dawid, Dominik Szermański i  Jan
Schubert.  Na wstępie zebrani wybrali  przewodniczącego i  wiceprze-
wodniczącego  Sądu Rozjemczego  [dalej  SR],  którego  zadaniem było
rozstrzyganie sporów okolicznych mieszkańców. Skargi ich zawierały
żądanie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez myśliwych w trak-
cie  polowań  oraz  zwierzynę  łowną.  Przewodniczącym  SR  został
D. Szermański,  zaś  jego  zastępcą  J.  Biel.  W dalszej  części  spotkania
mężczyźni przyjęli do związku gminnego Bystrej Śl. Antoniego Kubicę,
Józefa Halamę i Andrzeja Nikla. Uchwalili też wysokość opłat za doko-
nanie oględzin zwierząt hodowlanych26. Z kolei D. Szermański przed-
stawił  negatywne  aspekty  pracy  robotników  leśnych  prowadzących
wyrąb w lesie  należącym do Gminy.  Drwale  ci,  związani  służbowo
z gminą bielską, dokonywali wycinki najwartościowszych i szczególnie
dorodnych okazów drzew liściastych. Przywodziło to na myśl  formę
gospodarki rabunkowej i nie było korzystne dla walorów uzdrowisko-
wych Gminy. Drewno to trafiało do sprzedaży w Bielsku, gdzie  było

23 Dodatkowo członkowie WG postanowili przekazać sprawę opieki nad byłą miesz-
kanką Bystrej Śl. Marią Klamm gminie Bielsko oraz przyjęli pozytywnie prośbę o nadanie
„prawa swojsczyzny” Johanowi Wali (zamieszkałemu w Bystrej Śl. nr 6); źródło: AP-Kat,
Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół z 16 XI 1919. 

24 AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół  z  7  IX
1923. 

25 Jan Biel był żołnierzem armii austro-węgierskiej w l. pierwszej wojny światowej.
W l. 1918-1939 posiadał spore gospodarstwo rolne położone w Górnej części Bystrej Śl. na
tzw. „Kocurowym Groniu”. Ożeniony z Anną Tarnawą miał dwoje dzieci, Stefana i Ma-
rię; źródło: wywiad z Władysławą Szermańską.

26 Odpłatności te były następujące - krowa, trzoda chlewna, jałowica, buhaj po 20000
Mkp – cielę, owca, koza po 10000 Mkp. – AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy
Bystra, sygn. 1, Protokół z 21XI 1923.
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nabywane przez najbogatszych jego  mieszkańców.  Mniej  zasobni  fi-
nansowo Bystrzanie nie mogli sobie pozwolić  na jego zakup. J.  Pint-
scher zobowiązał się do interwencji w Starostwie27.

Dnia 13 stycznia 1924 roku odbyło się kolejne posiedzenie WG Bys-
trej Śl. Uczestniczyły w nim wszystkie wspomniane wyżej osoby. Tym
razem zebrani omawiali dwie sprawy. Pierwszą z nich był wybór Ko-
misji Szacunkowej, w skład której wszedł J. Duda i T. Kegel. Komisja ta
realizowała  plan poboru „podatku majątkowego”.  Drugą  poruszoną
sprawą  był  zgon Marii  Bulowskiej,  a  właściwie  aspekty finansowo-
-prawne z nim związane. Bulowska jako pracowniczka Jetii Körblowej,
powinna  zostać  prawnie  zarejestrowana  i  zabezpieczona  finansowo.
Tymczasem właścicielka restauracji  ze względów oszczędnościowych
nie zrealizowała swojego obowiązku. Konsekwencją tego WG nakazał
nierzetelnej  pracodawczyni  uregulować  wszelkie  sprawy  finansowe
związane ze śmiercią pracowniczki. Nieco później głos zabrał Józef Ma-
cher, który w imieniu Jerzego Machera domagał się od władz Gminy
zwrotu pożyczki, którą Jerzy przekazał wcześniej na koszty oświetlenia
budynku szkolnego. Zebrani poprosili  wierzyciela o „wyrozumiałość
i cierpliwość”28.

Dnia 6 sierpnia 1924 roku spotkało się na posiedzeniu WG nieco
mniejsze grono osób, należeli  do niego J.  Pintscher, J.  Dawid, J.  Biel,
J. Aufricht, T. Kegel, M. Kopaczka i F. Halapatsch. Bystrzanie ci omówi-
li dwie sprawy. Pierwszą  były rozmiary zniszczeń,  których dokonała
powódź Białki z 1 i 2 sierpnia 1924 r. Wody rzeki podmyły drogę gmin-
ną i przerwały ją aż w pięciu miejscach, co praktycznie przerwało ko-
munikację. J. Pintscher podjął wówczas inicjatywę zaciągnięcia w bud-
żecie Bielska preferencyjnej pożyczki. Bezprocentowy kredyt pochodził
z funduszu bezrobotnych i wyniósł 800 zł. Bystra Śl. planowała go spła-
cić w ciągu trzech najbliższych lat. Zebrani uchwalili przekazanie zdo-
bytej sumy na koszty odbudowy drogi.  Kończąc temat, T. Kegel po-
dziękował  naczelnikowi  Gminy  za  „bezprzykładną”  pomoc,  której

27 AP-Kat, Oddział  w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół  z  21XI
1923.

28 Tamże, Protokół z 13 I 1924.
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udzielił w feralnych dniach powodzi. Przyjęli jednocześnie do związku
gminnego Jana Gąsiera i Walentego Kwaśnego29.  

Dnia 5 sierpnia 1925 roku odbyło się kolejne zebranie WG. Uczest-
niczyli  w  nim  J.  Pintscher,  F.  Halapatsch,  J.  Schubert,  G.  Menzler,
M. Kopaczka, J. Aufricht, J. Dawid, J. Biel i D. Szermański. Tym razem
członkowie WG omówili projekt skuteczniejszego zaradzenia skutkom
ewentualnych przyszłych powodzi.  Ich niszczycielskim następstwom
miał przeciwdziałać specjalny jaz zbudowany na rzece. Oględzin terenu
dokonała Komisja, która ustaliła konieczność  budowy sporej  zapory.
Koszty inwestycji obliczono na sumę 12–15 tys. zł. Urzędnicy powiato-
wi zobowiązali się do pokrycia 1/6 części środków. Gminy bystrzań-
skie  po  obu stronach rzeki  zdecydowały wnieść  do przedsięwzięcia
identyczną  kwotę.  Skuteczną  metodę  pozyskania reszty koniecznych
funduszy mógł stanowić dogodny kredyt bankowy. Drugą omawianą
na zebraniu inwestycją była propozycja budowy dużego betonowego
mostu łączącego obie części Bystrej. Zgromadzeni wybrali Komitet Bu-
dowy Mostu i zobowiązali go do opracowania szczegółów30. 

Dyskusje zebranych 27 kwietnia 1928 roku dziewięciu osób prze-
biegały w wyjątkowo napiętej  atmosferze. Przyczynę zdenerwowania
stanowiło pismo władz powiatowych, które proponowały zastąpienie
istniejącej drogi gminnej w Bystrej Śl. wyremontowaną drogą w Bystrej
Krakowskiej, przy jednoczesnej budowie mostu łączącego. WG odrzu-
cił zmianę, stwierdzając konieczność dalszego istnienia drogi gminnej
w Bystrej Śl. Podnosił jednocześnie znaczenie jezdni dla drwali doko-
nujących wyrębu lasów miejskich. Furmanki przewożące długie kłody
drewniane miały już  wcześniej problemy z pokonywaniem 4 ostrych
zakrętów drogi w Bystrej Krakowskiej.  Dodatkowy przejazd mostem
ilość  ostrych łuków  musiał  zwiększyć.  Zebrani  podnieśli  też  niedo-
rzeczność  ekonomiczną  wspomnianej inwestycji,  której pokrycie wła-
dze przerzuciły na barki Bystrzan. Gmina zwróciła się więc z sugestią

29 Tamże, 1. Protokół z 6 VIII 1924.
30 Ogólne warunki realizacji inwestycji przedstawili w ten sposób. Most miał stano-

wić własność prywatną, być zaopatrzony w tablicę zawierającą  napis „most prywatny”
i być zamykany specjalną zaporą. Korzystać z niego mogliby wyłącznie okoliczni miesz-
kańcy, zaś dla samochodów miał być całkowicie zamknięty. Zebrani analizując tekst pla-
nu, wskazali, iż niektóre szczegóły należało poprawić, AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej,
Akta Gminy Bystra, sygn. 1. Protokół z 5 VIII 1925 r. 
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pokrycia  kosztów  utwardzenia  asfaltem  dotychczasowego  odcinka
drogi (przynajmniej w okolicy Sanatorium). Zaniepokojenie dyskutan-
tów  pomysłem  władz  powiatowych  zdaje  się  potwierdzać  zdanie
„W każdym przypadku zatrzymuje sobie Bystra Śl. prawo do używa-
nia drogi dotychczasowej nadal”31. 

Dnia 14 marca 1930 roku członkowie WG zorganizowali zebranie
w sali lokalu gastronomicznego Salomona Körbla. Wybór nietypowego
miejsca był następstwem dążności do udziału w posiedzeniu możliwie
dużej liczby mieszkańców Bystrej Górnej. Członków WG było jedena-
stu. Wszyscy rozprawiali na temat problemów związanych z poszerze-
niem i ewentualnym wyprostowaniem drogi gminnej. Jako wykonawcę
przebudowy „przełożeństwo gminne” wybrało Wydział Dróg Powiato-
wych [dalej WDP], który na zebranie oddelegował swojego przedstawi-
ciela.  Delegat  ten przedstawił  opinię  pracodawców.  Wskazywała,  iż
grunt pod ewentualne  poszerzenie  drogi  mieli  przekazać  bezpłatnie
mieszkańcy Bystrej Śl. Wokół tej kwestii wywiązała się żywa dyskusja.
J. Kopaczka, A. Śliwa i J. Wałęga wyrazili względem tego stanowiska
sprzeciw.  Stwierdzili,  iż  planowany  zabór części  gruntów byłby dla
graniczących z drogą mieszkańców Bystrej Śl. swoistą „krzywdą”. Tym
większą, że wcześniejsze wytyczenie istniejącej już drogi było przepro-
wadzone w sposób błędny. Należało, bowiem zaplanować jej bieg tak,
aby ewentualne zmiany mogły zostać  przeprowadzone bezkonflikto-
wo.  Zamiast  przejmować  część  nieruchomości ubogich mieszkańców
wioski, należało – zdaniem oponentów – dokonać zaboru gruntów mia-
sta Bielska. Delegat WDP polemizował. Wskazał, iż mieszkańcy, o któ-
rych mowa, oddając ziemię, nie tylko nie ponieśliby straty ekonomicznej,
ale wręcz odwrotnie. Ów zysk – jego zdaniem – miał być następstwem
wzrostu wartości ziemi w Bystrej Śl., jako efektu ubocznego moderni-
zacji  jezdni.  Retoryka  delegata  nie  przekonała  jednak  pozostałych
członków WG, którzy przegłosowali wypłacenie z budżetu Gminy po-
szkodowanym odpowiednich rekompensat. Konsekwencją, graniczący
z drogą mieszkańcy wyrazili gotowość odstąpienia części swoich grun-
tów32. 

31 AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1. Protokół z 27 IV 1928 r.
32 AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej,  Akta Gminy Bystra, sygn. 1. Protokół z 14 III

1930 r. 
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Dnia 30 czerwca 1930 roku uczestniczyło w spotkaniu gminnym 10
osób. Wskazali konieczność przedłużenia remontowanej drogi gminnej
o co najmniej 300 metrów. Następnie J. Wiśniewski omówił treść odpo-
wiedzi pracowników Urzędu Województwa Śl. w sprawie postulowa-
nego przez Bystrzan wzmocnienia budżetu gminy w formie podniesienia
wymiaru podatku klimatycznego. Rozmowy w tej sprawie przyniosły
satysfakcjonujące dla WG rozstrzygnięcie, konsekwencją czego mówca
zapowiedział  formalne  przeprowadzenie  zmiany w najbliższej  przy-
szłości. J. Wiśniewski odczytał też pismo starosty bielskiego, które na-
kazywało  stworzenie  w  Bystrej  Śl.  organizacji  społeczno-kulturalnej
o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Bystrej Śl. Formalne i praktyczne za-
łożenie organizacji powierzono Komisji złożonej z (nieznanego z imie-
nia)  Meidingarda,  J.  Wiśniewskiego,  J.  Łanoszki,  D. Szermańskiego,
(nieznanego z imienia) Michalaka, A. Śliwy i J. Biela. Zdaniem referenta
należało zwrócić się do Starostwa w Bielsku o wydzierżawienie Gminie
na okres 99 lat  około 1,5 morgi lasu sąsiadującego z gospodarstwem
J. Wałęgi.  Planowana w tym miejscu lokalizacja nowego parku miała
służyć  wzmocnieniu rangi  uzdrowiskowej  Bystrej,  a także przynieść
korzyść mieszkańcom rozwijającej się wioski. Z kolei D. Szermański za-
proponował rozmowy zmierzające do przydziału przez Zakład Energe-
tyczny prądu trójfazowego wiosce33.   

Dnia 12 stycznia 1933 roku uczestniczyło w sesji WG 10 osób. Na
wstępie J. Łanoszka poinformował zebranych o praktyce przekazywa-
nia  pacjentów  do  oddalonych  zakładów  opieki,  często  spoza  woje-
wództwa. Praktyka ta wydatnie podnosiła wpływy pracowników służ-
by  zdrowia,  zaś  wpływała  na  pogorszenie  możliwości  hospitalizacji
okolicznych mieszkańców. W odniesieniu do Bystrej Śl. niepożądanym
rekordzistą był szpital w Białej. Ponieważ problem dotyczył jednocześ-
nie innych gmin J. Pintscher  porozumiał się wcześniej z wybranymi
„przełożeństwami” i zakomunikował zebranym, iż ustawa nakładająca
obowiązek  pokrycia  kosztów  leczenia  pracowników  zatrudnionych
w Gminie również poza jej granicami zostanie zaskarżona do Wysokie-
go Trybunału34.  

33 Tamże, Protokół z 30 VI 1930.
34 AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1, Protokół z 12 I 1933.
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13 lipca 1934 roku odbyły się w Kancelarii Gminnej dwa oddzielne
posiedzenia  WG.  Pierwsze  z  udziałem  najważniejszych  organizacji
gminnych,  drugie w wąskim gronie 8 jego członków. W pierwszym
spotkaniu uczestniczył dodatkowo przedstawiciel Towarzystwa Przy-
jaciół Bystrej Michalak, reprezentujący Straż Pożarną Bystrej Śl. Jan Tar-
nawa, działacz gminny i jednoczesny reprezentant Związeku Powstań-
ców Śląskich F.  Gruszecki.  Celem tego  nietypowego spotkania  było
zadośćuczynienie poleceniu władz bielskiego Starostwa, które nakaza-
ło opracowanie pięcioletniego planu inwestycji gminnych. Na wstępie
F. Gruszecki zasugerował potrzebę budowy Domu Ludowego. Stano-
wisko  swoje  motywował  brakiem  ośrodka  skupiającego  działalność
miejscowych organizacji użyteczności publicznej i ułatwiającego orga-
nizację imprez okolicznościowych. Z kolei Michalak zaproponował po-
prawę wizerunku zewnętrznego uzdrowiska w formie poprawy stanu
higienicznego  miejscowości.  Drogę  realizacji  tej  koncepcji  upatrywał
w dalszej regulacji Białki, budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz oświetleniu drogi wzdłuż całego uzdrowiska. Niezależnie postu-
lował  stworzenie bliżej  nieokreślonego  warsztatu pracy dla najuboż-
szych okolicznych mieszkańców. Niewielka fabryczka (np. tkalnia płót-
na) mogła dostarczać  miejsc pracy. Zaś  jej tanie produkty znalazłyby
popyt w najbliższej okolicy. F. Gruszecki postulował podjęcie budowy
kolejki  łączącej  Bystrą  Śl.  z.  Klimczokiem.  Realizacja  tego  pomysłu
wzmocniłaby niebywale walory turystyczne Regionu oraz przyczyniła
się do progresji i tak już dynamicznie rozwijającego się narciarstwa al-
pejskiego35. 

Zakończenie

Z zakresu szerokich działań WG w artykule tym wyłączyłem pro-
blematykę  związaną  z  funkcjonowaniem  Szkoły  w  Bystrej  Śl.  oraz

35 Działacze gminni dodatkowo poprawili treść odesłanego przez Urząd Wojewódz-
twa Śl. pisma gminnego zawierającego błąd w propozycji podatku (zamiast 3% napisano
3%%) oraz rozpatrzyli prośbę Marii Mikulskiej, która postulowała przyjęcie jej do związ-
ku gminnego i udzielenie zapomogi. W sprawie prawa przynależności M. Mikulskiej ze-
brani  postanowili  przełożyć  rozpatrzenie  wniosku  na  czas  późniejszy,  a  tymczasem
zwrócić się do gminy Przemyśl (której była formalną mieszkanką) o pomoc materialną –
AP-Kat, Oddział w Bielsku-Białej, Akta Gminy Bystra, sygn. 1. Protokół z 16 VII 1935.  
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Domu Zdrowia.  Aktywność  ta  została  zobrazowana  w oddzielnych
opracowaniach. Z kolei niewielka forma studium wpłynęła na spore
ograniczenie zakresu pozostałych treści tematycznych.  

Warto wspomnieć,  że szeroki zakres prac samorządowych człon-
ków WG w Bystrej Śl. nie tylko nie przynosił środków ekonomicznych,
ale nieraz wpływał na ich uszczuplenie. Absorpcję budżetu gminnego,
w tym zakresie, ograniczono bowiem do niezbędnego minimum. Jedy-
ną formę niewielkiej gratyfikacji otrzymywali stale związani z UG jego
pracownicy, tj. naczelnik i sekretarz.

Kompetencja,  kreatywność,  dalekowzroczność  celów,  podporząd-
kowanie korzyści własnej rodziny interesowi ogółu – to cechy charak-
teryzujące członków WG w Bystrej Śl. Nie sposób pominąć tego, że nie
wszystkie inicjatywy się przyjęły, niektórych pomysłów nie udało się
zrealizować  do dnia dzisiejszego. Mając jednak na uwadze wszystkie
dokonania, trzeba powiedzieć, że ogólne i moralne kompetencje tych
z natury prostych ludzi mogłyby stanowić wzór dla działaczy samorzą-
dowych w XXI wieku. 

Jan Szermański

Local Council in Bystra Sl. – description of local self government activities

The article is a first try of a general description of local self government ac-
tivities in Bystra Sl. in the period after World War I. and before World War II.
Necessarily I based the contents of this article mainly on archival sources. The
article has three parts.  It tries to give an answer to the main question in which
period the place came to existence and to depict the wide range of local self
government deeds. With regard to the first one it has an important meaning for
history, with regard to the second one it can be of help for the development of
the identity of the local inhabitants.  
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Miasto Bielsko-Biała i jego mieszkańcy: 
wymiar przestrzenny i społeczno-psychologiczny

Relacja z autorskich badań empirycznych 

Miasto jest czymś więcej niźli aglomeracją jednostek wyposażonych w dobra 
komunalne, takie jak: ulice, nieruchomości, oświetlenie elektryczne, tramwaje, 

telefony. Miasto jest także czymś więcej niźli prostotą konstelacji instytucji 
i aparatów administracyjnych: trybunałów, szkół, posterunków policji oraz 

urzędów wszelkiego rodzaju. Miasto jest stanem ducha (…). Inaczej mówiąc mia-
sto jest produktem natury, zwłaszcza zaś natury ludzkiej.

Robert Ezra Park

Tytułem wstępu

Pojęcie przestrzeni społecznej to termin charakteryzujący się bra-
kiem ściśle określonego znaczenia. To pojęcie, które można rozumieć
na wiele sposobów – jako abstrakcyjną ideę, jako własność materii, jako
środowisko  naturalne  czy  też  jako  wytwór  społeczny  wytworzony
przez jednostki, grupy czy też zbiorowości ludzkie. 

Na gruncie socjologii „przestrzeń” stanowi ważną kategorię socjo-
logiczną.  Kategoria  ta  jest  jednym  z  podstawowych  wyznaczników
ludzkiej egzystencji: dzięki niej i w niej zachodzą bowiem specyficzne
rodzaje  ludzkich  działań,  w  toku  wytwarzania  przestrzeni  jednost-
ki/zbiorowości wchodzą ze sobą w określone stosunki władzy, wymia-
ny  i  własności,  ponadto  przypisywany  do  przestrzeni  przymiotnik
„społeczna” akcentuje  na fakt,  iż  jednostki/zbiorowości  przywiązują
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do  przestrzeni  określone  wartości1.  To  wszystko  sugeruje,  że  prze-
strzeń, w której żyją ludzie nie jest już tworem natury, ale ludzi, przy
czym o jej kształcie zdecydowały również czynniki przyrodnicze, spo-
łeczne i kulturowe2.

Lokalność: ludzie i terytorium

W dobie  współczesnych zmian,  jakie  dotykają  wszystkich płasz-
czyzn naszego życia swoiste miejsce przypisuje się ponownemu odkry-
waniu i  dowartościowaniu małych ojczyzn,  w procesach „szalejącej”
globalizacji nie jest łatwo zapomnieć o czymś, co przybrało imię – „lo-
kalność”. Ta magiczna formuła3 – lokalność, pozwala nam udzielić od-
powiedzi  na  fundamentalne  pytania:  „kim  jestem”?,  „dokąd  zmie-
rzam”?, „jakie są moje społeczne korzenie”? 

Lokalność (localis, locum) to jedna z podstruktur systemy społeczne-
go oznaczająca konkretne miejsce czy też usytuowanie w szerszej prze-
strzeni, lokalny to zatem miejscowy, umiejscowiony lub przypisany do
miejsca.  Lokalność  to  Habermasowski  „świat  życia”  (Lebenswelt)4 −
świat codziennej ludzkiej aktywności, wartości, świat społecznie two-
rzonego i  reprodukowanego sensu, czyli  inaczej  mówiąc,  „społeczny
świat życia codziennego”.

Społeczność  lokalna to odrębny i samodzielny twór,  którego nie-
odzownym elementem jest określone środowisko przestrzenne: teryto-
rium, obszar, przestrzeń. Ponadto – jak zauważa J. Bernard – communi-

1 Por. F. Znaniecki,  Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1938, nr 1; A. Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.

2 B. Jałowiecki, M. S. Szczepański,  Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjolo-
gicznej, Tychy 2002, s. 304–305.

3 Termin magiczna formuła stosowany jest  przez Z.  Baumana, który potraktował
globalizacje jako „magiczną  formułę” otwierającą  nam bramy do teraźniejszości, przy-
szłości a także do tego, co już było – przeszłości. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla lu-
dzi wynika, Warszawa 2000.

4 J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego (uwagi wyjaśniające), „Kultura i Społe-
czeństwo” nr 3(1986). Na świat życia składają się trzy podstruktury: kultura (rozumiana
jako zasób wiedzy), społeczeństwo (rozumiane jako zespól norm i wartości, czyli prawo-
mocne porządki poprze, które uczestnicy regulują  swą  przynależność do grup społecz-
nych i zapewniają solidarność) oraz osobowość (kompetencje dające podmiotowo zdol-
ność do mówienia i działania).
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ty to „lokalność” i „terytorialność”, która odnosi się do ludzi, którzy za-
mieszkują to wspólne terytorium, i do ludzi, którzy mają też wspólne
interesy5. To jednostki ludzkie, które mają poczucie przywiązania i przy-
należenia a także określają się poprzez  kategorię „my”. A zatem miej-
sce, a także zamieszkująca to miejsce społeczność,  zbiorowość  lokalna
stanowi ważny układ odniesienia społecznego,  jest  źródłem ludzkiej
identyfikacji.

Tożsamość regionalna: ludzie i terytorium inaczej − regionalnie

Pojawiające się współcześnie dosyć  często postulaty regionalizmu
kulturowego i politycznego to nic innego, jak sposób akcentowania lo-
kalnej  kultury,  lokalnych potrzeb,  a także lokalnych aspiracji.  Jest to
problematyka wciąż żywa, gdyż od dawnych czasów, pomiędzy wiel-
kimi jednostkami terytorialnymi występowały granice. 

W sensie socjologicznym region jest synonimem regionalnej zbioro-
wości, czyli społeczności ludzkiej, stanowiącej jeden z typów społeczności
terytorialnej.  Istotą tej społeczności jest złączenie jej mniej lub bardziej
rozwiniętym poczuciem odrębności  i więzią  opartą  na emocjonalnym
stosunku do zamieszkiwanego terytorium6. 

A zatem z socjologicznego punktu widzenia region jest to obszar,
który zamieszkuje konkretna zbiorowość mająca poczucie własnej toż-
samości,  mająca poczucie własnej  odrębności  od innych zbiorowości
zamieszkujących sąsiednie obszary. 

Wytworzona na bazie regionalizmu tożsamość to 

Tożsamość zbiorowa grupy, to jej obraz samej siebie, który sytuuje ją
w stosunku do innych grup, a tym samym do różnych aspektów życia
społecznego7.

Na bazie tożsamości społecznej (zbiorowej) i kulturowej powstaje
tożsamość  regionalna8, która jest  szczególnym przypadkiem. Jest ona

5 Cyt. za: J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, s. 213.
6 A. Kwilecki,  Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy,

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992, nr 2, s. 38.
7 Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000.
8 Tożsamość lokalną i regionalną opisywać można wielowymiarowo i wieloaspekto-

wo, przyjmując osiem podstawowych perspektyw: (perspektywa psychologiczna, socjo-
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oparta na tradycji regionalnej danego terytorium, regionu. Nawiązuje
do jego specyficznych cech społecznych, kulturowych (symbolicznych),
gospodarczych,  topograficznych,  cech,  które wyróżniają  dany region
spośród  innych  regionów.  Czynnikami  konstytutywnymi  dla  tożsa-
mości  regionalnej  jest  baza  odwołań  do  pewnego  terytorium  i  jego
istotnych cech oraz imponderabiliów.

Miasto Bielsko-Biała i jego społeczność: wymiar przestrzenny 

Miasto Bielsko-Biała to: 

Średniej  wielkości  miasto  gdzieś  w południowej  Polsce,  jak każde
inne w tym kraju zamieszkane przez tysiące rozbieganych mrówek, nie-
co brudne, nieco zniszczone, przeżarte korupcją. Młode –nie młode, zło-
żone  sztucznie  w  latach  pięćdziesiątych  z  dwóch  osobnych  całości,
z których każda z osobna ma swoją własną, długą, kilkusetletnią histo-
rię. Miasto secesji, dziesiątek zmyślonych herbów, rozet, najad i bajko-
wych postaci, patrzących na przechodniów z parapetów dachów. Mias-
to  szarych  postsocjalistycznych  blokowisk,  kilkudziesięciu  upadłych
fabryk i  ludzi  pochodzących  ze  wszystkich stron  tego  nieszczęsnego
państwa (P.P., student, praca nr 16)9.

Mówiąc o lokalności na pierwszy plan wysuwa się między innymi
uczucie przywiązania do danego miejsca, do danej przestrzeni. 

Bielszczanie10 zapytani o to, co sprawia, iż ludzie czują się związani
z określonym locum, localis na pierwszym miejscu wymienili silne zako-

logiczna, ekonomiczna, politologiczna, historyczna, antropologiczna i etnograficzna, geo-
graficzna  oraz  urbanistyczno-architektoniczna)  –  perspektywy  przyjęte  za  Markiem
S. Szczepańskim. 

9 Analizie jakościowej poddano źródła wywołane w szczególności materiał zgroma-
dzony na bazie pisemnych wypowiedzi uczniów klas trzecich szkół średnich oraz stu-
dentów drugiego roku socjologii ATH w Bielsku-Białej, związanych ze zmianami, jakie
zachodzą i zaszły w rodzinnym mieście Bielsko-Biała oraz regionu Podbeskidzie.

10 Badania typu surveyowego przeprowadzono na początku 2005 roku, na 300 osobo-
wej nie reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Bielsko-Biała. Zastosowano dobór
celowy proporcjonalny, w którym jednostką doboru proporcjonalnego było zamieszkiwanie
określonej  dzielnicy  miasta  Bielsko-Biała (w  przypadku  badanego  miasta  wyróżnia  się
30 osiedli).Celem przeprowadzonego badania było poznanie statystycznych zależności do-
tyczących postaw, opinii, zachowań oraz przekonań badanej populacji na temat społeczno-
ści i miasta, w którym respondenci mieszkają, pracują czy też wychowują się.
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rzenienie rodzinne. To właśnie dzięki bliskim, w szczególności rodzinie
następuje emocjonalny związek z danym miejscem – 28,7% odpowie-
dzi. Na drugim miejscu pojawiły się wspomnienia i sentymenty zwią-
zane z danym terenem (22,3%), natomiast dopiero na miejscu trzecim
znalazło się silnie wyartykułowane przez lokalność poczucie przywią-
zania  do  danego  terytorium  (19,7%).  Do  innych  odpowiedzi  nie-
uwzględnionych w kafeterii przyczyniających się do wytworzenie po-
czucia  związku  z  danym  terytorium  badani  zaliczyli  emigrację
zarobkową a także więzi wytworzone w zakładach pracy – więzi pra-
cownicze, na bazie których tworzona jest identyfikacja zawodowa – my
lekarze, my górnicy.

Wśród pytań dotyczących związku z zamieszkiwanym terytorium
pojawiła się również kwestia, czy mieszkańcy Bielska-Białej mogą użyć
stwierdzenia, iż w mieście tym czują się jak u siebie w domu? Zarówno
bielszczanie i nie-bielszczanie11, odpowiedzieli w zdecydowanej więk-
szości „tak” lub „raczej tak” (χ² = 13,29348, ss = 4, p = 0,00993). Odpo-
wiedzi negatywne częściej pojawiały się wśród ludności napływowej.
Ponadto pytanie to sprawiało trudność bielszczanom, aniżeli nie-bielsz-
czanom, bo częściej wybierali alternatywę „trudno powiedzieć”.

Tabela 1. Pochodzenie a poczucie „bycia u siebie w domu” 

Lp. W Bielsku-Białej czuje się
jak u siebie w domu

Pochodzenie
bielszczanie (%) nie-bielszczanie (%)

1 Tak 67,9 54,0
2 Raczej tak 27,3 35,4
3 Raczej nie 1,1 3,5
4 Nie 0,5 5,3
5 Trudno powiedzieć 3,2 1,8
6 Ogółem 100 100
Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

A zatem badana  społeczność  Bielska-Białej  traktuje  swoje miasto
jako coś wyjątkowego, indywidualnego, zarezerwowanego tylko i wy-

11 Niejednokrotnie podział na ludność rdzenną i napływową miał istotne znaczenie
dla uzyskanych wyników.
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łącznie dla samych mieszkańców miasta. Ów sposób patrzenia na mia-
sto sugeruje, iż jest ono pewnego rodzaju oswojoną przestrzenią, z któ-
rą mieszkańcy miasta są silnie związani emocjonalnie.

Zdecydowana  większość  badanych  jest  zadowolona  z  tego,  że
mieszka w Bielsku-Białej  – jest to 90,6% biorących udział  w badaniu
bielszczan. Aż 43,3 % bielszczan na pytanie „Czy jest Pan/Pani zado-
wolona,  że  mieszka  w Bielsku-Białej”  wybierała  odpowiedź  „jestem
bardzo zadowolony/a, a 47,3% zdecydowało się na odpowiedź „jestem
raczej zadowolony/a”. Zaledwie 5,6 % badanych wyraziło niezadowo-
lenie z faktu zamieszkiwania w tym mieście. Porównując uzyskane wy-
niki z badaniami przeprowadzonymi we wrześniu 2002 przez Stowa-
rzyszenie  „Wspólnota  Samorządowa”  na  grupie  3180  bielszczan
powyżej  18 roku życia, można stwierdzić,  iż uzyskane wyniki są po-
dobne. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez „Wspólnotę Sa-
morządową”,  aż  89,4% ankietowanych jest  zadowolona,  że  mieszka
w Bielsku-Białej, 5,6% respondentów wyraziło niezadowolenie z faktu
zamieszkania w mieście12. 

Więzi emocjonalne mieszkańców z miastem

Bielsko-Biała jawi się swoim mieszkańcom jako miasto wyjątkowe,
w którym badani po pierwsze mają swój dom (69,4%), po drugie tutaj
mieszka ich rodzina i krewni (53,3%), po trzecie to miasto, w którym na
ogół czują się dobrze (55,3%). 

Mieszkańcy  identyfikują  się  ze  zbiorowością  terytorialną  tylko
w pewnym zakresie swojej osobowości, tylko pewnymi sferami swojej
aktywności i tylko w pewnym zakresie swych aspiracji, uczuć i celów13. 

Miasto staje się dla swoich mieszkańców pewną formą „uczłowie-
czonej  przestrzeni”, przestrzeni,  która daje zabezpieczenie społeczne,
pewną jakość życia, tożsamość. 

12 Por. P. Bałdys, Prowincjonalny „tygrys gospodarczy” czy przyszła metropolia? Bielsko-
-Biała w oczach swych mieszkańców (szkic socjologiczny), [w:] Demokracja lokalna i partycypacja
obywatelska. Zachodnioeuropejskie  i  amerykańskie  doświadczenia; polskie  obawy i perspektywy,
red. E. Jurczyńska-McCluskey, M. S. Szczepański, Tycgy–Bielsko-Biała 2002, s. 220–233.

13 J. Turowski, Kształtowanie się zbiorowości osiedlowych, [w:] Nowe osiedla mieszkaniowe,
Warszawa 1976, s. 227.
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Zakładając, że mieszkańców Bielska-Białej cechuje więź emocjonal-
na  z  przestrzenią  swojego  miasta,  respondenci  zostali  poproszeni
o wskazanie pozytywnych elementów łączących ich z miastem, a także
zostali poproszeni o wskazanie na elementy, które w ich przekonaniu
stanowią czynniki przeszkadzające w owej pozytywnej identyfikacji. 

W  celu  uchwycenia  osobistych  emocjonalnych  więzi  badanych
z miastem  Bielsko-Biała  posłużyły  cztery  otwarte  pytania  (tzw.  test
zdań  niedokończonych),  w  których  to  poproszono  badanych  o  ich
słowne rozwinięcie. Zastosowane zdania brzmiały: Bielsko-Biała jest dla
mnie..., Najbardziej lubię w Bielsku-Białej..., Najbardziej w Bielsku-Białej nie
lubię..., Bielsko-Biała kojarzy mi się…

Według uzyskanych wyników, wśród treści emocjonalnych zwią-
zanych z przestrzenią  urbanistyczną  i  społeczno-gospodarczą  miasta
Bielsko-Biała dominują treści o charakterze pozytywnym – 68,0% uzy-
skanych wypowiedzi, 27,7% to wypowiedzi o zabarwieniu neutralnym,
1,7% to treści o charakterze negatywnym. Brak odpowiedzi to 2,6%.

Wśród  stwierdzeń  odnoszących się  do  zdania  zaczynającego  się
Bielsko-Biała jest dla mnie… znalazły się określenia przedstawione w ta-
beli 2 (poniżej).

Zdecydowana większość badanych określa Bielsko-Białą pozytyw-
nie,  miasto  jawi  się  tutaj  jako  coś  swojego,  coś  oswojonego.  Wśród
stwierdzeń dominuje postrzegania swojego city jako „miasta rodzinne-
go”, następnie pojawia się określenie „dom rodzinny” a także „mała oj-
czyzna”. Na bazie owych wypowiedzi można uznać, iż zdecydowana
większość badanych jest bardzo silnie emocjonalnie związana ze swo-
im miastem. Wypowiedzi o zabarwieniu neutralnym zwracały uwagę
na postrzeganie miasta jako przestrzeni użytkowej. Miasto to nic innego
jak bezosobowa, publiczna przestrzeń, dostępna dla każdego o każdej
porze i w każdej chwili. Świadczą o tym wypowiedzi takie jak: Bielsko-
-Biała jest dla mnie…: „miejscem zamieszkania”, „miejscem zamieszka-
nia i pracy” czy też jest to „miasto turystyczne”. Treści negatywne emo-
cjonalnie wystąpiły w wypowiedziach jedynie u 1,7% badanych. Były
to wypowiedzi traktujące badane miasto jako miasto prowincjonalne
i zaściankowe.  Do grona emocji  negatywnych zaliczono także wypo-
wiedź: „miasto mające wady i zalety”, gdyż badany respondent rozpo-
czął charakterystykę swojego miasta od minusa, czyli w tym przypad-
ku wad.
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Tabela 2. Miasto Bielsko-Biała to dla mnie...

Wypowiedź respondenta Odsetek ogółu 
wypowiedzi %

Charakter treści
emocjonalnej

Miasto rodzinne, Dom rodzinny 27,0 
Dom rodzinny 9,0 
Mała ojczyzna 5,3 
Ładne, wspaniałe miasto 5,3 
Miejsce dzieciństwa 3,7
Miasto, które lubię 3,0
Miasto przyjazne 2,3
Sposób na życie 2,0
Miasto, w którym chciałbym mieszkać
do końca życia 2,0

Miejsce, do którego chcę wracać 2,0
Miasto, gdzie przeżywam dorosłe życie 1,7
Ważne, akurat, stworzone 1,3
Drugim domem 1,0 
Piękne budowle, zabytki 1,0 
Miasto wspomnień i teraźniejszości 0,7
Stolica Podbeskidzia 0,7

EMOCJE
POZYTYWNE

68,0%

Miejsce zamieszkania 16,0
Miejsce zamieszkania i pracy 6,7 
Niższa życiowa, baza 2,0
Nowe miejsce zamieszkania 1,0
Miejsce urodzenia i zamieszkania 0,7
Miasto na południu Polski 0,7
Miasto turystyczne 0,3
Jeszcze całkiem nie poznane 0,3

EMOCJE 
NEUTRALNE

27,7%

Zaścianek, prowincja 1,0

Miasto mające swoje wady i zalety 0,7

EMOCJE 
NEGATYWNE

1,7 %
Brak odpowiedzi 2,6 2,6 %

Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

Uzyskana za pomocą testu zdań niedokończonych baza sformuło-
wań wskazała nie tylko proporcję pozytywnych i negatywnych odnie-
sień badanych mieszkańców do swojego miasta, ale świadczy o tym, iż
bilans temperatury emocjonalnych odczuć w stosunku do Bielska-Białej
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jest zdecydowanie dodatni – 68% stwierdzeń do stwierdzenia pozytyw-
ne emocjonalnie. 

Zdanie  Najbardziej lubię  w Bielsku-Białej... pozwoliło wyselekcjono-
wać ulubione elementy miejskiej przestrzeni. Uzyskane wyniki dobit-
nie ilustrują, mocne powiązanie mieszkańców z lokalizacją miasta. Na
plan pierwszy wysuwa się tu atrakcyjne położenie geograficzne wśród
gór – 42,0% odpowiedzi, następnie charakterystyczne dla miasta punk-
ty orientacyjne takie jak Ratusz, góry, Las Cygański, Szyndzielnia, Lot-
nisko  –  20,0%  wskazań  oraz  architektura  miasta  9,3%  odpowiedzi.
W Bielsku-Białej najbardziej nie lubię… to zdanie umożliwiające identyfi-
kację  negatywnych czynników kształtujących stosunek badanych  do
swojego miasta. Treści zawarte w uzyskanych wypowiedziach to bo-
lączki,  z  jakimi  boryka  się  gros polskich  miast.  Zakorkowane  ulice,
postsocjalistyczny wystrój opustoszałych fabryk PRL-u i nieudolna po-
lityka władz lokalnych.  W ostatnim pytaniu w postaci zdania niedo-
kończonego  Bielsko-Biała kojarzy  mi  się… w głównej  mierze  chodziło
o nakreślenie charakterystycznego wizerunku miasta w oczach samych
mieszkańców. Pytanie miało na celu wywołać projekcje pierwszej myśli
związanej  z miastem. Najczęściej przywoływanym skojarzeniem było
utożsamianie miasta Bielsko-Biała z:

Tabela nr 3. Bielsko-Biała kojarzy mi się z

górami, Beskidami 22,3 %

domem rodzinnym, miejscem urodzenia 13,7 %

przemysłem włókienniczym i samochodowym 6,3 %

miejscowością turystyczną, miejscowością podgórską 4,7 %

z latami dzieciństwa, młodości 4,3 %

Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

Oprócz powyższych wskazań, pojawiły się również inne skojarze-
nia, takie jak: Podbeskidzie (2,3%), produkcja Fiata 126p (3,3%), Bolek
i Lolek (2,0%), mały Wiedeń (3,0%), spokój i bezpieczeństwo (3,0%), ru-
ina  gospodarcza  i  przemysłowa  (1,7%).  Jak  można  wywnioskować,
skojarzenia, które uzyskały najwyższą liczbę wskazań, umacniają tytu-
łową „lokalność” i to zarówno w wymiarze przestrzennym jak i tym
społeczno-psychologicznym, bowiem mamy tu określony obszar, okre-
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ślone środowisko geograficzne – „uczłowieczoną  przestrzeń” a także
emocjonalny związek do rodzinnego domu, swoisty heimat.

Miasto jak źródło tożsamości mieszkańców

Dla  diagnozy  emocjonalnego  związku  mieszkańców  z  miastem
szczególnie  ważne  staje  się  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie:  czy
mieszkańcy  miasta  postrzegają  samych  siebie  za  bielszczan?  Wśród
przebadanej populacji okazało się, że z określeniem „Jestem bielszcza-
ninem” utożsamia się tylko 19,0 %  respondentów. 

Nie bez powodów szukając identyfikacji bielszczan, akcent został
położony na podział na ludność rdzenną i napływową, tak jak wcześ-
niej odegrał on istotną rolę (χ² = 22, 19817, ss = 7, p = 0,00235). To właś-
nie rodowici bielszczanie określają siebie jako „jestem bielszczaninem”
(25,1%), jednakże  taka  próba samookreślenia  pojawia się  dopiero po
stwierdzeniu  „jestem  Polakiem”  (38,5%),  „jestem  Europejczykiem”
(15,5%). Ludność napływowa w celu samookreślenia swojej osoby uży-
wa: „jestem Polakiem” (52,2%), następnie „jestem Podbeskidzianinem”
(15,0%) oraz tak jak ludność rdzenna korzysta ze stwierdzenia „jestem
Europejczykiem” (9,7%). 

Wykres nr 1. Tożsamość badanej respondentów

Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

Poruszając  się  w obszarze  identyfikacji  „jestem bielszczaninem”,
badani mieszkańcy zostali zapytani również o to, kto według niech jest
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bielszczaninem?  Uzyskane  wyniki  pokazują,  że  połowa  badanych
mieszkańców uważa, iż  bielszczaninem jest  ten,  kto po pierwsze się
nim czuje, zadeklarowało tak 51,0% respondentów. Po drugie są to te
osoby, których rodzice urodzili się w Bielsku-Białej (26,7%), i po trzecie
bielszczaninem jest  ten, kto zamieszkuje Bielsko-Białą – 14,7% odpo-
wiedzi. 

Odnosząc kwestie „bycia bielszczaninem” do podziału mieszkań-
ców na z tela i  nie z tela, wyraźnie widać, iż deklaracje te są rozbieżne.
Według autochtonów „obywatelstwo bielskie” przypisane jest osobom,
które  w  pierwszej  kolejności  urodziły  się  w  mieście  Bielsko-Biała.
Bielszczanami są ci,  którzy znają tradycją i kulturę  miasta, a także te
osoby, których rodzice pochodzą z Bielska-Białej. Wśród ludności na-
pływowej bielszczaninem jest ten, kto tak naprawdę nim się czuje oraz
ten, kto w tym mieście mieszka. Wyraźnie widać, iż pomiędzy ludnoś-
cią napływową a rodowitą bycie bielszczaninem wyznaczają odmienne
kwestie.

Miasto Bielsko-Biała i jego mieszkańcy inaczej,
czyli regionalnie

Zmierzając w kierunku tworzącej się na bazie regionu/regionaliz-
mu tożsamości regionalnej, należy pamiętać, że jednym z kluczowych
zagadnień, wokół których koncentruje się ta tożsamość, jest stopień in-
dywidualnej identyfikacji z danym regionem, ze społecznością i kultu-
rą tej społeczności. W myśl tej idei zapytano respondentów o to, w jaki
sposób scharakteryzowaliby samych siebie. Wyniki były następujące:
43,7%  badanych  wybrało  określenie  „jestem  Polakiem”.  Kolejnym
punktem odniesienia dla badanych była z jednej  strony identyfikacja
z zamieszkiwanym terytorium – „jestem bielszczaninem”(19,0%), z dru-
giej strony identyfikacja „jestem Europejczykiem”(13,3%). Z uzyskanej
w ten sposób identyfikacji wynika, iż dla badanych mieszkańców naj-
bliższa sercu jest tożsamość narodowa, następnie identyfikacja z „małą
ojczyzną” (tożsamość powstała na podstawie związku z zamieszkiwa-
nym miastem), oraz identyfikacja europejska. Utożsamianie się z regio-
nem,  w  tym wypadku  samookreślenie  „jestem  Podbeskidzianinem”
wybrało tylko 12,3% ankietowanych, „jestem Ślązakiem” 1,7%.
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Uzupełnieniem  poszukiwań  tożsamości  regionalnej  badanej  spo-
łeczności było pytanie „Czy czuje się Pan/Pani związana z regionem
Podbeskidzie”? Tutaj  respondenci zostali  poproszeni  o bezpośrednie
ustosunkowanie się do zamieszkiwanego regionu. I tak ponad połowa
badanych czuje związek (jest przywiązana) do regionu Podbeskidzie,
13,0% badanych nie czuje żadnego związku z tym regionem, natomiast
32,0% badanych nie potrafi określić  swojego stosunku emocjonalnego
do badanego  terytorium.  Uzyskane  wyniki  wskazują,  iż  w pewnym
stopniu mamy do czynienia z silną identyfikacją z regionem Podbeski-
dzie, co powinno przełożyć się na gotowość do podjęcia altruistycznych
zachować względem zbiorowości regionalnej (w przypadku mieszkań-
ców Bielska-Białej była to walka o utracone województwo bielskie).

Wykres nr 2. Podbeskidzie a mieszkańcy Bielska-Białej

Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

Przyjmując na podstawie powyższych wyników, że 53,7 % badanych
bielszczan cechuje wieź emocjonalna do regionu Podbeskidzie, respon-
denci zostali poproszeni o dokończenie dwóch zdań  Podbeskidzie to…
oraz Podbeskidzie dla mnie to…. 

Wśród  stwierdzeń  odnoszących się  zarówno  do  pierwszego  jak
i drugiego zdania znalazły się  następujące wypowiedzi, które w celu
uchwycenia rzeczywistych ocen zamieszkiwanego regionu zostały po-
dzielone na emocje pozytywne, neutralne i negatywne (patrz tabela 4).

Czy czujesz zw iązek z regionem Podbeskidzie?
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W uzyskanych wypowiedziach wyraźnie widać, iż w zdecydowa-
nej większości emocje pozytywne w stosunku do Podbeskidzia wyra-
żone są poprzez zdanie  Podbeskidzie dla mnie to… jest to 69,9% wypo-
wiedzi.  Wśród  stwierdzeń  przypisanych  do  ocenianego  regionu
dominuje postrzeganie regionu jako: „miejsca zamieszkania”, dalej jako
ładnego górzystego terenu aż po określenie „mała ojczyzna”, czy też po
prostu dom. Wypowiedzi  o zabarwieniu neutralnym w tym zdaniu
zwracały uwagę na sposób użytkowania danego regionu. Z jednej stro-
ny  region postrzegany jest  jako  określona  przestrzeń  użytkowa np.
miejsce pracy, z drugiej strony respondenci stosowali do określenia re-
gionu Podbeskidzia szereg synonimów, wyrazów bliskoznacznych. Do
treści negatywnych zostały sklasyfikowane określenia przypominające
dawną przebrzmiałą już świetność miasta Bielsko-Biała jako miasta wo-
jewódzkiego. To nic innego jak złość i żal po straconym bezpowrotnie
województwie, to nielubiany Śląsk i Ślązacy. 

Tabela 4. Podbeskidzie i bielszczanie
Podbeskidzie to... Podbeskidzie dla mnie to…

Emocje pozytywne 34,3% Emocje pozytywne 69,9%
malowniczy region 18,3 miejsce zamieszkania 11,3
kraina mojego dnia dzisiejszego 3,0 ładny górzysty teren 10,0
piękny region z historią, tra-
dycjami 

3,0 mała ojczyzna 9,7

towarzystwo sportowe 3,0 mój dom 9,0
mój dom 2,7 turystyka i wypoczynek 8,7
region ze stolicą Bielsko-Biała 2,0 miejsce urodzenia 8,0
zielone płuca Śląska 1,0 Bielsko  i  tereny  u  podnóża

Beskidów 
4,3

moje ulubione miasto 1,0 mój region 3,3
hasło do walki o wojewódz-
two

0,3 miejsce,  gdzie żyję,  z którym
się identyfikuję 

1,7

teren byłego województwa 1,3
Bielsko-Biała 1,3
towarzystwo sportowe 1,0
przyszłość 0,3
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Emocje neutralne 55,7% Emocje neutralne 13,3%

region Polski 20,0 region, w którym mieszkam 6,0
region turystyczny 13,0 region górski 3,0
góry  6,7 obszar geograficzny 1,7
region geograficzny 5,7 miejsce pracy 0,7
region wokół Bielska-Białej  3,3 nazwa 1,3
nazwa geograficzna 2,7 mikroregion 0,3
region u podnóża Beskidów 1,7 folklor 0,3
raj dla bogatych 1,3
region i jego mieszkańcy 1,0
Euroregion 0,3
Emocje negatywne 4,7% Emocje negatywne 1,0%
nazwa sztuczna 2,7 region woj. śląskiego 0,7
region dawnego województwa 1,0 teren wypoczynku Ślązaków 0,3
region woj. śląskiego 1,0

Źródło: Badania własne, Bielsko-Biała 2005

Zdanie  Podbeskidzie to… pozwoliło uzyskać w zdecydowanej mie-
rze wypowiedzi o zabarwieniu neutralnym – 55,7% określeń,  w któ-
rych badani respondenci określają region Podbeskidzia rzeczowo: re-
gion  Polski,  region  geograficzny,  region  turystyczny.  W  większości
uzyskanych stwierdzeń dominuje stosunek neutralny i wyważony. Treś-
ci  pozytywne mówią o regionie Podbeskidzia jako regionie malowni-
czym ze względu na swoje walory naturalne, jako regionie, w którym
badani mieszkańcy żyją, regionie, który posiada określoną kulturę, tra-
dycję. Wypowiedzi te to swoisty „mix” elementów bardzo bliskich res-
pondentom – „mój dom”, jednakże to również „zielona płuca Śląska”,
czy tez Podbeskidzie to „towarzystwo sportowe”. Z jednej strony Pod-
beskidzie to coś szczególnego i zarezerwowanego tylko dla bielszczan,
z drugiej strony Podbeskidzie to coś przeznaczonego dla szerszej pub-
liczności, szerszego użytkownika: np. Ślązaków. Treści negatywne tak
jak w przypadku zdania  Podbeskidzie to dla mnie… zogniskowane były
wokół Śląska – nowego województwa śląskiego, wokół utraconego wo-
jewództwa. Pojawia się tutaj również  określenie, iż region Podbeski-
dzie to nazwa sztuczna, która – jak można wywnioskować z tonu wy-
powiedzi – nie ma racji bytu. 
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Budowana tożsamość,  to tożsamość  oparta na  silnej  identyfikacji
z regionem, który badani zamieszkują i który oceniają bardzo pozytyw-
nie. Region Podbeskidzia to przestrzeń, która pozwala badanej społecz-
ności umiejscowić się w nowym podziale regionalnym Polski – w woje-
wództwie śląskim, ale na Podbeskidziu, po prostu w Bielsku-Białej.

Uniwersum symboliczne bielszczan

Tworząca się tożsamość regionalna to tożsamość, która swoje źród-
ło ma w poczuciu przywiązania jednostek czy też grup do wydarzeń,
bohaterów czy też instytucji historycznych danego regionu. To również
tożsamość  będąca wynikiem przywiązania, przypisania mieszkańców
do danego terytorium, a precyzyjnie mówiąc, do miejsca i przestrzeni. 

Codzienne i stałe jej odczytywanie prowadzi do powstania w umys-
łach ludzi trwałych obrazów, przekonań, stereotypów i wyobrażeń kon-
stytuujących tzw. mapy pamięciowe (mapy mentalne). Szczególne miej-
sce zajmują w nich kluczowe punkty orientacji przestrzennej (repery)14. 

Do  reperów zaliczyć  można  zabytki,  pomniki,  charakterystyczne
budynki, parki, aleje – to właśnie dzięki nim przestrzeń miasta, samo
miasto jest bez trudu rozpoznawalne, a sam proces identyfikacji czy to
jednostkowej czy grupowej w dużej mierze ułatwiony. 

Zapytani mieszkańcy o „ikony”, czyli o symboliczne repery swoje-
go miasta wymienili: na pierwszym miejscu Błonia – największy teren
rekreacyjny miasta Bielsko-Biała. Tutaj odbywają się ważniejsze impre-
zy rekreacyjne i plenerowe. Wśród reperów znalazł się również bielski
Ratusz – bardzo piękny budynek,  gdzie ze szczególnej  urody słynie
sala sesyjna. W dalszej kolejności bielszczanie wymienili Plac Chrobre-
go, Zamek Sułkowskich – najstarszy obok kościoła Św. Stanisława mu-
rowany zabytek miasta, Starówkę, Teatr Polski a także Katedrę Św. Mi-
kołaja.  Do  elementów  przestrzeni  miejskiej,  które  na  swój  sposób
kształtują tożsamość społeczną mieszkańców Bielska-Białej, zostały za-

14 M. S. Szczepański, Tożsamość regionalna w kręgu pojęć podstawowych i metodologii ba-
dań, [w:] Rozwój – Region  Społeczeństwo, red. G. Gorzelak, M. S. Szczepański, T. Zarycki,
Warszawa–Katowice 1999, s. 80.
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liczone również góry, w szczególności badani akcentowali na wzniesie-
nia Szyndzielnia oraz Dębowiec. 

Oprócz identyfikacji zbudowanej na bazie map mentalnych (map
regionalnych), istotną rolę w tworzeniu poczucia „My bielszczanie” czy
też „My mieszkańcy Podbeskidzia” odgrywają również wydarzenia hi-
storyczne. Nie bez racji wśród wskazanych przez respondentów wyda-
rzeń historycznych na pierwszym miejscu znalazło się połączenie obu
miast  w jedną  całość  –  12,  2% udzielonych odpowiedzi,  na  drugim
miejscu utrata statusu miasta wojewódzkiego – 6,7%, na trzecim nato-
miast rozwój przemysłu włókienniczego i samochodowego – 3,2%. Na-
leży dodać, iż 57,6% badanych nie udzieliło na pytanie o najważniejsze
wydarzenia historyczne żadnej odpowiedzi.  Uzyskane odpowiedzi na
pytanie o najważniejsze wydarzenia  historyczne miasta Bielsko-Biała
niczym nie różnią się od odpowiedzi bielszczan i nie-bielszczan. Zarów-
no  dla ludności napływowej jak i  ludności rdzennej  najważniejszymi
wydarzeniami było: po pierwsze połączenie obu miast w jeden system
miejski, następnie utrata przez miasto statusu miasta wojewódzkiego,
oraz budowa FSM-u. Wskazane przez badanych respondentów wyda-
rzenia na stałe znalazły miejsce w pamięci badanych mieszkańców, bo-
wiem nie sposób zapomnieć dawnej potęgi zjednoczonego z dwóch od-
miennych tworów miasta. Wyłoniony obraz historycznych wydarzeń
to  nic  innego  jak  smutna  opowieść  o  historycznie  zjednoczonym
w styczniu 1951 roku odrębnym kulturowo, narodościowo i historycz-
nie mieście, które po okresie rozkwitu gospodarczego na dobre straciło
swoją świetność w momencie degradacji do poziomu miasta powiato-
wego.

Wnioski końcowe

1. W odniesieniu do badanej społeczności bielskiej posługiwanie się
określeniem tradycyjna społeczność lokalna jest po części niestosowne.
Liczące  prawie  180  tysięcy mieszkańców miasto  siłą  rzeczy nie  jest
w stanie zapewnić  fundamentalnej  „zasady” przypisanej  małym spo-
łecznościom wiejskim. W tak dużym systemie społecznym nie ma miej-
sca, ani fizycznej możliwości na bezpośrednie interakcje „face to face”
wszystkich z wszystkimi. Z drugiej jednak strony uzyskany materiał
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badawczy pozwala zaakcentować fakt, iż owa lokalność przejawia się
w emocjonalnym stosunku (pozytywnym) do zamieszkiwanego przez
badanych  terytorium.  Mieszkańcy identyfikują  się  ze  swoim teryto-
rium, a co za tym idzie ze swoją zbiorowością tyle, że jest to zbioro-
wość terytorialna – my bielszczanie. 

Zamieszkiwane terytorium w przypadku społeczności bielskiej  to
coś  wyjątkowego, zarezerwowanego tylko i wyłącznie dla bielszczan.
To jeden z najbardziej  widocznych i  silnie zaakcentowanych czynni-
ków konstytuujących „wspólnotowość”. Siłą,  która jednoczy społecz-
ność bielską, jest miasto, a uściślając to jego położenie, jego architektu-
ra, jego specyficzny klimat. 

Trudno odnaleźć w społeczności bielskiej lokalność w swojej czystej
postaci, jednakże pewnikiem jest, że społeczność ta nie pozbyła się cał-
kowicie tego, co „szczególne”, oraz „partykularne”.

2. Społeczność  Bielska-Białej  to społeczność,  która swoją  historią,
tradycją i „kulturą” wkomponowała się w regionalny podział Polski.
Zmiany administracyjne  w Polsce  dokonane  w 1999  roku  odcisnęły
swoje piętno na ziemi bielskiej, konsekwencją, czego wśród bielszczan
ukonstytuowało się swoiste poczucie własnej odrębności. 

Tożsamość bielszczan to tożsamość oparta na bardzo silnej identy-
fikacji z regionem Podbeskidzie. Emocjonalny stosunek do pseudo-re-
gionu, wyrażany w opiniach bielszczan sugeruje, iż tak jak w przypad-
ku  lokalności  zamieszkiwana  przestrzeń  stanowi  jeden  z  aspektów
badanej społeczności. Jest to ten aspekt społeczności, który w zaprezen-
towanych przypadkach nadaje jej po pierwsze swoisty wymiar lokalny,
po drugie wymiar regionalny.  Wskazane przez bielszczan samookre-
ślenia – bielszczanin – Podbeskidzianin – Góral – nie Ślązak wskazują,
iż identyfikacja poprzez zamieszkiwane terytorium stanowi podstawę
dla zróżnicowanych typów tożsamości: od tożsamości jednostkowych
do tożsamości zbiorowych.

Jak każda społeczność tak i społeczność bielska posiada swoją włas-
ną historię, swoje charakterystyczne tylko dla Bielska-Bialej i bielszczan
miejsca (repery), a także istotne bardziej lub mniej postacie historyczne
i współczesne.
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Bielsko-Biała and its inhabitants. Spatial and socio-psychological dimension.
Account of an author’s empirical research

The article presents an account of the author’s research, which aimed at the
description of intermingling processes of,  on the one hand, globalisation (as
a part of developing a global system), and, on the other hand, concurrent reviv-
al of the local and regional communities.   

To underline the simultaneous nature of both processes the term “glocal-
ity” is used. As an empirical field of analysis the author has chosen the main
city of the Podbeskidzie region – Bielsko-Biała.  

In her analysis the author underlined one of the constitutive elements of
the local community – its territory, a defined sphere of social identity. In such
a perspective Bielsko-Biała appears to  be a space,  which the inhabitants  feel
emotionally attached to, a space of social security, quality of life and identity, in
other words a level of individual identification with the region, its community
and culture (a symbolic universum). The territory of the analysed city is a sphere
in which local, regional and global activities intermingle, multiply and comple-
ment, creating a global locality and a local “globality”.
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Bielsko-Biała. 
Ocena potencjału rozwoju przestrzennego miasta

Położenie miasta Bielska-Białej

Podregion  bielsko-bialski  to  część  regionu  śląsko-małopolskiego
w ramach europejskiego podziału terytorialnego NUTS. Stanowi waż-
ną część  województwa śląskiego, jego południowego pogranicza pol-
sko-słowacko-czeskiego. Znajduje się w jednym ze strategicznych pasm
rozwoju deglomerującej się funkcji konurbacji śląsko-krakowskiej w kie-
runku południowym. Bielsko-Biała jest więc miastem węzłowym strefy
transgranicznej i zostało określone jako jeden z centralnych ośrodków,
obszarów metropolitarnych wyznaczonych w planie województwa ślą-
skiego, bowiem przez podregion bielsko-bialski przebiega układ eks-
presowych dróg krajowych S-1 i S-69 o znaczeniu międzynarodowym
z rozrządem ruchu komunikacyjnego obu tras w Bielsku-Białej. 

Korytarze tych dróg wyznaczają kierunki aktywnego rozwoju. Wy-
stępuje silna tendencja do deglomeracji budownictwa mieszkaniowego
w  szczególności  o  charakterze  indywidualnym  i  rezydencjonalnym
z aglomeracji śląskiej w kierunku południowym. Powiązania komuni-
kacyjne i  funkcjonalne, przy integracji  terytorialnej krajów w warun-
kach Unii Europejskiej, aktywizują wyraźnie tereny pogranicza w za-
kresie różnych funkcji, w tym działalności gospodarczej i turystycznej. 



156 Stanisław Gawlas

Przewidywane pasma rozwoju, wzdłuż głównych ciągów komuni-
kacyjnych o charakterze międzynarodowym, rozpatrywać  trzeba prze-
strzennie w łącznych, zespolonych obszarach problemowych, bez sztucz-
nych granicznych podziałów. Łączenie się  państw w warunkach Unii
Europejskiej wpłynie na otwarcie się wspólnej przestrzeni urbanizacyjnej
i  powstanie zintegrowanych obszarów gospodarczych, środowiskowo-
-kulturowych oraz tworzenie jednolitych zasad ochrony przyrodniczo-
-krajobrazowej. Dogodne powiązania przestrzenne Bielska-Białej wyni-
kają z szczególnego położenia w regionie i strefie transgranicznej. Składa
się na to również sąsiedztwo ważnych ośrodków makroregionu: Kato-
wic,  Krakowa i  Bielska-Białej  w jego tzw.  trójkącie  miast  węzłowych
i Ostrawy, Žliny oraz Bielska-Białej w strefie transgranicznej. 

Unikalne jest położenie geograficzne miasta, w którym góry „zaglą-
dają” do domów jego mieszkańcom. W granicach administracyjnych
miasta znajduje się  część  Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego. Wokół miasta rozmieszczone są zbiorniki wodne w Go-
czałkowicach, Żywcu i Międzybrodziu, a jeden z najczystszych znajduje
się w Wapienicy u stóp Błatniej. Bielsko-Biała, centralny ośrodek ma-
kroregionu południowego województwa śląskiego, nazywany też stoli-
cą Podbeskidzia, łączy się górami z ciągiem miejscowości tzw. „pętli
beskidzkiej”, takimi jak Szczyrk, Wisła, Ustroń,  stanowiących miejsca
całorocznego wypoczynku o znaczeniu ogólnopolskim. Szczyrk, zespo-
lony przestrzennie poprzez Szyndzielnię i Klimczok z Bielskiem-Białą,
to ważne centrum sportów zimowych w Beskidach. 

Wszystkie te wybrane i wymienione wyżej aspekty położenia mias-
ta Bielska-Białej decydują o dużej jego atrakcyjności, zarówno dla jego
mieszkańców, jak i inwestorów i turystów, co znajduje stałe, wielolet-
nie potwierdzenie w dynamicznym rozwoju tego miasta.

Potencjał funkcjonalny miasta

Bielsko-Biała to miasto tradycji różnych kultur, ale także rozwoju
wielu funkcji. Stanowi ośrodek wielofunkcyjny, mający w regionie zna-
czenie lokalne i  ponadlokalne.  Wyróżnić  można następujące,  główne
funkcje regionalne miasta, wskazujące na jego obecną rolę i rangę oraz
na potencjalne kierunki dalszego rozwoju.
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Bielsko-Biała to miasto, które jest:
• węzłowe  dla  makroregionu  południowego  konurbacji  śląsko-kra-

kowskiej  (trójkąt  miast: Kraków-Katowice-Bielsko-Biała, przy wza-
jemnych odległościach około 100 km)

• miastem  strefy  transgranicznej  (pogranicza  polsko-czesko-słowac-
kiego i bliskości ośrodków nadgranicznych)

• miastem – stolicą Podbeskidzia, tj. południowej części województwa
śląskiego (terenów Beskidu Śląskiego i części Beskidu Żywieckiego);

• miastem  rozrządu  ruchu  tranzytowego  i  turystycznego  (rozrząd
dróg krajowych S-1 i S-69 o charakterze międzynarodowym w kie-
runku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim Europy)

• miastem-domem aglomeracji śląskiej (kierunek deglomeracji miesz-
kalnictwa, zależność praca-dom w relacjach do 100 km)

• miasto-ośrodek turystyczny regionu (zespolenie funkcjonalno-prze-
strzenne  ze  Szczyrkiem  i  powiązania  z  innymi  miejscowościami
w ramach tzw. „pętli beskidzkiej”)

• miasto, ośrodek targowy (targi turystyczne, budowlane, energetycz-
ne, giełda towarowa)

• miasto, ośrodek administracyjny i kulturalny obszaru metropolitar-
nego regionu południowego (powiatów makroregionu południowej
części województwa śląskiego)

• miasto, ważny ośrodek handlowo-usługowy województwa śląskie-
go  (silna  koncentracja funkcji  obejmująca znaczeniem i  zasięgiem
oddziaływania strefę transgraniczną)

• miasto, wzrastający ośrodek usług oświaty i rozwoju nauki
• miastem, jednym z ośrodków kultury beskidzkiej  (trzech powiatów:

bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego – tzw. Śląska „zielonego”).

Przesądzenia wynikające z położenia geograficznego, strategiczne-
go w regionie i  strefie transgranicznej,  pobliże dawnych przejść  gra-
nicznych decydują  o znaczeniu i  roli  Bielska-Białej  w makroregionie
południowym województwa śląskiego. Położenie w pobliżu trójstyku
granic trzech państw: Polski, Czech i Słowacji (tzw. „trzycatek” z dawny-
mi  przejściami granicznymi w Cieszynie-Boguszowicach, Zwardoniu-
-Korbielowie), decydowało – przed otwarciem ich w ramach integracji
Unii Europejskiej – o aktywności lokalnych społeczności i rozwoju go-
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spodarczym miasta oraz przyległych terenów, a także o roli  Bielska-
-Białej jako ośrodka ponadlokalnego.

Powiązania komunikacyjne

Ważne szlaki komunikacyjne o charakterze międzynarodowym, in-
tegrujące w trójkącie miast węzłowych regionu miasta Kraków, Kato-
wice,  Bielsko-Biała,  zapewniają  powiązania  z  siecią  dróg krajowych
oraz prowadzą Bramą Ostrawsko-Morawską, poprzez  Czadcę, Braty-
sławę,  Ostrawę,  Pragę  i  Wiedeń,  Budapeszt  na południowy wschód
i południowy zachód Europy. Bielsko-Biała to miasto, które od swojego
powstania wykorzystuje to dogodne położenie, systematycznie się cią-
gle rozwijając. Posiadając rozrząd dróg krajowych o charakterze mię-
dzynarodowym S-1 z S-69, jest miastem, które zapewniło sobie aż dzie-
więć  węzłów  komunikacyjnych  z  tymi  drogami.  Pozwala  to,  przy
wykształceniu dogodnych układów dróg serwisowych, na wykorzysta-
nie terenów stycznych do głównych ciągów komunikacyjnych dla ce-
lów inwestycyjnych, gospodarczych z zapewnieniem łatwej dostępno-
ści do tych terenów. Miasta takie jak Bielsko-Biała,  tj.  zlokalizowane
przy „rogatkach” ważnych dróg, mają wyjątkową szansę, szansę dyna-
micznego rozwoju. Układ dróg zewnętrznych miasta uzupełnia układ
wewnętrzny, składając się w całości na realizowany od lat model ko-
munikacyjny w mieście. Zasadniczą rolą dróg zewnętrznych jest prze-
noszenie ruchu samochodowego tranzytowego, natomiast układu we-
wnętrznego – ruchu międzydzielnicowego miasta. Układ zewnętrzny
Bielska-Białej, obwodowy to drogi krajowe S-1 i S-69 w projektowanym
ciągu obwodnicy wschodniej miasta od ulic Żywieckiej i Bystrzańskiej
do ulic Niepodległości i Monte Cassino.

Układ – ring wewnętrzny dla ruchu międzydzielnicowego miasta –
składa się zasadniczo ze zrealizowanego w ostatnich latach ciągu „tunelo-
wego”  ulic  Gen.  Andersa  i  Bora-Komorowskiego  z  dwupoziomowym
skrzyżowaniem na tzw. Hulance i łączy się z przebudowanym ciągiem
ulicy Żywieckiej. Mało miast w Polsce posiada tak nowoczesne rozwiąza-
nie z tzw. „zielonym” tunelem, ochraniającym istniejącą dzielnicę miesz-
kaniową. Świadczy to o dużym potencjale możliwości Bielska-Białej.
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Wizja rozwoju

Wizja rozwoju miasta Bielska-Białej zawarta jest w obowiązującym
„Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzen-
nego miasta” uchwalonym przez Radę Miejską w 1999 r. Mieści w so-
bie strefowanie różnych funkcji w mieście, wprowadza systemowe roz-
wiązania komunikacyjne dla realizowanego modelu wynikającego ze
studium komunikacyjnego miasta, wprowadza ochronę terenów syste-
mu ekologicznego miasta, a także cennych jego  zespołów przyrodni-
czo-krajobrazowych.

Wizja rozwoju miasta zawarta we wspomnianym „Studium” prze-
widuje  cztery główne strefy  funkcjonalno-przestrzenne:  strefę  miesz-
kalnictwa, strefę komercyjno-wytwórczą, strefę ograniczonego zainwesto-
wania  (podstokową)  i  strefę  środowiska  przyrodniczego.  Studium
komunikacyjne miasta zweryfikowane przez specjalistów z Austrii (Re-
gional Vienna Consulting) wprowadza – jak wyżej  napisano – układ
komunikacyjny  zewnętrzny,  poprzez  drogi  tranzytowe,  ekspresowe
tzw. obwodnice miasta (S-1, S-69) oraz układ dróg wewnętrznych mias-
ta, międzydzielnicowych i dzielnicowych.

Zarówno strefy funkcjonalne miasta jak i ww. model komunikacyjny
zawarte w „Studium” są dynamicznie realizowane w ramach cyklicznie
przyjmowanej przez Radę Miejską „Strategię rozwoju miasta”, wprowa-
dzaną w zakresie gospodarki przestrzennej do tegoż „Studium”.

Realizowana  wizja  rozwoju  miasta  przewiduje  również  ochronę
środowiska naturalnego. Zapewnia system ciągów ekologicznych, wy-
odrębnia zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obejmuje prawną ochroną
obszary parków krajobrazowych oraz innych cennych przyrodniczo te-
renów w mieście. W ostatnich dwóch latach podjęto aktualizację wizji
rozwoju miasta, poprzez stosowne zmiany wprowadzane do „Studium
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego mias-
ta” w celu dostosowania go do zmieniających się potrzeb. Potrzeby te
to konieczność uwzględnienia w wizji rozwoju miasta przesądzeń wyż-
szego  szczebla,  wynikających,  np.  z  opracowanego  w międzyczasie
„Planu  zagospodarowania  przestrzennego  Województwa  Śląskiego”
oraz  sukcesywnych  decyzji  samorządowych,  podejmowanych  przez
Kierownictwa Urzędu Miejskiego i Radę Miejską Bielska-Białej w ostat-
nich latach.
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Wizja  rozwoju  miasta  zawarta  w  „Studium”  i  w  konsekwencji
wprowadzana z wymogów prawa w zgodności ze „Studium” do pla-
nów  miejscowych  zagospodarowania  przestrzennego,  przyjmowana
jest  do  ww.  opracowań  z  uwzględnieniem  konsultacji  społecznych,
przeprowadzanych  w  trybie  wynikającym  z  obowiązującej  ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Procedura
ta przewiduje wyłożenie „Studium” i planów miejscowych do publicz-
nego wglądu, połączone z dyskusją publiczną i wykorzystaniem uwag
wnoszonych do tych opracowań.

Reasumując, miasto Bielsko-Biała posiada wizję rozwoju miasta kon-
sultowaną  szeroko społecznie, wpisaną w „Strategię  rozwoju” i prze-
strzennie w „Studium  uwarunkowańi kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Wizja ta z dużym powodzeniem jest realizowana od lat w Bielsku-
-Białej, o czym świadczy dynamika procesów rozwojowych w mieście.
Dynamikę tę najlepiej charakteryzują wspomniane już wcześniej wyso-
kie  wskaźniki  osiągane  przez  miasto  i  miejsca  w wielu  rankingach
ogólnopolskich miast w Polsce. Konsekwentna realizacja wizji zagos-
podarowania przestrzennego miasta w czterech wymienionych wyżej
strefach funkcjonalno-przestrzennych to szansa dalszego,  ukierunko-
wanego na wykorzystanie swoich możliwości rozwoju Bielska-Białej.
Hasła stref  to:  zapewnienie  rozwoju gospodarczego,  mieszkalnictwa,
zagospodarowania turystycznego oraz ochrony środowiska przyrodni-
czego. Bogactwem gminy jest posiadanie terenów, które pozwalają na
realizację ww. funkcji. Strefa komercyjno-wytwórcza, jak podkreślono
wcześniej, wyznaczona została z wykorzystaniem terenów przyległych
do głównych ciągów komunikacyjnych miasta z zapewnieniem syste-
mu dróg serwisowych dla obsługi tej strefy. Strefa mieszkalnictwa obej-
muje tereny dla zabudowy jedno i wielorodzinnej z uwzględnieniem
dużych rezerw terenowych o bardzo korzystnych warunkach fizjogra-
ficznych, gwarantujących ukierunkowany dalszy rozwój budownictwa.
Strefa ograniczonego zainwestowania ma wpisane silne preferencje dla
rozbudowy funkcji turystyki, wypoczynku i rekreacji. Ochrona przyro-
dy i  krajobrazu zabezpieczona jest w strefie środowiska naturalnego
miasta  wraz  z  wyznaczonym w niej  całym systemem ekologicznym
miasta. Nadrzędnym zamierzeniem w wypracowanej wizji miasta jest
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zapewnienie zrównoważonego rozwoju z jednoczesnym zachowaniem
racjonalnych proporcji między wzrostem poszczególnych funkcji miasta.

Podsumowanie oceny potencjału możliwości rozwoju
przestrzennego miasta

Przywołując  ponownie  wysokie  wskaźniki  miasta  Bielska-Białej
i czołowe lokaty w rankingach miast w Polsce, utrzymujące się na prze-
strzeni wielu lat,  zarówno w okresie przedwojennym jak i  powojen-
nym, stwierdzić trzeba, że bez względu na uwarunkowania systemowe
i polityczne bardzo duże są możliwości rozwojowe tego miasta. Wyni-
ka  to z  kilku podstawowych przesłanek.  Bardzo  dobrego  położenia,
w strefie  transgranicznej  i  regionie.  Bliskich  powiązań  z  ważnymi
ośrodkami  makroregionu;  Katowicami  i  Krakowem w tzw.  trójkącie
miast węzłowych strefy; Katowic, stolicy aglomeracji śląskiej, Krakowa
– kulturalnej stolicy regionu, Bielska-Białej stolicy Podbeskidzia.

Miasto Bielsko-Biała radzi sobie bardzo dobrze także ekonomicznie
w warunkach zmieniającej się transformacji społecznej, politycznej i go-
spodarczej.  To miasto posiada swoje kapitalne położenie o znaczeniu
strategicznym i geograficznym, które wykorzystuje się w różnych okre-
sach historycznych,  rozwijając mieszkalnictwo, przemysł,  usługi,  jak
i turystykę – z wykorzystaniem wspaniałego otoczenia krajobrazowego.

W Bielsku-Białej  doszło do powstania w ubiegłych latach pierw-
szych firm polonijnych w Polsce, a ich inkubatorem była dzielnica mia-
sta  Wapienica.  Szybko  przekształciły  się  kwartały  poprzemysłowe
z bardzo różnorodną  funkcją  śródmiejską.  Po upadku włókiennictwa
i przemysłu maszyn włókienniczych są obecnie wręcz podręcznikowe
przykładowe rozwiązania tych przekształceń, co zauważają specjaliści
w tej tematyce w swoich publikacjach1. Powstał kompleks komercyjno-
-wytwórczy, z wyznaczonymi terenami rozwoju gospodarczego mia-
sta, strefą ekonomiczną i parkiem technologicznym, koncentracją wiel-
kopowierzchniowego handlu w zaprogramowanych przestrzennie ob-

1 K. Gasidło, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Śląskiej. Architektura”, Gliwice 1998, z. 37; J. Gorgoń, K. Gasidło, Modelowe prze-
kształcenia  terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Program UNDP, UNCHS (Habitat),
Katowice 1999.
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szarach miasta, ciągach równoległych do dróg ekspresowych komuni-
kacyjnego  układu  zewnętrznego  miasta,  położonych  obrzeżnie  do
funkcji śródmiejskiej a w pasach uciążliwości tych dróg i rozrządu ru-
chu. Stopniowo aktywizuje się strefa podstokowa miasta,  w zakresie
funkcji tzw. obsługi turystycznej i wypoczynkowej. Rośnie baza hotelo-
wo-pensjonatowo-gastronomiczna. 

Bielsko-Biała to miasto skazane na sukces w dużym stopniu po-
przez  swoje doskonałe  położenie  w regionie  i  jako miasto węzłowe
strefy transgranicznej. Jest miastem bardzo ciekawym, wręcz z unikal-
nym położeniem geograficznym, gdzie góry znajdują się w sąsiedztwie
domów jego mieszkańców, a w pogodny dzień z polany Dębowca oglą-
da się lustro zapory w Goczałkowicach i wspaniałą panoramę miasta.
Na spacer pieszo można się wybrać na wycieczkę, grzyby i jagody. Wy-
prawy niedzielne prowadzą do zbiornika wodnego położonego u stóp
Błatniej  a  kolejka  na  Szyndzielnię  pozwala  odwiedzać  na  co  dzień
schroniska górskie lub podziwiać przepiękne widoki gór i miasta albo
zjechać  w zimie nartostradą  na nartach.  Prawie 200-tysięczne miasto
ma wszechstronne możliwości bliskiej rekreacji codziennej z różnorod-
nym wyborem form wypoczynku. Posiada niezwykle rozbudowane re-
zerwy wspaniałych fizjograficznie terenów dla potrzeb budownictwa
mieszkaniowego, przekraczające znacznie potrzeby tego miasta. Bielsko-
-Biała to miasto bogate, bogate przede wszystkim w położenie i otocze-
nie. Potencjału tego nie można zmarnować,  konsekwentnie realizując
wizję zrównoważonego rozwoju wpisaną w plany zagospodarowania
przestrzennego miasta. 
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Bielsko-Biała. Evaluation of the spatial potential of the city

A sub-region of Bielsko-Biała is  a part of Silesian/Lesser  Poland region
(Śląsk/Małopolska), according to the UE’s NUTS territorial division. It consti-
tutes an important part of the Silesian Voivodeship, namely its  southern Pol-
ish-Czech-Slovakian borderland. It is located in one of a strategic southbound
development stripes of a  de-centralising function of a Silesian/Kraków con-
urbation. Thus Bielsko-Biała is a main city of the trans-border area, and was
defined as one of the central,  metropolitan areas in the Silesian Voivodeship
maily because the main international routes S1 and S69 with the intersections in
Bielsko-Biała.    

The city of Bielsko-Biała proves to be quite successful in terms of economy
in the times of social, political and economical transformation. 

Its attractive geographical and strategic location has been used in different
historical periods through the development of housing estates,  industry, ser-
vices as well as tourism, which takes advantage of the city’s surrounding at-
tractive landscape. 
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Zabytkowe drewniane kościoły w Bielsku-Białej
i okolicach

Jednym  z  największych  walorów  katolickiej  diecezji  bielsko-ży-
wieckiej,  ustanowionej przez papieża Jana Pawła II bullą  Totuus Tuus
Poloniae  Populus z  25  marca  1992  r.,  jest  różnorodność  wynikająca
z przenikających się na jej terytorium a istniejących przez wiele stuleci
rozmaitych tradycji lokalnych1. Kościół na Podbeskidziu korzystał naj-
więcej i najdłużej z wpływów małopolskich i śląskich. W polu oddzia-
ływania obu tych silnych nurtów polskiej duchowości wytworzyło się
w miarę upływu czasu kilka odrębnych i wpływowych ośrodków, ta-
kich jak:  Kęty,  Andrychów, Oświęcim i Żywiec z jednej strony, oraz
Bielsko-Biała i Cieszyn z drugiej. Można powiedzieć, że młoda diecezja
bielsko-żywiecka  (licząca  w momencie pisania tego  tekstu niespełna
16 lat) jest bardzo bogata starą tradycją kościelną, która przez stulecia
skupiała w sobie najważniejsze wydarzenia historyczne, etniczne i kul-
turowe całego regionu. Potwierdzeniem tej prawdy są najstarsze świą-

1 Zob. T. Borutka,  Diecezja bielsko-żywiecka 1992–1997,  Bielsko-Biała 1997; J.  Kiedos,
Historia  diecezji bielsko-żywieckiej w 10-lecie jej istnienia,  „Bielsko-Żywieckie Studia Teolo-
giczne” 3(2002), s. 9–29.
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tynie  parafialne erygowane w XII i  XIII  wieku w takich miejscowo-
ściach, jak: Bestwina, Dankowice, Wieprz k. Andrychowa, Kęty, Poręba
Wielka, Simortadz, Cieszyn, Grojec, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka czy
Stare Bielsko2. Kilkadziesiąt innych parafii, wchodzących w skład obec-
nej diecezji bielsko-żywieckiej, powstało w okresie od XIV do XVII w.3

Jak wiadomo, pierwsze kościoły wznoszone w nowo powstałych para-
fiach miały konstrukcję  drewnianą,  dopiero później,  kiedy były zbyt
małe lub ulegały zniszczeniu, na ich miejscu wznoszono, nieraz wysił-
kiem całych pokoleń, większe i trwalsze świątynie murowane4. 

Nieocenionym bogactwem lokalnego Kościoła na Podbeskidziu jest
stosunkowo duża, bo sięgająca prawie trzydziestu obiektów, liczba za-
chowanych do naszych czasów drewnianych świątyń,  z  których naj-
starsze pochodzą z XVI i XVII wieku5. 

W niniejszym szkicu przedstawionych zostanie pięć  obiektów za-
bytkowej architektury sakralnej znajdujących się w Bielsku-Białej (koś-
ciół pw. św. Barbary z XVII w.) oraz w najbliższych okolicach tego mia-
sta – na południe od niego:  w Łodygowicach (kościół  pw.  Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z XVI w.) i Szczyrku (kościół pw.
św. Jakuba z XVIII w.); na północ: w Jawiszowicach (kościół pw. Św.
Marcina z XVII w.) i w kierunku zachodnim: w Bielowicku (kościół pw.
św. Wawrzyńca z XVIII w.)6.

2 W 2001 r. Bielskie Towarzystwo Filatelistyczne i Rejonowy Urząd Poczty w Biel-
sku-Białej we współpracy z Kurią Diecezjalną oraz Starostwem Powiatowym w Cieszynie
wypuściły w obieg dwie serie kart pocztowych pt.  Szlakiem drewnianego budownictwa sa-
kralnego w  Diecezji  Bielsko-Żywieckiej (cz.  I  kwiecień  2001 „Powiat  Bielski  –  Żywiecki”,
cz. II czerwiec 2001 „Powiat Cieszyński”). Na kartach tych umieszczono kolorowe repro-
dukcje zdjęć wszystkich wymienionych kościołów. 

3 Zob. Informator diecezji bielsko-żywieckiej 2000, red. ks. E. Burzyk, Bielsko-Biała 2000,
s. 423–425.

4 Zob. cenne opracowanie monograficzne R. Brykowskiego, M. Korneckiego, Drew-
niane kościoły w Małopolsce Południowej, Ossolineum 1984. Z tej książki zaczerpnąłem część
informacji o zabytkowych świątyniach w Łodygowicach i Jawiszowicach.

5 Dokładne dane na ten temat podaję w szkicu Najstarsze drewniane kościoły na Podbe-
skidziu (w diecezji bielsko-żywieckiej), „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” nr 8, 2007),
tam też  opisuję siedem najstarszych drewnianych świątyń  Podbeskidzia pochodzących
z XVI w.

6 Materiały, na podstawie których napisałem ten artykuł, znajdują się w archiwum
Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej,  gdzie zdeponowałem je w 2000 r. W latach 1999–2000
przygotowywałem publikację poświęconą wszystkim kościołom diecezji bielsko-żywiec-
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1. Kościół pw. św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, dzielnicy
Bielska-Białej7

Kościół pw. św. Barbary znajduje się przy ul. Cyprysowej w Miku-
szowicach Krakowskich, które od 1968 r. są dzielnicą Bielska-Białej. Do
kościoła dojść można żółtym szlakiem turystycznym „Najazdu szwedz-
kiego 1656” (początek na stacji PKP Bielsko-Biała Mikuszowice), który
prowadzi dalej przez wsie Wilkowice i Łodygowice aż do Żywca. Po
drugiej stronie doliny biegnie m.in. czerwony szlak turystyczny prowa-
dzący szczytami Beskidu Małego: Magurkę i Rogacz. Z centrum Biel-
ska-Białej można tutaj dojechać  autobusami miejskimi linii: 10, 12 (od
ul. Bystrzańskiej), nr 2 (od ul. Żywieckiej) lub 21 (pętla na ul. Ks. Jana
Kusia)8.

kiej. Odwiedziłem wówczas wszystkie parafie naszej diecezji. Książka ta, która miała się
najpierw ukazać w Roku Jubileuszowym 2000 a następnie w 2002 r. na 10-lecie diecezji
bielsko-żywieckiej, jak dotąd nie ujrzała światła dziennego. Na początku opisu każdego
kościoła podaję w przypisie publikacje źródłowe, z których korzystałem; dokładne opisy
rozmieszczenia  „zabytków  sztuki  sakralnej”  są  najczęściej  moje  (niewykluczone,  że
wskutek upływu czasu mogły nastąpić  pewne zmiany dotyczące wyposażenia  wnętrz
zabytkowych świątyń, co z góry pragnę zaznaczyć). 

7 Korzystałem z   następujących materiałów  źródłowych:  Katalog  zabytków  sztuki
w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie, red. J. Szablowski (1953); Ks. Antoni Kowalski, Za-
rys dziejów parafii Mikuszowice Krakowskie (1966); Ks. Jan Kuś,  Szkice z dziejów kościelnych
Bielska-Białej  (1984); Ks. Jan Kuś,  Mikuszowicki kościół św. Barbary w Bielsku-Białej (300 lat
istnienia)  (1987); J. Polak,  Przewodnik po Bielsku-Białej  (1992);  Jałmużnik z Mikuszowic (Pa-
mięci ks. doc. dra hab. Jana Kusia) (1993).

8 Na przełomie lat 80. i 90. XX w. Telewizja Katowice zrealizowała film o kościele św.
Barbary w Mikuszowicach według scenariusza Jerzego Kołodziejczyka. Film był emito-
wany w sierpniu i grudniu 1990 r.; znalazł się także na kasecie wideo pt. Najpiękniejsze ko-
ściółki drewniane Małopolski (1994). Autor filmu przypomniał w nim m.in. legendę związa-
ną  z  początkami obecnej  świątyni  mikuszowickiej:  „Pod koniec XVI w. i  w pierwszej
połowie XVII o kościółek wzniesiony w środku wsi, nad rzeką po stronie śląskiej, rywali-
zowali protestanci i katolicy. Obejmowali go we władanie to jedni, to drudzy. Przed spło-
nięciem w 1687 r. był  on w rękach katolików, którzy chcieli  go odbudować  w starym
miejscu, ale sprzeciwiali się temu stanowczo niemieccy protestanci i sprawę trzeba było
oddać do sądu. W noc poprzedzającą ostateczną rozprawę zerwała się gwałtowna burza,
która spowodowała powódź. Ta powódź niespodziewanie zmieniła koryto rzeki i miejsce
kościoła znalazło się nagle po stronie polskiej. Uznając to za interwencję Bożą, katolicy
rozpoczęli natychmiast budowę nowego kościoła. Ukończono go w r. 1690”. Piękno ko-
ściółka św. Barbary od lat  inspirowało  artystów. Bielski  poeta  Stanisław Gola  napisał
piękny wiersz  Kościół św. Barbary a malarz Julian Fałat, które ostatnie lata swego życia
spędził w pobliskiej Bystrej, namalował w 1913 r. obraz mikuszowickiej świątyni.
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Rys historyczny
Wieś Mikuszowice, która swą nazwę wzięła od zasadźcy i pierw-

szego sołtysa Mikołusza, powstała ok. 1300 r. w ramach kolonizacji rze-
ki Białej po spustoszeniu tutejszych ziem przez Tatarów. Pierwsza pi-
semna wzmianka pochodzi z aktu nadania przez księcia na Cieszynie
Mieszka III mieszczanom bielskim lasu zwanego Ziegenwald (Kozi Las
– obecnie Las Cygański na stokach Koziej Góry), położonego między
Kamienicą i Mikuszowicami. W XIV w., kiedy Biała stanowiła granicę
między Księstwem Cieszyńskim i Księstwem Oświęcimskim, Mikuszo-
wice uległy podziałowi, który historycznie i  geograficznie utrzymuje
się po dziś dzień. Po prawej stronie Białej rozciągają się Mikuszowice
Krakowskie, po lewej – Mikuszowice Śląskie. W tym czasie istniał we
wsi drewniany kościółek, który uległ zniszczeniu podczas wylewu Bia-
łej. Od 1457 r. Mikuszowice Krakowskie były wsią królewską i wcho-
dziły w skład dóbr sąsiedniego państwa łodygowickiego. Drugi kościół
mikuszowicki, wzniesiony w 1455 r. z drewna sosnowego przez cieślę
o nazwisku Mączka na zlecenie Maćka Konity (byłego rozbójnika, któ-
ry na podstawie glejtu królewskiego zakupił sołectwo), był przez krótki
czas ośrodkiem parafialnym, ale wkrótce stał się filią parafii w Łodygo-
wicach. W XVI i XVII w. przez Mikuszowice, podobnie jak i przez są-
siednie wioski i miasta, przetoczyła się fala reformacji. W Mikuszowi-
cach Śląskich panował luteranizm, zaś w Mikuszowicach Krakowskich
– kalwinizm, który przez długi czas był głównym wyznaniem na tere-
nie całego Księstwa Oświęcimskiego. W 1656 r. przez wsie Żywiecczyz-
ny przetoczyła się  nawałnica szwedzka9. Mikuszowice zostały wtedy
niemal doszczętnie spalone. Stary kościół,  który ok. 1615 r. na skutek

9 Koła historii wielokrotnie przetaczały się przez wieś Mikuszowice, ale niewątpli-
wie do najtragiczniejszych okresów należał najazd szwedzki na Polskę w połowie XVII
w., kiedy to na polecenie króla Jana Kazimierza, stacjonującego w październiku 1655 r.
w zamku żywieckim,  mieszkańcy okolicznych wiosek,  w tym Mikuszowic, stanęli  do
walki  zbrojnej  z  najeźdźcą.  Do  walnej  bitwy doszło w marcu 1656 r.  Wtedy to armia
szwedzka pod dowództwem generała-majora Jana Weiharda hr. Wrzesowicza zdobyła,
mimo dzielnego  oporu  polskich  „górali”, szańce mikuszowickie,  po  czym w okrutny
i krwawy sposób rozprawiła się z polskimi bojownikami. Wsie, które pomagały party-
zantom, doszczętnie ograbiono i spalono, wielu ludzi spłonęło żywcem. Straty, jakie po-
nieśli mieszkańcy Mikuszowic i Wilkowic, oszacowano na ponad 100 tys. złotych, sumę –
jak na owe czasy – ogromną.
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zabiegów kasztelana Piotra Warszyckiego powrócił do katolików, spło-
nął kilka lat później 7 kwietnia 1687 r. od uderzenia pioruna. Na jego
miejscu w 1690 r. mistrz ciesielski Piotr Piotrowski wzniósł na zlecenie
proboszcza łodygowickiego ks. Urbana Kupiszowskiego nową (trzecią
z kolei) świątynię z drewna modrzewiowego, która w prawie niezmie-
nionym kształcie przetrwała po dziś dzień. O mały włos w 1796 r. koś-
ciół św. Barbary przestałby istnieć, gdyż władze zaborcze wystawiły go
na licytację,  jako obiekt  zbędny.  Dzięki  ofiarności mieszkańców wsi,
którzy wykupili na własność starą świątynię za 50 reńskich, sto lat póź-
niej (w 1894 r.) dzięki zabiegom ówczesnego wójta Walentego Fijaka,
utworzono przy nim nową samodzielną placówkę parafialną w Miku-
szowicach Krakowskich na prawach ekspozytury. Stan taki utrzymy-
wał się aż do 1965 r., kiedy to arcybiskup metropolita krakowski Karol
Wojtyła dekretem z dnia 7 września tegoż roku erygował odrębną pa-
rafię mikuszowicką. Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks.
Antoni Kowalski. W latach 1994–1995 przeprowadzono kompleksowe
prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii kościelnej. 

Zabytki sztuki sakralnej
O pięknie zabytkowego kościoła św. Barbary pisał jej pierwszy pro-

boszcz, ks. Antoni Kowalski:

Kościół  mikuszowicki jest  typowym przykładem drewnianych koś-
ciółków konstrukcji zrębowo-słupowej, właściwym Małopolsce połud-
niowo-zachodniej oraz sąsiedniemu Śląskowi. Prostokątna nawa i przy-
legające do niej od wschodu prezbiterium o zamknięciu oktagonalnym
oraz zakrystia wzniesione są na zrąb, dzwonnica natomiast o ścianach
lekko nachylonych łącząca się z nawą od północy, ma konstrukcję słu-
pową.  Bogate w efekty  światłocieniowe  zgrupowanie mas,  strzeliste,
śmiało zakreślone linie dachów, mieniąca się różnymi odcieniami paty-
na  gontów,  pokrywających  dachy  i  ściany  kościoła,  łączą  się  razem
z otaczającym pejzażem w nader malowniczą całość.

Do najcenniejszych zabytków świątyni należą: pozłacana, wykona-
na z drewna lipowego piękna gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem (z 1420 r.), znajdująca się w lewym bocznym ołtarzu; bogata poli-
chromia barokowa z 1723 r. autorstwa bielskiego malarza Jana Mentila,
zdobiąca ściany boczne, sufit oraz parapet chóru muzycznego w koś-
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ciele, a przede wszystkim wierna kopia gotyckiego tryptyku ołtarzowe-
go  z  1470  r.,  zwanego  grunwaldzkim10.  W lewym bocznym ołtarzu
znajduje się drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zaliczana
do grupy śląskich Madonn Pięknych. Oprócz szaty i płaszcza Maryja
ma na sobie także welon sięgający do ramion. Majestatyczny wygląd
Madonny i Jezusa wzmagają  pozłacane atrybuty władzy królewskiej:
korony na głowach oraz berło w ręku Matki i jabłko w ręku Dzieciątka.
Barokowa polichromia tworzy cykl 8 scen z legendy o patronce miku-
szowickiej świątyni wypełniających 8 pól, które uzyskano przez zasto-
sowanie jońskich pilastrów (początek przy bocznym wejściu od strony
północnej kościoła): św. Barbara w wieku dziecięcym; przyszła święta
odrzucająca zabiegi zalotników;  chrzest;  odnalezienie kryjówki przez
ojca i ukaranie św. Barbary; chłosta jej wymierzona; Chrystus nawiedza
świętą Barbarę w więzieniu i koronuje ją; powtórne męczeństwo; ścię-
cie św. Barbary przez okrutnego ojca.  Całość  uzupełniona  jest  wizją
apoteozy świętej zdobiącą pułap nawy. Ponadto na ścianach w różnych
miejscach kościoła znajdują się inne sceny i wizerunki, m.in.: św. Jerzy
zabijający smoka, św. Trójca oraz św. Mikołaj. W pustych polach poja-
wiają  się motywy dekoracyjne w postaci liści akantu oraz girlandów
owocowych. Wszystkie malowidła uzupełnione są napisami utrzyma-
nymi w starej gwarze śląsko-małopolskiej i po łacinie. Pod względem
kolorystycznym polichromia utrzymana jest w tonach jasnych, pastelo-
wych, co nadaje malowidłom charakter starych gobelinów. (Podpis ma-
larza Mentila z widoczną wyraźnie datą wykonania dzieła znajduje się
na belce stropowej pod chórem).

Największą osobliwością kościoła św. Barbary jest jego gotycki oł-
tarz główny, tzw. „tryptyk mikuszowicki”11. Powstał on w XV w. naj-

10 Na jego głównym malowidle przedstawiona jest scena Rozesłania Apostołów, któ-
re to święto obchodzono uroczyście dnia 15 lipca w całej Polsce jako przypomnienie i po-
dziękowanie za zwycięstwo rycerstwa polskiego pod Grunwaldem w 1410 r.

11 O unikatowej wartości gotyckiego oryginału głównego ołtarza kościoła św. Barba-
ry pisał monografista świątyni mikuszowickiej ks. Jan Kuś: „Tryptyk mikuszowicki jest
tak wielkim dziełem, że musiał oddziałać i na innych artystów; np. nagrobna płyta Filipa
Buonaccorsiego Kallimacha, nauczyciela dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka, projek-
towana przez Wita Stwosza, a odlana w Norymberdze (obecnie znajdująca się w prezbi-
terium kościoła Dominikanów w Krakowie) ujęciem uczonego na tle wnętrza pracowni
przypomina wyobrażenie czterech Ojców Kościoła z bocznych skrzydeł tryptyku miku-
szowickiego. Tryptyk ten był zapewne pierwowzorem dla tejże płyty”.
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prawdopodobniej  w  Krakowie,  na  co  wskazuje  duże  podobieństwo
tego dzieła do znajdującego się na Wawelu ołtarza Świętej Trójcy. Skła-
da  się  z  trzech części:  obrazu  środkowego  i  dwóch  bocznych.  Ten
pierwszy przedstawia scenę „Rozesłania Apostołów” z postacią Chrys-
tusa  pośrodku,  przypominającą  wizerunek  Zmartwychwstałego  ze
słynnego i  znanego w średniowiecznej  Europie obrazu mistrza Trze-
bońskiego z 1380 r. Wokół Chrystusa zgrupowani są jego uczniowie.
Każdy z  nich trzyma w ręku rozwiniętą  wstęgę  z  wypisaną  nazwą
miejsca, do którego ma się udać w celu pełnienia misji apostolskiej. Na
skrzydłach bocznych znajdują się dwa obrazy dwustronne. Na awersie
lewego skrzydła – postać św. Grzegorza na tle pracowni, na dole – św.
Hieronim. Na awersie skrzydła prawego – św. Augustyn, a poniżej św.
Ambroży. Obydwa obrazy dolne są obcięte w połowie, co spowodowa-
ne było zapewne przystosowaniem całości do warunków niewielkiej
świątyni mikuszowickiej.  Na rewersach odpowiednio – po lewej: Po-
wołanie św. św. Piotra i Andrzeja oraz Wizja św. Jana na wyspie Pat-
mos; po prawej: Ucieczka św. Pawła z Damaszku i Nawrócenie pod-
skarbiego królowej Kandaki przez św. Filipa. 

To, w jaki sposób i kiedy to wybitne dzieło trafiło do kościoła w Mi-
kuszowicach,  po dziś  dzień  pozostaje zagadką.  Przypuszczalnie zna-
lazło się w nim w poł. XIX w. Przed II wojną światową, w 1935 r. ołtarz
trafił do Krakowa jako depozyt Muzeum Narodowego. Po wieloletnich
staraniach wierna kopia tryptyku powróciła w 1987 r. do Mikuszowic.
Do tego czasu w ołtarzu głównym znajdował się barokowy obraz św.
Barbary Uśmiechniętej  –  patronki  parafii,  który znajduje  się  obecnie
w prawym bocznym ołtarzu.

Ponadto na uwagę zasługują: barokowe obrazy św. św. Katarzyny,
Wojciecha i Stanisława w ołtarzach bocznych, pozłacane rokokowe ta-
bernakulum z kościoła w Wilkowicach, barokowe rzeźby ołtarzowe św.
Jana Ewangelisty i św. Łukasza z 2. poł. XVIII w., które niegdyś znajdo-
wały się w kościele ewangelickim w Bielsku, XVIII-wieczna duża  kro-
pielnica kamienna w kształcie wazonu (w kruchcie) oraz kuty kociołek
na wodę święconą (w sobotach przy zakrystii). 

Kościół jest orientowany, otoczony zamkniętymi (od 1885 r.) sobo-
tami (wiernym udostępnia się tylko część północną od strony bocznego
wejścia i zakrystii) i drewnianym ogrodzeniem z belek wiązanych na
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zrąb, z dwiema bramkami sprzed 1748 r. Nad wejściem bocznym we
wnęce znajduje się obraz św. Barbary z charakterystycznymi atrybuta-
mi ikonograficznymi:  wieżą,  w której była więziona przez ojca,  oraz
mieczem, którym została ścięta. Drewniana, masywna wieża wzniesio-
na została w 1851 r. i podwyższona w 1870 r. Od strony wschodniej do
kościoła przylega stary cmentarz z połowy XVIII w., na którym znajdu-
je się kamienny krucyfiks oraz kilka nagrobków polskich rodzin szla-
checkich,  m.in.  Międzybrodzkich (ich płyty  nagrobne  położono  pod
drewnianym ogrodzeniem). W pobliżu świątyni, przy ul. Cyprysowej
stoją: kamienna figura przydrożna z 1846 r. – Chrystus Nazareński na
słupie (przy cmentarzu) oraz polichromowany i pozłacany krzyż  ka-
mienny  fundacji  Michała  Międzybrodzkiego  i  jego  żony  Marianny
z 1874 r. Ponadto w ogródku przykościelnym znajduje się współczesna
drewniana kaplica Matki Boskiej Różańcowej, przy której odprawiane
są nabożeństwa majowe, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia urzą-
dza się stajenkę betlejemską.

2. Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Łodygowicach12

Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza znajdu-
je  się  w centrum starych Łodygowic,  na  niewielkim  zadrzewionym
wzniesieniu zamykającym od wschodu pl. Wolności. Obok przechodzi
zielony szlak turystyczny prowadzący przez Bierną do Czernichowa.
Z miejsca, w którym znajduje się kościół, rozpościera się panorama Bes-
kidu Żywieckiego13. 

12 Korzystałem z następujących pozycji źródłowych: J. Komoniecki, Dziejopis żywiec-
ki;  Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo krakowskie. Powiat żywiecki,  red. J.  Sza-
blowski (1953); Z dziejów kościoła parafialnego w Łodygowicach (materiały archiwalne Kurii
Biskupiej); R. Talik, M. Seweryn, Gmina Łodygowice (broszura, 1995); A. Kasprzykowski,
Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, „Bielsko-Żywiecki
Gość Niedzielny” 26(1997).

13 Warto wiedzieć,  że kościół  pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Łodygowicach, będąc znakomitym przykładem dawnej  śląsko-małopolskiej architek-
tury sakralnej, jest obecnie największą drewnianą świątynią na całej Żywiecczyźnie.
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Rys historyczny
Dzieje parafii łodygowickiej, erygowanej w 1373 r., oraz jej kościo-

łów (pierwszy pw. św. Stanisława, wzniesiony w 2 poł. XIII w., drugi
zachowany do naszych czasów z pocz. XVII w. i rozbudowany w na-
stępnych stuleciach) – przeplatały się  z  burzliwą  historią  samej  wsi
Łodygowice, lokowanej  na prawie magdeburskim w poł.  XIII  w. Po-
czątkowo była to osada książęca, która przeszła na pocz. XIV w. w po-
siadanie zakonu cystersów (opat zakonu, Wilk, był założycielem poblis-
kich  Wilkowic),  których  klasztor  znajdował  się  w  Rudach  koło
Raciborza. Stan taki utrzymywał się do końca XVI w. Miejscowa lud-
ność zajmowała się uprawą roli, a także wyrobem mioteł brzozowych
i wypalaniem potaży (węgla drzewnego). Założycielem wsi był sołtys
Ludwik Lisko. Jednak według miejscowego podania nazwa „Łodygo-
wice” wywodzi się od lnu, z którego miejscowe kobiety przędły nici
i tkały płótno14. 

W 1548 r. pan na całej Żywiecczyźnie Jan Komorowski wykupił Ło-
dygowice wraz z okolicznymi terenami od niejakiego Michała Węgo-
rzewskiego. W 1608 r. doszło do podziału dziedzicznych dóbr Komo-
rowskich na trzy „państwa”: Suskie, Ślemieńskie i Żywieckie. W tym
ostatnim znajdowały się Łodygowice i Pietrzykowice. W 1618 r. utrac-
jusz i hulaka Mikołaj Komorowski sprzedał wieś swemu dworzanino-
wi Krzysztofowi Rorowskiemu, co dało początek odrębnemu Państwu
Łodygowickiemu, w skład którego wchodziły następujące osady: Bier-
na, Glemieniec, Huciska, Rybarzowice, Buczkowice, Szczyrk, Godzisz-
ka, Wilkowice, Mikuszowice i Bystra. Państwo Łodygowickie graniczy-

14 Genezę legendarnych początków Łodygowic wyraziła w pięknych wersach ludo-
wa poetka Helena Zając w utworze Moja wieś:

W okolicy rzeki kobiety len uprawiały,
A..., że czasu na pielenie go nie żałowały.
Len pięknie i gęsto na zagonie wschodził,
W grube, mocne łodygi, zawsze im obrodził.
Kobiety snopy lnu w Żylicy moczyły,
A... potem na przęślicach mocne nistki snuły.
Na krosnach tkały płótna szare, lniane,
Na zgrzebne koszule, pościel i ubranie.
Od łodyg tych lnu – Łodygowice wołano,
I tak naszą wioskę tym mianem nazwano.
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ło w owych czasach z Państwem Bielskim, Żywieckim, Księstwem Cie-
szyńskim oraz Śląskiem. W 1629 r. nowy właściciel Łodygowic, książę
Jerzy Zbaraski, faworyt króla polskiego Zygmunta III, rozpoczął wzno-
szenie murowanego dworu, który zachował się do naszych czasów. Bu-
dowę  zamku zakończył  w 1673 r.  Stanisław Warszycki,  otaczając go
murem,  fosami  i  wałem  oraz  tworząc  ziemne  fortyfikacje  obronne.
Z tego samego okresu pochodzi, zachowany do naszych czasów, drew-
niany kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Ta-
deusza. Wzniesiony w latach 1631–1634 z inicjatywy ówczesnego pro-
boszcza ks. Stanisława Kaszkowica, został poświęcony 8 maja 1636 r.
przez ks. biskupa Tomasza Oborskiego. O łodygowickim kościele tak
pisał Jędrzej Komoniecki w Dziejopisie Żywieckim: 

Kościół  farny  łodygowicki  Świętych  Szymona  i  Judy  Apostołów
i Świętego Stanisława Męczennika stoi  w miejscu,  gdzie był  naprzód
mały kościółek pod kommendą kościoła żywieckiego zostający, żadnego
plebana nie mając, tylko sami kommendarze go obsługiwali. I za księ-
dza Bartłomieja Kapkowicza, kommendarza w 1629 r. był ustanowion...
Roku zaś 1636, die 8 Maii in festo sancti Stanislai ten kościół nowy po
postawieniu go trzeciego roku poświęcony jest od Jego Mości księdza
Tomasza Oborskiego,  biskupa laodyckiego a  suffragana krajkowskie-
go...  Ten kościół  pomalowany roku 1637, od którego dano malarzowi
złotych 70.  Dzwon zaś  wielki tegoż  roku 1637 przelano, który się był
rozbił... Jego Mość pan Stanisław Warszycki, wojewoda mazowiecki ku-
pił do tego kościoła z piniędzy prowentowych pańskich monstrancyją
od ojców skałecznych z Kazimierza... o której powiadano, że onę święty
Stanisław w processyjach nosił za życia swego, a ta dla starości połama-
ła się. Którą dał ksiądz Urban Stanisław Kupiszewski, pleban tameczny
przerobić,  jako teraz jest,  Piotrowi  Mentllowi,  złotnikowi bielskiemu,
roku 1702... Tenże kościół, gdy w chórze przednim ciasno dla ludu było
dla wielkiego ołtarza, onże Jego Mość ksiądz Urban Kupiszewski, dzie-
kan żywiecki i pleban łodygowicki rozebrać kazał, a nowy przestrzeń-
szy, umknąwszy wielkiego ołtarza mensy, zbudował roku 1687, a Jakub
Świreczek z Rybarzowic  dał  go zmalować.  Bożą  Mękę  zas  kamienną
przed kościołem tymże Maciej i Mikołaj Jakubcowie z Biernej kosztem
swoim roku 1663 dali wystawić.

Kościół  jest  orientowany,  prawie  w  całości  konstrukcji  zrębowej
i otoczony sobotami (obecnie udostępnianych wiernym tylko w części
północno-wschodniej). Do świątyni prowadzi 56 kamiennych schodów,
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wykonanych w 1845 r. przez Jana Kanika.  W 2 poł.  XVII i  XVIII w.
świątynia została rozbudowana (powiększeno wówczas nawę i prezbi-
terium i dobudowano boczne kaplice). W 1797 r. wzniesiono drewnianą
wieżę z nadwieszoną izbicą, przykrytą cebulastym hełmem z latarnią. 

Zabytki sztuki sakralnej
W świątyni łodygowickiej zachowało się wiele cennych zabytków

sztuki sakralnej  z okresu późnego baroku.  Jednym z najciekawszych
jest drewniany, pozłacany ołtarz główny z krucyfiksem, figurami Matki
Boskiej i św. Jana Ewangelisty oraz posągami Adama i Dawida. Uwagę
zwracają ponadto ołtarze boczne z ciekawymi obrazami: Hołd Trzech
Króli (poł. XVII w.), Św. Stanisław oraz Śmierć św. Józefa (namalowany
przez  Antoniego  Krzystkiewicza  w 1841  r.).  W ołtarzu ustawionym
w Ogrójcu, znajdującym się za prezbiterium, zobaczyć można baroko-
wą figurą Chrystusa Frasobliwego oraz kilka innych barokowych obra-
zów: Ecce Homo, Matka Boska Bolesna, Matka Boska Częstochowska,
Św. Antoni Padewski, Św. Barbara oraz kolejne dzieło Krzystkiewicza –
Biczowanie Chrystusa (z 1833 r.). Do cennych zabytków należą także:
malowidła stacji Męki Pańskiej z 1840 r., barokowe konfesjonały, roko-
kowe tabernakulum,  drewniana  chrzcielnica,  stojąca  w prezbiterium
oraz  dwie  barokowe  kamienne  kropielnice  stojące  przed  wejściem
głównym do świątyni.

3. Kościół pw. św. Jakuba w Szczyrku15

Kościół pw. św. Jakuba znajduje się przy głównej drodze prowa-
dzącej z Bielska do Szczyrku, usytuowany na niewielkim wzniesieniu,
na które prowadzi kilkadziesiąt kamiennych schodów. Świątynię ota-
czają stare lipy. 

15 Korzystałem  z  następujących  materiałów  źródłowych:  Katalog  zabytków  sztuki
w Polsce. Województwo krakowskie. Powiat bialski, red. J. Szablowski (1953);  Historia parafii
rzymsko-katolickiej w Szczyrku, oprac. ks. Michał Dyduch (1966); T. M. Na Górce – u Szczyr-
kowskiej Pani, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 17(1994); A. Świeży, 100 lat pielgrzymo-
wania na Górkę, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny” 20(1994); Ks. J. M. Pędziwiatr, Kapli-
ca Czarnej Madonny, „Żródło Diecezji Bielsko-Żywieckiej” 32(1999).
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Rys historyczny
Szczyrk, będący od lat 20. XX w. jedną z najpopularniejszych gór-

skich miejscowości wypoczynkowych w Polsce południowej, położony
jest w wąskiej  dolinie potoku Żylica, dopływu Soły. Z obydwu stron
miejscowość  otaczają  szczyty Beskidu Śląskiego:  Malinowa, Rysowa-
niec, Kotarz, Klimczok, Skalite, Skrzyczne, Malinowska Skała.

Aż do 1797 r. miejscowa ludność należała do parafii w Łodygowi-
cach, która została erygowana w 1629 r. Pod koniec XVIII w. tutejsza
placówka duszpasterska usamodzielniła się,  uzyskując status kapela-
nii16. Stary kościół pw. św. Jakuba, który jako wspaniały zabytek drew-
nianej  architektury sakralnej  zachował  się  w niemal  niezmienionym
kształcie do naszych czasów, wybudowano w latach 1797–1800. Świą-
tynia jest orientowana, prawie w całości konstrukcji zrębowej, z góry
obita gontem,  który w 1935 r. pokryto eternitem, a na wieży blachą.
W 1935 r. nastąpiła rozbudowa nawy w kierunku zachodnim. Wokół
znajduje się  ogrodzenie z belek wiązanych na zrąb, z dwiema czworo-
bocznymi bramkami na słup. (W jednej z nich, od strony wschodniej,
znajduje się tablica z podstawowymi informacjami nt. historii kościoła).

16 Do parafii św. Jakuba w Szczyrku należy obecnie także kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, poświęcony w 1952 r., zwany popularnie sanktuarium „Na
Górce”, którym od lat opiekują  się księża Salezjanie. Sanktuarium „Na Górce” znajduje
się w miejscu, gdzie ponad sto lat temu, przez kilka miesięcy roku 1894 dwunastoletniej
Juliannie Pezda oraz innym osobom ukazywała się Matka Boża. Rok później powstała tu
pierwsza drewniana kaplica, do której ciągnęły rzesze pielgrzymów z okolicznych wio-
sek i przysiółków. W pierwszych latach po objawieniu Michał Nowak z Ustronia ufundo-
wał obraz Matko Bożej Częstochowskiej, który zawieszono na pniu buka, na tle którego
ukazywała się Maryja. W 1912 r. rozpoczęto budowę kamiennej świątyni, którą w 1938 r.
zamierzali  rozbudować  przybyli  do Szczyrku  salezjanie. Rozpoczęte prace  budowlane
przerwała wojna. Po jej zakończeniu przez wiele lat trwały prace przy wznoszeniu oka-
załej  świątyni  poświęconej Pani Szczyrkowskiej.  W ołtarzu głównym kościoła znajduje
się słynący cudami obraz Matki  Boskiej  Szczyrkowskiej,  namalowany według wskazó-
wek Julianny Pezda przez Stefana Justa z Łodzi. W najbliższym otoczeniu kościoła znaj-
duje się kaplica Objawienia  Matki  Bożej z zachowanym konarem buka, na tle którego
Maryja ukazała się 25 lipca 1894 r. 12-letniej Juliannie. Nieco dalej, w lesie, klerycy sale-
zjańscy wznieśli  w 1940 r.  grotę  poświęconą  Matce Boskiej  Szczyrkowskiej.  Tuż  obok
znajduje się źródełko z cudowną wodą, która miała wypłynąć w tym miejscu na potwier-
dzenie prawdziwości objawień. Każdego dnia można spotkać w tym miejscu modlących
się pielgrzymów i turystów, wędrujących niebieskim szlakiem z Klimczoka do Szczyrku.
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Zabytki sztuki sakralnej
W drewnianym kościele św. Jakuba zachowało się wiele cennych

zabytków sztuki sakralnej, z których większość pochodzi ze zlikwido-
wanego klasztoru Norbertanów w Nowym Sączu. Do najcenniejszych
należą:  drewniany ołtarz główny z figurą  św. Jakuba w środku oraz
statuami św. Piotra i św. Stanisława Kostki po bokach; ołtarz boczny
(po stronie lewej) Serca Pana Jezusa, z gipsową figurą Chrystusa, oraz
ołtarz boczny (po stronie prawej) z XVII-wiecznym obrazem przedsta-
wiającym postać św. Jana Nepomucena. Godna uwagi jest także późno-
barokowa,  drewniana  ambona  z  postaciami  czterech  Ewangelistów
i ich ikonograficznymi atrybutami oraz płaskorzeźbą  św. Ambrożego
z płonącym sercem w ręku, na zaplecku, pod baldachimem. Ciekawa
jest  też  kamienna  chrzcielnica  o  kształcie  kielichowym (w  prezbite-
rium). Godne podziwu są również XIX-wieczne obrazy stacji Męki Pań-
skiej, malowane na płótnie. Ponadto we wnętrzu świątyni uwagę zwra-
ca współczesna polichromia pokrywająca ściany prezbiterium i starszej
części nawy głównej,  z  wizerunkami  Świętych Pańskich,  Apostołów
i Doktorów Kościoła. W przedsionku od strony północnej wisi barwna
litografia wykonana w drukarni w Wiedniu w 1868 r., przedstawiająca
popularny w średniowieczu alegoryczny motyw danse macabre („taniec
śmierci”).  Jest  to wierna  (choć  pomniejszona)  kopia  znanego  obrazu
z kościoła Bernardynów w Krakowie.

Na  zewnątrz  kościoła  zachowały  się  trzy  kamienne  kropielnice
z ok.  1800  r.  oraz  rokokowy  drewniany  krucyfiks,  wiszący  na  ze-
wnętrznej ścianie apsydy. Dzwon w wieży kościoła pochodzi z 1691 r.
Tuż  przy kościele  znajduje się  drewniany Dom Katechetyczny z ka-
miennym ołtarzem polowym na zewnątrz, w którym stoi figura Matki
Boskiej.  Nieopodal  –  tablica  pamiątkowa ku czci ks.  biskupa  Józefa
Marka, sufragana wrocławskiego,  urodzonego w 1932 r. w Szczyrku
i zmarłego w 1978 r. we Wrocławiu. Od strony zachodniej, przy drew-
nianym ogrodzeniu, zachował się kamienny grobowiec ks. Jana Strzał-
kowskiego,  który pracował  w Szczyrku w latach 1919–1830.  Założył
szkółkę  zimową,  w której  organista  uczył  czytać  i  pisać  miejscową
dziatwę, a on katechizował. 

Przy głównej drodze prowadzącej przez Szczyrk zachowały się do
naszych  czasów  dwie  murowane  kaplice  z  lat  1829–1830.  Pierwsza
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znajduje się niedaleko kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
(w budowie), a druga w pobliżu mostku na Żylicy i  starej drogi do
Buczkowic. 

4. Kościół pw. św. Marcina w Jawiszowicach17

Zabytkowy  kościół  pw.  św.  Marcina  znajduje  się  na  niewielkim
wzniesieniu w centrum Jawiszowic,  niedaleko głównej  drogi prowa-
dzącej z Wilamowic do Oświęcimia. 

Rys historyczny
Najstarsza  wzmianka  historyczna o  pierwszym kościele parafial-

nym w Jawiszowicach pochodzi z 1325 r. Wieś, zwana początkowo Ja-
juszowice (od imienia  księcia  Janusza),  wchodziła  w skład Księstwa
Oświęcimskiego. Ok. 1511 r. na miejscu starej świątyni stanęła nowa,
również drewniana, której patronem był św. Marcin, biskup Tours, bar-
dzo  popularny w średniowiecznej  Europie,  czczony jako odnowiciel
życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami Ewangelii:

Marcinie, równy Apostołom,
Dopomóż nam w sławieniu Boga,
I ty, co żyć lub umrzeć pragniesz
Dla dobra uczniów, wejrzyj na nas.

I teraz powtórz dawne czyny:
Napełnij światłem przełożonych,
Pomnażaj wszędzie cześć Kościoła,
Szatańskie oddal omamienia.

O ty, co władzę masz nad piekłem,
Tonących w grzechu dobądź z głębi;
Jak płaszcz dzieliłeś dla biednego,

17 Korzystałem z następujących opracowań źródłowych:  Kilka szczegółów z istnienia
parafii, oprac. ks. H. Kiecoń (1982); Ks. St. Dadak, 300 lat kościoła św. Marcina w Jawiszowi-
cach (1990); M.B., Trzy wieki świątyni w Jawiszowicach, „Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny”
28(1992); A. Świeży, Kościół pw. św. Marcina w Jawiszowicach, „Bielsko-Żywiecki Gość Nie-
dzielny” 23(1997).
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Tak okryj nas sprawiedliwością.

Przypomnij sobie własną chwałę,
Przez którą byłeś wyróżniony,
I wspomóż teraz miłościwie
Pasterzy poczet znamienity.

Jednego Boga w Trójcy Świętej
Z Marcinem razem wyznajemy,
A on niech taką wiarę zawsze
Przykładem swoim w nas umacnia. Amen.
(Hymn do św. Marcina z Jutrzni)

Obecny zabytkowy kościół  w swej  najstarszej  części  zbudowany
został ok. 1692 r., kiedy poprzednia świątynia spłonęła podczas pożaru.
Z zachowanych dokumentów archiwalnych wiadomo,  że wizytujący
parafię jawiszowicką w 1747 r. biskup krakowski Andrzej Załuski był
pełen zachwytu dla tutejszego kościoła: 

We wsi jest kościół  parafialny, drewniany, o wytwornym kształcie,
zbudowany około roku 1687, jeszcze nie konsekrowany,  zachowujący
patrona  poprzedniej  świątyni  –  św.  Marcina,  biskupa  i  wyznawcę...
Wnętrze utrzymane jest w jak najlepszym porządku i czystości, dosko-
nale przyozdobione... 

W XIX w. a latach 1821–1886 Jawiszowice należały do diecezji tar-
nowskiej.  Na początku XX w. za kadencji  ks.  proboszcza Jana Krze-
szowskiego przeprowadzono remont kościoła, natomiast w 1922 r., kie-
dy gospodarzem parafii jawiszowickiej był ks. dr Andrzej Mytkowicz,
nastąpiła  rozbudowa świątyni.  Przedłużono  wówczas  nawę  główną
w kierunku zachodnim. Dwa lata później artysta malarz z Oświęcimia,
Adam Giebułtowski pokrył ściany wewnętrzne nową polichromią. Ko-
lejny remont kościoła miał miejsce w 1930 r., dzięki staraniom ks. pro-
boszcza Antoniego Sznajdrowicza. Z tego okresu pochodzi m.in. nowy
obraz  Przemienienia  Pańskiego,  ufundowany przez  Marcina  Fajfera,
dwa witraże z wizerunkami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepo-
kalanego Serca Maryi Panny, a także figura Najświętszego Serca Pana
Jezusa,  stojącą  obok bocznego  wejścia świątyni.  W latach 1938–1939
wybudowano nową plebanię. 
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Podczas drugiej  wojny światowej kościół został poważnie uszko-
dzony, a jego wnętrze ograbione. Po 1945 r. staraniem wszystkich para-
fian świątynię wyremontowano, a w 1953 r. Marian Konarski z Krze-
szowic  i  Antoni  Rezik  z  Jawiszowic  odnowili  pięknie  polichromię
kościoła18.  15 kwietnia 1968 r.  nieznany sprawca  próbował  podłożyć
ogień w świątyni, do tragedii jednak nie doszło. Uratowanie domu Bo-
żego parafianie przypisywali opiece Matki Bożej Częstochowskiej, któ-
rej  wizerunek  znajdował  się  od  tej  strony,  gdzie  zaczął  się  pożar.
W 1969 r. na terenie parafii św. Marcina zawiązał się Komitet Budowy
(nowego) kościoła parafialnego  Wielkim wydarzeniem w życiu tutej-
szej wspólnoty parafialnej była wizytacja ks. kardynała Karola Wojtyły,
metropolity krakowskiego, przeprowadzona w dniach 21–24 września
1973 r. W 1983 r., już po powstaniu nowej parafii na terenie Jawiszowic,
staraniem nowego proboszcza ks. Henryka Kieconia przystąpiono do
gruntownej renowacji zabytkowego kościółka: odrestaurowano polichro-
mię,  ołtarz główny,  pokryto dach blachą  miedzianą.  W dniu 18 paź-
dziernika 1992 r.  jawiszowicka wspólnota parafialna obchodziła uro-
czystość 300-lecia istnienia swojego kościoła19. 

Zabytki sztuki sakralnej
We wnętrzu kościoła pw. św. Marcina znajduje się  kilka cennych

zabytków  sztuki  sakralnej20.  W  prezbiterium  uwagę  zwraca  ołtarz

18 W 1955 r. przez dwa miesiące pracował w jawiszowickiej parafii jako neoprezbiter
ks. Józef Tischner, znany filozof chrześcijański, autor m.in. Etyki solidarności, Filozofii dra-
matu i Myślenia według wartości.

19 Z Jawiszowic pochodzi ks. prałat Stanisław Dadak, pełniący obecnie urząd Kanc-
lerza Kurii Biskupiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W 1990 r. ukazała się książka jego au-
torstwa 300 lat kościoła św. Marcina w Jawiszowicach. Jest to rzetelnie i interesująco napisa-
ny zarys dziejów rodzinnej parafii.

20 Jednym z najcenniejszych zabytków sztuki  sakralnej  w kościele  jawiszowickim
przez wiele lat była gotycka figura Matki Bożej, która wcześniej znajdowała się w kaplicy
przydrożnej w Jawiszowicach Jaźniku. W 1875 r. Jawiszowicka Pietá po raz pierwszy zo-
stała gruntownie odnowiona. W grudniu 1996 r. figurę przeniesiono do pobliskiego ko-
ścioła pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach na Os. Brzeszcze, gdzie otoczona jest
czcią  wiernych. Warto wiedzieć,  że od 1997 r. kościół  parafialny w Jawiszowicach-Os.
Brzeszcze stał się drugim, po sanktuarium w Hałcnowie, ośrodkiem kultu Matki Bożej
Bolesnej  w  diecezji  bielsko-żywieckiej.  Potwierdzeniem  tego  faktu  było  poświęcenie
przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego metalowego nimbu, wykonanego według projek-
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główny z ok. 1700 r. (wielokrotnie odnawiany), z obrazami Matki Bożej
Jawiszowickiej,  nieznanego  autora,  wykonanym  prawdopodobnie
w XIX w., oraz wizerunkiem św. Marcina, patrona parafii (wierna ko-
pia dawnego malowidła). Ponadto w ołtarzu tym znajdują się: płasko-
rzeźba  bł.  Salomei,  z  1876  r.,  obraz  ze  sceną  Wniebowzięcia  NMP
(w zwieńczeniu)  oraz  rzeźbione  figury  Świętych  Apostołów  Piotra
i Pawła (po obu stronach obrazu), a także św. Wojciecha i św. Stani-
sława, przy wejściach za ołtarz. W prezbiterium znajdują się ponadto:
XIX-wieczna chrzcielnica, ławki kolatorskie (stalle) z XVIII w., ambona
w stylu rokokowym, z 1896 r., a także XIX-wieczny rzeźbiony konfesjo-
nał.  Na  łuku  tęczy umieszczono  XVII-wieczny  barokowy krucyfiks,
z posągami Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny.
W świątyni są dwa ołtarze boczne: Przemienienia Pańskiego (po prawej
stronie  nawy)  i  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  (po  lewej  stronie
nawy). Pierwszy z nich wykonany został w 1895 r. (odnowiony grun-
townie w 1988 r.) i posiada obraz ze sceną na Górze Tabor, z 1930 r.,
a także wizerunki Niepokalanego Poczęcia NMP i Pana Jezusa w cier-
niowej koronie. Po obu stronach ołtarza stoją drewniane figury św. Jó-
zefa i św. Antoniego, a powyżej – św. Franciszka z Asyżu, wszystkie
wykonane prawdopodobnie  ok.  1895 r.  W drugim ołtarzu bocznym,
wybudowanym w 1877 r. (odnowiony gruntownie w 1988 r.), znajduje
się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1876 r. – dzieło znanego
malarza słowackiego Piotra Bohuna (na plebanii przechowywany jest
także portret Piusa IX tegoż artysty), a także wizerunki: św. Barbary
(z fundacji górników w 1929 r.), Matki Bożej Różańcowej i Niepokala-
nego Serca NMP. Po obu stronach obrazu stoją figury św. Dominika
i św. Katarzyny ze  Sieny.  Na  uwagę  zasługują  ponadto  stacje  Drogi
krzyżowej – wewnątrz kościoła oraz pod oblamkami (sobotami) namalo-
wane przez Jana Stankiewicza w latach 1856 r. i  1886 r. (odnowione
w latach 1988–1989).  Obecna polichromia wnętrza świątyni pochodzi
z 1924 r. (odnowiona 1953 i 1983). Obok kościoła stoją cztery kaplice.
Najstarsza z nich, od strony północno-wschodniej, wybudowana zosta-

tu  prof.  Stańczyka  z  warszawskiej  ASP,  nawiązującego  do  słów  Apokalipsy św. Jana
o „koronie z gwiazd dwunastu”. Uroczystość nałożenia nimbu wraz z koroną miała miej-
sce 17 lutego 1997 r. Obecnie zabytkową figurę umieszczono w specjalnej gablocie usta-
wionej przed ołtarzem soborowym na środku kościoła.
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ła prawdopodobnie na przeł. XVIII i XIX w. W jej wnętrzu znajduje się
figura  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Pozostałe  dwie  wzniesiono
w poł. XIX w. (w jednej z nich umieszczono ołtarz z figurą św. Jana Ne-
pomucena). Czwarta kaplica, od strony południowo-wschodniej, stanę-
ła w 1895 r. W środku znajduje się ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej.
Jest  tam  także  grobowiec  ks.  proboszcza  Antoniego  Dubowskiego.
Przed wejściem bocznym do świątyni zobaczyć można posąg Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, wystawiony w 1934 r.

5. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Bielowicku21 

Kościół pw. św. Wawrzyńca znajduje się w samym centrum Bielo-
wicka, na wzniesieniu z którego w kierunku południowo-wschodnim
roztacza się panorama Grodźca Śląskiego z widocznymi sylwetkami re-
nesansowego zamku Grodzieckich i neogotyckiej świątyni pw. św. Bar-
tłomieja oraz szczytami Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego w oddali. 

Rys historyczny
Najstarszym dokumentem pisanym, w którym wymieniono po raz

pierwszy nazwę Bielowicko, był wykaz wsi odprowadzających dziesię-
cinę klasztorowi w Rybniku z 1223 r. W 1497 r. wieś tę zakupił Jędrzej
z Czechowic jako dobro dziedziczne. Z dawnych kronik dowiedzieć się
można także, że na pocz. XVI w. do ówczesnej parafii bielowickiej nale-
żały następujące osady: Kowale, Łazy i Roztropice. W okresie reforma-
cji kościół  w Bielowicku przejęli ewangelicy. Po odzyskaniu świątyni
przez katolików (przed 1652 r.) była ona przez jakiś  czas filią  parafii
w Skoczowie, a od 1785 r., wraz z Górkami Wielkimi – kościoła para-
fialnego w Grodźcu Śląskim. Od 1977 r. aż do momentu erygowania
27 grudnia 1980 r. samodzielnej parafii św. Wawrzyńca, w skład której
wchodzą: Bielowicko, Wieszczęta, część sołectwa Kowale i Łazy, w tu-
tejszej świątyni pracował rektor.

21 Materiały archiwalne Kurii Biskupiej; Kalendarz Jasienicki A.D. 2000; A. Kasprzy-
kowski, Kościół  św.  Wawrzyńca  w  Bielowicku,  „Bielsko-Żywiecki  Gość  Niedzielny”
33(1997);  Ks. K. Mozor, 244. pielgrzymka do Bielowicka,  „Bielsko-Żywiecki Gość Niedziel-
ny” 31(1999).
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Obecny drewniany kościół,  orientowany,  o konstrukcji  zrębowej,
z wieżą zbudowaną na słup, osadzony na podmurówkach kamiennych
i  otoczony  zamkniętymi  sobotami,  został  wzniesiony  i  poświęcony
w 1701 r. Wyposażenie świątyni w stylu późnobarokowym ufundował
baron Larisch – pan na Karwinie, Grojcu, Bielowicku i  Roztropicach.
W 1950 r. kościół został gruntownie odrestaurowany.

Na wieży dzwonniczej  kościoła w Bielowicku znajduje się  legen-
darny dzwon „Wawrzyniec”, który w dawnych czasach ostrzegał wier-
nych przed pożarem od uderzenia pioruna w czasie burzy. Począwszy
od 1756 r., kiedy to wielki pożar strawił znaczną część pobliskiego Sko-
czowa, co roku 10 sierpnia do św. Wawrzyńca bielowickiego, patrona
strzegącego od ognia, pielgrzymują mieszkańcy tego miasta, by wziąć
udział w tradycyjnym corocznym odpuście. Od 1995 r. do Bielowicka
przybywają   także wierni z parafii  NMP Królowej Polski z Pogórza,
które  przez  stulecia należało  do fary  skoczowskiej.  Aż  do wybuchu
drugiej wojny światowej pątnicy wyruszali spod kościoła pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, kiedy jednak władze okupacyjne, a następ-
nie  także  władze  komunistyczne,  zakazały  w  mieście  publicznych
zgromadzeń,  wierni  postanowili  rozpoczynać  i  kończyć  tradycyjne
sierpniowe pielgrzymki w kaplicy na Dolnym Borze. Wybudowano ją
w 1830 r. z fundacji Jana Bayera, burmistrza Skoczowa. Obecnie kap-
liczką  opiekują  się  państwo Żyłowie,  właściciele  realności,  na  której
stoi. W jej wnętrzu znajduje się ołtarz z obrazem św. Jana Nepomucena,
a na ścianach wiszą  wizerunki Matki Bożej  Frydeckiej  i  Matki Bożej
Pszowskiej, jako pamiątka miejsc, do których pielgrzymowali niegdyś
skoczowianie. 

Zabytki sztuki sakralnej
Piękna świątynia bielowicka, będąca jednym z najcenniejszych za-

bytków drewnianej  architektury sakralnej  na Podbeskidziu, wybudo-
wana została na przełomie XVII i XVIII w. Jej poświęcenie miało miejs-
ce w 1701 r. We wnętrzu kościoła znajduje się wiele cennych zabytków
pochodzących z okresu, w którym został on wzniesiony. Na szczególną
uwagę zasługuje jednak wcześniejszy, bo pochodzący z końca XVI w.
tryptyk ołtarzowy ze sceną tzw.  Santa Conversatzione  („świętej rozmo-
wy”), na którym przedstawiono Matkę Bożą w towarzystwie św. Piotra
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i św. Wawrzyńca. Na skrzydłach ołtarza znajdują się obrazy przedsta-
wiające św. Katarzynę  i  św. Barbarę.  Ponadto w świątyni podziwiać
można pochodzącą z 1701 r. barokową ambonę z ornamentem i rzeź-
bionymi wizerunkami czterech Ewangelistów, przykrytą baldachimem
z figurkami aniołków w zwieńczeniu. Na ścianach wiszą XVIII-wiecz-
ne,  późnobarokowe obrazy Matki  Boskiej  Różańcowej  z  15  scenami
z życia Maryi i  Jezusa, wizerunki św. Dominika,  św. Klary, św. Jana
Nepomucena i św. Jana Kantego oraz 14 stacji  Drogi krzyżowej. Uwagę
zwracają także drewniane żyrandole z tego samego okresu. Przed ko-
ściołem znajduje się kamienny krucyfiks oraz statua Pana Jezusa na ko-
lumnie  z  tablicą  fundacyjną  Kółka  Rolniczego  z  1997  r.  Nieopodal
wzniesiono  kamienny  ołtarz  polowy  z  drewnianym  zadaszeniem
w kształcie szałasu. Przy drodze prowadzącej do świątyni stoi pomalo-
wany na biało kamienny krzyż z 1902 r. 

Zakończenie

Wędrówka po wybranych świątyniach – zabytkach drewnianej ar-
chitektury sakralnej na Podbeskidziu – świadczy o ogromnym poten-
cjale kulturowym tego regionu, który od wielu stuleci znajdował swój
najcenniejszy wyraz  w życiu religijnym oraz  różnorodnych formach
duchowości i pobożności jego mieszkańców.

Bielsko-Biała; 27.07.2007 r.
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Historic wooden churches in Bielsko-Biała and the surrounding area

There are 28 wooden parish churches built in different historic epochs form
the 16th  to 20th centuries in the territory of Bielsko-Żywiec Diocese. The author
of the present article describes five historic sacral buildings from Bielsko-Biała
(St Barbara church, 17th century) and the nearest surrounding areas – in the
south: from Łodygowice (Apostles Simon and Jude church, 16th century) and
Szczyrk (St Jacob church, 18th century);  in the north: Jawiszowice (St Martin
church, 17th century) and in the west: Bielowicko (St Lawrence church, 17th cen-
tury). The descriptions of each church include a brief historical outline of the
parish and the register of the temple’s equipment (sacred art monuments). 
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Tajemnice średniowiecznych fresków  w gotyckim kościele...

pw. św. Stanisława BM w Starym Bielsku

Zespół  malowideł,  które będę analizować,  powstał najprawdopo-
dobniej pod koniec XIV wieku. Kościół p.w. św.Stanisława BM w Sta-
rym Bielsku został ufundowany przez księcia cieszyńskiego Przemysła-
wa  I  Noszaka.  Autorami  gotyckich  fresków  byli  śląscy  malarze,
pochodzący z okolic Nysy.

Te niezwykłe, średniowieczne malowidła zostały częściowo odsło-
nięte ok. 1930 roku. W 1932 roku powstała pierwsza praca badawcza
im poświęcona, autorstwa T. Dobrowolskiego1. Dopiero na przełomie
1988 i 1989 roku freski odkryto w całej okazałości. Podczas renowacji
arkady tęczowej  odsłonięto wtedy kolejne malowidła,  dzięki którym
opisane wcześniej freski zyskały nowe znaczenie. 

Freski, zdobiące kościół św. Stanisława BM w Starym Bielsku moż-
na podzielić na trzy grupy tematyczne2:

– hagiograficzne (najbardziej liczne),
– eucharystyczne,
– chrystologiczne.
Chciałabym głębiej przeanalizować wątek hagiograficzny.

1 T. Dobrowolski, Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku. Przyczynek do dziejów gotyku
w Polsce, dział I, t. III, Katowice 1932.

2 Taki podział wprowadziła T. Holcerowa w publikacji  Kościół św. Stanisława w Sta-
rym Bielsku. Dokumentacja historyczna, msp., s. 23.
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Zgodnie z teorią T. Holzerowej, w obrębie tego wątku wyróżniają
się  dwa zespoły malowideł,  związane bezpośrednio z osobą  patrona
świątyni – św. Stanisława biskupa oraz jego kanonizacją i kultem.

Do pierwszego z nich należą malowidła na ścianie tęczowej3:
–  scena  zabójstwa św.  Stanisława  na  wewnętrznej,  południowej

ścianie arkady tęczowej,
– postać św. Dominika, na przeciwległej ścianie od północy
– postać św. Franciszka z Asyżu w dolnej strefie północnego odcin-

ka ściany tęczowej,
– postać św. Klary w górnej strefie tejże ściany,
– postać św. Elżbiety turyńskiej w dolnej strefie południowego od-

cinka ściany tęczowej,
– św. Jadwiga śląska w górnej strefie tejże ściany.

Postacie świętych były najczęstszym motywem literatury i sztuki
średniowiecza. Biedni i zwykle niewykształceni uczestnicy nabożeństw
nie rozumieli mszy, odprawianych po łacinie, ale pogłębiali swoją wia-
rę poprzez obserwowanie fresków, ukazujących sceny z życia świętych
(zjawisko to nazywano Biblia pauperum). 

Postacią, które najczęściej pojawia się w kościele św. Stanisława BM
w Starym Bielsku, jest oczywiście patron świątyni. Na ścianie tęczowej
została przedstawiona scena jego męczeńskiej śmierci. Fresk ten odkry-
to dopiero w 1988 roku. 

Najstarszy żywot św. Stanisława, który zapewne zainspirował arty-
stów, powstał w połowie XIII wieku i został napisany przez dominika-
nina, Mistrza Wincentego z Kielc. Ważnych szczegółów z życia biskupa
dostarcza również kronika Galla Anonima, który określił Stanisława ze
Szczepanowa mianem „zdrajcy”. Słowo to jednak nie miało tego same-
go znaczenia, co obecnie i mogło oznaczać człowieka, który okazał nie-
posłuszeństwo swemu królowi. W XI wieku biskupi składali przysięgę
wierności monarsze, więc również biskup Stanisław musiał ją  złożyć
królowi  Bolesławowi Śmiałemu.  Dlatego kronikarz mógł  użyć  słowa
,,zdrada”, w znaczeniu: ,,złamanie przysięgi”4. Dyskrecja Galla Anoni-
ma zapoczątkowała nieustający historyczny spór o rolę odegraną przez

3 Tamże.
4 http://www.mikolaj.bochnia.pl/przewodnik/swieci/sw_stanislaw_bp.html.
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św.Stanisława w owym czasie. Spór ten jest tym ważniejszy, że Bole-
sław Śmiały wkrótce po rozprawieniu się z biskupem, musiał uciekać
z kraju. Schronił się na Węgrzech, gdzie wkrótce zmarł. Tron polski ob-
jął jego brat Władysław Herman. 

Kronikarz, używając słów: „to należy powiedzieć, że nie powinien
pomazaniec w stosunku do pomazańca żadnego grzechu karać cieleś-
nie”,  potępił  surowość  króla,  który  skazał  biskupa  na  karę  śmierci
przez obcięcie członków. Do dziś nie wiadomo jak doszło do wykona-
nia wyroku. Część badaczy epoki utrzymuje, że odbył się sąd nad bis-
kupem, a wyrok zapadł być może nawet w obecności prymasa Polski.
Inna wersja, oparta na legendzie i żywotach św. Stanisława głosi, że bis-
kup  został  zamordowany  podczas odprawiania  mszy w kościele  na
Skałce. Królewscy pachołcy wtargnęli do kościoła, ale nie ośmielili się
zaatakować kapłana. Wobec tego zniecierpliwiony król sam powalił bis-
kupa,  zadając mu cios w głowę, a następnie rozsiekał ciało. Wersję tę
mogą  potwierdzać  uszkodzenia  czaszki  biskupa,  przechowywanej
w relikwiarzu w Katedrze Wawelskiej. 

Gall Anonim nie chciał ujawnić przedmiotu sporu między królem
a biskupem, ale zrobił to następca Stanisława ze Szczepanowa, na sta-
nowisku biskupa krakowskiego, Wincenty Kadłubek, żyjący w latach
1150–1223. Zgodnie z jego wersją,  biskup Stanisław przeciwstawił się
samowoli i okrucieństwu Bolesława Śmiałego i wystąpił w obronie jego
poddanych. Król zaangażowany w walki dynastyczne na Rusi Kijow-
skiej długo przebywał poza Polską.  Niektórzy jego wojowie, zaniepo-
kojeni wiadomościami o losie swych majątków i rodzin, opuścili obóz
królewski, by wrócić  do kraju. Bolesław okrutnie karał winnych. Bis-
kup Stanisław próbował powstrzymać króla upominając go, a gdy to
nie poskutkowało, rzucił na niego klątwę. Popędliwy władca postano-
wił rozprawić się z krnąbrnym biskupem i ukarać śmiercią za nieposłu-
szeństwo.  To mistrz Wincenty Kadłubek utrwalił  w polskiej  świado-
mości fakt  zabicia św. Stanisława bez sądu w kościele na Skałce i  to
podczas pełnienia obowiązków kapłańskich5.

5 W tekście wykorzystano tekst kroniki Galla Anonima w tłumaczeniu Jerzego Wy-
rozumskiego i przemyślenia Feliksa Koniecznego oraz Marka Czekańskiego. Por. J.  Wy-
rozumski, Dzieje Polski Piastowskiej VII w. – 1370, Kraków 1999; F. Konieczny, Święci w dzie-
jach narodu Polskiego, Kraków 1985; M. Czekański, Święci w dziejach Krakowa, Kraków 1999.



190 Agnieszka Pollak

Rozprawa z biskupem zbiegła się  najprawdopodobniej  z buntem
możnych przeciw Bolesławowi i ułatwiła jego usunięcie z tronu. Mistrz
Wincenty nie miał wątpliwości, że niepowodzenia spadające na Polskę
po  śmierci  św.  Stanisława  były  spowodowane  królewską  zbrodnią.
W związku z tą tradycją, po kanonizacji biskupa przyjął się zwyczaj, że
każdy władca Polski przed koronacją odbywał pielgrzymkę na Skałkę
w miejsce męczeństwa św. Stanisława i dopiero potem otrzymywał ko-
ronę królewską w katedrze wawelskiej, przed relikwiarzem biskupa6.

Fresk, przedstawiający męczeńską śmierć św. Stanisława doskonale
ilustruje, przedstawioną przez Wincentego Kadłubka scenę:

Prześwięty biskup krakowski Stanislaw, gdy nie mógł odwieść go od
tego okrucieństwa, wpierw groził mu zagładą królestwa, wreszcie wy-
ciągnął przeciw niemu miecz klątwy. Atoli on, jak był zwrócony w stro-
nę nieprawości, w dziksze popadł szaleństwo; bo pogięte drzewa łatwiej
złamać można niż naprostować. Rozkazał więc przy ołtarzu i w infule,
nie okazując uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla chwili –
porwać  biskupa. Ilekroć  wszak okrutni  służalcy próbują  rzucić  się na
niego, tylekroć skruszeni, tylekroć na ziemię powaleni łagodnieją. (Ale)
tyran lżąc ich z wielkim oburzeniem sam podnosi świętokradzkie ręce,
sam odrywa oblubieńca od łona Oblubienicy, pasterza od owczarni: sam
zabija ojca w objęciach córki i syna w matki wnętrznościach. O żałosne,
o  przeponure  widowisko  śmierci!  Świętego  bezbożnik,  miłosiernego
zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrutniejszy świętokradca rozszar-
puje, poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje, jak gdy-
by miały ponieść karę poszczególne części członków.

A ja ze zdumienia i z jakowegoś  przerażenia całkiem zdrętwiałem,
tak iż ledwie pojąć, a cóż dopiero językiem, cóż dopiero piórem wyrazić
zdołam cudowne dzieła, na tym Świętym przez Zbawiciela dokonane.
Wśród opowiadania bowiem zawodzi rozum, zrozumieniu nie dopisuje
mowa, a słowa nie wyjaśniają  rzeczy zgodnie z tym, co zaszło. Albo-
wiem ujrzano, że z czterech stron świata nadleciały cztery orły, które
krążąc dosyć wysoko nad miejscem męczeństwa, odpędzały sępy i inne
krwiożercze ptaki,  żeby nie tknęły męczennika. Ze czcią  strzegąc  go,
czuwały bez przerwy dniem i nocą. Mamże to nocą nazwać czy dniem?
Dniem raczej nazwałbym niż nocą, to jest bowiem druga noc, o której
napisano: ,,A noc jak dzień  będzie oświetlona”. Tyle bowiem boskich

6 http://www.mikolaj.bochnia.pl/przewodnik/swieci/sw_stanislaw_bp.html.
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świateł  przedziwnej jasności zabłysło w poszczególnych miejscach, ile
rozrzuconych było cząstek świętego ciała, tak iż  niebo samo jakby za-
zdrościło  ziemi  jej  ozdoby,  jej  chwaty,  ziemi,  ozdobionej  blaskiem
gwiazd jakichś i jakimiś, myślałbyś, promieniami słońca. Niektórzy zaś
z ojców ożywieni radością z powodu tego cudu i gorliwą pobożnością
zapaleni pragną usilnie pozbierać rozrzucone cząstki członków. Przystę-
pują krok za krokiem, znajdują ciało nie uszkodzone, nawet bez śladu
blizn, podnoszą je, zabierają i namaszczone drogocennymi wonnościami
chowają w bazylice mniejszej Świętego Michała. Aż do dnia przeniesie-
nia,  którego przyczynę  sam dobrze  znasz,  nie  ustąpił  stamtąd  silny
blask wspomnianych świateł7.

Na  fresku  w  starobielskim  kościele  widzimy  biskupa  ubranego
w szaty  pontyfikalne,  w  infule  na  głowie,  celebruje  przed  ołtarzem
Mszę świętą (moment podniesienia). Król w koronie na głowie, stoi za
biskupem i silnym zamachem ramion unosi oburącz miecz w celu za-
dania śmiertelnego ciosu.

Dominikanie i franciszkanie bardzo zaangażowali się w proces ka-
nonizacyjny św. Stanisława. Dlatego zapewne na przeciwległej ścianie
otworu tęczowego znajdują się postacie św. Dominika i św. Franciszka.
Św. Dominik został przedstawiony w białym habicie i czarnym szkap-
lerzu. Najprawdopodobniej ten święty został przedstawiony bez atry-
butu, ale dzięki charakterystycznemu habitowi zakonu dominikanów
bez trudu możemy go rozpoznać. Św. Franciszka przedstawiono w brą-
zowym habicie, przewiązanym charakterystycznym dla zakonów fran-
ciszkańskich grubym, białym sznurem. Zakonnik w lewej dłoni trzyma
księgę (jeden z kilku atrybutów tego świętego),a prawą unosi na znak
błogosławieństwa.  Co  ciekawe,  twarz  św.  Franciszka  zwrócona  jest
w stronę sceny zabójstwa św. Stanisława, co świadczy o tym, że święci,
przedstawieni na ścianach kościoła oddają hołd jego patronowi8.

Historycy sztuki stworzyli różnorodne teorie, w kwestii postaci ko-
biecej,  namalowanej  pod  św.  Franciszkiem,  na  przeciwległej  ścianie
otworu tęczowego. Według Tadeusza Dobrowolskiego9 jest to św. Ma-

7 Mistrz  Wincenty (tzw. Kadłubek),  Kronika Polska,  przeł.  i oprac. B.  Kürbis, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1992.

8 T. Holcerowa, Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku..., dz. cyt.
9 T. Dobrowolski, Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku..., dz. cyt.
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ria Kleofasofa, z kolei Holcerowa jest pewna, że fresk ten, przedstawia
św. Klarę (tzw. duchową siostrę św. Franciszka, jego rówieśniczkę i za-
łożycielkę  zakonu klarysek).  Bardziej  logiczna  wydaje  się  być  teoria
Holcerowej, gdyż święta panna (na co wskazują rozpuszczone włosy)
wyraźnie jest ubrana w habit, a do tego gestem dłoni wskazuję na scenę
zabójstwa św. Stanisława.

Na tej samej części ściany tęczowej znajdują się jeszcze inne posta-
cie kobiece: św. Jadwiga śląska, patronka terenów, na których wybudo-
wano gotycką świątynię, ale także wielka czcicielka zakonu dominika-
nów i franciszkanów, rozwijająca kult św. Stanisława, a obok niej św.
Elżbieta Turyńska, spokrewniona ze św. Jadwigą.

Drugim  zespołem  tematycznym  fresków,  związanym  z  postacią
św. Stanisława są postacie czterech świętych biskupów na wschodniej
ścianie prezbiterium. Niestety brak osobistych atrybutów uniemożliwia
identyfikację tych postaci. Holcerowa10 wysnuwa nawet teorię, że jed-
nym z biskupów jest sam św. Stanisław, jako uosobienie męczennika
i patrona świątyni, a innym św. Mikołaj.

Trzeci  zespół  malowideł  występuje  na  południowo-wschodniej
ścianie prezbiterium. Należą do niego postacie dwóch rzymskich dia-
konów: św. Szczepana i św. Wawrzyńca, których możemy rozpoznać,
dzięki atrybutom ich męczeńskiej śmierci (kamienie i rożen). Dopełnie-
niem wątku męczeństwa jest  przedstawienie św. Wacława, czeskiego
rycerza, zamordowanego przez rodzonego brata. Jego ikonografia (ry-
cerska zbroja) i atrybuty (tarcza z herbem czarnego orła) jednoznacznie
go identyfikują11.

Obok Wacława przedstawiono innego rycerza, św. Zygmunta, kró-
la burgundzkiego, który zginął utopiony w studni przez Chlodomira,
króla Franków. Ci dwaj pomazańcy Boży zostali zamordowani przez
innych pomazańców, co nawiązuje do męczeństwa św. Stanisława.

Kolejny zespół malowideł można nazwać  ścianą  czterech dziewic
męczenniczek, do których zalicza się św. Dorotę, św. Małgorzatę, św.
Barbarę oraz św. Katarzynę Aleksandryjską. 

W ikonografii  św. Barbara przedstawiana jest w długiej,  pofałdo-
wanej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie. W ręku trzyma kielich

10 T. Holcerowa, Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku..., dz. cyt.
11 Tamże.
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i Hostię. Według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komu-
nię św. Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona (wieża
ma  zwykle  3  okienka,  które  miały  przypominać  Barbarze  prawdę
o Trójcy Świętej), oraz z mieczem, od którego zginęła. Atrybuty: anioł
z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, kielich,
księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża12.
Na fresku w kościele św. Stanisława Barbara przedstawiona jest z roz-
puszczonymi włosami, w królewskim stroju, z wieżą w dłoni.

Pierwszą gminę chrześcijańską w Antiochii Pizydyjskiej założył św.
Paweł Apostoł w latach swojej pierwszej podróży 45–49. W czasie swo-
jej drugiej wizyty Apostolskiej św. Paweł Antiochię odwiedził ponow-
nie. Patronką tegoż miasta jest św. Małgorzata, męczennica. Miała być
według tradycji córką pogańskiego kapłana. Po przedwczesnej śmierci
matki została oddana pod opiekę piastunce, która była chrześcijanką.
Ta ją doprowadziła do poznania nauki Pana Jezusa i do Chrztu święte-
go.  Wybuchło  właśnie  prześladowanie,  najdłuższe  i  najokrutniejsze,
obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania cesarza Dioklecjana
(284–305).  To samo podanie głosi,  że Małgorzata była bardzo piękna
i bogata. Zakochać się w niej miał namiestnik rzymski, który też chciał
ją pojąć za żonę. Ta jednak stanowczo mu odmówiła, twierdząc, że ma
już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał aresztować świętą
i usiłował ją skłonić do odstępstwa od wiary. Kiedy jego groźby zawiodły,
nakazał zastosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury, by nimi zła-
mać dziewicę: szarpano jej ciało hakami i palono je ogniem. Następnie
wrzucono ją do więzienia, grożąc jej jeszcze większymi mękami. Wtedy
miał  się  jej  ukazać  szatan w postaci  smoka.  Odpędziła  go  znakiem
Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze świętej,  została
ścięta.

Św. Małgorzata z Antiochii należała do najbardziej znanych i popu-
larnych świętych w średniowieczu. Jej kult rozpowszechnili zapewne
krzyżowcy, widząc, jak wielkiej czci doznawała w Małej Azji, jak też na
całym Wschodzie.  Należała  na  Zachodzie  do 14  Wspomożycieli,  do
których pomocy uciekał się lud w szczególnych potrzebach. Podobnie
jak ku czci św. Barbary i św. Katarzyny tak i ku czci św. Małgorzaty

12 http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-04b.php3.



194 Agnieszka Pollak

wystawiono na Zachodzie wiele kościołów13. Na fresku przedstawiona
jest w stroju królewskim i z małym kielichem (a być może smokiem)
w dłoni.

Martyrologium rzymskie opisuje dzieje św. Doroty (z gr. „dar Boży”)
w paru zdaniach: 

W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Sap-
rycjusza,  namiestnika tej  prowincji,  najpierw dręczono ją  w katowni,
w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się mło-
dy mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni,
następnie ścięto mieczem. 

Opis śmierci Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Do męczeń-
stwa dołącza on legendę.  Teofil (adwokat, kat?) miał skazaną zapytać
z ironią,  czemu jej  tak spieszno  do śmierci.  Ta  miała  odpowiedzieć:
„Bowiem idę do niebieskich ogrodów”. Wówczas ten młody przeciw-
nik chrześcijan powiedział kpiąco: „Gdybyś mi z twoich ogrodów nie-
bieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym”. Nagle, mimo że
była to zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek
i pięknych róż. Fakt ten miał stać się przyczyną nawrócenia Teofila. Do-
rota miała ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana
(ok. III w. n.e.). Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszech-
nie czczona w całej Europie. W Polsce miała swoje świątynie i ołtarze.
Należy do 14 świętych wspomożycieli. Jej postać była ulubionym tema-
tem malarzy. Dorota jest patronką m.in. młodych małżeństw, ogrodni-
ków i górników. W ikonografii atrybutami św. Doroty są: anioł,  trzy
jabłka i trzy róże lub kosz z owym rajskim prezentem, a także korona,
krzyż,  lilia, miecz, palma męczeństwa. Św. Dorota przedstawiana jest
w stroju królewskim z koroną na głowie, czasami wśród chórów aniel-
skich. Na fresku w kościele św. Stanisława święta trzyma w dłoni ko-
szyczek z kwiatami i owocami.

Imię  Katarzyna,  pochodzi  od  greckiego  przymiotnika  katharós –
czysty, bez skazy, w języku łacińskim Catharina. Od wypraw krzyżo-
wych zaliczano ją do czternastu świętych wspomożycieli, którzy poma-
gają nam w różnych potrzebach duszy i ciała. Wśród nich Katarzyna
uchodziła za najpotężniejszą. Na jej historyczność nowe światło rzucił

13 http://www.swmalgorzata.czytelnia.net.
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fresk odkryty w katakumbach św. Cyriaka w Rzymie. Widnieje na nim
postać Matki Bożej i dwóch dziewczyn. Pod jedną jest podpis „sancta
Catharina”.  Była córką króla Aleksandrii  Kustosa.  Żyła na przełomie
III/IV w.  Wybitnie uzdolniona i  wszechstronnie wykształcona.  O jej
rękę  ubiegali  się  najznakomitsi  młodzieńcy,  ale  daremnie,  ponieważ
jako chrześcijanka Katarzyna złożyła ślub dozgonnej czystości. Podczas
prześladowań rozpoczętych za Dioklecjana została pojmana i poddana
najokrutniejszym torturom. Biczowano ją, głodzono, a wreszcie skaza-
no ją na ścięcie mieczem 25 listopada 307 r. Tradycja podaje, że umiała
dyskutować z największymi pogańskimi uczonymi, którym wykazała,
że Bóg może być  tylko jeden, a bałwochwalstwo jest naiwnością.  Po-
dobno  jej  męczeństwo  przyczyniło  się  do  nawrócenia  wielu  pogan.
Cześć św. Katarzyny byłą ogromna i bardzo szybko rozpowszechniła
się w całym Kościele. Życie jej, a zwłaszcza męczeństwo, z biegiem cza-
su ubarwiły liczne legendy – jak na przykład o cudownym przeniesie-
niu jej ciała na górę Synaj. Ikonografia najczęściej przedstawia ją w ko-
ronie  królewskiej  z  palmą  męczeństwa w ręce,  a  przy niej  koło  do
łamania kości, które – jak głosi legenda – miało się w tajemniczy sposób
zniszczyć,  co udaremniło  katom poddawania świętej  dalszym tortu-
rom14.  Podobnie jest i w kościele św. Stanisława – fresk przedstawia
świętą w stroju królewskim, opartą o koło.

Ścianę tęczową od strony nawy zdobią dwa olbrzymie freski, z le-
wej strony św. Urszuli, a z prawej wizerunek św. Jerzego. Zostały one
namalowane  już  w renesansie.  Jaki  te  postacie  mogą  mieć  związek
z kultem św. Stanisława? Przede wszystkim są to męczennicy. Mają też
związek z czasami, w których powstały freski. Św. Jerzy był patronem
rycerstwa, a św. Urszula była patronką tkaczy i kupców sukna, z któ-
rych Bielsko słynęło już od średniowiecza.

Według żywej od wczesnego średniowiecza legendy, Urszula była
córką chrześcijańskiego króla Brytów. Zapragnął poślubić ją syn pogań-
skiego księcia,  na co, ze względu na okoliczności polityczne, trudno
było się nie zgodzić. Urszula natomiast złożyła ślub czystości Chrystu-
sowi. W tych okolicznościach, wierząc, że Bóg sam ją weźmie w obronę,
wyraziła  zgodę  na małżeństwo.  Postawiła jednak warunki  (zażądała

14 http://gora-katarzyna.archidiecezja.wroc.pl/patronka%20parafii.htm.
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trzyletniej zwłoki i możliwości odbycia pielgrzymki do Rzymu. Dostała
też dziesięć towarzyszek szlachetnego rodu (z których, według legen-
dy,  każda miała swój  orszak tysiąca  dziewic  (stąd późniejsze okreś-
lenie: „św. Urszula z Towarzyszkami”; ich liczbę w legendzie określa-
no na jedenaście tysięcy). Przez trzy lata pouczała swoje towarzyszki
o prawdach wiary chrześcijańskiej.  Odbyły też planowaną pielgrzym-
kę. W powrotnej drodze statki Urszuli zostały zaatakowane w pobliżu
wybrzeży Kolonii przez Hunów, oblegających miasto. Urszula i jej to-
warzyszki zostały wymordowane. Barbarzyńcy, jak głosi legenda, pod
wpływem  wizji  wstępujących  do  nieba  zastępów  dziewic,  odstąpili
spod murów miasta. Mieszkańcy z czcią pogrzebali ciała pomordowa-
nych w Kolonii i na miejscu męczeństwa zbudowali kościół.  Początki
kultu św. Urszuli i jej Towarzyszek sięgają IV wieku. Z tego czasu po-
chodzi krypta i płyta fundacji kościoła św. Urszuli, odkryta w Kolonii
w 1945 roku, kiedy odbudowywano miasto po nalotach aliantów. O cią-
głości  kultu świadczą  zapiski w średniowiecznych księgach liturgicz-
nych, literatura hagiograficzna, różne formy pobożności, dzieła mala-
rzy i rzeźbiarzy. Imieniem św. Urszuli nazywano uniwersytety i nowo
odkrywane  ziemie.  W kościele  św.  Stanisława  przedstawiono  scenę
męczeńskiej śmierci Urszuli i jej towarzyszek. Fresk obrazuje średnio-
wieczną kogę, atakowaną przez rycerzy oraz dwie dziewice, z których
jedna, stojąca na statku jest zapewne św. Urszulą.

Fresk drugi przedstawia św. Jerzego w zbroi na koniu, pod którego
kopytami znajduje się przebity kopią smok. Na drugim planie widać
kobietę, w stroju królewskim, którą uwolnił święty rycerz. 

Ojcem św. Jerzego miał być  Geroncjusz, Pers, a matką Polocronia
z Kapadocji. Syn miał być uproszony przez rodziców w późnej starości
długą modlitwą. Jako młodzieniec Jerzy zapisał się do legionów rzym-
skich, w których stopniowo doszedł do rangi wyższego oficera. Kiedy
za  panowania  cesarza  Dioklecjana  wybuchło  prześladowanie,  Jerzy
miał piastować  godność trybuna, czyli naczelnika miejscowego garni-
zonu. Wiemy, że jednym z dekretów prześladowczych cesarza był na-
kaz, by wszyscy żołnierze rzymscy złożyli ofiary bóstwom rzymskim.
Żądano jej od każdego z osobna. Św. Jerzy, przewidując co go czeka,
rozdał  swoją  majętność  ubogim.  Kiedy stanowczo odmówił  złożenia
ofiary, dla odstraszenia innych, zastosowano wobec niego szczególnie
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okrutne  męczarnie.  Musiały  one  być  faktycznie  wyjątkowe,  skoro
wśród tak ogromnej liczby ówczesnych męczenników Kościół Wschod-
ni nadał mu tytuł „Wielkiego Męczennika”. Jego kult na Wschodzie był
tak popularny, że zajmował  pierwsze miejsce po Najświętszej Pannie
Maryi i św. Michale. W kościele św. Stanisława możemy podziwiać je-
den z najpopularniejszych wizerunków świętego – scenę walki ze smo-
kiem.

Kiedy obserwujemy freski w kościele pw. św. Stanisława, nasuwają
się liczne pytania: o ich autorów, imiona niektórych, przedstawionych
tutaj świętych czy ich związki z postacią świętego patrona, jednak ana-
lizując teksty takich historyków sztuki jak Holcerowa, czy Dobrowol-
ski, możemy spróbować szukać odpowiedzi.

Dwa pozostałe wątki, eucharystyczny i chrystologiczny wiążą się
z freskami, powstałymi w XVII i XVIII wieku i przedstawiają głównie
sceny pasyjne.

Ten  niewielki  gotycki  kościółek  daje  liczne  dowody  powiązań
z wielką kulturą europejską15:
• poprzez architekturę (cechy gotyku) – sklepienie żebrowo-krzyżowe

prezbiterium z orłem piastowskim w słońcu na zwieńczeniu ostrołu-
ków;

• wątek  hagiograficzny  świętych  czeskich,  niemieckich,  włoskich,
francuskich;

• wątek rycerski-nagrobek rycerza Kehelroda z 1660 roku;
• dzieła artystów z Krakowa i Czech, o czym świadczy wspaniały oł-

tarz (szkoła uczniów Wita Stwosza – mistrz Rodziny Maryi) i witra-
że ostatnio odrestaurowane okna z maswerkami;

• historia Polski, uwieczniona w średniowiecznych kronikach i roczni-
kach.
Największą tajemnicą średniowiecznych fresków jest historia życia

ludzi dobrej woli,  którzy od ponad 800 lat upiększają to miejsce. Od
pierwszych średniowiecznych fundatorów poprzez licznych artystów
i rzemieślników po księży, których losów już nie poznamy, ale może-
my podziwiać owoce ich pracy na ścianach kościoła.

15 A. Bojanowicz-Pollak,  Tajemnice średniowiecznych fresków, na przykładzie gotyckiego
kościoła pw. św. Stanisława BM w Starym Bielsku, rękopis.
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Agnieszka Pollak

Secrets of the medieval frescos in the in the St Stanisław gothic church 
in Stare Bielsko

The author of the article attempts to collect the scholars’ findings regarding
the frescos in the St Stanisław gothic church in Stare Bielsko. The statements
refer to the authorship and the time of creation of the frescos and adopt a cer-
tain content-oriented programs to interpret their meanings. The author refers to
the research done by Tadeusz Dobrowolski in the 1930’s and to the newest one
by Teresa Holcerowa, along with the wide range of hagiographic sources and
historical background. 

To interpret the symbolism of the saints’ figures on the frescos one has to
analyse various attributes,  which unveil a number of secrets to the scholars.
This small church provides many examples of its links to the great European
culture: 
• In terms of architecture (gothic features)
• Hagiographic motifs of Czech, German, Italian and French saints
• Chivalrous motifs – the tomb of the knight Kehelrod (1660)
• Works of the Czech and Cracow artists – a magnificent altar (school of Wit

Stwosz, a master of Mary’s family) and stained-glass windows
• Polish history immortalized in the chronicles and annals. 
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Święci ze ścian kościoła

Najstarszy w Bielsku kościół pw. św. Stanisława ozdobiony został
aż  trzykrotnie  polichromią.  Od  XIX wieku  wydobywano kolejne  jej
warstwy. Najstarszą odkryto w roku 1929/30 podczas generalnego re-
montu. Pochodzi ona z drugiej polowy XIV wieku i  jest artystycznie
najbardziej znacząca1. Właśnie ta część malowideł stała się inspiracją do
napisania przez Józefa Argasińskiego sztuki pt.  Współczesne misterium
o Świętych z polichromii kościoła św. Stanisława b.m. w Starym Bielsku2. 

Widowisko  miało  być  prezentowane  w  okresie  Wielkiego  Postu
przez grupę młodych ludzi związanych z Międzyszkolnym Uczniow-
skim Ruchem Humanistycznym, które ten bielski polonista prowadzi.
Zostało wystawione z wielkim sukcesem 11 maja 2008 roku w Kościele

1 Por. E. Chojecka,  Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku jako zabytek sztuki europej-
skiej, [w:] Najstarsza świątynia Bielska-Białej. Materiały z sympozjum z okazji 750 rocznicy ka-
nonizacji św. Stanisława, red. J.  Polak, Bielsko-Biała 2004, s. 10; T. Doborowolski, Kościół
św. Stanisława w Starem Bielsku. Przyczynek do dziejów gotyku w Polsce, dział I, t. III, Katowi-
ce 1932; A. Kulawik, A. Śpiechowicz-Jędrys, Stare Bielsko. Kościół św. Stanisława, Kraków
2007, s. 23; T. Holcerowa, Stare Bielsko (woj. Bielskie) Kościół św. Stanisława. Dokumentacja
konserwatorska, mps, Kraków 1988 oraz stronę internetową  parafii św. Stanisława w Sta-
rym Bielsku. Por. O freskach w tym kościele wykłady wygłosili Bożena i Bogusław Chorąży, ar-
cheolodzy opiekujący się staronbielską świątynią, Anna Bojanowicz-Pollak, należąca do parafii św.
Stanisława metodyk RODN a nade wszystko jej proboszcz ks. prałat Antoni Kulawik. Wydaw-
nictwo RODN w Bielsku-Białej oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej przygotowują równo-
ległe pozycje dotyczące Bielska i Białej. Znajdą się w nim opracowania tychże wykładów
pióra A. Bojanowicz-Pollak i B. i B. Chorążych. Obie pozycje ukażą się w 2009 roku. 

2 J.  Argasiński,  Współczesne misterium o Świętych z polichromii kościoła św. Stanisława
b.m. w Starym Bielsku, Bielsko-Biała 2007, mps.
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św. Stanisława. Wcześniej pokazano trzy epizody – ze względu na dłu-
gość  spektaklu – podczas Bielskich Konfrontacji  Teatralnych,  co wy-
starczyło, by Józef Argasiński otrzymał  dyplom za reżyserię  i  scena-
riusz3.  Młodzi  artyści  wraz  ze  swoim  opiekunem  zaprezentowali
Misterium... na kilku konkursach i przeglądach, zdobywając najwyższe
laury. Mimo że Józef Argasiński figuruje jako autor, młodzież  z róż-
nych szkół średnich i wyższych aktywnie uczestniczyła w powstawa-
niu ostatecznego scenariusza widowiska, ponieważ – jak wyjaśnił  in-
struktor w Posłowiu –

w związku z tym, że samo zdobycie wiedzy o świętych z polichromii
wydawało mi się łatwe, zaproponowałem pracę nad tym zagadnieniem
grupie  młodzieży  koła  naukowego  Międzyszkolnego  Uczniowskiego
Ruchu Humanistycznego (...), rezerwując sobie przywilej komentowa-
nia z uczniami uzyskanych przez nich wiadomości oraz ich systematy-
zacji4. 

Przedstawiani przez nich bohaterowie sztuki starają się  nie tylko
prezentować własną biografię, czyli opowiadać o tym, co wierni widzą
na polichromii i ołtarzu, ale również przybliżają odbiorcom historię sa-
mego kościoła. 

Wierni, uczestnicząc w przedstawieniu, patrzą równocześnie na bo-
gatą i  barwną polichromię,  szczelnie wypełniającą ściany i sklepienia
prezbiterium. Jest to o tyle interesujące, że o samej starobielskiej świą-
tyni  krąży wiele  legend.  Również  te  opowieści wykorzystali  twórcy
Współczesnego misterium. Jak wyjaśnia Argasiński: „To spektrum teatral-
ne,  równocześnie  realistyczne  i  fantastyczne;  ani  ściśle  sakralne,  ani
wyłącznie  świeckie5.  Autor  wykorzystał  także  wiedzę  zgromadzoną
wokół historii Starego Bielska.

Bożena i Bogusław Chorąży, archeolodzy sprawujący nadzór nad
konserwacją świątyni, próbują wyjaśnić cztery zagadki związane z bu-
dową kościoła. Zauważają mianowicie, że nie można dokładnie podać

3 Przedstawienie ma zostać uwiecznione na taśmach Radia Anioł Beskidów. „Zosta-
liśmy zaproszeni. Ludzie chcą tego słuchać” – powiedział J. Argasiński w rozmowie tele-
fonicznej 26.05.08 r. 

4 J. Argasiński, Posłowie [w:] Współczesne misterium..., dz. cyt., s. 17. 
5 Tamże.
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daty powstania pierwszego kościoła, ponieważ nie ma żadnego dowo-
du na to, że istniał wcześniej kościół drewniany, który spłonął6. Wyryta
na najstarszej ścianie data 1135 nie może być namacalnym dowodem,
bowiem wówczas cyfry pisano zupełnie inaczej, więc osoba czytająca ją
w wieku XVIII  mogła  źle  zrozumieć.  Wiadomo,  że  najstarsza  część
świątyni została wymurowana w ostatniej ćwierci XIV wieku w stylu
gotyckim. Jest to mierzące 9,5 x 11 m prezbiterium oraz licząca 14,5 x
12,5 m nawa. W późniejszych wiekach dobudowywano kolejne części
kościoła7. Teresa Holcerowa twierdzi, że użebrowanie kościoła świad-
czy o tym, iż powstał on nieco wcześniej. Badaczka podkreśla, iż staro-
bielska fara miała pierwotnie wybitnie obronny charakter8. Właśnie ten
element architektoniczny został  również  zaakcentowany przez Józefa
Argasińskiego, m. in. w prezentacji scenicznej.

Bielscy badacze zadają kolejne pytania dotyczące patrona kościoła:
czemu ta świątynia otrzymała imię św. Stanisława, świętego związane-
go ze Słowiańszczyzną,  postacią  raczej  wówczas mało znaną  w nie-
mieckojęzycznej kulturze? Archeolodzy tłumaczą to zainteresowaniami
politycznymi  fundatora kościoła św. Stanisława.  Był  nim książę  cie-
szyński Przemysław I Noszak, wielki dyplomata zabiegający o dobre
kontakty z Władysławem Jagiełłą, zaufany cesarza czeskiego, w które-
go imieniu prowadził liczne rozmowy. Był on również jednym z przy-
wódców Związku Śląskiego  i  zabiegał  o zapewnienie  spokoju Ziemi
Śląskiej. Jednak pytanie, czemu właśnie we wsi Bielsko, małej osadzie
książę Noszak ufundował tak okazałą świątynię, jest trudne do wyjaś-
nienia. Być może wiązało się to z chęcią rozwoju ziemi księcia, który
znacznie powiększył swój majątek a właśnie przez Stare Bielsko prowa-
dził szlak komunikacyjny łączący Kraków z Morawami. W tym czasie
kościół przeżywa okres prosperity. Tak jest do roku 1447, do czasu zbu-
dowania w Bielsku kościoła pw. św. Mikołaja, który przejął obowiązki

6 Swoimi wątpliwościami Bożena i Bogusław Chorąży dzielili się wielokrotnie pod-
czas oprowadzania różnych grup po kościele w Starym Bielsku oraz w czasie tzw. lekcji
muzealnych  na  Zamku  Sułkowskich.  Również  uwagi  te  wypowiadali  w  wywiadach
udzielanych mediom, np. gdy odnaleziono gomółki. Por. R. Jochymek, Ciekawe znalezisko,
„Niedziela na Podbeskidziu” 2007, nr 28. 

7 Por. T. Holcerowa, Stare Bielsko (woj. Bielskie) Kościół św. Stanisława..., dz, cyt. s. 24. 
8 Tamże.
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kościoła parafialnego, degradując starobielską świątynię  do pozycji
kościoła filialnego.

Nazwisko fundatora tłumaczy również wysoką jakość polichromii
ozdabiającej ściany tej prowincjonalnej świątyni. Wykonali ją doświad-
czeni w swej sztuce anonimowi malarze. W latach 1929–1930, podczas
trwającego  gruntownego  remontu  kościoła,  spod  wielowiekowych
ścian tynku wyłoniły się gotyckie malowidła ścienne. Pokłosiem tej re-
nowacji jest opublikowana przez Tadeusza Dobrowolskiego – konser-
watora śląskiego – monografia pt.  Kościół św. Stanisława w Starym Biel-
sku. Przyczynek do dziejów gotyku w Polsce9. 

Jak pisz on

Do  roku 1930 pokrywały północną  ścianę  prezbiterium wyłącznie
malowidła w typie ludowego baroku, na ścianach trójbocznego zam-
knięcia  tej części kościoła po obu stronach okien szarzały zniszczone
i częściowo zatynkowane malowania gotyckie,  przyczem na pierwszej
i trzeciej ścianie pod oknami widniały dość dobrze zachowane kompo-
zycje rokokowe10.

Odsłonięte wówczas najstarsze malowidła przedstawiają (na ścianie
tęczowej  i  podłuczu tęczy) św. Dominika i  zabójstwo św. Stanisława
oraz w prezbiterium scenę Zwiastowania NMP, cykl pasyjny i cztery
święte dziewice: Dorotę,  Barbarę (?),  Katarzynę Aleksandryjską i Elż-
bietę  Węgierską11.  Józef Argasiński stwierdza w  Posłowiu...,  że „z sie-
demnastu postaci świętych, umieszczonych w różnych punktach poli-
chromii,  piętnaście  znalazło  się  w tekście  Misterium”12.  Oprócz  nich
włączono także osoby z tryptyku oraz sylwetkę ks. Mateusza Opolskie-
go,  dziewiętnastowiecznego  proboszcza  Bielska,  organizatora  jubile-
uszu 700-lecia konsekracji kościoła św. Stanisława. 

Konstrukcja bohaterów  Misterium... została stworzona adekwatnie
do odczytań średniowiecznego programu treściowego polichromii, jed-
norodnego także pod względem malarskim, ale Argasiński do swojej

9 Por. T. Doborowolski, Kościół św. Stanisława w Starem Bielsku..., dz. cyt.
10 Tamże, s. 31. 
11 Zob. ks. A. Kulawik, A. Śpiechowicz-Jędrys, Stare Bielsko. Kościół św. Stanisława, dz.

cyt., s. 23–24.
12 Tamże. 
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sztuki wykorzystał tylko postaci z nurtu tzw. hagiograficznego, co wy-
daje  się  jak  najbardziej  zasadne  dla  połączenia  gotyckich malowideł
z poetyką średniowiecznego misterium, w której jednakże autor wyka-
zał się wiedzą znacznie wykraczającą poza informacje o prezentowa-
nych świętych w średniowieczu. 

Barwnym  obrazom  uwiecznionym  na  polichromii  odpowiadają
wysmakowane kreacje  stworzone przez współczesnego dramatopisa-
rza. To osoby targane wątpliwościami. Klara czy Małgorzata nie są jed-
nowymiarowymi świętymi, które wiedziały, co uczynić, nigdy nie mia-
ły  żadnych  wątpliwości.  Chciały  zrealizować  największe  marzenie
człowieka wieków średnich: zostać świętymi. Te słabe kobiety przeciw-
stawiły się złu, wcale nie uważając siebie za osoby silne psychicznie.
Doświadczając siły i mocy zła, nie były wobec niego bezradne. To po-
zornie bezradne przeciwstawienie się złu na polichromii było podkre-
ślone  bardzo  popularnym w średniowieczu motywem kotary,  który
Argasiński również przełożył na słowo i ruch. Bielski filolog wprowa-
dził do kompozycji elementy nawiązujące do trójstrefowej, pięciopolo-
wej lub dwuwarstwowej, czteropolowej figuralnej polichromii. Całość
Misterium...  podzielił na sekwencje – każda poświęcona jest konkretnej
postaci osoby uznanej za świętą.

I tak w obrębie wątku hagiograficznego wyróżniają się dwa zespoły
malowideł związane bezpośrednio z osobą patrona świątyni – św. Stani-
sława biskupa i męczennika oraz jego kanonizacją i kultem13. 

Józef Argasiński podzielił sztukę na dwie części, które – podobnie
jak polichromia – są dalej podzielone na dalsze sekwencje. Podobień-
stwo  do  namalowanych  wizerunków  jest  podkreślane  przez  strój
i identyczne jak na ścianach świątyni ułożenie atrybutów konkretnych
świętych. Trzeba zaznaczyć, iż autorzy rzetelnie zapoznali się z obszer-
nym materiałem faktograficznym i dzienniczkami świętych. Samo pisa-
nie  pozostawił  J.  Argasiński młodzieży:  „sobie pozostawiłem ostatni
szlif” –wyjaśnił skromnie pedagog14. 

13 T. Holcerowa, Stare Bielsko (woj. Bielskie) Kościół św. Stanisława..., dz. cyt., s. 45.
14 Rozmowa  z  Józefem  Argasińskim  miała  miejsce  w  styczniu  2008r.,  w  ZSTiH

w Bielsku-Białej, gdzie MURH ma swoją siedzibę. 
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Kolejne sekwencje oparte zostały na tym samym pomyśle konstruk-
cyjnym – główny bohater wywoływany jest na scenę poprzez charakte-
rystyczne dla podań ludowych zaklinanie i typowe dla litanii błagania:
módl się za nami, wysłuchaj nas, wstaw się za nami itd., przy czym właśnie
wtedy Przewodnik i Pozostali dokonują słownej charakterystyki posta-
ci,  podając  kilka  ogólnie  znanych  faktów.  Przywołując  konkretnego
świętego, mówią: ze ściany bocznej bielskiej świątyni itp. Podczas pre-
zentacji postaci wykorzystano melorecytację, co jeszcze zwiększyło eks-
presję odbioru. 

Średniowieczni święci „schodzący” ze ścian kościoła są postaciami
niejednoznacznymi,  których „droga  do  uznanej  później  świętości  to
niezły materiał dla literatury dramaturgicznej”15. Tylko że autorzy Mi-
sterium... potraktowali „temat” w sposób niekonwencjonalny. Pokazali
oni mianowicie świętych jako osoby szczęśliwe, nie tylko z powodu uf-
ności, z jaką zawierzyły się one Bogu, ale przede wszystkim dlatego, że
„mają szczęście”. To szczęście rozumiane jest na wzór średniowieczny:
szczęście do przeżywania dramatycznych okoliczności,  które spowo-
dują, iż cierpiąc za wiarę, „będą świętymi”. Argasiński podkreśla, że to
nie byli ludzie o zwichrowanej osobowości, którym cechy psychiczne
odbierają możność bycia szczęśliwym. Jak uważa Robert Spaeman, by
być szczęśliwym, trzeba mieć szczęście, a więc być zdrowym i wyrastać
w kochającej się rodzinie. Postaci ze starobielskiej polichromii, oprócz
określonych przez niemieckiego filozofa atrybutów bycia szczęśliwym,
posiadały jeszcze jedną cechę –  były niezwykle urodziwe,  co zawsze
podkreślano. Mało tego, filozof wyraźnie akcentuje, iż człowiek nigdy
nie  jest  niezależny od własnej  wewnętrznej  konstrukcji16 oraz swojej
cielesności.  One  gwarantują  bycie  –  wewnętrzne  poczucie  szczęścia
wbrew otaczającej rzeczywistości. Zwłaszcza kobiety miały wewnętrz-
ną siłę,  by trwać  przy swoich racjach, one z uporem przeciwstawiały
się szatanowi.

Argasińskiego nie interesuje zło jako nieodłączny aspekt bytowania
w świecie.  Dla niego ważna jest szczęśliwość,  radość,  nawet poprze-

15 Sformułowanie to padło z ust  Józefa  Argasińskiego podczas rozmowy na temat
jego sztuki. 

16 O  dwuznaczności  szczęścia,  granicach  dyskursu  i  wykraczaniu  poza człowieczeństwo.
Z Robertem Spaemanem rozmawia Steffen Huben, „Znak” 2007, nr 2, s. 103.
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dzona cierpieniem. Zło przejawiające się w nieusuwalnym często kon-
flikcie dóbr, zło cierpienia, śmierci autor  Misterium... ukazuje jako coś
koniecznego, by Katarzyna, Dorota czy Elżbieta mogły zostać  święty-
mi. To nie jest niszczenie dla samej destrukcji,  bo tu zło niedołącznie
prowadzi ku dobru. Człowiek musi doznać zła, by mógł być powołany
do świętości. Zło jest próbą, którą poszczególne osoby „schodzące z po-
lichromii” przeżywają. To, w jaki sposób umieją poradzić sobie ze stra-
chem, nieodłącznym elementem człowieczeństwa, również pozwala im
zostać  świętymi, a więc godnymi naśladowania.  Bo Franciszek, Wac-
ław czy św. Stanisław Szczepanowski umieli się przełamać, zwyciężyli
strach. „Czasami przeraża ilość rzeczy, których boimy się niepotrzeb-
nie”17 – twierdzi Michał Godzic, w dalszej części analizując zachowania
ludzi „powołanych do świętości” i rozróżniając strachy, które pozwala-
ją większości przeżyć  a właśnie tym wybranym iść  na pewną śmierć
„ku chwale”, od lęków, jakie towarzyszą ludziom w sytuacjach pozor-
nie bezpiecznych. Józef Argasiński podnosi owo bohaterstwo, ale rów-
nież  akcentuje spryt,  który wykazywali  w decydujących rozmowach
(podczas sądu) przyszli święci. Potrafili chociażby zredukować  swoje
oczekiwania, dzięki temu utrzymując stan szczęścia. 

Malowana od XIV wieku Biblia pauperum służyła wiernym do zdo-
bywania  wiedzy  o  ważnych  dla  Kościoła  postaciach.  Już  sam  fakt
otrzymania wezwania św. Stanisława na terenach ciążących ku Zacho-
dowi  może  świadczyć,  iż  należało  szerzyć  kult  lokalnego  wówczas
Świętego18. Św. Stanisław Szczepanowski jest głównym bohaterem Mi-
sterium... Józef Argasiński wyraźnie akcentuje słowiańskie pochodzenie
oraz prawdopodobne przyczyny wyboru takiego właśnie patrona dla
wiejskiej parafii. 

Drugim ważnym świętym, schodzącym ze ścian kościoła, jest Mi-
kołaj, patron obecnej katedry. Poza tym w pierwszej odsłonie pojawia

17 M. Godzic, Strachy w bagażu ewolucji, „Znak” 2007, nr 2, s. 180.
18 Propagowanie kultu św. Stanisława w Starym Bielsku i okolicy się powiodło. Do-

wodem na to są badania Idziego Panica na temat popularności imienia Stanisław w staro-
bielskiej parafii. Por. I. Panic,  Kult świętego Stanisława w Księstwie Cieszyńskim w czasach
piastowskich, [w:] Najstarsza świątynia Bielska-Białej. Materiały z sympozjum z okazji 750 rocz-
nicy kanonizacji św. Stanisława , red. J. Polak, Bielsko-Biała 2004, s. 23–34. „Najbardziej za-
skakuje to, że omawiane imię  jest  niemal  jedynym, które pojawia się w dokumentach
książęcych wystawianych w tutejszej kancelarii w XIV i XV wieku” – tamże, s. 32.  
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się jeszcze dwójka najbardziej poważanych w średniowieczu świętych:
św. Franciszek i św. Klara, oboje łączący się z chrześcijaństwem rados-
nym, z umiłowaniem przyrody.  I  choć  Klara w pierwszych słowach
mówi:  „nie wiem czy wypada pląsać  po  ulicy”19,  to dalej  opowiada
o miłości do Boga, bo w taki sposób nauczył ją kochać Franciszek. Spo-
kój duchowy przyniosło im obojgu całkowite zawierzenie Bogu: „Na-
wet wtedy, gdy sama siebie nie rozumiałam, nie traciłam nadziei, że
Bóg mnie zrozumie i poprowadzi właściwą drogą”20. Postawa pokory
przyniosła jej transcendentne szczęście. 

Józef Argasiński przeciwstawia bowiem dwie postawy: bycie szczę-
śliwym i bycie zadowolonym, które wg niego nie zawsze są tożsame.
Zadowolony  jest  rycerz  Piotrowina,  gdy  na  prośbę  św.  Stanisława
wstaje z grobu i przysięga, iż odsprzedał ziemię biskupowi, szczęśliwy
będzie dopiero wówczas, gdy z powrotem powróci na tamten świat.
Jest  zdegustowany zachowaniem upominającej  się  o włości  rodziny,
niezadowolony z postawy sędziego. Szczęśliwi są  wszyscy przedsta-
wieni  święci  –  twórcy  Misterium... wielką  rolę  przypisują  kobietom,
uznając,  iż  to one były właściwymi krzewicielkami i  nauczycielkami
wiary. Bogato zdobiona polichromia zdaje się pozwalać na taką inter-
pretację: ta potocznie nazywana ścianą czterech dziewic męczenniczek
część nawy kościoła, w niepiśmiennym ludzie miała budzić podziw dla
odwagi świętych młodych kobiet i jednocześnie była to dobra lekcja re-
ligii.  Wskazywała niewiastom: jak żyć, by być  szczęśliwym. Każda ze
świętych na fresku przedstawiona została z atrybutami. 

Jako pierwsza na scenę wychodzi św. Małgorzata: „Święta Małgo-
rzato, świeć na firmamencie tej świątyni jako wzór godny naśladowa-
nia!”21 oraz św. Jadwiga: „Utrwal w nas przekonanie, że wielkość nie
w strojach i w wystawnym życiu, ale w czynach naszych zawarta!”22.
Każda ze świętych przyjmuje kwiaty – i te kwiaty są obecne na fres-
kach: Dorota trzyma w ręku koszyczek,  św. Klara gałązkę palmową,
św. Jadwiga otrzymuje od spowiednika kwiaty – tu symbol oddania się
Matce Boskiej. 

19 J. Argasiński, Współczesne misterium..., dz. cyt., s. 2. 
20 Tamże, s. 4.
21 Tamże, s. 5.
22 Tamże.
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Św. Augustyn twierdził, że trwała euforia jest możliwa dopiero po
tamtej stronie23. Nie da się tego stanu utrwalić w warunkach ziemskich.
Mimo to  malarze,  tworząc  polichromię,  właśnie  ten stan  radosnego
uniesienia utrwalili  na ścianach – stał się on swoistym elementarzem
religijnym. Lud miał zyskać przekonanie, że właśnie po tamtej stronie
zazna niemożliwego na ziemi szczęścia.  Jak mówi św. Paweł,  „to co
czeka  człowieka,  przerasta  ludzką  wyobraźnię”24 i  właśnie  dlatego
święte dziewice w zamierzeniu malarzy polichromii były wzorcami do
naśladowania. Ks. Józef Tischner twierdził, że święci są niekiedy rady-
kalnymi hedonistami, który polega na dobrowolnym poddaniu się tor-
turom, gdy wymaga tego wiara lub szczęście drugiego człowieka25. Ar-
gasiński wykorzystuje momenty w biografii kobiet najdramatyczniejsze
i  nakazuje  im trzymanie  atrybutów  tortur,  np.  św.  Barbara  dzierży
w dłoni wieżę, św. Katarzyna koło i miecz. To łączy się z ideą Epikura,
który podkreślał ważność dobrych relacji z innymi ludźmi (bóstwami)
dla osiągnięcia prawdziwej przyjemności. Przyjemności metafizycznej.
Ponieważ Chrystus jest największym przyjacielem przedstawionych na
polichromii świętych, muszą one oddać za Niego życie, muszą się pod-
porządkować każdemu Jego wyrokowi z radością (np. pokazano scenę
podziękowania za odebranie życia Henrykowi II, którą na ołtarzu świę-
tości złożyła jego matka, św. Jadwiga). Wszak bez przyjaciół nie można
wieść szczęśliwego życia. Ten radosny, pełen uniesienia nastrój domi-
nował  podczas przedstawienia.  I  chyba najbardziej  podobał  się  pub-
liczności, bo idealnie prezentacja życia świętych współgrała z freskami,
które przecież służyły więc nie tylko utrwalaniu wiedzy o świętych, ale
poprzez odpowiednie ich namalowanie pokazywały, jak żyć, by osią-
gnąć  szczęście największe, bo wieczne. Zwracały przy tym uwagę na
wielość aspektów, którymi winien kierować się człowiek oddający się
pod opiekę Chrystusowi. 

Misterium kończy się rozmową z duchem ks. Mateusza Opolskie-
go,  wielkiego  dobroczyńcy  kościoła  św.  Stanisława,  dzięki  któremu

23 Św. Augustyn, Wyznania, [w:] M. Łojek, Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich,
Warszawa 1987, s. 99–102.

24 Cyt. za: O dwuznaczności szczęścia..., dz. cyt., s. 105.
25 Por. J. Tischner, Filozofia po góralsku, Kraków 2002, s. 13–35. Por. też W. Bonowicz,

Tischner, Kraków 2001, s. 287–316.
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świątynia wróciła do dawnej świetności. Postać ks. proboszcza kościoła
św. Mikołaja, dla którego kościół św. Stanisława był tylko placówką fi-
lialną,  przyłącza się  do dyskusji  kościelnego z ministrantem. Starszy
mężczyzna uczy młodzieńca historii kościoła – dzięki takiemu manew-
rowi uczestniczący w misterium poznają losy najstarszej bielskiej świą-
tyni oraz sytuację społeczeństwa bielskiego w połowie XIX wieku. Roz-
mowę  kończy  wezwanie  do  wszystkich  księży  i  wiernych,  którzy
modlili się w tej świątyni: „Bądźcie nadal z nami!”26.

Niewątpliwie największą zaletą Współczesnego misterium... jest zaan-
gażowanie młodzieży w przygotowanie scenariusza i realizację projek-
tu.  Ta wartościowa inicjatywa z pewnością  zjednoczyła  nastolatków
i wpłynęła na zainteresowanie się  historią kościoła. Prezentując świę-
tych,  zaakcentowali nie  tylko ich wyjątkową  religijność,  owo niemal
ekstatyczne oddanie się Bogu, lecz fakt, iż w obliczu najtrudniejszych
chwil w życiu człowiek pozostaje sam. Rodzina i przyjaciele nigdy nie
będą umieli pomóc. Tak właśnie są pokazani na malowidłach święci –
oni, mimo że otoczeni tłumem wiernych, zawsze są osobni. Ich cierpie-
nie nie jest osobiste, niezrozumiane, bo nie każde doświadczenie da się
przełożyć na język zrozumiany ogółowi. Ale w Misterium i na freskach
męczennicy i męczenniczki mogą być wzorami również dla współczes-
nego młodego pokolenia.  Bo dzięki doskonałej miłości,  jakiej  oni do-
świadczają, pokonują przepaść między wielością perspektyw a uniwer-
salizmem.  Widzowie  zauważają,  że  idealne  szczęście  jest  darem
wyłącznie wybranych, nie jest dostępne każdemu, a jeśli już, to tylko
na chwilę. Pozostaje obietnica: gdy się o nie otrzemy, poznajemy real-
ność drugiego człowieka, realną miłość Boga Człowieka. Sztuka Józefa
Argasińskiego to tylko widzom śmiało uzmysławia.  

26 J. Argasiński, Współczesne misterium..., dz. cyt., s. 16. 
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Saints from the walls of the church

The oldest part of the frescos from the St Stanisław Church in Stare Bielsko
inspired Józef Argasiński to write a play A modern mystery of the Saints from the
polychromy in the St Stanisław the blessed and the martyr, Church in Stare Bielsko.
The  play  was  performed  by  the  Inter-School  Pupils’  Humanist  Movement,
which participated in the process of creating the drama. The heroes presented
in the play not only try to present their biographies (i.e. tell what they see on
the polychromy and the altar), but also present the history of the church itself.
Argasiński is not interested in the problem of evil, which is an inevitable ele-
ment of the existence in the world. For him the important issues are happiness,
joy (even if preceded by suffering). He stresses an ecstatic surrender to God
and the fact that in the most difficult moments in life one remains alone.
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Topografia obcości?
O cmentarzu żydowskim w Żywcu-Zabłociu trochę inaczej.

Szkic z antropologii symbolicznej

W Żywcu-Zabłociu przy ulicy Stolarskiej odkryć (tak właśnie – od-
kryć!) można zapomniany zabytek kultury, która jak się zdaje bezpow-
rotnie odeszła. Paradoksalnie o braku pamięci, a może i o skrywanym
i nie do końca uświadomionym, wstydzie świadczą przewodniki turys-
tyczne oraz mapy Żywca, dla turystów tworzone. W nich trudno odna-
leźć  słowa czy oznaczenia, iż w mieście tym znajduje się  zabytkowy
cmentarz żydowski (kirkut). Na lekcjach historii o dziejach miasta, tak
w  szkołach  podstawowych,  jak  i  w  gimnazjach,  „nie  wspominano
o jego istnieniu, chociaż tematem lekcji były różne inne zabytki Żywca”
(mówi Magda Bednarz – uczennica LO w Żywcu, autorka wyróżnione-
go  przed  czterema laty,  przez  warszawski  ośrodek  Karta,  artykułu:
Umierający cmentarz - Reportaż o końcu świata1). Nie wspominając o dez-
informacjach prasowych na ten temat. Piszą o tym dziennikarze2, którzy
nie zadali sobie trudu pójścia choćby raz jeden w to miejsce, tworząc
wirtualne przygody, przypisując opiekę nad tą „świętą  przestrzenią”
nie temu, komu trzeba i nie tam, gdzie trzeba. 

1 M.  Bednarz, W. Białek,  D. Siwek,  Umierający  cmentarz – Reportaż  o końcu  świata,
„Gronie” I(2006).

2 Szczególne „zasługi” mają dziennikarze dodatku bielskiego do „Gazety Wyborczej”.
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Obiekt zabytkowy, nigdy niechroniony (okruch historii)

Kirkut w Żywcu-Zabłociu został założony w pierwszej połowie XIX
wieku, był jeszcze kilka lat temu bardzo zdewastowany i w dużej czę-
ści rozgrabiony. Podczas inwentaryzacji dokonanej w 1996 roku, odna-
leziono 368 kamieni nagrobnych, z czego ponad 80% z nich było prze-
wróconych,  a  z  tego  z  kolei  bardzo  wiele  połamanych.  Z  terenu
cmentarza skradziono wszystkie nagrobki wykonane z czarnego mar-
muru, między innymi pomnik, szanowanego rabina miejscowej Gminy
Żydowskiej,  Nachmanna Hirsch Baua3, po II wojnie światowej  wyre-
montowany przez jego ocalałego syna Józefa. Obecnie na kirkucie znaj-
duje się około 500 macew, steli i  obelisków, z tego wiele cennych, ze
skromną symboliką  i uroczymi inskrypcjami. W miarę dobrze zacho-
wanych jest około 250 nagrobków. To dzięki osobom, które odkrywały
to miejsce, metr po metrze, kość po kości, kamień po kamieniu (a nawet
kamień na kamieniu) i przywracały je  do życia. Parę lat temu z wielkich
drzew  i  traw  ledwie  wystawało  pięć,  sześć  nagrobków,  fragmenty
ludzkich miednic i piszczeli, a miejsce to  służyło pijaczkom autochto-
nicznym,  barbarzyńcom w świętym ogrodzie oraz podyskotekowym ren-
dez-vous… intymnym. 

Magda – autorka rzeczonego powyżej reportażu pisała:

Ulica Stolarska w dzielnicy miasta Żywca-Zabłociu, to ulica, na której
mieszczą się dwa cmentarze, katolicki i, zaraz obok, żydowski. Parkuje-
my przed cmentarzem katolickim, gdyż tylko tam znajduje się parking.
Słońce dodaje blasku nagrobnym pomnikom, wokół których jest porzą-
dek.  Nic  dziwnego, przecież  niecałe trzy tygodnie temu było Święto
Zmarłych. Wtedy zapewne były tu tłumy ludzi odwiedzających groby
zmarłych bliskich i przyjaciół. Teraz panowała tu cisza. Patrzę wokoło
i szukam cmentarza żydowskiego. Jeszcze nigdy tam nie byłam, zasta-
nawiam się, gdzie może się znajdować. Okazało się, że kirkut to cegla-
ny, rozsypujący się budynek po lewej  stronie cmentarza katolickiego.
Nawet sobie nie wyobrażałam, że częścią tego cmentarza może być za-
rośnięta rudera w rozsypce4. Szukamy wejścia, gdzie moglibyśmy swo-

3 I. Jeziorski, Nachman Hirsch Bau jako swój obcy – kilka słów o rabinie żywieckiego gimna-
zjum, [w:] Księga pamiątkowa na 100-lecie żywieckiego ogólniaka im. Kopernika, Żywiec 2004.

4 Dziś jednak kirkut w Żywcu-Zabłociu wygląda już zupełnie inaczej. 
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bodnie przejść. Niestety, wejścia na cmentarz nie ma ani od strony ulicy,
ani od żadnej innej. W większej części stare ceglane ogrodzenie jest zbu-
rzone,  zastępują  go krzaki  i  ścięte  gałęzie,  zagradzające drogę,  przez
które nie mam zamiaru się przedzierać. Wchodzimy przez niegdysiejszy
dom pogrzebowy, na który wcześniej patrzyłam. Brak stropu przykuwa
moją uwagę. Kiedyś musiał się zawalić i cegły leżą teraz na zarośniętej,
z  poprzewracanymi i  wystającymi gałęziami,  ziemi.  Po tych  cegłach
mogę  przejść  na drugą  stronę  i  wejść  na cmentarz.  (…)  Rozmawiam
z tatą.  On również  jest  porażony wyglądem tego miejsca.  Stoimy po-
środku cmentarza. Wiatr porusza trawą miedzy nagrobkami. 

Spacer tu i spacer tam

Napotykamy  pierwsze  macewy,  które  wykonane  są  przeważnie
z piaskowca, rozsypują się i rozwarstwiają z roku na rok. Za kilka lat
nic z nich, tych najstarszych i najcenniejszych, nie pozostanie. Może tyl-
ko piach. Tylko ten piach. Dalej znajdujemy inne z wapienia, lastriko,
czy granitu. Kilka z nich zostało uznanych za zabytki kultury. Niektóre
to  rzeczywiste  dziełka  sztuki  kamieniarskiej  rodziny  Wulkanów
z Oświęcimia i Bielska. Większość wykutych na nich inskrypcji jest za-
pisana  hebrajską  czcionką  w językach  jidysz,  hebrajskim,  także  nie-
mieckim lub polskim. Do niedawna (do 2003 roku) przy wejściu, od
strony cmentarza  katolickiego,  leżało  kilkanaście,  jak  się  wydawało5

steli z granitu, wcześniej  zdjętych z grobów, złożonych przez złodziei
w latach  pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych,  przygotowanych do  wy-
wózki i  przerobienia  na inne cele:  na utwardzenie  swoich stodół,  na
swoje groby na swoich cmentarzach, do swoich lapidariów. Po uporząd-
kowaniu terenu (tym miejscu nie było pochówków) okazało się, iż jest
tych nagrobków siedemdziesiąt! Dziś  stoją w równym rzędzie oparte
o tylny cmentarny mur. Nie sposób ich już gdziekolwiek przyporząd-
kować. Mają i nie mają swego miejsca. Jak pamięć o miejscowych Ży-

5 Wiosną roku 2000 z inicjatywy Marka Kupczaka i autora tego szkicu podjęto prace
porządkowe, które trwały do 2005 roku i zakończyły się uporządkowaniem niemal całe-
go terenu kirkutu. Inicjatorzy w 2006 roku wyróżnieni zostali przez ambasadora Izraela
w Polsce dyplomem za działalność  na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej
w Polsce.
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dach. W pamięci miejscowi Żydzi pojawili się bowiem niedawno, kilka
lat temu. Są bardzo młodzi i potrzebują jeszcze trochę czasu na dojrze-
wanie w przestrzeniach snu.

Architektura, czyli świat jest taki piękny i tajemniczy

W przypadku większości nagrobków formy macew były, w orto-
doksyjnych kręgach żywieckich Żydów, rygorystycznie przestrzegane.
Jednak pewne formy steli czy obelisków świadczą o wpływie prądów
emancypacyjnych i świeckich. Już końcem XIX wieku oraz na początku
XX wieku następowało rozluźnienie związków z tradycją. Najcenniej-
sze macewy znajdują się w części najstarszej, uporządkowanej niemal
w całości. Wydzielona była także część dla kobiet. Jest to ostatnia „naj-
młodsza”,  płd.-zach.  część  cmentarza,  na  której  jednak,  zapewne
z przyczyn „metrażowych”,  przed II  wojną  byli  grzebani także męż-
czyźni. Obecnie, poza kilkoma postawionymi macewami, część  ta nie
została jeszcze uporządkowana. 

Cały kirkut wyglądał  właśnie tak, jak ta część  dzisiaj.  Jest to obraz
gąszczu zimnych i bezdusznych zniszczeń.  Czy stosunek do ludzi nie
przekłada się na stosunek do symboli? A może odwrotnie? Nie  swoich
ludzi i nie swoich symboli?

Prawdziwym artyzmem możemy zachwycać się na nagrobkowych
płaskorzeźbach. Ich symboliczne motywy wywodzą się z zasad religii
mojżeszowej i dawnej historii Żydów. Na żywieckim kirkucie można
spotkać wyrzeźbiony symbol błogosławiących dłoni, motyw lwa, koro-
ny, palmy, występuje też świecznik. Na bardziej imponujących nagrob-
kach (np. rodziny Munków) widoczne są wpływy zdobiennicze osobli-
we,  na  przykład  sterczyny  i  łuki.  Ważny  jest  motyw  obramowania
architektonicznego macew. Traktuję tę formę jako symboliczne przed-
stawienie  bramy.  Spełnia  ona  funkcję  granicy  i  przejścia  pomiędzy
dwoma typami egzystencji, dwoma światami, dwoma rzeczywistościa-
mi. Księga Psalmów 118 powiada: „Oto jest brama Pana, która wejdą
sprawiedliwi”. Jest więc symbolem przejścia od świata ziemskiego, cie-
lesnego, tu i teraz, do świata wiecznego i wiecznego życia. Sama forma
macewy jest, niezależnie od treści płaskorzeźb, w symbolicznym swym
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wyrazie, bramą oddzielającą dwa światy w eliadowskich znaczeniu sa-
crum  od  profanum6.  Jak pomiędzy kirkutem i cmentarzem katolickim
jest pas ziemi niczyjej. 

Warto zwrócić uwagę na kilka pomników. Macewa oznaczona nu-
merem 246 to miejsce, gdzie spoczywa Moritz Mosze Schwarz, prezes
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Zabłociu zmarły w Bielsku w 1917
roku.  Macewa  93 to  grób (jedyny  odrestaurowany  niedawno,  gdyż
uznany został za pomnik wojenny), gdzie leży Walter Munk komen-
dant artylerii pancernej Zagończyk urodzony 5 stycznia 1895 roku, który
zginął 20 września 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ma-
cewa 301 to miejsce, w którym spoczywa Cwi Jehuda, przez trzydzieści
lat był rzeźnikiem rytualnym, zmarł w 1931 roku, a przeżył 56 lat. Leżą
tutaj rodzice Daniela Rufeisena, znanego na świecie konwertyty, zało-
życiela zakonu karmelitów bosych w Hajfie. Na podstawie jego biogra-
fii można zrealizować  film o cudownych ocaleniach. Na niezwykłość
tego, otoczonego dziś fabrykami, miejsca zwraca uwagę także fakt po-
grzebu, który miał miejsce wiosną roku 1943, kiedy to  naziści zezwoli-
li(?) na pochowanie znanego tutaj przed wojną I. Hertzberga, oraz ta-
jemniczy pochówek, już po II wojnie, w kwietniu 1946 roku Bernarda
Gutermana z pobliskiej Rajczy, zamordowanego tam 14 kwietnia tego
roku, gdy wrócił do swego domu, ocalony z Holokaustu! Przypomnieć
warto o grobie rabina Nach Hirch Baua, który znajduje się w centralnej
części cmentarza, a został  odnaleziony podczas cmentarnych porząd-
ków. 

Żydzi przez kilkaset lat byli obecni na Żywiecczyźnie jako mniej-
szość  religijna i  etniczna.  Jako obywatele polscy wyznający judaizm.
Stali się  oni, do niedawna zapomnianą,  częścią  historii tego regionu.
Kirkut w Zabłociu jest ostatnim żydowskim obiektem zabytkowym na
Ziemi Żywieckiej  (jest jeszcze mały kirkut w Milówce). W 1989 roku
decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej cmentarz został wpi-
sany do rejestru zabytków pod nr  A-640/89.  Nie zmieniło to jednak
jego instytucjonalnej sytuacji. Dopiero działania porządkowe społeczni-
ków, którzy uprzątnęli dużą część kirkutu, uzmysłowiły przynajmniej
niektórym, że jest to miejsce święte, nie zaś wysypisko śmieci, kloaka

6 Por. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1999.
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i kopalnia żydowskich diamentów7. W lipcu 2003 roku Ambasador Izraela
profesor Szewach Weiss, będąc w Żywcu z wizytą przestąpił wraz ze
znaną izraelską pisarką Miriam Akavią, rodem z Krakowa limen kirku-
tu  na  Zabłociu (razem odśpiewali  na nim pieśń  hebrajską).  Dopiero
końcem 2005 roku ogrodzono cmentarz;  częściowo zachowując mur,
częściowo z siatki, częściowo z płyt betonowych. Przy okazji wspomina
się, że został wyremontowany, co jest oczywistą nieprawdą. Społecznie
uporządkowany (od 2000 roku do 2005) i ogrodzony. 

Obiekt zabytkowy, miejsce niepożądane – mentalne granice

Problem komunikowanych różnic pomiędzy ludzkimi grupami odsy-
ła nas do pojęcia tożsamości. Odsyła nas do zagadnienia jak członko-
wie jakieś  badanej  grupy definiują  oraz porządkują relacje z innymi,
konstruując  symboliczne  granice  wyznaczając  tym samym  podobieństwa
i różnice pomiędzy swoimi a obcymi, i tego gdzie w społecznej strukturze
umieszczają siebie i jakie miejsce przypisują Innym/Obcym. Aby roz-
strzygnąć te kwestie zaproponować mogę, za Frederikiem Barthem kla-
syfikację grup ludzkich poprzez granice grupy własnej, które sobie wy-
znaczamy  (boundaries)8.  Język  jest  doskonałym  probierzem  dla  tych
mentalnych granic.

Społeczne porządkowanie kirkutu nie przypadło wszystkim do gustu.
Autorki reportażu pokusiły się o uliczną sondę na ten Żydów. „Pytane
niektóre osoby niezbyt chętnie odnosiły się do tego pomysłu. Spotkałyś-
my się również z zaskakującymi wypowiedziami”, pisze także w swym
reportażu Magda, do niedawna uczennica ogólniaka. Poniższe pozosta-
wiam bez komentarza.

Sześćdziesięciokilkuletni mężczyzna:
Jeśli mam szczerze odpowiedzieć, to Żyda, takiego małego, to się po-

winno głowę o mur uderzyć i zlikwidować, bo gdyby Żydów nie było,

7 Patrz także: P. Głuchowski, M. Kowalski,  Gorączka złota w Treblince,  „Gazeta Wy-
borcza. Duży Format” z 08.01.2008.

8 F. Barth, Granice i grupy etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Bada-
nie  kultury. Elementy teorii  antropologicznej.  Kontynuacje, wybór i wstęp M. Kempny i E.
Nowicka, Warszawa 2004, s. 348–380.
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to mamy pokój wieczny na ziemi. Oni tylko mieszają, finanse mają. Naj-
większymi finansami na świecie oni operują, i umią to robić. Mieszają,
mieszają. (…) U nas to, co mamy dzisiaj, to jest wszystko robota żydowska. 

Kobieta około osiemdziesięcioletnia: 
Myśmy tego nie zniszczyli. Dlaczego my mamy ten cmentarz odna-

wiać jak my nie mamy, co jeść? My mamy swoje groby w różnym stanie,
teraz, teraźniejsze i nie stać nas (…). Niech oni współczują nam. Niech
wiedzą, że miejsce jest uszanowane. Niech sobie oni odnowią. Po brater-
sku (…). Nieładnie, że jeszcze od nas coś kcą.

Przestrzeń

Przestrzeń (platońskie Χώра / chora9) jest konstruowana społecznie,
można ją adoptować, przyswajać i w konsekwencji kształtować. Ludzie,
w tym procesie przetwarzania przestrzeni, przypisują swoim wytwo-
rom określone funkcje, sensy, wartościowania i znaczenia. Nadawanie
sensu,  znaczeń  i  funkcji  materialnym także aspektom rzeczywistości
skutkuje tym, iż użytkownicy odczuwają pewne kody i szyfry semio-
tyczne (znaczeniowe). Zawłaszczone przestrzenie, czy to przestrzenie
ulicy, czy dzielnicy, stają  się  same w sobie systemami komunikatów
znakowych dla  swoich i  obcych.  Znaki  są  dla nich strukturalizowane
i dopiero na tej podstawie  swoi podejmują działania. Ludzie czynią to
niemal bezrefleksyjnie, lecz w istocie są stałymi czytelnikami poszcze-
gólnych detali społecznej przestrzeni. Codzienne i stałe ich odczytywa-
nie prowadzi do powstania w umysłach mieszkańców trwałych obra-
zów, przekonań, stereotypów i wyobrażeń konstytuujących tak zwane
mapy pamięciowe. Mapa mentalna jest niczym innym jak zakodowanym
schematem zamieszkiwanego „przeze mnie” obszaru, wysoce subiek-
tywnym, swoistym jedynie dla danej zbiorowości. To wszystko składa
się, w przestrzeni wyobraźni, na przestrzeń czystą (naszego świata), która
jest (była) odróżniana od przestrzeni brudnej (antyświata), ale też przestrze-
ni idei, gdzie panują zgoła inne zasady, jakby nie z naszego świata10. 

9 J. Derrida, Χώра/chora, Gdańsk 1999.
10 Obcość,  za  Bernardem Waldenfelsem, może zrazu występować  jako  obcość  co-

dzienna, która pozostaje w ramach danego porządku tak jak obcość sąsiadów; rośnie wraz
z pojawieniem się obcości strukturalnej (dotyczyć ona będzie wszystkiego, co można na-
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Na ten stan rzeczy rzutuje  przeszłość  i  swoiście  pojęta tradycja,
w sposób ściśle  określony  dzieląca świat  na  xώра/chora (przestrzeń)
swojską  i  xώра/chora (przestrzeń)  obcą.  Etnografowie  zauważają,  że
w odróżnieniu od ludowych opowieści i tekstów o strzygach, upiorach,
desygnatami żydowskich wątków byli  istniejący przecież  realnie  lu-
dzie, i śladów ich życia nie wolno ograniczać  nam do symbolicznego
obrazu. W lustrze tych ludycznych narracji Żydzi – to ludzie obcy mo-
delowi kultury ludowej. Kim był Żyd w ludowych bachanaliach? Kim
jest  dziś? Postacią  groteskową,  śmieszną,  karykaturalną?  Jedźmy na
Żywieckie Gody! Zobaczmy. „Bij Moska, Żyda, niech wie, co to bida;
Gdy bida, drzej Żyda”. Te konterfekty odzwierciedlają niską ocenę ży-
cia Żyda (obcego!) ale i nierówną miarę, jaką do oceny katolików i Ży-
dów  przykładano:  „Najpoczciwszy  Żyd  szubienicy  wart;  Żyda  nie
szkoda i tak będzie Żydem; umarł jeden Żyd – nic – umarł drugi – jesz-
cze nic”. Lud zyskiwał „dyspensę” na bicie w trakcie tzw. palenia Juda-
sza,  wielkopostnego obrzędu,  który polegał  (polega jeszcze gdzienie-
gdzie!) na wieszaniu kukły Judasza w pobliżu domostw żydowskich11. 

Przenosić  te symbole na symbole marności (symbol kirkutu), czy
nie  przenosić? Nie odpowiem wprost.  A frazeologia  wielkonakłado-
wych pism, choćby „Rycerza Niepokalanej”, i „Małego” dawniej a dziś
„Naszego Dziennika”12 dowodzi, niezwykłej wprost żywotności klisz,
strukturalizujących  rzeczywistość  na  świat i  antyświat,  na  cmentarz
(lśniący łuną w listopadzie) i kirkut (tonący w listopadowym mroku)13. 

potkać  poza określonym porządkiem: obcy rytuał, religia, zwyczaj, gest, którego sens nam
nie jest znany); aż  po obcość radykalną, w tej formie osiągając swe apogeum. Dotyczy
ona tego wszystkiego, co pozostaje poza wszelkim porządkiem i stawia nas wobec wyda-
rzeń, które poddają w wątpliwość nie tylko jakąś określoną interpretację, lecz samą moż-
liwość interpretacji.  B. Waldenfels,  Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, War-
szawa 2002.

11 Por. J. Tokarska–Bakir, Wieszanie Judasza, czyli tematy żydowskie dzisiaj, „Krasnogru-
da” 14(2001).

12 U. Cauman, M. Niendorf, Kolbe a Kielce. Święty, jego prasa i problem pewnego pogro-
mu, [w:] Tematy żydowskie, red. E. i R. Trabowie, Olsztyn 1999, s. 101–127.

13 I. Jeziorski, Metafory wykluczenia w dyskursach kultury dominującej, [w:] Równi i rów-
niejsi. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Jur-
czyńska-McCluskey, M. S. Szczepański, Z. Zagała, Tychy–Bielsko-Biała 2005.
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Czytanki polskie pełne są sentymentalnych opowieści o światełkach,
zniczach i  kwiatach,  w które spowija  się  groby w dzień  Wszystkich
Świętych  i Zaduszki.  Tylko  na  mogiłach  Żydów (…)  nie ma w tych
dniach,  ani  żadnych  innych,  najmniejszego.  Zakrakała ze  wszystkich
stron podła i tchórzliwa niepamięć. Niepamięć, której daleko do niewin-
ności i która czasem sama w sobie jest winą. (…) Tylko na pytania: skąd
ten świecznik, skąd ta podmurówka, na której widać dziwne hieroglify-
nie z naszego alfabetu rodem, albo wreszcie skąd ten dom, odpowiedzi
nie było. Głowy spuszczone, wzrok gdzieś na stronę ucieka. (…) ucieka-
jące spojrzenia14.

Szukać innych przyczyn? Spróbuję krótko. Granice, które oddziela-
ły Polaków od Żydów nie pokrywały się jednak z granicami admini-
stracyjnymi i terytorialnymi, oddzielały ich granice języka, religii, od-
rębnie czytane zmitologizowane historie. Rzutuje to wszystko na dzień
dzisiejszy,  ma swe długie trwanie. Przekłada się  na symboliczne po-
strzeganie świata. Granice trwają, w mentalności.

Marność nad marnościami 

Czym jest symbol? Symbol według antropologa Victora Turnera to
zjawisko, które na mocy społecznej konwencji reprezentuje inne zjawi-
sko,  „odwzorowujące, przedstawiające lub przywołujące na myśl  coś
innego przez posiadanie  analogicznych właściwości  albo skojarzenie
rzeczywiste bądź wymyślone”15. Rzecz zajmująca, aby to, co stanowiło
wyraz i  symbol marności,  przemijania, i  jego świadomości (cmentarz
jako symbol), zostało zepchnięte, jak to się niegdyś mówiło, na „rogatki
miasta”, a jak chcą niektórzy, zdecydowanie poza „rogatki miasta”, sta-
ło się także łupem, zdobyczą, trofeum, aby przeinaczyć się w symbole
na innym cmentarzu, na innym symbolu marności i przemijania. Łu-
pem, zdobyczą, trofeum dla tych, którzy przez te wszystkie lata przy-
właszczali sobie pomniki pamięci i wznosili je na innych cmentarzach,
jako własne, jako swoje i oswojone statuy upamiętniające imię swojego. Łu-
pem, zdobyczą i trofeum dla tych wszystkich, którzy przez lata wyży-

14 L. Stomma pisał o szczebrzeszyńskim kirkucie w: „Polityka” z 2 lutego 2008.
15 V. W. Turner, Badania nad symbolami, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropolo-

gicznej, wybór i wstęp M. Kempny i E. Nowicka, Warszawa 2003, s. 96.
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wali się bestialsko na symbolach; łupem, dla tych, którzy przekopywali
groby w poszukiwaniu „żydowskiego złota” („Myśmy tego nie znisz-
czyli!”). Ci ostatni pozostawili nam ludzkie (święte!) kości porozrzuca-
ne wśród cmentarnych traw. 

Topografia (braku)wyobraźni, czyli o tych, których tu nigdy
nie było?

To zepchnięcie nie ma miejsca wyłącznie w rzeczywistości zmysło-
wej, fizycznej, namacalnej. Jest jeszcze inne, to drugie, związane z topo-
grafią wyobraźni. Miejsce to zostało wyparte poza świadomość i ze świa-
domości.  Kirkut  jako  ostateczny  i  ostatni  symbol  obcości zajmuje,
w pewnym sensie, pogranicza tej świadomości. Przejawia się to do dziś
także  w języku (choćby powyższe wypowiedzi, jedne z wielu, których
nie ma sensu tu cytować). 

Problem wydobyty z kilkudziesięcioletniego niebytu,  przysporzył
pewnych kłopotów percepcji  swojskiej przestrzeni. Mogło być przecież
zupełnie inaczej. Gdy, jeszcze 11 listopada 1987 roku16 ówczesny komu-
nistyczny naczelnik miasta, dotknięty do żywego brakiem miejsca na ko-
munalnym cmentarzu, znajdującym się obok kirkutu, naciskał: 

część niegrzebalna kirkutu jest bardzo niewielka i zmieści się na niej nie
więcej niż 50 grobów z planowanego nowego cmentarza komunalnego,
należy  wystąpić  do  związku  Religijnego  Wyznania  Mojżeszowego
w Warszawie z prośbą  o wyrażenie zgody na ekshumację wszystkich
istniejących mogił  żydowskich, przeniesienie ich w wydzieloną  część
cmentarza, 

wrzucenie do dziury i postawienie symbolicznej tablicy upamiętniają-
cej symbolicznego obcego (a może starszego brata?), którego przecież ni-
gdy tu nie było. 

Jednak dla wielu ludzi (szczególnie młodych) przestrzeń ta zyskała
jeśli nie status przestrzeni świętej,  to stała się terytorium już oswojo-
nym, wektorem w obrębie świata naszego, wspólnego. Symbolicznym

16 Ustalenia z narady Rady Miejskiej w Żywcu, z 11 listopada 1987 roku (kopia w po-
siadaniu autora).
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wymiarem  tego  był  niedawny  wyjazd pensjonariuszy  miejscowego
domu pomocy społecznej, którzy po kilkudziesięciu minutach spędzo-
nych na kirkucie poczęli odczuwać (jak sami werbalizowali), że odkry-
wają jakiś świat egzotyczny, lecz wcale nieodległy. Ci ludzie wracali do
samotnego świata ze  świadomością,  iż  niechęci,  uprzedzenia  i  mity,
które  kultywowali  przez  dziesiątki  nieraz  lat,  z  rzeczywistością  nie
miały wiele wspólnego.

Ireneusz Jeziorski

Topography of the Foreign? On the Jewish cemetery in Żywiec-Sporysz 
in a different way. A sketch in historical anthropology

The author briefly presents the history and lot of the Jewish cemetery in
Żywiec-Zabłocie. However, he embeds the discourse not in the historical, but in
a social and anthropological context (symbolic anthropology). He analyses the
problems of differences which are communicated among groups of people, in
this particular case – an existing and a non-existing one. He elaborates on our
relations with the symbols of the culture of the Other, and on the way the mem-
bers of the dominating culture define and organise their relations with others,
by establishing the symbolic borderlines and defining similarities and differ-
ences between  us  and  others.  Then he describes the place where they locate
themselves  in  the  social  structure  and  where  they  locate  the  Other/the
Stranger. The social perception of the place, which is described in the article is,
according to the author, a metaphor of human and ethnic relations. Adopting
the theories  of contemporary anthropology (V. Turner,  F.  Barth),  the author
presents the symbolic plays, which radically divide the world into binary op-
positions, which appropriate the space, create the a homely and a foreign space
(Jewish cemetery – kirkut,  Jewish district). At present it is mainly a space of
thought. On the example of the “local reading” the author shows, that there is
no social reality which is not correlated with the consciousness or (worse) un-
consciousness of the acting people, who make use of symbols. 
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Żywieckie „Gronie” 

Taternicy kochają wierchy, a miłośnicy Beskidów zdobywają gro-
nie. Nazwa „Gronie” jest jak logo tej ziemi: góralska, prosta, o smaku
żywieckiego piwa. To nazwa marketingowa, dla znawców Żywiecczy-
zny wielorako nacechowana, kojarząca się również z tutejszym życiem
kulturalnym.  

Na regionalnym rynku wydawniczym pojawiło się nowe, interesu-
jące pismo „Gronie”, poszerzające wiedzę o naszej „małej  ojczyźnie”.
Z Bielska-Białej do Żywca pół godziny samochodem, pół dnia marszu
górskimi szczytami,  słowem – rzut beretem przez beskidzkie gronie.
Dzisiaj to bardzo podobne światy,  ale wystarczy cofnąć  zegar (o pół
wieku, o trzysta lat),  by odkryć  jak wiele te miasta dzieli.  Tę różnicę
uświadomiłam sobie,  śledząc „groniarską” linię  kolejnych pism i re-
daktorów.  Początkowo  planowałam  omówić  tylko  numery  „Groni”
z lat 2006–2007, kiedy jednak zaczęłam sprawdzać, czym nowe pismo
różni się od „Karty Groni”, „Karta” skierowała moją uwagę w stronę
przedwojennych „Groni”. W ten sposób zatoczyłam koło od „Groni”
z 1938  do  „Groni”  z  2006,  a  recenzja  młodego  pisma  zamieniła  się
w „studia groniarskie”. 

Przedwojenne „Gronie”

W styczniu 1938  roku  ukazuje  się  pierwszy  numer  kwartalnika
„Gronie”, wydanego przez Sekcję Miłośników Żywiecczyzny przy Kole
Towarzystwa Szkół Ludowych w Żywcu. Założycielami i redaktorami
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tego pisma regionalnego byli polonista Michał Jeziorski i historyk Sta-
nisław Szczotka, którzy – wraz z gronem współpracowników – zadbali
o różnorodność  tematyczną  i  wysoki  poziom drukowanych tekstów.
Twórcy kwartalnika – adresowanego do wszystkich osób aktywnych
i twórczych – mieli ambicje poznawcze i kulturotwórcze, chcieli zinte-
grować społeczność wokół spraw związanych z szeroko pojętą kulturą
regionu (duchową i materialną). Autorzy zamieszczanych tekstów stu-
diowali dzieje tej ziemi, przedstawiali zabytki kultury; uwzględniając
potrzeby Żywiecczyzny,  dzielili się  swoją wiedzą  z zakresie różnych
dziedzin. W ten sposób wspomagali rozwój regionu, a promując war-
tości regionalne, wzbogacali kulturę narodową.     

GRONIE  drukowane  były w drukarni  Pawła Mitręgi  w Cieszynie
i ukazywały się w wymiarach 25 x 18. Bardzo staranna była grafika pis-
ma. Stała okładka z cienkiej tekturki z winietą przedstawiającą stylizo-
wany herb Żywca (w kolorze brunatno-czerwonym), w którym artys-
tycznie wkomponowano  (w kolorze  granatowym) ludową  kapliczkę,
koszarawskie ptaszki oraz bibułkowe kwiatki, a więc elementy charak-
terystyczne dla sztuki ludowej  Żywiecczyzny. Drzeworyt ten według
rysunku Harnasia z Beskidu (Adam Miksz) wykonał Stefan Brzozowski.
Czasopismo było ilustrowane1.

Pismo  wychodziło  niepełne  dwa  lata  (1938–1939),  regularnie  co
kwartał (6/7 numerów) do wybuchu II wojny światowej. 

Literacka grupa „Gronie”

Powojenna rzeczywistość nie sprzyjała zakładaniu pism, lecz inicja-
tywa wyzwalania  energii  twórczej  nie  poszła  na  marne.  Na  krótko
przed wybuchem wojny „przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Ży-
wieckiej  (TMZŻ)  i  Towarzystwie  Szkoły Ludowej  zebrało  się  pięciu
rdzennych twórców ludowych: H. Biłka, W. Bartyzel, A. Leśniak, Z. Ło-
bodówna i S. Paleczny”2, którzy od roku 1955 spotykali się w prywat-

1 K. Staszkiewicz,  Dzieje czasopiśmiennictwa Żywiecczyzny do czasu ukazania się Karty
Groni, „Karta Groni” 1984, nr XII, s. 74. 

2 Zob.  E.  Głębicka,  Grupy  literackie  w Polsce  1945–1980. Leksykon, Warszawa 1993,
s. 164. 
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nym mieszkaniu W. J. Studenckiego. Stale rosnąca grupa przyjęła naz-
wę Klub Miłośników Twórczości Literackiej „Dziewanny” (wtedy dzia-
łała pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury) i podjęła starania
o wydanie własnego pisma. Z tego pomysłu nic nie wyszło, więc po re-
aktywacji TMZŻ grupa twórców wróciła „pod skrzydła” Towarzystwa
i do pierwotnej nazwy „Gronie”. 

Epizod z „Dziewanną” wymaga komentarza; przyjęcie tej  nazwy
(kojarzącej się z tytułem poetyckiego tomu Emila Zegadłowicza z 1927
roku pt.  Dziewanny) nawiązywało do programu „Czartaka” – regiona-
listycznej grupy literackiej, założonej przez Zegadłowicza w 1922 roku
w Wadowicach. Za jego programem powojenni Groniarze – nie tylko
oryginalni  twórcy ludowi,  piszący  gwarą,  ale  też  liczni  stylizatorzy
(niestety, twórczość wielu z nich „pachnie  cepelią”) – propagowali re-
gionalny folklor. Miłosne uczucia do ziemi beskidzkiej wiązali z posta-
wą antyurbanistyczną i antycywilizacyjną,  dużą wagę przywiązywali
do lokalnych mitów, legend i obyczajów. Z „Czartakiem” łączyła ich
ludowa religijność i koncepcja człowieka – „bożego prostaczka” żyjące-
go w bliskim kontakcie z naturą.  

Regionalni artyści lubili spotkania, pragnęli żywego kontaktu z pu-
blicznością i tak w roku 1958 powstała grupa literacka „Gronie”, w mo-
mencie założenia skupiająca 14 twórców, od początku  bezprogramo-
wa,  otwarta  na  wszystkich  zainteresowanych  ideą  tradycyjnego
regionalizmu. W następnych latach członków stale przybywało, w la-
tach 60. grupa liczyła ponad 30 osób, pod koniec lat 70. około 180 człon-
ków (do  beskidzkiej  „matki”  dołączyły filie,  np.  krakowska),  potem
stopniowo malała, utrzymując się jednak ponad trzydzieści lat. 

Siłę przyciągania „Gronie” zawdzięczały tradycyjnemu regionaliz-
mowi („być twórczym ambasadorem swej ziemi”3) oraz szeroko zakro-
jonej działalności towarzysko-organizacyjnej. Groniarze co miesiąc za-
praszali miłośników kultury beskidzkiej na niedzielne „Starozamkowe
Wieczory”, organizowali świąteczne i jubileuszowe spotkania, ogłasza-
li  konkursy  (z  okazji  700-lecia  Żywca  o  „Plakietkę  Powsinogi  Bes-
kidzkiego”, dla dzieci „Krokusy na groniach”). Te spotkania rzeczywi-
ście  cieszyły  się  dużym  powodzeniem,  do  Żywca  zjeżdżali  ludowi

3 Tak piała po latach ostatnia, wieloletnia pani prezes „Groni” – L. Szubel, Nasza dro-
ga, (wstęp do:) Nasza droga, pod red L. Szubel, Żywiec 1998, s. 4. 
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twórcy z okolicy, w konkursach uczestniczyli przedstawiciele wszyst-
kich pokoleń. 

Mniejsza o wartość artystyczną konkursowych tekstów, czasem dzie-
cinnie nieporadnych czy wręcz grafomańskich. Niekwestionowaną war-
tością groniarskich inicjatyw było budzenie czy podtrzymywanie więzi
z  „małą  ojczyzną”, eksploatacja lokalnej  tematyki,  manifestacja  tożsa-
mości regionalnej. (...) Podejmując wątki społeczne, polityczne, moralne,
Groniarze  dawali  wyraz  różnym  niepokojom  osadzonym  w realiach
tego właśnie miejsca na Ziemi4.

Wypada dodać, że ich niepokoje w żaden sposób nie godziły w po-
litykę kulturalną socjalistycznego państwa. Tradycyjny regionalizm był
pożądany, bo bezpieczny, artystów chwalono za „umiłowanie ziemi ro-
dzinnej”, za „tony czyste i serdeczne”, za podrabiany folklor. 

Dla uczestników tego ruchu liczyły się klimat spotkań i szansa pub-
likacji.  Z  inicjatywy TMZŻ  wydawano tomiki  autorskie  i  antologie,
w „Karcie Groni” literaci mieli stały Arkusz literacki swojej grupy; w nu-
merze pierwszym zajęli aż 1/3 pisma. Wiele uwagi poświęcono patro-
nującemu grupie Zegadłowiczowi, podkreślając, że Groniarzy różni od
„Czartaka” brak stylizacji, czyli to, że nie zachowują wobec folkloru in-
telektualnego dystansu, lecz „mówią o nim bezpośrednio od siebie”5.
Praktyka pisarska nie potwierdziła oczekiwań naczelnego i już w kolej-
nym tomie, gdzie publikowano wiersze laureatów Konkursu I Powsi-
nogi Beskidzkiego, ogłoszono programową korektę: 

Nie dążymy do profesjonalizmu (choć w naszej grupie znalazło się
kilku kolegów 

należących do ZLP czy ZAIKS-u, ZASP-u, Stow. Dziennikarzy Pol. czy
ZPAP), nie jesteśmy czystą grupą ludową lub plebejską, lecz bardzo róż-
norodną tak pod względem intelektualnym, wykształceniowym,  zawo-
dowym jak i w przekazywaniu treści oraz stosowaniu formy – od bar-
dzo prymitywnej  (autentyku ludowego),  przez formy ukształcone na
romantyzmie  i  pozytywizmie  czy neoromantyzmie do form bardziej
współczesnych  i  całkowicie  nowoczesnych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że
twórczość naszych Autorów operujących formą współczesną (co nie jest

4 A. Węgrzyniak, Poetyckie „Podbeskidzie”. Rekonesans, [w:] Człowiek w świecie kultury,
języka, edukacji, red. D. Pluta-Wojciechowska i W. Adamczyk, Bielsko-Biała 2006, s. 264.

5 „Karta Groni”1968, nr I–II, s. 65.
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sprawą zmówioną)  cechuje jak dotąd  przejrzystość i czytelność  treści
i myśli. To sobie cenimy (właśnie tę cechę) wyjątkowo6. 

I tak zostało: prostota, trochę grafomanii, sentymentalne więzi roz-
proszonych po  Polsce  ludzi  pióra (z  Warszawy,  Lublina,  Krakowa).
Nasuwają się zatem dwa pytania: Czy można uznać „Gronie” za grupę
regionalną? I czym jest regionalizm? Kwestię regionalizmu trudno zbyć
kilkoma zdaniami, zostawiam więc tę grupę (literacką? regionalną?), by
zająć się pismem.    

„Karta Groni”

Już  w  roku  1953  członkowie  redakcji  próbowali   reaktywować
„Gronie”,  lecz  próba  nie  powiodła  się.  Dopiero  wiosną  1968  roku,
z okazji  obchodów 700-lecia Żywca,  Towarzystwo Miłośników Ziemi
Żywieckiej zaczęło wydawać „Kartę Groni” – rocznik nawiązujący do
przedwojennego kwartalnika, rezerwujący miejsce dla twórczości Gro-
niarzy. Współzałożycielem i naczelnym redaktorem pisma – odpowie-
dzialnym za opracowanie i układ graficzny – był Zdzisław Maria Okul-
jar.  Na  pierwszych  stronach  umieszczono  fotografie  prof.  Michała
Jeziorskiego – Dyrektora Seminarium Żeńskiego w Żywcu, zamordo-
wanego w 1942 w Dachau i prof. dra Stanisława Szczotki – Dziekana
Wydziału  Filozoficzno-Historycznego  Uniwersytetu  Poznańskiego,
który zginął tragicznie w 1954 roku. 

Redakcja w pełni doceniała pracę pierwszych redaktorów, deklaro-
wała zachowanie profilu przedwojennych „Groni”. Do rubryk Materia-
ły i  Kronika dodano kolumnę literacką oraz miejsce dla plastyków i in-
nych sekcji twórczych, zmniejszono też format oraz szatę graficzną. 

Pismo było dopracowane edytorsko, miało przejrzystą – choć nie-
stabilną – kompozycję. Rok pierwszy 1968 (nr I–II) składał się z IV częś-
ci, w roku drugim 1969 (nr III–IV wydano z dwuletnim opóźnieniem)
ułożono materiał w X częściach: Część I – Naukowa i naukowo-popularna,
II – Documenta, III – Recenzje i omówienia, IV – Sylwetki – Portrety – Kon-
terfekty, V –  Arkusz literacki grupy „Gronie”, VI –  Sowizdrzały beskidzkie,
VII – Raptularz „Karty Groni”, VIII – Grupa plastyczna „Żywiec” (wkładka

6 „Karta Groni” 1969, nr III–IV, s.106. 
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kredowa), IX  – Mikromonografie,  X – Skorowidz – Indeksy – Spis treści),
w kolejnych latach – przy  tendencji do łączenia działów – ilość części
uległa redukcji, ale zasadnicze treści zachowano.

Wprawdzie  Słowo wstępne wyraźnie odsyła do „postępowych tra-
dycji” przedwojennych „Groni”,  to przecież  trudno  mówić  o prostej
kontynuacji.  Inne czasy, inna nazwa, inna też szata graficzna.  

W roku 1968 wydano „Kartę Groni” (nr I–II) z podtytułem „Wy-
dawnictwo Społeczno-Kulturalne  Poświęcone  Sprawom Żywiecczyz-
ny”, w roku 1969 (nr III–IV) w podtytule – do „Żywieccyzny” dodano
„i Beskidów”, ale formuły pisma nie zmieniono. Pozostała ta sama pro-
sta okładka: białe tło, u dołu żółto-beżowy pas (szeroki na 6 cm, z dys-
kretnie stylizowanym wzorem ludowej wycinanki), na nim ciemnobrą-
zowy tytuł  pisma (stylizowane liternictwo) a wyżej – w kwadracie –
plastyczne „Z”. Z czasem ten prosty, udany projekt graficzny Adam
Miksz wymienił na inny, bliższy okładce z okresu międzywojnia: Na
grubej  strzale (biegnącej  przez środek bieli)  umieścił  znajome kosza-
rawskie ptaszki.  

Ogólnikowy program prezentacji „walorów żywieckiego regionu”
oraz mobilizacji „do twórczego wysiłku tych wszystkich sił, którym za-
leży na rozwoju gospodarczym i kulturalnym Żywiecczyzny”7 dopeł-
nia umieszczony na tylnej okładce apel do miłośników Żywiecczyzny
i sympatyków pisma o nadsyłanie „podań, legend, baśni, bajek, gadek
i pogadek, opowiadań, anegdot, pieśni piosenek i pieśniczek, śpiewek
i śpiewanek”8 (bez  poprawek,  w transkrypcji  gwarowej).  W punkcie
pierwszym, więc najważniejszym,  redakcja deklaruje orientację folklo-
rystyczną.  Zapowiada też druk „artykułów naukowych i  popularno-
-naukowych  na  tematy  związane  z  wszelkimi  dziedzinami  wiedzy
o Beskidzie  Zachodnim  ze  specjalnym uwzględnieniem  Żywiecczyz-
ny”9, prosi o informacje na temat wydarzeń współczesnych (do bieżącej
kroniki) oraz wszelkiego autoramentu materiały historyczne. Pojawia
się też prośba o nadsyłanie dokumentacji fotograficznej (zdjęć,  repro-
dukcji), co – sądząc po zawartości kolejnych numerów – istotnie przy-
niosło efekty. 

7 Ze Słowa wstępnego podpisanego przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ży-
wieckiej, „Karta Groni” 1968, nr I–II, s. 5. 

8 „Karta Groni” 1968, nr I–II, tył okładki. 
9 Tamże.
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Wszystkie  numery  są  ilustrowane  (rysunki,  fotografie,  zdobniki
i przerywniki A. Miksza) i opatrzone cytatem z Dziejopisu... Andrzeja
Komonieckiego10. Najciekawszą linię pisma realizują historycy, którzy
publikują wyniki badań nad bogatym regionalnym dziejopisarstwem,
np. Zofia Rączka barwnie i kompetentnie – korzystając w wielu mate-
riałów źródłowych – opowiada dzieje Żywca. Różnorodna tematyka his-
toryczna  obejmuje  życie  religijne  w okresie  kontrreformacji,  procesy
osadnicze,  dzieje rodziny Komorowskich (którzy władali Żywiecczy-
zną  około 175 lat)  i  żywieckich Habsburgów.  Mniej  miejsca zajmuje
prehistoria – archeologiczne odkrycia kultury puchowskiej czy łużyc-
kiej,  najwięcej  – prace etnograficzne (na temat:  ubiorów, zwyczajów,
wróżb i wierzeń, genezy, rozwoju i  obyczajów zbójnickich, produkcji
ludowych  zabawek,  sztuki  ludowej,  ludowego nazewnictwa  roślin).
Omawiano ruch folklorystyczny na Żywiecczyźnie i ruch turystyczny
w Beskidach. Pisano o pasterstwie, gospodarce leśnej i wodnej, podkreś-
lano walory rekreacyjno-uzdrowiskowe tej ziemi, prezentowano rezer-
waty przyrody, park i oranżerię w Żywcu, park dworski w Rychwał-
dzie. Fachowo opisywano różnorodną architekturę (zamki, pałac, szałasy,
karczmy, zajazdy, gajówki, domy dla drwali,  krypty grobowe w koś-
ciołach). 

Do lat 90. pismo utrzymuje „słuszny” kierunek edukacji historycz-
no-politycznej, drukuje materiały poświęcone tyleż regionalnej, co soc-
jalistycznej  rzeczywistości, np. teksty o działalności PPR, o zasługach
radzieckich  generałów  w  okresie  wyzwalania  Żywiecczyzny  spod
okupacji niemieckiej,  o powstaniu władzy ludowej i rozwoju kultury
w okresie  PRL. Oprócz regionalnych działaczy i  twórców ludowych,
ulubionym bohaterem „Karty Groni” są  tutejsi  bojownicy o wolność,
jest  wśród  nich  XIX-wieczny trybun ludowy J.  Wolny,  są  robotnicy
z okresu żywiołowych wystąpień, są żołnierze obu wojen i partyzanci.

10 W tym czasie monumentalne dzieło kronikarza nie było tak dostępne, jak dzisiaj.
Dziejopis Żywiecki  Andrzeja Komonieckiego (tom pierwszy) ukazał się drukiem w roku
1987,  natomiast  tom drugi  z  roku  1939 (przygotowany  do  wysyłki)  przejął  okupant,
a jego jedyny egzemplarz przechował Stanisław Szczotka. Pełne wydanie pt. Chronografia
albo Dziejopis Żywiecki – w nowym opracowaniu naukowym – ukazało się dopiero w roku
1987. Po wydaniu dzieła Komonieckiego Stanisław Szczotka zamierzał zająć się  Jahrbu-
chem, ale i te plany zniweczyła wojna. Kroniki Żywieckie (od czasów zamierzchłych do 1845 r.)
ks. Franciszka Augustina opublikowano niedawno, w roku 2007. 
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Pismo chętnie publikuje materiały wspomnieniowe, sylwetki artystów
i osób zasłużonych dla regionu, a w dziale Kronika obok relacji z jubile-
uszy i innych wydarzeń kulturalnych pojawiają się – utrzymane w kon-
wencji – „sprawozdania z działalności....” (oddziałów bądź sekcji To-
warzystw). 

Po przemianie ustrojowej, wraz z przyjęciem nowej wersji historii,
znikają publikacje o charakterze politycznym, dużo więcej uwagi po-
święca się kulturze żywieckich katolików. Nadal dominuje etnografia
i wąsko pojęty regionalizm. Oto niektóre tytuły numeru XX: Mieszczań-
ski strój  żywiecki i  jego historia, Nieznany obraz  gotyckiej Madonny z  po-
ziomką, Babia Góra w literaturze polskiej, Historia misji Towarzystwa Jezuso-
wego  w  Żywcu, Dzieje  Milówki, Św.  Florian  w  Żywcu, Św.  Florian
z Zabłocia, Początkowa organizacja życia kościelnego i rozwój sieci parafialnej
na Żywiecczyźnie...

W latach 1968–2001 ukazało się XXI numerów wydanych w kilku-
nastu tomach. Wystarczy spojrzeć na okładki, by zarejestrować drobne
zmiany: w 1981 roku (nr XI) na okładkę wracają ptaszki (z pierwowzo-
ru),  a dopiero w roku 1995 (nr  XVIII)  – kapliczka.   Są  one znakiem
zmian zachodzących w Polsce i w piśmie. Po zniesieniu cenzury „Karta
Groni” otwiera się na tematy dawniej zakazane. Wreszcie można bez
uproszczeń  referować  działalność  żywieckiego  „Sokoła”  (z  lat  1893–
1918), można wspominać zasługi Habsburgów.  

Pismo do końca utrzymało dobry poziom etnograficzny i edytorski,
każdy numer był starannie wydany (od numeru VII wprowadzono in-
deksy nazw i nazwisk), w dobrej szacie graficznej, z czarno-białą ilus-
tracją (liczne fotografie, reprodukcje omawianych dzieł sztuki). Ostatni
XXI numer liczy 387 stron i publikuje Bibliografię „Karty Groni” (z okre-
su 1989–199), co dobrze świadczy o popularno-naukowym charakterze
tego wydawnictwa. Nie wiem dlaczego pismo przestało się ukazywać,
przypuszczam, że straciło odbiorców, bo nadeszła pora na pokolenio-
wą zmianę. 

„Gronie” 

W roku 2006  na  regionalnym rynku wydawniczym pojawiło się
„Gronie” – z siedzibą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej,
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sponsorowane przez Urząd Miejski w Żywcu. Nowe „Gronie” redagu-
ją głównie socjolodzy (choć nie można pominąć obecności innych, np.
historyka – Zofii Rączki), co zdecydowanie zaważyło na profilu pisma.
Stosowanie metod, jakie proponuje nowoczesna socjologia w zakresie
badania zjawisk kulturowych wychodzi naprzeciw problemom naszej
współczesności. Humanistyka wieku XXI chętnie korzysta z ustaleń soc-
jologii, nauki zaangażowanej w budowanie nowoczesnych społeczeństw
obywatelskich i rozwiązywanie ich problemów postrzeganych zarów-
no w skali globalnej (globalizacja), jak i lokalnej (glokalizacja). W opra-
cowaniu nowej formuły regionalizmu szczególnie pomocna okazuje się
socjologia społeczności lokalnych.

Artykuł Krzysztofa Bierwiaczonka  Socjolog wśród górali i putoszy –
o potrzebie badań socjologicznych na Żywiecczyźnie  odbieram jako niefor-
malny manifest programowy.  Rzeczywiście,  warto zapytać  o to, kim
byli dawni mieszkańcy Żywca, kim są mieszkańcy dzisiejsi (górale, pu-
tosze, ludność napływowa), jak wyglądała kiedyś, jak wygląda obecnie
ich społeczna integracja. Historycy przebadali dzieje Ziemi Żywieckiej,
etnografowie opisali tradycje kulturowe żywieckich górali, ale jak dotąd
nie prowadzono badań  w zakresie socjologii  etniczności,  nie podjęto
wielu kwestii związanych z rozwojem regionalnym w ramach europej-
skiej integracji. Odpowiedzi na te – bardzo ważne – pytania prowadzą
do odkrywania i określania lokalnej tożsamości, do zastanowienia się
nad sposobami  wykorzystania specyfiki kulturowej żywieckich miesz-
czan i górali.  

Naturalnie łamy pisma są gościnie otwarte dla badaczy z różnych
dyscyplin, drugie miejsce – po socjologach – zajmują tu  historycy, któ-
rzy pokazują ten region jako obszar przenikania się różnych kultur. Za-
uważam to w pracy o władającej Żywiecczyzną w XV wieku rodzinie
Komorowskich, czy w artykule o kolekcji obrazów żywieckich Habs-
burgów. O Chronografii... Komonieckiego pisze się tutaj w ujęciu geno-
logicznym, czyli też inaczej niż w poprzednich dekadach. Doceniam in-
terwencyjny charakter  niektórych prac,  np.  przy omawianiu kolekcji
obrazów pojawia się sugestia, by ktoś pomyślał o ekspozycji ocalałych
24 obrazów, wielu prezentacjom pamiątek przeszłości towarzyszy tutaj
wołanie o renowację,  przypomnienie, jakąś  formę zaistnienia w świa-
domości współczesnych i potomnych. 
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Trzy numery to dość,  by wyrobić  sobie opinię o młodym piśmie.
Zasługuje ono na pochwałę z wielu względów, między innymi dlatego,
że przyciąga oczy. Ponieważ czytanie zaczyna się od okładki, gratuluję
pomysłu, by graficznie nawiązać do groniarskiego „arche”: Na tle in-
tensywnych kolorów lakierowanej okładki – czerwieni (I),  zieleni (II),
brązu (III) – widnieje szara strzała, a na niej wyraźny, czarny rysunek
stylizowany  na  wycinankę  (kapliczka  z  Chrystusem,  koszarawskie
ptaszki i palmy). To oczywista aluzja do pisma przedwojennego. 

Komputerowy projekt okładki na podstawie wydania Groni z roku
1938 (okładkę drzeworytową według  rysunku Harnasia z Beskidu wy-
konał Stefan Brzozowski) zrealizował Artur Wąsek11.

Każdy numer  jest  w połowie zapełniony artykułami,  w połowie
tzw. „drobnicą” (materiały, recenzje, ciekawostki) a zamyka go rzetel-
nie sporządzona kronika wydarzeń kulturalnych. To nadal pismo re-
gionalne, „poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom”, ale od „Karty Gro-
ni”  różni  je  rozumienie  regionalizmu.  W nowych  „Groniach”  –  jak
dawniej – wiele uwagi zajmują dokumenty przeszłości, z tą jednak róż-
nicą, że autorzy praktykują krytyczne czytanie dokumentów historycz-
nych bądź tekstów dziejopisarskich, co skłania odbiorcę do myślenia,
burzy  kulturowe  stereotypy,  zwraca  uwagę  na  problemy,  których
wcześniej nie dostrzegano lub omijano. 

Drugi numer – zamiast wstępu – otwiera ważny tekst zatytułowa-
ny pytaniem retorycznym: Gościnność czy kastowość. Redaktor naczelny,
formułując program kulturowego otwarcia na Innego, jest przeciwny
„cepeliadyzacji tradycji i jej marketingowego i koturnowego wykorzy-
stania”12 i wyraźnie odcina się od praktyk groniarskich z okresu „wiel-
kiej cepeliady” w latach 60. i 70. – umacniającej naiwne poczucie więzi
w społeczności, która nie zdawała sobie sprawy z tego, że działa pod
patronatem i pod dyktando partii. 

Jeziorski pojmuje tożsamość kulturową – zgodnie z ideą społeczeń-
stwa obywatelskiego – jako obowiązek ocalenia tego, czego nie znisz-
czył totalitaryzm, jako konieczność stawiania pytań o przeszłość, 

11 „Gronie. Historia – Kultura – Sztuka”, Żywiec 2006, nr II (XXVI), s. 196.   
12 „Gronie” 2006, nr II, s. 5. 
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często niełatwych pytań, pod prąd utartych i potocznych opinii (często
ideologizowanych),  pytań  wobec rzeczy ostatecznych:  losu, narodzin,
śmierci, choroby, czy wobec Innego człowieka, innej grupy, choćby wy-
znaniowej.  Kilkadziesiąt  lat  ideologii,  oportunizmu z nią  związanego
i demoralizacji,  pozbawiło dość  skutecznie ludzi umiejętności społecz-
nych naturalnych już dla XVII-wiecznych mieszczan – społecznego za-
ufania  do  innych  obywateli,  artykułowania  własnych opinii,  a  może
i sztuki kompromisu13.

Zmieniony profil pisma uwzględnia nowe rozumienie tożsamości
regionalnej, którą można  opisywać w wielu różnych aspektach, nie tyl-
ko terytorialnie, etnograficznie, historycznie, ekonomicznie czy polito-
logicznie (tak było w „Karcie Groni”), ale również w aspekcie socjolo-
gicznym i psychospołecznym. Swojskość ma być gościnna, otwarta na
przyjęcie Innego.  W społeczności otwartej  (jaką  kiedyś  była  Żywiec-
czyzna) nie można utożsamiać  tożsamości regionalnej  z kulturowym
determinizmem, bo

w kontekście rozrastania się prywatnych ojczyzn (możliwy, a nawet po-
żądany)  jest  wybór łączący różne identyfikacje  i  tworzący tożsamość,
która będzie obejmowała wiele spośród nich (...) po okresie cepelii, idea
swojskości w ramach małej ojczyzny nie może być  mylona z apoteozą
swojaków. (...) Ktoś zatrzymując się na tej jednowymiarowości  zatrzy-
muje swoją  świadomość  na peryferiach świata kultury,  charakteryzuje
się peryferyjną świadomością14. 

Redaktor naczelny opowiada się  przeciw kastowości, przy jedno-
czesnym zachowaniu szacunku dla lokalnej tradycji. W oczekiwaniu na
wyniki zapowiadanego projektu badawczego pt.  Tożsamość kulturowa
i identyfikacja mieszkańców Ziemi Żywieckiej15 publikuje materiały pozwa-
lające wstępnie diagnozować negatywne stereotypy odpowiedzialne za
uprzedzenia wobec innych-obcych. 

Nadal wiele miejsca zajmują w piśmie wątki  turystyczno-krajobra-
zowe, zbójnickie czy muzykologiczne, z tą różnicą, że autorzy publiko-
wanych prac prezentują nowoczesne metody badawcze, również w po-

13  amże. 
14 I. Jeziorski, Gościnność czy kastowość. Zamiast wstępu, „Gronie”  2006, nr II, s. 6. 
15 A. Barabasz, K. Bierwiaczonek, I. Jeziorski, Projekt badawczy – Tożsamość kulturowa

i identyfikacja mieszkańców Ziemi Żywieckiej, „Gronie” 2006, nr II, s. 157. 
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dejściu do folkloru. Efektem etnograficznych badań są np.  Przydomki
i przezwiska  żywieckie lub  ilustrowana  zdjęciami  opowieść  o  figurach
przydrożnych16. Zniknął wprawdzie Arkusz literacki Groniarzy, lecz po-
jawił się  krótki tekst o  Tęsknocie za zbójnicką  przeszłością...  w ich wier-
szach, tekst będący „przyczynkiem do badań nad literaturą zbójnicką
Żywiecczyzny”. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że folklorystyka
stanowi tutaj niewielki procent zebranego materiału. 

Za wątek przewodni „Groni” można uznać deklarowane otwarcie
na Innego. Przedmiotem studiów zamieszczonych w II numerze (dział
Artykuły) są zarejestrowane na terenie Żywiecczyzny różne rodzaje du-
chowości (katolickie bractwa religijne w XVII i XVIII wieku, protestan-
tyzm w okresie staropolskim, grekokatolicyzm w XX wieku, judaizm) –
pokłosie  zorganizowanych  wiosną  2006  warsztatów  poświęconych
wielowyznaniowości. Wszystkie trzy numery zawierają teksty (repor-
taże,  relacje,  wspomnienia,  dokumenty) poświęcone Żydom Żywiec-
czyzny, w myśl tego, że nie można 

pisać i mówić o wysiedleniach Polaków, nie pamiętając o zagładzie na-
szych  sąsiadów.  Historia  Polski  to  nie  tylko  historia  Polaków.  Czas
skończyć z takim nacjonalistyczno-komunistycznym pojmowaniem hi-
storii (...)17.

Ponieważ Polska jest częścią Europy, a trudno pominąć holokaust
w rozważaniach o europejskiej cywilizacji i kondycji kultury „po Oświę-
cimiu”, stała obecność „problemu żydowskiego” wiąże się z przekona-
niem o jego globalnym, nie tylko lokalnym, znaczeniu. Tak się składa,
że omówienie pisma zbiega się z obchodami Marca 1968 i medialnym
hasałem wokół „Strachu” Jana Grossa. Trzeba przyznać, że wobec trud-
nej „kwestii żydowskiej” pismo „Gronie” zajmuje rozsądne i nowocze-
sne stanowisko. Eseje Grossa budzą  złe emocje, ponieważ trafiają na
podatny grunt, tym bardziej, że autor wykorzystuje dokumenty, by ob-
winiać  (gdy  współcześni  odbiorcy  nie  czują  się  winni),  że  uderza
w polski  antysemityzm  zbyt  jednostronnie,  nadużywając  uogólnień.
Ostatnie wydarzenia i dyskusja jaką rozpętał  Strach, pozwalają sądzić,

16 Zob. „Gronie” 2006, nr II. 
17 I. Jeziorski, Preludium zagłady. Losy ludności żydowskiej z Żywca i okolic w okresie od

1939 roku, „Gronie” 2007, nr III, s. 114. 
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że  (aczkolwiek  Żydzi  z  Polski  zniknęli)  antysemityzm,  który „drze-
mie”, łatwo reaktywować, by wykorzystać do załatwienia partykular-
nych interesów. O ile terapia stosowana przez Grossa przynosi skutek
odwrotny do zamierzenia, o tyle rozważna „lekcja” wspólnej historii
w „Groniach” – daje do myślenia. Historia sąsiadów z Zabłocia nie bu-
dzi lęku antysemity przed Żydem, bo albo sprowadza się do podania
rzeczowych informacji, albo jest ratowaniem zetlałych resztek świata,
którego ślady z pewnością pozostały w naszej kulturze i mentalności.
Nie ma tu społecznej debaty na tematy drażliwe, są natomiast teksty
dokumentujące obecność Żydów na terenie Żywiecczyzny oraz proces
ich eksterminacji w czasie okupacji. 

Pierwszy  numer  pisma  otwiera  Umierający  cmentarz  –  Reportaż
o końcu świata  poświęcony staraniom o przywrócenie pamięci o miesz-
kańcach dzielnicy Zabłocie, których obecność po II wojnie wymazano
z pamięci społecznej obecnych mieszkańców. Szczątki „obcych” kryje
zdewastowany kirkut na Zabłociu, jego los – mimo starań kilku osób –
nie  został  jeszcze  przesądzony,  ale  symboliczne  wypieranie  pamięci
o Żydach wciąż trwa. Dociekliwe autorki reportażu dysponują wiary-
godną dokumentacją, przedstawiają  stanowisko władz w sprawie re-
nowacji cmentarza, podają wyniki sondy ulicznej na temat odbudowy
kirkutu i stosunku mieszkańców Żywca do Żydów. 

Wiadomo, że relacje polsko-żydowskie wszędzie układały się źle,
jednak by uderzyć w stereotyp, trzeba pokazać jak on się tworzy, np.
w społecznym procesie mityzacji „obcego”. 

Autor  interesującego  „studium z  pogranicza  etnologii,  socjologii
i prehistorii” Demonizacja grupy etnicznej w Dziejopisie Komonieckiego za-
uważa, że kronikarz Żywca pisze o Żydach w dyskursie mitycznym.
Demonizując „Innego” zgodnie z odwieczną legendą o mordach rytu-
alnych, ludowe fantazmaty przedstawia jako fakty. Socjolog nie traktu-
je zatem kroniki  jako źródła wiedzy o życiu XVII-, XVIII-wiecznych
mieszczan i ludu Ziemi Żywieckiej, lecz jako materiał do analizy zbio-
rowej świadomości mieszkańców tej ziemi. 

Wątek ludowej  demonologii  – na innym materiale badawczym –
powraca w artykule Wyobrażenia  demonologiczne i ich wpływy na życie
mieszkańców Rajczy (to praca o utopcach, południcach, nocnicach, zmo-
rach, strzygach, diabłach i czarownicach nękających zabobonny lud).  
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„Gronie” jako pismo regionalne zaangażowane w budowanie nowo-
czesnej tożsamości lokalnej (tożsamości mocnej18), która może hamować
destrukcyjne następstwa procesów globalizacyjnych (asymilacja, unifor-
mizacja, „supermarket kultury”), mają do spełnienia ważną misję. O ile –
jak  się  zdaje –  żywczanom  nie  grozi  kryzys  regionalnej  tożsamości,
o tyle peerelowska „etnopolityka” (wykluczając z tej zbiorowości Inne-
go) zrobiła wiele złego. Panowie na ogół byli źli, Żydów nie było wcale. 

Kontynuując tendencję zapoczątkowaną w „Karcie Groni” po roku
1989,  „Gronie” przywracają  dobre imię  dawnych władców „państwa
żywieckiego”.  Historycy opowiadają  „żywieckie”  dzieje lub  epizody
panujących rodów, na podstawie dokumentów i zachowanej korespon-
dencji  badają  relacje dworu z okoliczną  ludnością,  przedstawiają  ich
wkład w kulturę Żywiecczyzny. Poznajemy zatem rodzinę Komorow-
skich (władającą „państwem żywieckim” w latach 1467–1624), czytamy
o dobrych inwestycjach Habsuburgów (rolnictwo,  gospodarka  leśna,
działalność  przemysłowa, żywiecki browar, a także popieranie nauki
i sztuki), o propolskich zachowaniach niektórych arcyksiążąt, np. Karo-
la Stefana i jego synów, którzy w roku 1918 deklarowali przynależność
do narodu polskiego. Wątek habsburski zagościł już w numerze pierw-
szym – przy okazji omówienia zbiorów malarstwa w żywieckim pałacu
(pasja kolekcjonerska Karola Stefana – mecenasa polskiej sztuki) – i, jak
się zdaje, będzie kontynuowany.  Dobrą pamięć o  tych „panach-zabor-
cach” przesłonił PRL-owski projekt historii, a także konkretne działania
ubecji skłaniające rodzinę Habsburgów do opuszczenia Polski. Po lek-
turze kilku tekstów na temat Habsburgów historia regionu układa się
trochę inaczej.  Zza górali,  zbójników i grona zacnych mieszczan spo-
glądają się ku nam – uwiecznieni na portretach – arystokraci, którym
wreszcie oddano należne miejsce w regionalnej przestrzeni kultury.   

Redaktorzy proponują regionalizm otwarty, czyli etyczny, szukają-
cy sposobu na zachowanie swoich korzeni przy jednoczesnej tolerancji
dla innych kultur i wyznań. Współczesny żywczanin, który równocześ-
nie czyta Komonieckego i surfuje po internecie, chcąc pogodzić różne
światy, powinien zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystać

18 Pojęciem „tożsamość mocna” posługuję się za T. Miczką,  Tożsamość regionalna w
perspektywie globalizacji,  [w:]Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji...., s. 41. Zob. także
L. Kołakowski,  Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo,  pod red. K. Mi-
chalskiego, Kraków 1995.  
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„żywieckość”  (nie  gubiąc  korzeni)  w pracy na  rzecz  kraju,  Europy,
świata. Brzmi to dość patetycznie, lecz chodzi właśnie o to, by umieć
zaoferować światu – jako obywatel świata – najlepsze wartości swojej
wspólnoty lokalnej (wartości duchowe i materialne). 

Oprócz stale obecnych – w kolejnych mutacjach pisma – sylwetek
osób i  historii  rodzin zasłużonych dla regionu,   w dziale  Pogranicza
i Europa  zamieszczono  interesujące  teksty  o  innych  społecznościach.
O sąsiedzkiej Słowacji, i dalekiej „akwatycznej” Holandii (jakoś podob-
nej do naszego, powodziowego regionu), w której walka z żywiołem
wody „rzeźbiła” lokalną mentalność. Przedmiotem tego „szkicu socjo-
historycznego” jest długi proces formowania się niderlandzkiej toleran-
cji, fenomen jakiego nie znają inne kraje Europy. 

Prezentacji sylwetek związanych z regionem artystów (Jana K. Olpiń-
skiego, Jakuba Glasnera) towarzyszą bardzo dobre kolorowe reprodukcje,
pismo kontynuuje kronikę bieżących wydarzeń i zachowuje dobry poziom
edytorski. Usunięto indeksy, wprowadzono krótkie noty o autorach.  

Wydobywając to, co różni „Gronie” od „Karty Groni”, wypada wspo-
mnieć  o doborze pozycji recenzowanych. Przedtem dominowała – mó-
wiąc metaforycznie – „klasyka etnograficzno-historyczna”, teraz porząd-
ki tematyczne zachowują względną równowagę. Oprócz pozycji specy-
ficznie  lokalnych  (adresowanych do miłośników  tej  ziemi),  jak „Hej,
kolęda będzie!” Śpiewnik kolęd ze zbiorów Józefa Hulki, Rynek w Żywcu przez
wieki Mirosława Miodońskiego czy przewodnik Ziemia Żywiecka Jerzego
Koniecznego, recenzenci polecają książki ważne nie tylko dla regionu,
lecz znaczące w skali krajowej (z regionem łączy je autor lub specyfika
problemowa), jak:  Obrzędy przejścia Arnolda van Gennepa,  Współczesna
kobieta polska z perspektywy socjologicznej pod red. Ewy Jurczyńskiej-McC-
luskey i Katarzyny Piątek, czy Możliwe sny – prozę Jolanty Stefko. 

Wspominając Dni Muzyki Dawnej, podczas których jeszcze w roku
1999 (w Starym Zamku, Pałacu Habsburgów i kościołach Żywca) roz-
brzmiewały arcydzieła klasyki w wykonaniu mistrzów, redaktor przy-
pomina, że nie ma lepszej  formy promocji miasta i regionu niż koncer-
ty kształtujące wrażliwość, dzięki której człowiek „zaczyna postrzegać
siebie i innych, czy też świat w innych, różnych tonacjach i odcieniach”19.

19 I. Jeziorski, Przypowieść o ciszy panującej na szczytach. Zamiast wstępu. „Gronie” 2007,
nr III, s. 5. 
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Ubolewa nad „agonią Muzyki” i tryumfem popkulturowego Muzaka,
apeluje do osób odpowiedzialnych za życie kulturalne regionu o podję-
cie inicjatyw nawiązujących  do  tradycji „z okresu kapel dworskich
Wielopolskich,  czy  muzyki  organowej  w  Katedrze”20,  a  także  tych
z końca XX wieku.   

Słowem, zgodnie z programową linią pisma poświęconego regio-
nalnej   Historii  –  Kulturze  –  Sztuce, wszystkie  trzy  działy  wspólnie
kształtują nowe 

wzory myślenia, wyobraźnię i wrażliwość, co wydaje się konieczne dla
świadomej i krytycznej refleksji nad historią i kulturą regionu21. 

Anna Węgrzyniak

„Gronie” from Żywiec

A monographic presentation of “Gronie” encompasses various phenomena
of  Żywiec  region  (three  literary  journals  and  a  literary  group).  A  literary
quarterly “Gronie” was first published in 1938 (its publication stopped with the
outbreak of the Second World War). After the war a few folk artists gathered
around the Society of Żywiec Region Lovers (Towarzystwo Miłośników Ziemi
Żywieckiej)  ,  which  initiated  a  formation  of  a  regional  literary  movement,
which resulted in the establishment in 1958 of a literary group “Gronie” (which
existed for over 30 years). To celebrate 700 anniversary of Żywiec the publica-
tion of the periodical “Karta Groni” was inaugurated. The journal, which re-
ferred to the pre-war “Gronie”, was being published from 1968 to 2001. It was
specifically  ethnographically-oriented  and  realised  the  traditional  model  of
“homely” regionalism. In 2006 a new journal “Gronie” was first published. It
was a continuation of a pre-war “Gronie”, and it declares more “hospitable”
formula of regionalism. A modified profile of the journal, which takes into ac-
count modern understanding of regional identity,  makes “Gronie” a journal
open to the Other, and encourages a reflection about the history and culture of
the region. 

20 Tamże. 
21 Słowo o Groniach, „Gronie” 2006, nr I, s. 6.  
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Środowisko plastyczne w Bielsku-Białej i Cieszynie...
po II wojnie światowej

Bielsko-Biała

Bielsko i Biała, przez wieki oddzielne miasta, po wojnie pozostały
stolicami  powiatów w dwóch różnych województwach:  katowickim
(Bielsko) i krakowskim (Biała). Do miast – na miejsce wywiezionych do
obozów zagłady Żydów i wysiedlonych po wojnie Niemców – napły-
nęła  ludność  polska:  mieszkańcy  okolicznych  wsi,  Polski  centralnej
oraz repatrianci ze Wschodu. 

12 lipca 1945 r. grupa 9 artystów malarzy stworzyła w Bielsku zalą-
żek ZPAP, obejmując w sierpniu tego roku sale Zamku Sułkowskich.
Już  30  września  1945  r.  odbyła  się  tu  pierwsza  Wystawa Obrazów
(9 uczestników),  uzupełniona  pokazem dywanów z bielskich fabryk.
10 listopada 1945 r. wybrano pierwszy Zarząd Oddziału; zarejestrowa-
no 21 członków, prezesem został Jan Chwierut. 14 kwietnia 1946 r. biel-
ski Oddział zorganizował I Ogólnośląską Wystawę Malarstwa, Rzeźby,
Grafiki i Tkanin Artystycznych (102 autorów, 232 prace). Była to naj-
większa  w tym  czasie  wystawa na  terenie  całego  Śląska.  W latach
1948-54 organizowano dwie wystawy związkowe rocznie: wiosną i je-
sienią; artyści bielscy brali udział w wystawach ogólnopolskich. Zlece-
nia na projekty i realizacje plastyczne odbywały się poprzez instytucje
państwowe i spółdzielcze (Spółdzielnia Artystyczna „Twórczość” ist-
niała w latach 1949–1951).
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Dużą rolę w organizowaniu życia plastycznego w Bielsku po woj-
nie odegrał Stanisław Oczko. W 1945 r. założył Prywatną Szkołę Malar-
stwa, Rzeźby i Grafiki (przekształconą w 1947 r. w państwowe Liceum
Technik Plastycznych), a w 1946 r. – Muzeum Miejskie (upaństwowio-
ne w 1949 r.), którego był dyrektorem – z przerwami – do 1980 r. Obie
placówki mieściły się również w Zamku Sułkowskich. 

Do Bielska po wojnie przeniesiono z Warszawy Państwowy Insty-
tut Robót Ręcznych, z którym przybyli m.in. Zygmunt Andrzejwski,
nauczający tam rysunku i malarstwa od 1921 r.; prezes bielskiego od-
działu ZPAP w latach 1947–1948.   

Szczególną pozycję wypracował sobie w powojennym życiu kultu-
ralnym miasta Teatr Lalek „Banialuka”. Założony przez dwóch absol-
wentów krakowskiej ASP, Jerzego Zitzmana i Zenobiusz Zwolskiego,
od początku skupił się na formie plastycznej, proponując nie tylko wi-
dowiska dla dzieci,  ale i spektakle dla dorosłych.  Pierwsza premiera
miała miejsce 7 grudnia 1947 r. (sztuka bielskiego literata Zygmunta
Lubertowicza „O Marysi sierotce i złotookiej sroczce”). 

Na pograniczu plastyki i  filmu sytuuje się  działalność  Studia Fil-
mów Rysunkowych1 , które powstało w 1947 r. w Katowicach, a w rok
później przeniosło się do Bielska. Twórcą studia był Zdzisław Lachur
(ur. 1923) – wraz z bratem Maciejem, Mieczysławem Poznańskim i Wik-
torem Sakowiczem. Ze  studiem współpracowało wielu bielskich plas-
tyków, m.in.: Zdzisław Kudła, Lechosław Marszałek, Władysław Neh-
rebecki,  Franciszek  Pyter,  Bronisław  Zeman,  Jerzy  Zitzman,  Oprócz
najsłynniejszej serii z Bolkiem i Lolkiem oraz innych filmów dla dzieci
(„Reksio”,  „Przygody  Błękitnego  Rycerzyka”,  „Porwanie  Baltazara
Gąbki”,  „Porwanie w Tiutiurlistanie”)  powstają  tu  ambitne  animacje
dla dorosłych, a także filmy popularnonaukowe i reklamowe. Przewa-
ża  klasyczna  animacja  rysunkowa,  poza  tym techniki  wycinankowe
i kombinowane. Od 1947 r. SFR wyprodukowało ponad 1000 filmów,
uzyskując ponad 200 nagród i wyróżnień.

W 1950 r. w miejsce Oddziałów ZPAP wprowadzono Delegatury,
indoktrynując środowisko ideologią socrealizmu (funkcję delegata peł-
nił Stanisław Szpineter). Zamknięto Państwowy Instytut Robót Ręcz-

1 Aders: ul. Cieszyńska 24, tel. 812 50 56, e-mail: filmrys@petex.com.pl.
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nych. ZPAP utracił sale wystawowe na Zamku na rzecz Liceum Tech-
nik Plastycznych,  wystawy odbywały się  w mniejszych pomieszcze-
niach związkowych oraz w świetlicach zakładowych. 

W 1951 r. Bielsko i Biała zostały połączone w jeden organizm admi-
nistracyjny należący do województwa katowickiego. 

Po odwilży w 1954 r. nastąpiło ożywienie działalności ZPAP, po-
wrócono do struktury oddziałowej.  Oprócz ekspozycji  tematycznych
o charakterze  propagandowym (rocznice  Rewolucji  Październikowej,
urodzin Lenina) odbywały się wystawy indywidualne artystów miej-
scowych i zamiejscowych. W 1956 r. – utworzono delegaturę Państwo-
wych Pracowni Sztuk Plastycznych i powołano komisję rozdziału prac.
Wielu plastyków zajęło się realizowaniem projektów użyteczności pub-
licznej,  najbardziej  aktywnymi  byli:  Jerzy  Leski,  Tadeusz  Bajwoluk,
Władysław Szostak, Antoni Kuś.

W 1958 r. siedzibą „Banialuki” stał się budynek przy ul. Mickiewi-
cza (tel. 822 10 46, e-mail: banialuka@in.com.pl) zbudowany wg projek-
tu Andrzeja Pawłowskiego (sgraffito na elewacji wykonał Władysław
Szostak). Dla „Banialuki” charakterystyczne były – obok tradycyjnych
widowisk – poszukiwania, zarówno w zakresie repertuaru, jak i sposo-
bu narracji oraz plastyki i dźwięku. Obok Jerzego Zitzmana, dyrektora,
reżysera i scenografa, czołową postacią „Banialuki” stał się Andrzej Ła-
biniec współtworząc plastyczną wizję teatru.

W 1958 r. ogłoszono konkurs na pomnik Adama Mickiewicza, zwy-
ciężył projekt Ryszarda Sroczyńskiego (wykuty w marmurze przez An-
toniego Biłkę w 1961 r.). W 1958 r. Związek liczył 42 członków.

W latach 1960-79 siedzibą ZPAP był Pawilon Plastyków, pierwszy
tego typu obiekt w województwie katowickim, zaprojektowany przez
artystę plastyka Władysława Szostaka i architekta Mieczysława Szymu-
sia. Usytuowany na miejscu dawnej, zniszczonej w 1939 r. synagogi (co
upamiętnia tablica autorstwa Bronisława Krzysztofa z 1991 roku), mie-
ścił  salę  wystawową  o powierzchni 200  m2 połączoną  z  kawiarnią  –
miejscem spotkań, wykładów o sztuce, spektakli i projekcji filmowych.
10 lutego1960 r. zainaugurowano działalność Wystawą Malarstwa i Gra-
fiki, w której wzięło udział 53 autorów z całego województwa katowic-
kiego, wystawiających 109 prac. 
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W 1962 r. odbył się tu Przegląd Malarstwa, Grafiki i Rzeźby o cha-
rakterze  ogólnopolskim –  przekształcony  z  czasem w  Ogólnopolski
Konkurs Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień”. Początkowo był
przeglądem  bez  nagród;  w  latach  1965–1967  przyznawano  medale
w dziedzinie malarstwa i grafiki; w 1967 r. przyjęto nazwę „Bielska Je-
sień”; od 1968 r. przyznawane są nagrody pieniężne, a prezentowane
jest  wyłącznie malarstwo; od 1970 r. konkursowi patronuje Minister-
stwo Kultury i Sztuki; w 1995 r. coroczny konkurs został przekształco-
ny w biennale. Od 1999 r. wystawie konkursowej towarzyszy wystawa
kuratorska.

Laureatami złotych medali są: 1964 – Andrzej S. Kowalski (malar-
stwo), Halina Chrostowska (grafika); 1966 – Roman Starak (malarstwo),
Stanisław Drawski (grafika);  1967 – Kazimierz Rojowski (malarstwo),
Konrad  Srzednicki  (grafika);  1968  –  Janina  Wiciejewska-Pochopień;
1969  –  Maria  Markowska;  1970  –  Stefan Rybi;  1971  –  Antoni  Fałat;
1972 – Krzysztof Cander; 1973 – Danuta Waberska; 1974 – Jacek Le-
opold Grabowski; 1975 – Teresa Miszkin; 1976 – Ryszard Sekuła; 1977 –
Stanisław Kuskowski; 1978 – Tomasz Burasiewicz; 1979 – nie przyzna-
no; 1980 – Marian Michalik; 1981 – Jan Dybała; 1983 – Marian Rak; 1984
– Teresa Sztwiertnia; 1985 – nie przyznano; 1986 – Marian Olszewski;
1987 – Bronisław Schlabs; 1988 – Elżbieta Zdyb-Żero; 1989 – Ryszard
Patzer;  1990  –  Józef  Hołard;  1991  –  nie  przyznano;  1992  –  Andrzej
Szewczyk; 1993 – Wojciech Dołhun; 1994 – Ireneusz Walczak; 1995 –
Waldemar Duda; 1997 – Wojciech Leder; 1999 – Wilhelm Sasnal.

W Bielsku-Białej jedyną grupą twórczą była Grupa Beskid, działają-
ca od 1961 r., którą tworzyli: Ignacy Bieniek, Jan Grabowski, Kazimierz
Kopczyński,  Michał  Kwaśny, Jan Zipper, Zenobiusz Zwolski. Artyści
malowali realistycznie, opiewając uroki beskidzkiego krajobrazu oraz
życie i  zwyczaje górali,  a także widoki miejskie. Przez ćwierć  wieku
grupa wpływała na oblicze bielskiego środowiska plastycznego. W la-
tach 60. i 70. spełniała ważną rolę popularyzatora sztuki, organizując
wystawy w galeriach, świetlicach wiejskich, domach kultury. Szczegól-
nie cenionymi postaciami byli Kazimierz Kopczyński, znakomity por-
trecista  i  pejzażysta  oraz  Ignacy  Bieniek,  chętnie  eksperymentujący
z formą i techniką, autor m.in. monumentalnej mozaiki przedstawiają-
cej wydarzenia historyczne z dziejów Polski i Bielska-Białej (powstała



Środowisko plastyczne w Bielsku-Białej i Cieszynie... 243

w latach 1966–1968, zniszczona w 2000 r.). W 1987 r. w bielskim BWA
odbyła się ostatnia wystawa grupy z okazji 25-lecia istnienia. 

W Wadowicach w 1964 r. reaktywowano Grupę Czartak (założoną
w 1923 r.,  pozostającą pod wpływem ideologii  Emila Zegadłowicza),
w której główną rolę odgrywał znakomity rzeźbiarz Franciszek Sukna-
rowski. Pozostawił spory dorobek, w tym kilka rzeźb w przestrzeni pu-
blicznej,  m.in.  pomnik  Emila  Zegadłowicza  w  Wadowicach  (1968).
W latach 1970–1988 działał  Klub Pracy Twórczej „Beskidnicy” organi-
zujący życie plastyczne w mieście (wystawy, plenery, teatr). 

Beskidzkie  krajobrazy inspirowały wielu  artystów.  Wielu z  nich
uczestniczyło w plenerach ogólnopolskich, organizowanych przez Wy-
dział  Kultury i  Sztuki  Powiatowej  Rady Narodowej  (potem Urzędu
Wojewódzkiego); miały one swój finał w formie wystawy i konkursu
o Wielką (dla zawodowych plastyków) i Małą (dla amatorów) Nagrodę
Ondraszka. Laureatami Wielkiej Nagrody Ondraszka byli m.in.: Ignacy
Bieniek (1967), Zenobiusz Zwolski (1968),  Elżbieta Bińczak-Hańderek
(1969),  Andrzej  Gilman  (1975),  Franciszek  Suknarowski  (1977,  1979,
1980), Jadwiga Smykowska (1979), Wacław Sobieraj (1981).  

W 1970 r. Związek przekazał organizację wystaw w Pawilonie Plas-
tyków kierownictwu BWA w Katowicach. Od początku istnienia do tej
pory Związek zorganizował  272  wystawy,  działając  bez  specjalnych
funduszy. W maju 1970 r. odbyła się Wystawa z okazji 25-lecia Oddzia-
łu ZPAP w Bielsku-Białej, w której udział wzięło 66 artystów (ZPAP li-
czył 69 członków). Towarzyszył jej obszerny katalog z tekstem Stanisła-
wa Oczki, wynikami badań socjologicznych środowiska plastycznego,
notami biograficznymi 107 artystów oraz czarno-białymi reprodukcja-
mi prac i zdjęciami artystów.

W 1975 r. Bielsko-Biała zostało stolicą województwa. Do miasta  na-
płynęła intensywna fala migracji, związana głównie z rozbudową prze-
mysłu samochodowego. Spowodowało to dynamiczny rozwój miasta
i usamodzielnienie się wielu instytucji kultury. Budowano nowe inwes-
tycje, w wielu projektach mieli swój udział artyści plastycy. 

Muzeum podniesiono do rangi Muzeum Okręgowego (ul. Wzgórze
19, tel. 822 06 56). Jego zbiory liczą blisko 50.000 eksponatów z zakresu
archeologii, historii, etnografii i sztuki. W kolekcji znajduje się 250 ob-
razów powstałych po 1800 r.  (część  eksponowanych we wschodnim
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skrzydle w Galerii Malarstwa Polskiego), a także prace bielskich artys-
tów współczesnych i artystów mieszkających na Zaolziu. W muzeum
organizowane są również wystawy czasowe (w salach o powierzchni
140 m2); w zakresie sztuki współczesnej są to przede wszystkim wysta-
wy monograficzne artystów regionu (m.in. Karola Tyca, Jana Wałacha,
Edwarda Biszorskiego,  Jana  Grabowskiego,  Michała Klisia,  Andrzeja
Gilmana).  Ciekawe były prezentacje rzeźby w drewnie („Jerzy Fober
Stanisław Kulon, Antoni Rząsa – Modlitwa w drewnie” – 1994, „Syl-
wester  Ambroziak,  Grażyna  Bielska,  Jerzy Fober,  Stanisław Kulon,
Antoni Janusz Pastwa, Karol Gąsienica Szostak – wystawa poplenero-
wa” – 1996), „Współczesna grafika słowacka” oraz „40 lat sztuki pol-
skiej na Zaolziu”. 

W listopadzie 1975 r. powołano samodzielne Biuro Wystaw Artys-
tycznych, które organizowało ok. 20 ekspozycji rocznie, ponadto pre-
lekcje  i  spotkania  autorskie.  Obsługiwało  30  miejsc  w  tzw.  terenie
(świetlice), utrzymywało więź z plastykami amatorami.

Od 1976 r. na oddziałowych wystawach plastyki przyznawane były
nagrody za najlepszą pracę. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Elżbieta
Bińczak-Hańderek, Alfred Biedrawa, Władysław Szostak, Czesław Ha-
jok, Kazimierz Wilczyński, Jadwiga Smykowska. Od 1977 r. przyzna-
wane były „Sztalugi Juliana Fałata” – nagrody Bielskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego,  którą  otrzymali:  Jan  Grabowski  (1977);  Jan
Wałach (1978); Edward Biszorski (1979); Kazimierz Kopczyński (1979);
Ignacy Bieniek (1980); Zenobiusz Zwolski (1981); Franciszek Suknarow-
ski (1982); Michał Kwaśny (1983); Ludwik Konarzewski (1985); Halina
Gocyła-Kocyba (1987); Zbigniew Bielewicz (1988); Michał Kliś (1989). 

27 kwietnia1977 r. Oddział uzyskał rangę Okręgu, należało do nie-
go 93 plastyków. W maju 1979 r.  siedzibą  ZPAP stała się  kamienica
przy Rynku 27. Powołano związkowe Zakłady Artystyczne „Art”, któ-
rych biuro mieściło  się  przy ul.  Cechowej  2,  a  galeria  (Salon Sztuki
Współczesnej „Art”) i sklep zaopatrzenia plastyków – przy Rynku 27.
Wystawy związkowe odbywały się co 2/3 tygodnie, prowadzona była
sprzedaż  dzieł  sztuki.  Wstępy  do  katalogów  pisali  m.in.  Stanisław
Oczko, Janina Więckowska-Lazar, Helena Dobranowicz, Józef Szczer-
ba, artykuły o sztuce do lokalnej prasy – Leszek Miłoszewski, Zdzisław
Niemiec i Jan Picheta. 
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W 1978 r. w Bielsku-Białej powołano delegaturę Związku Polskich
Artystów Fotografików (dotąd fotograficy należeli do Okręgu Katowice).
Pierwszymi członkami byli:  Kazimierz Gargul,  Andrzej  Baturo,  Lud-
wik i Róża Jura. Za najważniejsze przedsięwzięcie trzeba uznać „Ogól-
nopolski Przegląd Fotografii Socjologicznej” w 1980 r. – to największa
w  Polsce  impreza  fotograficzna,  której  komisarzem generalnym  był
Andrzej Baturo. Pięciu wystawom towarzyszyło sympozjum. 

Pod egidą ZPAF funkcjonowała w latach 1980-90 w KMPiK-u Biel-
ska Galeria Fotografii,  prowadzona  przez Andrzeja i  Jolantę  Baturo.
W tym czasie zorganizowano ponad 100 wystaw, w tym cykliczny „De-
biut  Roku”  –  wystawę  najlepszego  nowoprzyjętego  członka  ZPAF
w Polsce. 

Od 1979 r. Wojewódzki Ośrodek Kultury wydaje Informator Kultu-
ralny, w którym ukazują się m.in. artykuły o sztuce współczesnej. W la-
tach 80. stałą rubrykę poświęconą bielskim plastykom prowadził Jacek
Leszczyński. 

W 1981 r.  ZPAP przyznał  medale za zasługi dla rozwoju sztuki:
Stanisławowi Oczce – dyrektorowi  Muzeum Okręgowego i  Józefowi
Szczerbie – dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 1981 r.
Związek liczył 146 członków.

20 kwietnia 1983 r. ZPAP został karnie rozwiązany. Lokal związko-
wy przejęło Biuro Wystaw Artystycznych, znalazł tu swą siedzibę tak-
że Związek Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Założony w kwietniu
1986 r. liczył 33 członków, a wśród jego ważniejszych imprez były: kon-
kurs na Najlepsze Dzieło Roku (w 1987 r. zwyciężyły prace Eugeniusza
Delekty); plenery „Szlakami Fałata”(1987 – w Istebnej; 1988 – w Brennej
Leśnicy i Lanckoronie; 1989 – międzynarodowy plener w Zakopanem,
1990 – w Szczyrku) oraz  wystawy plastyków z Podbeskidzia w galerii
DAP w Warszawie. W 1983 r. na  miejsce „Art-u” utworzono delegatu-
rę  Przedsiębiorstwa  Państwowego  „Sztuka  Polska”,  istniejącego  do
1989 r. W galerii prowadzono sklep zaopatrzenia plastyków.

W 1983 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (nazwa od 1965 r.)
objęło nową siedzibę – gmach przedwojennej Komunalnej Szkoły Miej-
skiej (ul. Sikorskiego 8, tel. 812 36 54). Prowadzone specjalności to: wy-
stawiennictwo, tkactwo artystyczne i artystyczny druk sitowy. 

W 1984 r. Bronisław Krzysztof zwyciężył konkurs na pomnik Pole-
głym za Polskę Ludową – odlany przez artystę w brązie gorejący tors
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stanął przy ul. Partyzantów. W 1985 r. Krzysztof został laureatem złote-
go medalu VII Międzynarodowego Biennale im. Dantego w Rawennie. 

W 1985 r. powstał Okręg górski  ZPAF – z połączenia członków
woj. bielskiego i nowosądeckiego; najważniejszą imprezą są Międzyna-
rodowe Plenery Fotografii Górskiej. Obecnie Okręg liczy 10 członków.

W 1985 nagrodą dla młodych plastyków im. Władysława Szostaka,
przyznaną przez BTSK, uhonorowani zostali Teresa Sztwiertnia i Mi-
chał Kliś.

BWA posiadało dwie filie o odrębnym samodzielnym programie:
Uniwersytecką  Galerię  Sztuki Współczesnej  w Cieszynie  (1985–1993)
i Galerię  Sztuki  Współczesnej  w  Wadowicach  (ul.  Kościelna  4,  filia
w latach 1988–1993), założoną przy współpracy Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Wadowickiej, prowadzoną przez Zbigniewa Jurczaka. 

W 1989  r.  rozbudowano budynek  Biura  Wystaw Artystycznych.
Uzyskano dwie dodatkowe kondygnacje; mieszczą się w niej sale wy-
stawowe – na dole (155 m2) i na górze (275 m2), kawiarnia, pomieszcze-
nia biurowe i magazynowe. W 1994 r. Biuro Wystaw Artystycznych zo-
stało przejęte przez samorząd miejski w ramach pilotażu,  zmieniając
nazwę na Galeria Bielska BWA (ul. 3 Maja 11, tel. 812 58 61, e-mail: ga-
leriabielska@pro,onet.pl).  W  1996  r.  stało  się  placówką  budżetową
Urzędu Miasta.

Działalność wystawiennicza Galerii Bielskiej BWA obejmuje sztukę
współczesną artystów profesjonalnych, polskich i zagranicznych, z sze-
rokim spektrum prezentacji: malarstwo, rzeźba, instalacja, sztuka efeme-
ryczna – akcje, performance, grafika, fotografia, tkanina, ceramika i szkło,
wzornictwo przemysłowe. Galeria prowadzi działalność  wydawniczą
(katalogi wystaw, plakaty, zaproszenia), edukacyjną (wykłady z histo-
rii sztuki, warsztaty plastyczne, konsultacje, biblioteka z księgozbiorem
o sztuce, czasopisma artystyczne), dokumentacyjną (fotograficzna do-
kumentacja wystaw, filmy wideo dotyczące sztuki współczesnej, doku-
mentacja  twórczości  artystów  regionu).  Zbiory  sztuki  współczesnej
obejmują ponad 400 prac artystów polskich i zagranicznych. Odbywają
się koncerty jazzowe. 

Ważniejsze wystawy: 1996:  Kobieta o kobiecie (II edycja w 2001 r.);
1997: Jerzy Nowosielski –  Malarstwo i grafika;  Andy Warhol;  LUXUS;
Andrzej Pawłowski – Genesis; Joseph Beuys – Obrzeża Europy; 1998: Te-
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resa Murak – Miejsce dla Astrei; KwieKulik – Poetyzacja Pragmatyki; Sztu-
ka Ameryki Południowej;  1999:  Jerzy Zitzman –  Labirynty wyobraźni;
Wobec Apokalipsy – Pocałunek śmierci; Stanisław Fijałkowski – Malarstwo;
Aleksandra Mańczak, Grzegorz Przyborek – Pamięć obrazów; Ignacy
Bieniek – Retrospektywa; 2000: Maria Pinińska-Bereś – Retrospektywa;
Pomiędzy estetyką a metafizyką – wystawa kuratorska „Bielskiej Jesieni”
(malarstwo: Jarosław Modzelewski, Leon Tarasewicz, Tomasz Ciecier-
ski, Robert Maciejuk, Jarosław Fliciński); Getulio Alviani – Grafika; Ian
Hamilton Finlay – Poezja konkretna.

Ważniejsze wydawnictwa: monografie artystów (Andy Warhol, Jo-
seph Beuys,  Andrzej Pawłowski, Teresa Murak, Grzegorz Przyborek,
Aleksandra Mańczak, Jerzy Zitzman, Getulio Alviani); katalog Kobieta
o kobiecie – m.in. teksty autorskie 25 artystek polskich; katalogi  Bielska
Jesień – służące promocji młodych artystów malarzy; Pomiędzy estety-
ką a metafizyką – m.in. eseje o malarstwie, teksty polskich malarzy; Ian
Hamiltona Finlay Poezja konkretna; książka Sztuka kobiet.

Reaktywowany w 1989 r.  Związek Polskich Artystów Plastyków
odzyskał swój lokal w 1990 r., kupując go na własność w 1997. (Rynek
27, tel. 812 59 05). W dawnym Salonie „Art” w latach 1993–1998 działa-
ła Galeria Art-Trading, obecnie istnieje tu Galeria 27, w której odbywają
się wystawy indywidualne i sprzedaż dzieł sztuki. Galeria Sztuki przy
Wojewódzkim Ośrodku Kultury (ul. 1 Maja 8) działa od 1990 r. specjali-
zując się w promowaniu sztuki ludowej i dziecięcej; raz w roku odby-
wają się tu wystawy artystów profesjonalnych. W galerii Domu Kultu-
ry Włókniarzy (ul. 3 Maja 12) pokazywana jest twórczość  amatorska,
od 1994 r. – organizowany Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im.
Ignacego Bieńka. W Książnicy Beskidzkiej (ul. Słowackiego 17 a) spo-
tkać można wystawy tematycznie związane z literaturą oraz malarstwo
nieprofesjonalne.  Istnieją  galerie prywatne,  wśród  których najstarszą
jest  Galeria  Wzgórze  (ul.  Wzgórze  4),  istniejąca  od  1990  r.  Oprócz
sprzedaży dzieł sztuki odbywają się tu wystawy, koncerty i spektakle
teatralne.  Od 1991 r. działa Galeria Fotografii  B&B; początkowo pod
patronatem Wydawnictwa Baturo w lokalu przy ul. Modrzewskiego 2,
od 1997 r. – pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Mic-
kiewicza 24. Do 2000 r. zorganizowano tu 100 wystaw, do których każ-
dorazowo drukowane są katalogi. W Galerii 3.2.0. (ul. Willowa 2) wy-
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stawy oglądane są przez studentów bielskiej filii Politechniki Łódzkiej,
na terenie której galeria działa od 1992 r.

Od 1993 r. przyznawany jest „Ikar” – nagroda Prezydenta Miasta
Bielska-Białej, której laureatami w dziedzinie plastyki byli: Andrzej Ła-
biniec  (1993),  Jan Grabowski  i  Bronisław Krzysztof (1994);  Jerzy Zit-
zman (1995); Alfred Biedrawa (1997); Mieczysław Hańderek (1999). Od
jesieni 1994 (co pół roku) fundowane są stypendia Wydziału Kultury
i Sztuki UM.

Od 1993 r. coroczne plenery „W poszukiwaniu sacrum” w Kalwarii
Zebrzydowskiej  organizuje  (wraz z ZPAP) Galeria  Środowisk Twór-
czych, działająca w Bielskim Centrum Kultury (ul. Słowackiego 9). Wy-
stawy w galerii czynne są podczas imprez w Domu Muzyki. Ważniejsze
wystawy: 1997: Roman Kalarus; 1998: Andrzej Desperak – Duchowość
konstrukcji,  Adam Molenda – Peryferie rzeczywistości, Piotr Czadan-
kiewicz – Ciemną  doliną;  1999:  Ryszard Otręba – Grafika i  rysunek;
Krystyna Pasterczyk – Rzeczy i lęki. Wystawom towarzyszą katalogi,
a otwarcia związane są z koncertami w Domu Muzyki. 

Od 1 stycznia 1999 r. Bielsko-Biała jest siedzibą powiatu grodzkiego
i ziemskiego w województwie śląskim. Zachowana została autonomia
głównych  placówek  kulturalnych,  przejętych  w  większości  przez
Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Kontynuowany jest Informator Kultu-
ralny, do którego artykuły poświęcone sztuce współczesnej piszą m.in.
Teresa Dudek-Bujarek, Magdalena Legendź, Agata Smalcerz.

Latem 2000 roku Galeria Bielska BWA i Związek Polskich Artystów
Plastyków zorganizowali jubileuszową Wystawę Sztuki, w której wzię-
ło udział 120 artystów plastyków (do bielskiego Okręgu należy 92 plas-
tyków).  Wydano  katalog,  w  którym  znajdują  się  reprodukcje  prac
i noty biograficzne większości artystów plastyków regionu bielskiego

Specyfiką bielskiego środowiska ZPAP jest duży dystans zarówno
do wszelkich nowości w sztuce, jak i wydarzeń politycznych. Najwięk-
szą  aktywność  wykazywało  w latach  40.  oraz  60.  Po  ożywieniu na
przełomie lat 70. i 80. – zostało rozbite i podzielone w 1983 r. Nigdy nie
powróciło do dawnej kondycji. Po 1989 r. ma już inny charakter, próbu-
jąc odnaleźć  się  w nowej  rzeczywistości.  Wielu plastyków porzuciło
sztukę dla dających utrzymanie projektowania i reklamy. 
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Śląsk Cieszyński

Cieszyn jest miastem z IX wieku. W latach 1209–1653 był stolicą su-
werennego księstwa. W 1920 r. został podzielony granicą na rzece Olzie
między Polskę i Czechosłowację. Po drugiej wojnie światowej ma zna-
czenie przede wszystkim jako  miasto  graniczne,  leżące  na głównym
szlaku komunikacyjnym północ  –  południe,  pełni  również  rolę  jako
ważny ośrodek kultury. 

W 1945 r. Henryk Nitra (prezes), Kazimierz Stopkowicz, Edward
Biszorski i Jan Grudzka założyli  niezależny Zawodowy Związek Pol-
skich Artystów Plastyków (włączony  w 1949  r. do  Oddziału  ZPAP
w Bielsku).  Spośród  nich największą  rolę  w Cieszynie  odegrał  Kazi-
mierz Stopkowicz, malarz i  grafik, m.in. kierujący Kółkiem Plastycz-
nym przy Domu Kultury w Cieszynie. 

W przeciwieństwie do Bielska-Białej, gdzie w jednym mieście sku-
piła się niemal cała aktywność plastyczna regionu, Cieszyn nie był je-
dynym miastem, gdzie działali znakomici artyści.  

Edward Biszorski,  malarz  i  grafik  o wspaniałej  przeszłości  arty-
stycznej, mieszkał i działał w Skoczowie, rozwijał ruch miłośników re-
gionu.  Jako  jedyny  z  członków  cieszyńskiego  oddziału  ZPAP  brał
udział  w  wystawach  ogólnopolskich  (Biennale  Sztuki  Współczesnej
w Szczecinie,  Biennale  Rysunku we Wrocławiu,  wystawy malarstwa
w Opolu, Bielsku-Białej i in., wystawy okręgu ZPAP w Katowicach). 

W Istebnej działali Jan Wałach i wspaniały artystyczny ród Kona-
rzewskich. Urodzony w Istebnej Jan Wałach – po studiach i podróżach
artystycznych – w roku 1911 wrócił do rodzinnej miejscowości i osiadł
tam na stałe. Zajmował się malarstwem, rysunkiem i grafiką (głównie
drzeworytem) oraz rzeźbą o tradycyjnej tematyce, jak w XIX-wiecznym
realizmie: portrety dzieci, okolicznych mieszkańców, sceny rodzajowe
z życie istebniańskich chłopów. Artystyczne tradycje rodzinne przejęła
jego córka Barbara, rzeźbiarka i konserwator sztuki.

Ludwik Konarzewski  senior,  zaprzyjaźniony z  Janem Wałachem
w czasie studiów, ożeniony z jego siostrą, osiedlił się w Istebnej w 1920 r.
Stworzył tam wspaniały ośrodek sztuki z muzeum regionalnym, pen-
sjonatem dla gości, szkołą rzemiosł artystycznych; odwiedzali go m.in.:
Julian  Fałat,  Gustaw  Morcinek,  Zofia  Kossak-Szatkowska,  Wojciech
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Korfanty. W czasie wojny Niemcy doszczętnie zniszczyli wszystkie bu-
dynki, a także cały dorobek artystyczny Ludwika Konarzewskiego. Po
wojnie krótko mieszkał w Katowicach, założył w Rydułtowicach szkołę
rzeźby  w  węglu  (prowadzoną  później  przez  jego  syna  Ludwika),
w 1948 r. wrócił do Istebnej, do własnej twórczości oraz uczenia innych.
Akademie  Sztuk Pięknych ukończyło  troje  jego  dzieci:  Ludwik oraz
mieszkające w Krakowie  Maria (zajmująca się  ceramiką  artystyczną)
i Jadwiga (tworząca tkaniny artystyczne). Plastyczką była również żona
Ludwika-juniora Jadwiga oraz ich córka Iwona. Ludwik i Joanna Kona-
rzewscy prowadzili w pracowni na tzw. Buczniku ognisko plastyczne
dla dzieci. 

W Wiśle działali dwaj artyści: malarz Czesław Kuryatto (mieszkają-
cy tam od 1938 r.) oraz rzeźbiarz Artur Cienciała. Cienciała był autorem
wielu rzeźb przeznaczonych dla odbudowującej się Warszawy, pomni-
ków np. „Matka źródeł Wisły” tzw. „Wiślanka” w centrum Wisły czy
„Poległym za polskość Śląska” w Skoczowie, a także cykli Muzyków,
Pisarzy, wybitnych ludzi Śląska Cieszyńskiego. Zajmował się również
pracą pedagogiczną, m.in. zorganizował Ognisko Artystyczne w Wiśle
przekształcone potem w Zasadniczą Szkołę Zawodową z działem rzeź-
by i tkactwa artystycznego.  

W  Ustroniu  od  lat  60.  pracował  Karol  Kubala,  główny  plastyk
w FSM, w latach 70. zamieszkała tam Renata Dubiel-Białas, a w latach
90. Dariusz Gierdal. 

Z Jaworzynki k. Wisły pochodzi Stanisław Bojko – autor rzeźb na stat-
kach Powstaniec Śląski, Żywiec 2, Cieszyn, Obrońcy Poczty Gdańskiej. 

W  Cieszynie  bardzo  aktywny  był  ruch  amatorski,  artyści  brali
udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Podział na amato-
rów i profesjonalistów nigdy nie był ściśle przestrzegany. W 1960 r.,
w ramach obchodów 1150-lecia Cieszyna odbyła się wystawa, w której
udział brali zarówno artyści profesjonalni, jak i nieprofesjonalni.  

W 1964 r. zawiązała się Grupa Cieszyn, którą tworzyli: Kazimierz
Stopkowicz, Jan Grudzka, Bolesław Nitra i Karol Prymus. Wzorem in-
nych, powstałych w tym czasie grup artystycznych biorących nazwę od
regionu, jej założeniem było utrwalanie uroków miasta i okolic, pejza-
żu, architektury, zwyczajów mieszkających tu ludzi. 

W latach 60. do działających w Cieszynie artystów dołączył rzeź-
biarz Jan Herma – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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Zrealizował  wiele pomników w mieście i  okolicy,  m.in.  Ofiar  faszy-
zmu,  Orła  Polskiego w Cieszynie  (1988),  kilkunastu tablic  (medalio-
nów) z wizerunkami wybitnych Polaków,  a także rzeźb sakralnych:
w Wiśle-Głębcach, Cisownicy i Polanie. Zajmował się ponadto aranża-
cją wnętrz użyteczności publicznej.  

W latach 1969–1981 ważną rolę w promocji sztuki współczesnej peł-
niła Galeria Muzealna (nazywana Galerią przy Rynku), mieszcząca się
w kamienicy przy Rynku 18 (róg ul. Szersznika). Jej opiekunem był ów-
czesny dyrektor Muzeum Witold Iwanek. Organizowano w niej wysta-
wy artystów profesjonalnych – we współpracy z katowickim BWA oraz
wystawy miejscowych plastyków profesjonalnych i amatorów. 

W Cieszynie mieści się filia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
która jest ważnym ośrodkiem oddziałującym na życie kulturalne Śląska
Cieszyńskiego, z Bielskiem-Białą włącznie. Zajmuje budynek Polskiego
Seminarium Nauczycielskiego z 1911 r., powiększonego o nowe skrzy-
dła.  W 1973 r. zorganizowano tu Zakład Wychowania Plastycznego,
którego  założycielami  byli:  Zygmunt  Lis,  Eugeniusz  Delekta,  Artur
Starczewski, Teresa Michałowska-Rauszer, Jan Herma i Jerzy Wroński.
Powstały wówczas pracownie istniejące do dzisiaj: Malarstwa, Rysun-
ku, Grafiki, Rzeźby, Struktur i Formowania Otoczenia. 

W 1977 r. filia uzyskała status Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego; Zakład przekształcony został w Instytut Wychowania Muzyczne-
go i Plastycznego. 

W Cieszynie w latach 70. pojawili się kolejni absolwenci Akademii
Sztuk Pięknych: Jadwiga Smykowska,  Henryk Jasiński, Krystyna Ko-
rycka, Bogusław Buczyński, Lucyna Deckert-Firla, Emilia Skupień. Tyl-
ko niektórzy z nich (Buczyński, Jasiński, okresowo Smykowska) zasilili
kadrę  Wydziału  Pedagogiczno-Artystycznego  na  UŚ;  większość  na-
uczycieli dojeżdżała z Katowic lub Bielska-Białej. 

W 1977 r. w Wiśle zorganizowano Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski
„Wisła 77”, w którym wzięło udział 14 rzeźbiarzy z Warszawy, Krako-
wa, Katowic, Bielska-Białej i Wisły. Wystawa poplenerowa projektów
rzeźbiarskich odbyła się w grudniu tego roku w Muzeum Beskidzkim
w Wiśle.  

W 1978 r. ZPAP w Cieszynie liczył  7 członków: Jan Wałach,  Jan
Grudzka, Edward Biszorski, Artur Cienciała, Jan Herma, Karol Kubala,
Maria Korzeń. 



252 Agata Smalcerz

Od 1979 r. funkcjonuje Galeryjka Domu Narodowego (Rynek 12).
Odbywają się w niej wystawy artystów profesjonalnych (głównie miej-
scowych) i nieprofesjonalnych, a także wystawy historyczne (ze zbio-
rów Muzeum w Cieszynie). Znaczący udział w programie ma Cieszyń-
skie  Towarzystwo Fotograficzne,  a  także  sekcja plastyczna  Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej. 

W latach 80. przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej działała Sekcja Pla-
styczna  prowadzona  przez  Bolesława Nitrę,  w której  zrzeszony był
ruch amatorski, bardzo aktywny na terenie miasta. 

Bardzo dobre  są  tradycje  fotograficzne w Cieszynie:  Cieszyńskie
Towarzystwo Fotograficzne ma 70-letnią tradycję. Po wojnie zostało re-
aktywowane w 1957 r. (jako oddział Polskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego), organizując pierwszą wystawę fotografii artystycznej w 1958
r. Od 1961 r. funkcjonuje obecna nazwa i statut stowarzyszenia. Towa-
rzystwo jest  organizatorem dorocznych wystaw fotografii  „Prezenta-
cje” oraz konkursów fotograficznych np. „Cieszyn w obiektywie” czy
ogólnopolskiego konkursu „Codzienność”. 

Na Śląsku Cieszyńskim znakomite tradycje ma drzeworyt,  upra-
wiany –  jeszcze  w okresie  międzywojennym –  przez  Pawła Stellera
(Teka Cieszyńska, Wisła, Ustroń), Jana Wałacha i Edwarda Biszorskie-
go,  kontynuowany  po  wojnie  przez  Kazimierza  Stopkowicza  (teka
„Cieszyn” wydana w 1960 r. z okazji 1150-lecia miasta), współcześnie
przez  Bronisława Kohuta,  a przede  wszystkim świetną  artystkę  cie-
szyńską Jadwigę Smykowską. Jest ona laureatką wielu nagród na mię-
dzynarodowych konkursach, a najważniejsze jej osiągnięcie to Grand
Prix za tryptyk „Pod Twoją obronę” w VIII Międzynarodowym Trien-
nale Drzeworytu Xylon we Fryburgu w 1980 r. (uczestniczyło 600 arty-
stów z 43 krajów świata eksponujących 2100 drzeworytów). 

W 1981 r. w Filii UŚ wyodrębniona została Katedra Wychowania
Plastycznego, przyjmując w 1982 r. nazwę Instytut Wychowania Pla-
stycznego. 

W latach 1982–1985 nastąpiła rozbudowa Filii – Instytut znalazł sie-
dzibę w nowym pawilonie plastycznym. Filia posiada własną Uniwer-
sytecką Galerię Sztuki, mieszczącą się w budynku głównym (ul. Bielska
62). Galeria istnieje od kwietnia 1985 r. jako filia Biura Wystaw Artys-
tycznych w Bielsku-Białej. Jej inicjatorem był Jerzy Wroński, który pod
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hasłem „Sztuka na Uniwersytecie” przez wiele lat realizował program
wychowania przez sztukę. 

W latach 1986–1992 program galerii tworzył Józef Chrobak, organi-
zując głównie wystawy członków Grupy Krakowskiej. Odbyły się wte-
dy wystawy m.in. Jonasza Sterna, Tadeusza Kantora, Tadeusza Brzo-
zowskiego,  Kazimierza Mikulskiego,  Jerzego Beresia,  Andrzeja Paw-
łowskiego,  Jadwigi  Maziarskiej,  Janiny  Kraupe-Świderskiej,  Adama
Marczyńskiego, Erny Rosenstein. 

W 1989 r. z okazji jubileuszu 150-lecia narodzin fotografii odbyło
się szereg wystaw (w tym jubileuszowa CTK) oraz sesja naukowa poś-
więcona historii cieszyńskiej fotografii. 

W latach 80.  i  90.  cieszyńskie środowisko artystyczne zasilili  za-
trudnieni w Instytucie Sztuki plastycy:  Jerzy Fober,  Krystyna Paster-
czyk,  Adam Molenda,  Jarosław Skutnik.  Poza działalnością  pedago-
giczną  pracują  twórczo,  aktywnie  uczestnicząc  w  krajowym  życiu
artystycznym oraz za granicą. 

W latach 1990–1997 ważnym ośrodkiem promującym sztukę współ-
czesną  była  Galeria  Miejsce  (ul.  Nowe Miasto 27).  Została  założona
w kamienicy Karola Niedoby,  artysty okresu międzywojennego,  jako
spełnienie jego duchowego testamentu: przeznaczenia części pomiesz-
czeń na działalność  kulturalną.  Była ciekawą propozycją wystaw naj-
nowszej sztuki polskiej wg autorskiego programu  Krzysztofa Morcin-
ka. Całkowicie niezależna i  pozainstytucjonalna, utrzymywana przez
prywatnego właściciela Mariusza Makowskiego, w niewielkim stopniu
dotowana była przez fundacje i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego. 

Ważniejsze wystawy: 
1990:  Rudolf  Sikora – Grafika;  1991:  Henryk Stażewski – Obrazy

i Rękopisy;  1992:  Ian  Hamilton  Finlay  –  Poezja  Konkretna;  Marek
Chlanda – Rysunki, rzeźby; 1993: Stanisław Dróżdż – Klepsydra, Per-
mutacje.  Poezja Konkretna;  Daniel Balaban – Obrazy, Obiekty; 1994:
Grzegorz Sztwiertnia – Jak Rodzi Się Myśl + Konsekwencje;  Andrzej
Szewczyk – Latający Uniwersytet; Tadeusz Kantor – Obrazy, Rysunki,
Fotografie ze Spektakli, Plakaty Teatralne; Zbigniew Makowski – Cykl
ilustracji do „The Rime of the Ancyent Marinere S.T. Coleridge`a i 26
prac na papierze (z Francją w tle)”; 1995: projekt „Na Południu”: wysta-
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wy indywidualne polskich artystów: Paweł Althamer, Mirosław Masz-
lanko, Grzegorz Sztwiertnia, Piotr Jaros – „Urschleim 5”, Marek Chlan-
da – „Przepraszam”, Mirosław Bałka – „When You Wet The Bed”, An-
drzej Szewczyk – „Plumbografia”, Tadeusz Sławek, Bogdan Mizerski –
„W Miejscu” (esej słowno-muzyczny); 1996: cykl: Malarze Śląska Cie-
szyńskiego:  Ludwik Konarzewski (senior),  Ludwik Konarzewski (ju-
nior), Kazimierz Stopkowicz (1997); Koji Kamoji – a „Księżyc Sasakie-
go”; 1997: Andrzej Pawłowski – „Rzeźby i fotografie”; Karel Adamus –
„Poezja Wizualna”; Jerzy Kosałka; Vladimir Merta. 

Od 1998 r. w Instytucie Sztuki działa Pracownia Obserwacji Faktów
Artystycznych,  prowadzona  przez  Adama  Molendę  i  Joannę  Waw-
rzeczko. Jej największym osiągnięciem było zorganizowanie kilkudnio-
wej konferencji  naukowo-artystycznej  pt.  „Abstrakcja i ezoteryczność
w sztuce współczesnej” w 2000 r.
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Agata Smalcerz

Artistic environment in Bielsko-Biała and Cieszyn 
after the Second World War

The subject being presented in the article is the artistic environment of our
region from 1945 to 2000 (individual artists, artistic groups, art schools and in-
stitutes, theatre, exhibitions, publications, retrospectives and contests and other
cultural  institutions  which  organize  artistic  life).  The  article  is  divided  into
2 parts; in the first one the author presents the artistic environment in Bielsko-
-Biała,  in  the  second  part she  presents  the artists  and  institutions  from the
Cieszyn Silesia (Cieszyn, Wisła, Ustroń, Jaworzynka). 
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Logika piękna i kierunki artystycznych poszukiwań

1. Osobliwości logiki piękna trafnie charakteryzuje Józef Tischner:
„Taka jest logika piękna, że wciąż pociąga artystę wzwyż. Jego gra nie
może  się  skończyć”1.  Tak  pojęta  „logika  piękna”  funkcjonuje  się
w pewnych typach twórczości artystycznej, które uznają związek sztu-
ki – jako aktu i jako wytworu – z kategorią piękna oraz z zespolonymi
z nią jakościami (walorami) artystycznymi i estetycznymi, a także me-
tafizycznymi. Zarazem „logika piękna”  jest zdecydowanie odrzucana
przez tych, którzy w teorii sztuki i w praktyce artystycznej nie akceptują
„dążenia wzwyż” (które ma zachodzić  w akcie twórczości),  gdyż nie
godzą się na metafizyczną koncepcję związku sztuki z kategorią piękna. 

W „logice piękna” jest zawarty wyraźny moment ryzyka i egzys-
tencjalnego dramatu, z którym musi się liczyć osoba postępująca zgod-
nie z zasadami tej logiki: 

– podjęta w konkretnym akcie twórczości artystycznej gra o osiągnię-
cie piękna może się nie skończyć w sposób w pełni satysfakcjonujący, 

– twórczość jako dążenie do piękna może jedynie zbliżać się do celu, 
– piękno będzie się bowiem jawiło zawsze  jako coś doskonalszego,

coś co jeszcze pozostaje do osiągnięcia.  
Ta  sytuacja  skłania  niektórych  do  wyznawania  agnostycyzmu

w kwestii piękna, do estetycznego subiektywizmu i relatywizmu, a na-
wet  anarchizmu i  nihilizmu.  Rozpoznania  piękna  i  jego  przejawów
w sztuce nie jest oczywiste, budzi wątpliwości i spory, gdyż wszelkie

1 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 2001, s. 115.
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deklaracje o takim rozpoznaniu odwołują się do niezwerbalizowanych
kryteriów i  subiektywnych  odczuć.  Występują  szczególne  trudności
w spełnieniu zasad intersubiektywności (osiągnięcia intersubiektywnej
sprawdzalności i intersubiektywnej komunikowalności) w kwestii roz-
poznania piękna i jego przejawów w sztuce; niektórzy już w punkcie
wyjścia przyjmuję, że w tym przypadku nie ma możliwości respekto-
wania zasad intersubiektywności. W kontekście danych doświadczenia
estetycznego trudno zaakceptować roszczenia obiektywizmu i absolu-
tyzmu estetycznego  w kwestii  piękna,  które okazują  się  notorycznie
niespełnialne i obecnie najczęściej uchodzę za jedną z odziedziczonych
z  przeszłości  fundamentalistcznych  ideologii  sztuki.  Jednak  oprócz
tych dwóch kontrowersyjnych rozwiązań możliwe jest również stano-
wisko, które zasługuje na miano „probabilizmu estetycznego”: mimo
stanu naszej niewiedzy co do istnienia piękna i niepewności co do jego
osiągania, kierujemy się ideą piękna i dążymy do uzyskania jego prze-
jawów dzięki twórczości artystycznej. 

Na trop probabilizmu estetycznego wskazuje m.in. pisarz Andrzej
Stasiuk.  W rozmowie o – cieszącej  się  uznaniem wśród czytelników
i krytyków – jego twórczości literackiej na pytanie o sukces artystyczny
odpowiada, że nie używa (rozpowszechnionych dziś) słów „kariera”
i „sukces” w sztuce, „bo nie mają one nic wspólnego z literaturą”. I da-
lej dobitnie uzasadnia swą tezę: „Literatura jest ciągłą porażką, każda
książka jest  porażką,  ponieważ  nie potrafi  opisać  ani nazwać  świata,
tak jak byśmy pragnęli. Dlatego zaczyna się następną i następną”. Nie
jest  to wyznanie  pesymizmu i zniechęcenia,  ale  opis  podstawowych
aspektów doświadczenia gry, jaką jest akt (proces) twórczości, w której
„wciąż pociąga artystę wzwyż”. 

Jednak, gdy analizuje się kierunki artystycznych poszukiwań, ma-
jąc na uwadze twórczość konkretnych artystów, to potrzebne są nie tyl-
ko roztrząsania teoretycznych uwarunkowań tych artystycznych doko-
nań, ale – w przypadku sztuk wizualnych: rysunku, grafiki, malarstwa,
rzeźby – „trzeba mieć  to krzesło, na którym się przed obrazem usią-
dzie, (...) jest ono do zobaczenia obrazu, jak należy,  niezbędne”.  Tak
stwierdza Mieczysław Porębski,  historyk sztuki, jej teoretyk i krytyk.
I wyjaśnia,  że  „jeżeli  się  siedziało  przez  godzinę,  wygodnie  i  raczej
w takim układzie niezbyt naukowym, przed pewnym obrazem, jeśli się
wstawało, podchodziło do niego, znowu siadało, to czegoś  można się
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było w nim w końcu dopatrzeć”.  Refleksja nad sztuką wymaga obco-
wania ze sztuką, z konkretnymi dziełami, wymaga poznania określonej
empirii artystycznej jako swoistej odmiany empirii aksjologicznej. Do-
ciekania estetyczne powinny także funkcjonować  jako refleksja towa-
rzysząca konkretnej twórczości artystycznej, która skłania do skupione-
go na niej teoretycznego namysłu. Rozważania estetyczne, powstające
w wyniku obcowania z dziełami sztuki, powinny służyć lepszemu zro-
zumieniu wytworów działalności artystycznej. 

Postępując wedle zaleceń Mieczysława Porębskiego, podjęta zosta-
nie tu refleksja nad spełnianiem zasad logiki piękna w artystycznych
poszukiwaniach i  dokonaniach trzech współczesnych polskich artys-
tów plastyków: Tadeusza Króla (ur.  1960), Artura Przebindowskiego
(ur. 1967) i Ernesta Zawady (ur. 1972). 

Ci trzej  artyści swą  twórczością,  edukacją  i  działalnością  dydak-
tyczną są na różny sposób związani z Bielskiem-Białą. Przede wszyst-
kim przez Liceum Sztuk Plastycznych, czyli „bielski plastyk”, gdzie Ta-
deusz  Król  jest  już  wieloletnim  profesorem,  a  Artur  Przebindowski
i Ernest  Zawada należą  do pierwszych pokoleń  jego wychowanków.
Zresztą do dziś pozostają w towarzyskim i artystycznym kontakcie. Ta-
deusz  Król jest  jednym z laureatów Bielskiej  Jesieni 2007,  a obecnie
współprowadzi galerię ArteFakt ulokowaną na bielskim starym rynku,
w której wystawiali swe prace Artur Przebindowski (wystawa indywi-
dualna)  i  Ernest  Zawada.  Ernest  Zawada jest  adiunktem  Akademii
Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej,  znanym z  –  zyskującej
uznanie – działalności artystycznej i edukacyjnej. 

Peregrynacja w rzeczywistości zatracenia

Twórczość Tadeusz Króla jawi się jako swoista peregrynacja w rze-
czywistości zatracenia. Jest to próba ukazania za pomocą języka sztuki
– zwłaszcza grafiki – istotnych cech tej  rzeczywistości, a zarazem jej
przezwyciężania:  to  próba  odnajdywania  własnej  tożsamości,  mimo
przeciwności losu. Atoli,  artysta wiele ryzykuje, porusza się wszakże
na granicy zatracenia, lecz również wiele może dzięki temu osiągnąć:
niebanalnie przedstawiając  w swej  twórczości graficznej  i  malarskiej
sytuacje skupiające uwagę wrażliwego odbiorcy jego dzieł. Artysta po-
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dąża przecież w mroczne i groźne obszary ludzkiej egzystencji, które
inni wolą  omijać  lub udawać,  że ich nie dostrzegają,  i nic o nich nie
wiedzą. 

Twórczość Króla zdaje sprawę z intensywnych doświadczeń: czło-
wiek znalazł się w sytuacji, w której nie potrafi się odnaleźć, w sytuacji
grożącego mu zatracenia. Artysta nie ukrywa w swych dziełach wła-
snego zagubienia i  uczestnictwa w rzeczywistości zatracenia; swoich
trudności w zrozumieniu „uciekającego mu” świata. Człowiek przed-
stawiony w pracach Króla jest boleśnie świadom rażących niedoborów
własnej kondycji:  ani dziedziczony posag doświadczeń  kulturowych,
ani intelektualne sprawności, ani wrażliwość  aksjologiczna i  twórcza
wyobraźnia, ani tym bardziej siły witalne kruchego ciała, nie są wystar-
czające, aby odnaleźć swe miejsce, aby zadomowić się w „uciekającym
świecie”. Ten świat, choć zdaje się głosić obietnicę,  że ma być „moim
światem”, swojską przestrzenią zadomowienia, narzuca radykalnie od-
mienne doświadczenie: nieprzejrzysty mechanizm świata, mający w so-
bie cechy nierozpoznawalnego monstrum, zawłaszcza mnie, wykorze-
nia mnie ze swojskiej przestrzeni zadomowienia, czyni ze mnie jeden
z mnóstwa składowych elementów maszynerii świata. Wzmaga się doj-
mujące poczucie zatracenia w nieogarnionym mroku, któremu nawet
światło wydaje się być podporządkowane. W grafikach mroczne obiek-
ty o ostrych kształtach pobłyskują  jedynie światłem odbitym w zim-
nym metalu,  co  dodaje  im grozy.  Ciepłe ludzkie  ciało,  potrzebujące
światła, jawi się jako obce i bezbronne w tym świecie, jest zawłaszczane
przez wrogą mu maszynerię świata. Ciało jest tym, co najbardziej włas-
ne i zarazem tym, co najbardziej zagrożone.

Twórczość Króla nie epatuje jednak gehenną zatracenia, nie buduje
atmosfery  rozpaczy  i  zastraszenia,  nie  zachęca  do  ucieczki  w  bez-
kształtną i ciemną kryjówkę, w której można będzie przeczekać własne
życie. Nie zawiera wątków moralizatorskiego i estetyzującego katastro-
fizmu. Nie daje upustu szyderczej ironii i cynicznej pogardzi dla bez-
radnego człowieka. Jest w niej natomiast obecny humor i sugestia, aby
człowiek – nawet zagrożony zatratą – umiał zachować dystans wobec
siebie i  swej  „niewesołej sytuacji”.  Prace Króla wyraźnie  ukazują,  że
dystans ten przejawia się  w poczuciu humoru i  subtelnej  autoironii.
Ten humor i życzliwy śmiech pozwalają wzbić się człowiekowi ponad



Logika piękna i kierunki artystycznych poszukiwań 263

sytuację  grożącej  mu zatraty.  Bronią  człowieka także  przed  nim sa-
mym, aby nie traktował siebie ze „śmiertelna powagą”, gdyż wówczas
sam siebie wiedzie na zatracenie, sam siebie uśmierca. 

Obraz  człowieczej  doli  w twórczość  Króla  można  interpretować
jako przedstawienie losów ewangelicznego syna marnotrawnego:  za-
tracił się w świecie, prawie zniweczył sam siebie, a jednak odnalazł się;
roztrwonił  otrzymane  dziedzictwo,  z  którym  powędrował  w  obcy
i „uciekający mu” świat, ale – mimo doświadczenia rzeczywistości za-
traty - miał dokąd wrócić. Zatracić się, aby odnaleźć; zatracić pewne ce-
chy, aby wytworzyć inne bardziej pożądane. Rzeczywistość zatracenia
bywa także rzeczywistością transgresji i dezintegracji pozytywnej. Naj-
nowsze dzieła malarskie Króla ukazują także miejsce powrotu: to rus-
tykalna przestrzeń kieleckich pól i wiosek, z której wyruszył w pere-
grynację  w rzeczywistości zatracenia.  W tych obrazach zmaga się  ze
stawiającą wysokie wymagania rzeczywistością koloru. 

Mityczna kraina dnia powszedniego, czyli przestrzenie miasta
w malarstwie Artura Przebindowskiego

1.  W  otaczającej  nas  współcześnie  przestrzeni  społecznej  wiele
miejsc  uchodzi  za wyzbyte  z walorów artystycznych.  Zalicza  się  do
nich betonowe miasta: bezduszne blokowiska z setkami tysięcy anoni-
mowych mieszkańców, którzy kryją się w „jaskiniach z wielkiej płyty”.
Krajobrazy wielu współczesnych miast wydają się  estetycznymi „pu-
styniami niesmaku”. Mniej wnikliwe oko nie dostrzega w nich śladów
kulturowego dziedzictwa. Nie widzi się motywów pobudzających ar-
tystyczną wrażliwość.  Artysta nie czuje inspiracji,  aby walory miasta
wyrazić w środkach ekspresji właściwych danej dziedzinie sztuki. Do
takich miejsc – rzecz można, że „zapomnianych przez Boga i przez ar-
tystów” – wydaje się należeć betonowe Jaworzno. 

Z ikonosferą takiego oto miejsca mierzy się w swym najnowszym
cyklu obrazów – artysta pochodzący z  Jaworzna, a działający obecnie
w Krakowie – Artur Przebindowski. 

2. Idea i  zamysł  artysty,  aby obrać  za temat serii  obrazów prze-
strzeń Jaworzna może budzić wątpliwości i kusi pytanie: „Czy Jaworz-
no może być inspiracją dla sztuki wysokiej jakości? Czy Jaworzno może
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stać się przedmiotem malarskiego oglądu?”. Na kartach Ewangelii za-
pisano retoryczne pytanie, podszyte szyderczą tezą:  „Czy z Nazaretu
może pochodzić coś dobrego?”. W kontekście ewangelicznego przesła-
nia odrzuca się wszakże postawę uprzedzeń i złowrogich stereotypów
oraz zaślepienie, które nie pozwala widzieć istotnych walorów – rów-
nież najbliższej nam – rzeczywistości. 

Patrzeć na otaczający nas świat „nieuprzedzonym okiem” i dostrze-
gać skryte jego unikatowe jakości –  to wyzwanie skierowane do auten-
tycznego artysty. Ma on nie tylko twórczym spojrzeniem przeniknąć
i objąć  świat,  ale  także ukazać  dostrzeżone przez siebie walory tym,
którzy sami tego uczynić nie potrafią. 

3. Przebindowski, obecnie cieszący się już uznaniem artysta, sięga
po malarskie środki wyrazu i odważnie przeciwstawia się stereotypowi
Jaworzna jako „zapomnianej pustyni”. Sytuuje krajobrazy tego miasta
w przestrzeniach artystycznej wyobraźni. W malarskiej wizji Przebin-
dowskiego Jaworzno jawi się jako osobna kraina na mapie kulturowej
tożsamości miast. Prezentuje się ono jako  wizualnie wydzielony i spój-
ny obszar, mający łączące go motywy, których gdzie indziej w takim
układzie się nie spotyka. Jest to też kraina przesycona wymiarem mi-
tycznym. Ma własne archetypy, hierarchie i hierofanie, które – przed
oczami artysty i w jego obrazach – manifestują się w przestrzeni i iko-
nosferze dnia powszedniego. 

W malarskiej wizji mityczna kraina lat dziecięcych – jaką jest dla ar-
tysty Jaworzno – nie stanowi tylko fikcyjnej realność zaświatów, lecz
jest stale – choć skrycie – obecna w dniu powszednim. Dla Przebindow-
skiego mityczny wymiar miejskiego krajobrazu przejawia się  w róż-
nych znakach, które najczęściej pozostają niezauważone. Można je zo-
baczyć, gdy na prowincjonalno-lokalną przestrzeń Jaworzna patrzy się
uniwersalnie, czyli w kontekście europejskich tradycji widzenia krajo-
brazu miasta i prezentujących go dzieł sztuki. 

Jaworzniańskie obrazy przywołują śródziemnomorskie peregryna-
cje  malarskie  artysty:  plenery  i  pejzaże  miast  we  Włoszech,  Grecji,
Chorwacji... Bez zbędnych kulturowych kompleksów mierzy się artysta
– i to w kontekście śródziemnomorskich doświadczeń – z malarskim
wyzwaniem, jakie stawia przed nim rodzinne miasto. Nie mniejsze wa-
lory niż te, jakie mają ulice śródziemnomorskich miast artysta odnajdu-
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je w przestrzeni Jaworzna. I tak samo jak w śródziemnomorskich mias-
tach uwidaczniają się w niej – w dniu powszednim – bogate pokłady
przeszłości, które ulegają u Przebindowskiego dalszej mityzacji i estety-
zacji. 

4. Motyw krajobrazu miejskiego, który podejmuje Przebindowski,
znajduje się od wielu wieków w centralnym kręgu tematyki europej-
skiego malarstwa. Z tym motywem mierzyli się zwłaszcza mistrzowie
renesansu i mistrzowie holenderscy. Działo się tak, gdyż dynamicznie
rozwijające się miasta były jednym z przejawów cywilizacyjnych prze-
mian Europy. Tropem tych mistrzów podąża Przebindowski: wydoby-
wa z miejskiego krajobrazu Jaworzna wizualnie interesujące momenty
i przetwarza się je w malarską wizję mitycznej krainy dnia powszed-
niego.

Sięgając po obrazy utrwalone na dawnych i  dzisiejszych fotogra-
fiach Jaworzna,  Przebindowski dokonuje – dzięki artystycznej obser-
wacji  zjawisk i  malarskiemu kunsztowi – inscenizacji  układów prze-
strzennych i  sytuacji.  Zmierzenie  się  malarza z obrazem uzyskanym
dzięki fotografii ma długą  tradycję w sztuce europejskiej:  mistrzowie
pędzla sięgali po efekty jakie pozwala im uzyskać camera obscura. Przy-
pomina się tu arcydzieło Vermeera: „Widok Delft”. W nurt tych trady-
cji świadomie wpisuje się Przebindowski, czując przy tym z jakimi to
ideałami sztuki jego twórczość może być zestawiana i konfrontowana.  

5. W cyklu obrazów ukazujących różne oblicza Jaworzna  obcujemy
z wizją mitycznej krainy. I dzieje się to pozornie bez udziału artysty,
który umiejętnie korzysta z fotograficznie zarejestrowanych obrazów.
On sam stał się jakby przejrzysty, jego ingerencja w obraz wydaje się
minimalna. Artysta wycofuje się jakby poza przedstawianą rzeczywi-
stość,  nie narzuca swej  obecności. Odbiorcom jego sztuki przejawiają
się podstawowe elementy mitycznej krainy dnia powszedniego. Oglą-
dając  obrazy inspirowane historycznymi  i  aktualnymi  widokami  Ja-
worzna spotyka się dojrzałą twórczość: artysta dokonuje trafnej selekcji
motywów oraz oszczędnego i  zarazem wyrazistego doboru środków
ekspresji  artystycznej.  Powściągliwość  wykazana przez artystę  zasłu-
guje na uznanie. Bywa bowiem, że artyści – nie będąc wolnymi prze-
cież od narcyzmu – przyglądając się krainie lat dziecięcych chcą przede
wszystkim zobaczyć  w niej  –  jak w lustrze wody – własne odbicie.
I skupiają całą uwagę jeno na sobie. Pułapki narcyzmu szczęśliwie uni-
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ka Przebindowski. Zarazem jednak, co istotne, ukazał sam sobie i od-
biorcom jego  sztuki  wiele z doświadczeń,  które były jego udziałem,
gdy w latach dzieciństwa – na początku lat siedemdziesiątych XX wie-
ku – mieszkał dwieście metrów od trójkątnego jaworzniańskiego ryn-
ku,  prawie  w  epicentrum  tej  mitycznej  miejskiej  przestrzeni,  która
ukształtowała się w trójkącie trzech cesarzy. 

6. Artystycznymi doświadczeniami,  uzyskanymi dzięki sztuce re-
konstruującej duchowo i emocjonalnie bliskie nam miejsca – doświad-
czeniami analogicznymi do zawartych w twórczości Przebindowskiego
–  dzieli  się  reżyser  Andrzej  Tarkowski.  Dla  potrzeb  filmu  „Zwier-
ciadło” na podstawie zdjęć  zrekonstruowano zniszczony przed czter-
dziestu laty dom rodzinny Tarkowskiego.  Reżyser  wspomina,  że na
miejsce domu, gdzie ustawiono odtwarzające go dekoracje, przywiózł
matkę.  Zobaczony przez nią obraz rozbudził w niej takie uczucia jak
onegdaj budził jej dom. Były to „uczucia, które zamierzaliśmy wyrazić
w filmie” – stwierdza artysta. Ekipa filmowa potraktował zrekonstru-
owany dom jak ich rodzinną siedzibę: „Chcieliśmy zobaczyć to miejsce
o różnych porach dnia, wczuć się w jego atmosferę.  Pragnęliśmy do-
świadczyć  uczuć,  którymi  żyli  mieszkańcy  domu,  oglądając  przed
czterdziestu laty wschody i zachody słońca. Napełnialiśmy się nastro-
jem wspomnień…”. Powrót – dzięki sztuce – w uczuciowo bliską nam
przestrzeń, nawet od dawna już fizycznie nie istniejącą, staje się prze-
życiem święta i wspólnoty, gdyż zespalają się z sobą ludzie, którzy pra-
gną podobnych doznań. Dzięki sztuce – także dzięki obrazom Przebin-
dowskiego –  można uczestniczyć w powrocie do mitycznej krainy dnia
powszedniego. Warto z tej szansy skorzystać. 

7.  Spójrzmy z bliska  na niektóre  z obrazów.  Na jednym z  nich,
utrzymanym w monochromatycznej  kolorystyce,  wyłania się  – jakby
mgieł  z  prehistorii  industrializacji  –  pejzaż  terenu  przemysłowego
z końca XIX wieku. W tym krajobrazie dominuje komin: jak archety-
piczna oś świata, wyznaczająca centrum industrialnej cywilizacji. Dalej
przechodzimy do zaskakującej sceny z lat trzydziestych: główną rolę
odgrywają  tu  taksówki  i  taksówkarze.  Zdyscyplinowanie  ustawieni
w rzędzie  kierowcy,  czekają  elegancko  ubrani  przed limuzynami  na
klientów, których gotowi są zawieść w daleki świat. Srebrnawa szarość
fotografii zostaje w malarskiej  wizji  wykorzystana jako patyna czasu
i dopełniona czerwonymi akcentami, które spajają w całość kompozy-
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cję obrazu. Scena z jaworzniańskiego postoju taksówek przywołuje uni-
wersalną ikonosferę lat trzydziestych obecną w Chicago i w Paryżu. 

Patrząc na świat  przedstawiony kolejnego obrazu znajdujemy się
na rynku z końca lat sześćdziesiątych. Widzimy przystanek autobuso-
wy, sylwetki stojących i przemieszczających się osób oraz dwa autobu-
sy. Obraz dzieli się dość symetrycznie na dwie połowy: z lewej strony
niebieski autobus PKS-u,  a z prawej strony czerwony autobus MPK.
Kolorystykę dwóch autobusów w służbowych barwach z czasów sier-
miężnej  szarugi  PRL-u,  umiejętnie  spożytkował  artysta:  w  błękicie
i czerwieni pobudzająco operuje światło, budując dominantę  barwną.
W tle tej sceny znajduje się fasada neogotyckiego kościoła z wieżą. Wy-
raźnie góruje ona nad innymi elementami tej kompozycji. Silnie zaryso-
wana sylwetka sakralnej budowli budzi skojarzenia ze sceną z portali
gotyckich katedr: z Sądem Ostatecznym. Z jednej strony niebieski auto-
bus, z drugiej czerwony – jak podział na potępionych i zbawionych. 

Następny obraz także dzieli się na dwie połowy. Taką kompozycję
narzuca struktura rozwidlenia dróg. Wymalowana na jezdni podwójna
biała linia ciągła – prowadząca do rozwidlenia – kieruje naszym wzro-
kiem i dalej uwagę skupia czerwone prawe światło skręcającego w pra-
wo auta, a nad nim mocny czerwony akcent z czytelnym napisem „Eu-
robank”. Z lewej strony czerwony akcent okrągłego znaku drogowego
z białą podłużną kreską w środku tarczy, a na wprost – powyżej po-
dwójnej białej linii – biały okrągły znak z czerwonym obwodem. Deli-
katnie zarysowana struktura dawnej i współczesnej architektury. Arty-
sta śledzi występujące  w miejskiej  przestrzeni  znaki,  które najsilniej
„wpadają nam w oko”. Są to te znaki, które prowadzą nas współcześ-
nie przez życie: zakazują, nakazują i proponują nam określone postępo-
wanie. W dużej mierze – przez swą  intensywną  obecność  i  rozmaite
funkcje – wyparły one z naszej ikonosfery znaki sakralne i przejęły ich
rolę. Te znaki tworzą obecnie mitologię naszego dnia powszedniego.

W kolejnych obrazach artysta przygląda się drobnym, acz istotnym
szczegółom, które uwidaczniają się w przestrzeni miasta. Ukazuje ele-
menty konstrukcyjne budynków (śruby scalające), tabliczki znamionu-
jące pobór prądu, znaki parkingowe, żeliwną płytę kryjącą właz do ka-
nału z napisem „JAWORZNO”. I wszystkie te elementy są interesująco
malarsko przetworzone. Jeden z obrazów jest graficznie skomponowa-
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ny niby przydrożna kratka ściekowa, a zarazem wygląda jak lotnicza
mapa miasta z kolorystycznymi akcentami. Część obrazów charaktery-
zuje  się  wielopłaszczyznowością,  wręcz  kubistycznym przenikaniem
się i  dopełnianiem różnych planów. Mityczna kraina jawi się w nich
w swej wielopostaciowości. 

8. Obcując z  malarską wizją Przebindowskiego przemierza się este-
tycznie wysoce atrakcyjną przestrzeń Jaworzna. Jest to doświadczenie
artystyczne silnie oddziałujące na widzenie świata. Gdy ponownie spo-
gląda się na wcześniej znane krajobrazy i zakątki miasta, to już okazują
się one inne, odmienione, emanujące powabem i urokiem, skłaniające
do zadziwienia.

Sztuka Ernesta Zawady, czyli EPIFANIA PROSTOTY

1. Sztuka Ernesta Zawady stanowi epifanię prostoty. To jest jej naj-
bardziej podstawowa i zarazem najbardziej wartościowa cecha. Wystę-
puje wszakże ona w takim kontekście cywilizacyjnym, który zdecydo-
wanie nie sprzyja prostocie. 

Radykalnie i odważnie idzie sztuka Ernesta Zawady pod prąd cy-
wilizacji  niszczącej  wartość  prostoty i  różne jej  przejawy.  A przecież
dzięki przebijaniu się przez zasłonę pozornej złożoności i dostrzeganiu
(uchwyceniu) prostoty człowiek może rozumieć nie tylko otaczający go
świat, ale i lepiej rozumieć samego siebie. Obcowanie z manifestujący-
mi prostotę dziełami Ernesta Zawady pozwala również lepiej rozumieć
ziemski los człowieka. 

Zmagając się z wielością atakujących obecnie człowieka elementów
jego otoczenia,  zwłaszcza dzisiejszej przepełnionej  i  zaśmieconej  iko-
nosfery, Ernest Zawada dąży do wydobycia prostych elementów czy-
stego kosmosu i prostych kształtów natury. Swą twórczością – w malar-
stwie, grafice i rzeźbiarskiej instalacji – konsekwentnie przeciwstawia
się on wielości zlewających się z sobą i w sumie bezbarwnych obrazów
współczesnej „kultury obrazkowej”. Ernest Zawada w swej sztuce sku-
pia przede wszystkim uwagę na archetypicznych elementach przejrzy-
stych i prostych krajobrazów, i te właśnie elementy – w artystycznie in-
teresującej  formie  –  przekłada  na  trafnie  dobrane  malarskie  środki
wyrazu, na pobudzającą wyobraźnię  czysto malarską grę  napięć  linii
i koloru.  
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2. Prostota nie jest znamieniem charakterystycznym współczesnej
produkcji  artystycznej, która nosi często niezasłużenie zobowiązujące
miano „sztuki”. Produkcji, która jest zespolona z nieprzejrzystą cywili-
zacją  coraz to bardziej  wzrastających komplikacji.  Zdominowaną  za-
awansowaną techniką  cywilizację  – zdaniem socjologów – wyróżnia
nadmiar ryzyka, będący efektem nawarstwiających się złożoności. Ten
niepożądany nadmiar ryzyka występuje już w każdym wymiarze ludz-
kiego  życia.  To  spotęgowane  ryzyko  czyni  ziemski  los  człowieka  –
przede wszystkim: co do podstawowego sensu jego egzystencji – losem
niepewnym i zagubionym w gmatwaninie wielości doznań.  Pozorna
prostota występuje jedynie w instrukcjach obsługi masowo produko-
wanych urządzeń technicznych; ich masowy odbiorca musi mieć proste
polecenia i proste zasady nawigacji, aby nie pogubił się w faktycznej
złożoności  środków  technicznych,  którymi  się  posługuje  z  „małpią
zręcznością”, i od których jest coraz bardziej zależny. 

W dalece zdehumanizowanym kontekście cywilizacyjnym sztuka
Ernesta Zawady stanowi epifanię prostoty, której człowiek – ze wzglę-
du na swe najbardziej ludzkie potrzeby – pożąda.

3. „Przynoszę – prostotę trzciny / rosnącej na okraju / zielonego
stawu  (…)  Przyjmij  to  /  jako  bardzo  wiele”  (Maria  Z.  Pulinowa).
W swych dziełach Ernest Zawada przynosi prostotę właściwą dla lu-
dzi,  których  ukształtowały  góry:  trudne  w  uprawie  górskie  pola
i skromne góralskie domostwa, a zarazem wrażliwość na proste acz mi-
sterne elementy ujawniające się w góralskim rzemiośle i góralskiej sztu-
ce. Atoli  Ernest Zawada potrafi umiejętnie zespolić archaiczną prostotę
góralskiego doświadczenia z wyrafinowanym i wyrazistym językiem
sztuki, ukształtowanym w tyglu artystycznych doświadczeń XX wieku.
Posługuje się on środkami wyrazu współczesnej sztuki, aby dzięki nim
uderzyć w ten właściwy ton, który na malarskim płótnie, na płaszczyź-
nie  grafiki,  czy w elementach rzeźbiarskiej  instalacji  pozwala  trafnie
uchwycić istotne rysy dostrzeżonej prostoty. 

Obcując z obrazami Ernesta Zawady na nowo odkrywa się graficz-
ne i  kolorystyczne walory prostych elementów krajobrazu. Odkrywa
się  misterną  fakturę  i subtelny koloryt  ziemi ornej położonej  na gór-
skim stoku. W kolorystycznych kompozycjach Ernesta Zawady odkry-
wa się na nowo walor malarsko utrafionych czerwieni i błękitów, które
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jawią się w swej pierwotnej czystości. W grafikach dostrzega się pod-
stawowe linie i plamy, które dopełniając się z sobą, budują nasz świat
materii i świat ducha. 

Obcując z twórczością  Ernesta Zawady doznaje się  radości jakby
uczestnictwa w pierwszym dniu stworzenia, radości postrzegania zja-
wisk powoływanych do istnienia z prostych elementów! Świat ujawnia
piękno swej głębokiej struktury, struktury porządkującej jego istnienie. 

Artystycznie przetworzony przez Ernesta Zawadę  krajobraz gór-
skich pól i połaci to także przestrzeń, z którą konsekwentnie i w tru-
dach zmaga się dłoń prowadzącego orkę górala. Człowiek w sztuce Er-
nesta Zawady choć przetwarza naturę to jednak zasadniczo wpisuje się
w jej charakter i podporządkowuje jej prawom; człowiek jest integralną
częścią kosmosu ukazanego w dziełach Ernesta Zawady i mimo wielu
niedogodności odnajduje właściwe sobie miejsce. 

4. Są jednak określone wymagania stawiane odbiorcy dzieł Ernesta
Zawady. „Jeśli zachwycisz się / małym kiełkiem / nieśmiało wychylo-
nym / z brzemiennego ziarna – nie wahaj  się” (Maria Z. Pulinowa).
Sztuka Ernesta Zawady ma swój mistagogiczny wymiar. Wzywa jej od-
biorcę, aby nie wahał się wyjść poza świat skomplikowanych złudzeń
oraz rozbudowanych atrap i  protez mających zapewnić  ponoć  łatwo
dostępne poczucie sensu ludzkiej egzystencji. 

5. Sztuka Ernesta Zawady dobitnie zaświadcza, że moc tworzenia –
dodajmy: nie tylko w sztuce, ale i w nauce – występuje dzięki subtelne-
mu doświadczeniu prostoty oraz umiejętności przebijania się przez nie-
przejrzyste  zasłony pozornej  komplikacji.  Dostrzegając  to,  co proste
wyzwala się ludzką  moc tworzenia. 

Stanowiąc wyrazistą epifanię prostoty sztuka Ernesta Zawady nie
tylko daje satysfakcję estetyczną i radość obcowania z ukrytym pięk-
nem, ale pozwala na chwilę odkrywczej zadumy człowieka nad samym
sobą i kształtuje jego duchową wrażliwość. 
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Marek Rembierz

Logic of beauty and the directions of artistic search

Tadeusz Król (b. 1960), Artur Przebindowski (b. 1967) and Ernest Zawada
(b. 1972), through their art, education and didactic activities are in various ways
connected with Bielsko-Biała. First of all,  thanks to the Liceum Sztuk Plasty-
cznych  (Fine  Arts  Secondary  School),  nicknamed  “bielski  plastyk”,  where
Tadeusz Król has been working as a  professor for  many years.  Artur Prze-
bindowski and Ernest Zawada were among the first graduates of the school.
Tadeusz Król is one of the laureates  of Bielska Jesień  2007 (Bielsko Autumn
2007), and now runs an art gallery ArteFakt, located in the old market square,
where Artur Przebindowski and Ernest Zawada presented their works. Ernest
Zawada is a lecturer of Akademia Techniczno-Humanistyczna in Bielsko-Biała
and his artistic and educational activities make him a well known personality.
Their artistic work proves that the power of creation (in art and academic field)
is a result of a subtle experience of simplicity and the ability to brake through
the blurred veils of apparent complexity. By perceiving what is simple, one re-
leases human power of creation. 





Św i a t  i  S ł o w o
filologia • nauki społeczne • filozofia • teologia

1(10)/2008

Barbara Tomalak
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Metafora „beskidzka” w „Pastorałkach” Stanisława Goli

Na temat metafory zapisano wiele stron, a zainteresowanie tą figu-
rą nie zmalało od tysięcy lat. Dzieje się tak zapewne z tego powodu, że
metafora  nie  jest  uważana  za  przypadkowy  i  dający  się  pominąć
w konstrukcji językowej ornament, ale za właściwy człowiekowi spo-
sób myślenia. Northrop Frye, który swoją  literacką  analizę  Biblii,  za-
wartą w Wielkim Kodzie1 formułuje pokrótce w zdaniu: „Niniejsza książ-
ka uznaje mit i metaforę za prawdziwe podstawy dosłowności”2, pisze
o tym następująco: „Pierwsza faza języka, zasadzająca się na metaforze,
jest z natury swej «poetycka» – jak mówi Vico”3. I wcześniej: 

Zauważmy, że w tym okresie stosunkowo małą  wagę  przywiązuje
się  do  wyraźnego  odgraniczenia podmiotu  i  przedmiotu:  nacisk kła-
dziony jest raczej na poczucie, że podmiot i przedmiot połączone są ze
sobą wspólną mocą energii. Wiele „prymitywnych” społeczeństw posia-
da słowa określające tę wspólną energię osobowości ludzkiej i środowi-
ska naturalnego (...) najlepiej znane jest melanezyjskie słowo mana. Wy-
powiadanie słów  może  wyzwolić  tę  wspólną  moc  (...)  kontrolowana
i artykułowana ekspresja słów może mieć swoje reperkusje w porządku
naturalnym (...). Kiedy myślimy o słowach, tylko metafora potrafi wyra-
zić w języku sens energii wspólnej dla podmiotu i przedmiotu. Central-
nym wyrażeniem metafory jest „bóg”, byt, który – jako bóg-słońce, bóg

1 N. Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1998.
2 Tamże, s. 89.
3 Tamże, s. 43.
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wojny, syn morza czy jakikolwiek inny – utożsamia formę osobowości
z aspektem natury4.

Frye nie przedstawia w sposób dokładny związku między metaforą
a  mitem.  Odwołajmy się  do Paula  Ricoeura,  który podejmuje  próbę
spojrzenia na symbol z perspektywy teorii metafory zakładając, że po-
przez symbol można dojść do uzupełnienia wiedzy o metaforze i wyra-
żając nadzieję, że „te rozważania dostarczą nam niezbędnych elemen-
tów pośrednich pozwalających przezwyciężyć  lukę  dzielącą  refleksję
nad metaforą i symbolem”5. I dalej: „symbol nie przechodzi w metafo-
rę.  Metafora pojawia się w już  skrystalizowanym uniwersum logosu,
natomiast symbol waha się na linii dzielącej bios i  logos”6. W innym
miejscu Ricoeur pisze o relacji między mitem a symbolem: 

Mit będę traktował jako rodzaj symbolu, symbol rozwinięty w formie
opowieści  artykułującej  się w czasie i  w przestrzeni (...);  na przykład
„wygnanie” jest  pierwotnym symbolem ludzkiego wyobcowania,  lecz
historia wypędzenia Adama i Ewy z Raju jest mityczną opowieścią dru-
giego stopnia, wprowadzającą osoby, czas, miejsce, bajeczne epizody7.

Tak zakreślony obszar funkcjonowania metafory pozwala potrakto-
wać ją jako konstytutywny składnik językowego obrazu świata. Celo-
wo starałam się pokazać uniwersalność tego zjawiska, ponieważ specy-
fika  metafor  występujących  w  poezji  Stanisława  Goli8 pozwala  na
zakreślenie bardzo szerokiego pola obserwacji.

Kanonem współczesnej  wiedzy o metaforze są  prace takich auto-
rów, jak I. A. Richards, M. Black, H. Weinrich, P. Ricoeur. Zanim jed-
nak pokrótce przedstawiony zostanie stan badań dotyczących metafo-
ry, należy jeszcze zwrócić  uwagę na kwestię najistotniejszą: w oczach
nas, współczesnych, metafora przestała być słowami mocy, jak to miało

4 Tamże, s. 41–42.
5 P. Ricoeur,  Język, tekst, interpretacja: wybór pism,  przeł. K. Rosner, Warszawa 1989,

s. 135.
6 Tamże, s. 141.
7 P. Ricoeur,  Egzystencja  i  hermeneutyka. Rozprawy o  metodzie,  oprac. S. Cichowicz,

Warszawa 1975, s. 65.
8 Badany tekst obejmuje Pastorałki, [w:] Pod specjalnym nadzorem. Pastorałki, Katowice

2001.
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miejsce w magii, micie, religii. Mówimy dziś, tak jak Ricoeur, o napię-
ciu między słowami czy raczej między dwiema interpretacjami – lite-
ralną i metaforyczną,  napięciu inicjującym proces tworzenia znaczeń,
wyłaniania się nowego sensu9. Ale ślad mocy pozostał, choć trudno go
dostrzec w analizie  lingwistycznej.  „Człowiek nigdy nie  żyje  bezpo-
średnio w naturze: żyje wewnątrz skonstruowanej kultury i cywilizacji,
której słownym aspektem jest mitologia. Literatura to ciągła re-kreacja
owej mitologii,  z której czerpie swe formy”10. I jeszcze na ten sam te-
mat: „Badania literackie, które odcinają się od swoich mitologicznych
korzeni, stają się jałowe...”11.

Henryk Markiewicz, przedstawiając swoje studium o metaforze12,
rozpoczyna ostrożnie: „Trzeba pewnej odwagi, a nawet lekkomyślno-
ści, by bez długich studiów przygotowawczych wypowiadać się dzisiaj
o metaforze”13. Relacjonując ustalenia przedstawione w studium i w in-
nych opracowaniach, ograniczymy się zatem do tych konstatacji, które
są  absolutnie  niezbędne jako teoretyczna podbudowa prezentowanej
poniżej analizy.

Metaforą jest, najogólniej rzecz biorąc, „rozumienie i doświadcza-
nie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy”14. Jest to zjawi-
sko absolutnie powszechne, ponieważ „procesy myślenia są w głównej
mierze metaforyczne”15 i „większa część naszego codziennego systemu

9 N. Frye: „Wraz z drugą  fazą  [chodzi  o trzy kolejne fazy języka, które wyróżnia
Frye: metaforyczną, metonimiczną i opisową, B. T.] metafora staje się jedną  z uznanych
figur języka, ale dopiero z  nastaniem odmiennej  koncepcji  języka pojawia się  napięcie
między znaczeniem figuratywnym a tym, które nazywamy ‘dosłownym’, poezja zaś za-
czyna stawać się świadomym i celowym użyciem figur. W trzeciej fazie napięcie to bywa
często bardzo mocne (...) przejście języka metaforycznego od magii do poezji jest ogrom-
ną  emancypacją tego języka. Magia wymaga przepisowych formuł (...) podczas gdy dla
poezji sprawą zasadniczą jest nowość i wyjątkowość” – Wielki Kod..., dz. cyt., s. 56, 58.

10 N. Frye, The Eternal Act of Creation. Essays 1979–1990, Bloomington 1993, podaję za:
M. P. Markowski,  Northrop Frye: literatura jako objawienie, [w:] N. Frye,  Wielki Kod..., dz.
cyt., s. 16, przyp. 17.

11 N. Frye, Words with Power: Being a second Study of the Bible and Literature, San Diego
1990, podaję za: M. P. Markowski, dz. cyt., s. 22.

12 H. Markiewicz, Uwagi o semantyce i budowie metafory, [w:] Studia o metaforze II, seria
Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. LXII, Wrocław 1983.

13 Tamże, s. 9.
14 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988, s. 27.
15 Tamże, s. 28.
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pojęciowego ma naturę  metafor”16.  Wyłania się  przed nami  koniecz-
ność wdrożenia dwóch niezależnych od siebie procedur: musimy do-
precyzować  tak  ogólnie  sformułowane określenie  metafory,  musimy
także wskazać kryteria wyodrębniania metafor poetyckich, „śmiałych”,
jak nazywa je Harald Weinrich17, z nieogarnionego uniwersum wszyst-
kich metafor obecnych w języku. Wywodząca się od Arystotelesa kon-
cepcja metafory jako „zagęszczonego” lub skróconego porównania to
tak zwana teoria porównawcza metafory, upatrująca jej podstaw w od-
wołaniu się do analogii i do podobieństwa18. Symptomatyczne, że Phi-
lip Wheelwright pisząc o semantyce symbolu archetypowego19 i o łą-
czącym dwa aspekty Symbolu (to znaczy nazwę – a semantic carrier i to,
co jest oznaczane – a semantic content) związku warunkującym seman-
tyczną spójność, czyli przystosowanie Symbolu do jego znaczenia, od-
wołuje się także do podobieństwa bądź analogii, dających się dostrzec
lub obecnych w powszechnym doświadczeniu, albo też wynikających
z powstałych skojarzeń. Wheelwright uznaje symbole archetypowe za
metafory tak radykalne, że potrafią one ogarnąć wielkie obszary kultu-
rowe, a nawet całokształt ludzkiego dyskursu20.

Wariantem teorii porównawczej metafory jest teoria substytucyjna.
Interesować nas może jej użycie w sytuacji, gdy rekonstrukcja znacze-
nia nie sprowadza się do znalezienia literalnego odpowiednika metafo-
ry, lecz do uzupełnienia słownika, wówczas, gdy literalny ekwiwalent
znaczenia nie istnieje lub wymagałby długiego opisu. Black wskazuje
słabe  strony  teorii  porównawczej  i  substytucyjnej:  nieprecyzyjność,
mglistość,  pustosłowie i  stwierdza,  że tego typu metafory zazwyczaj
mają charakter banalny. Drugą rozważaną przez Blacka teorią metafory
jest teoria interakcyjna. Metafora interakcyjna pozwala system „banal-
nych skojarzeń” lub „implikacji skojarzeniowych” (dotyczy to nie tyle

16 Tamże, s. 26.
17 H. Weinrich, Semantyka śmiałej metafory, w: Studia z teorii literatury. Archiwum prze-

kładów  z  „Pamiętnika  Literackiego”,  red.  M.  Głowiński,  H.  Markiewicz,  Wrocław  1977,
s. 101–121.

18 Zob. M. Black, Metafora, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów..., dz. cyt.,
s. 85–100.

19 P. Wheelwright,  Symbol archetypowy,  [w:]  Symbole i symbolika, red. M. Głowiński,
Warszawa 1991, s. 265–306.

20 P. Wheelwright, Metaphor and Reality, Indiana 1962.
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znaczenia  denotowanego,  ile  raczej  wszelkich możliwych konotacji),
właściwych przedmiotowi pomocniczemu, nałożyć na przedmiot głów-
ny.  Richards,  na  którego  powołuje  się  Black,  mówi  o  „łączeniu”,
„współdziałaniu” czy też „wzajemnym oświetlaniu się” dwóch myśli.
To „współdziałanie” opiera się na pojedynczym słowie lub zwrocie. Na
bazie koncepcji Blacka i w nawiązaniu do innych autorów Markiewicz
proponuje inny podział: na metaforę konfrontacyjną i metaforę ewoka-
cyjną. 

Metafora konfrontacyjna to zestawienie dwóch wyrazów, z których
jeden użyty jest w znaczeniu właściwym [temat – B.T.], drugi w przenoś-
nym [nośnik – B.T.] (...). otóż  metafora konfrontacyjna proponuje swo-
iste utożsamienie tematu i nośnika na podstawie wspólnoty niektórych
ich sensów. (...) chodzi tu o semy, które dla nośnika są obligatoryjne lub
posiadają wysoki stopień fakultatywności, tzn. są dla niego znamienne,
powszechnie z nim kojarzone. (...) Nośnik jest więc w stosunku do tematu
uprzywilejowany, nadrzędny w wyznaczaniu zbioru semów zaktualizo-
wanych przez metaforę. Semy te będziemy nazywali „semami metafo-
rycznie relewantnymi”, a zbiór ich – „polem wspólnoty semicznej”21. 

Należy oczywiście przyjąć, że semy relewantne muszą dać się zak-
tualizować  w temacie, to znaczy muszą być  dla tematu przynajmniej
fakultatywne  (dotyczy  to  głównie  semów  konotacyjnych).  Metafora
konfrontacyjna zbliża się do porównania, jednakże zanurzenie tematu
i nośnika w polu wspólnoty semicznej powoduje interakcję: oba skład-
niki są aktywne w kształtowaniu i „wzajemnym oświetlaniu się” znaczeń.
Stąd zasadność odniesienia teorii interakcyjnej do metafory konfronta-
cyjnej.  Natomiast  drugim typem metafory jest  metafora ewokacyjna,
w której temat jest domniemany, a zwerbalizowany jedynie nośnik. Te-
mat musi zostać zrekonstruowany w polu wspólnoty semicznej, przy
czym zdarzyć się może, że rozstrzygnięcie, czym jest temat, zależeć bę-
dzie od kontekstu. Metafora ewokacyjna jest adekwatna dla teorii sub-
stytucyjnej.

Markiewicz definiuje metaforę jako „wyrażenie, które w znaczeniu
właściwym powodowałoby niespójność  semantyczną  (...)  tekstu,  jest
jednak motywowane polem wspólnoty semicznej z wyrażeniem, które

21 H. Markiewicz, dz. cyt., s. 12–13.
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syntagmatycznie ekwiwalentyzuje (metafora konfrontacyjna) lub para-
dygmatycznie zastępuje (metafora ewokacyjna),  przekształcając zara-
zem jego zawartość semantyczną”22.

Pozostaje nam rozważenie problemu rozróżnienia metafory potocz-
nej  od metafory poetyckiej,  którą winna cechować  „nowość,  trafność
i śmiałość”23.

Postulat śmiałości metaforyki był formułowany w poetyckich pro-
gramach, sprowadzano go zazwyczaj do istnienia znaczącego dystansu
między tematem i nośnikiem. Weinrich mówi tu o „rozpiętości obra-
zu”, zaznaczając, że reguła ta jest 

błędna (...). W najbardziej potocznej mowie nieustannie używamy meta-
for, które zgodnie z tą regułą wypadałoby uznać za najśmielsze, ponie-
waż taki dystans dzieli ich składniki24.

Metafora w ujęciu Weinricha jest śmiała, kiedy potoczne doświad-
czenie pozwala dostrzec sprzeczność predykacji w metaforze, kiedy con-
tradictio in adiecto, np. oksymoron czy synestezja budzi opór, bo przeczy
postrzeganej  rzeczywistości.  Codzienność  doświadczenia,  do którego
odnosimy metaforę, uzależnia tak definiowaną śmiałość od niewielkiej
rozpiętości obrazu. Dużej rozpiętości doświadczenie nie ogarnia, więc
nie próbujemy jej  weryfikować.  Dotyczy to głównie połączeń  czegoś
materialnego z niematerialnym, abstrakcyjnym. W przypadku metafo-
ry o małej rozpiętości obrazu łatwo jest wskazać  tertium comparationis,
kategorię pojęcia nadrzędnego, które stanowi podstawę porównania: 

pojęciową bliskość i odległość można w ogólnych zarysach ustalić w za-
leżności od tego, czy łatwo będzie znaleźć pojęcie nadrzędne. W przy-
padku koła i kwadratu [metafora: kwadratowe koło – B.T.] stanowi je
oczywiście figura geometryczna. Pojęcie to stwarza ramy dla pewnego
przymusu weryfikacji, która następnie ujawni sprzeczność25.

Odnosząc się  do przedstawionej powyżej  teorii  można zauważyć
rzecz bardzo istotną: metafora jako zjawisko językowe zdecydowanie

22 Tamże, s. 19.
23 Tamże.
24 M. Weinrich, dz. cyt., s. 106.
25 Tamże, s. 112–113.
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wykracza poza związek dwóch wyrazów. Ricoeur stwierdza, że meta-
fora wytwarzana jest na poziomie zdania: 

teoria wyjaśniająca metaforę napięciem semantycznym, którą  przeciw-
stawiamy tutaj teorii substytucji, ukazuje wyłanianie się nowego sensu,
który ogarnie całe zdanie26. 

I w innym miejscu: „rozumienie metafory może służyć jako klucz
do rozumienia dłuższych tekstów”27.

O strukturach pola semantycznego i  metaforycznego pisze Wein-
rich,  przedstawia  także  możliwość  zdeterminowania  metafory przez
kontekst, poprzez rozbudowany opis tematu lub przez sąsiedztwo in-
nych metafor, pochodzących z tego samego pola obrazowego: „Rów-
nież  pole  obrazowe (Bildfeld) należy więc uwzględnić jako seman-
tyczną ojczyznę metafory”28.

Problem w posługiwaniu się  pojęciem pola wyrazowego wynika
z niejasności terminologicznych. Teoria pola, wprowadzona do języko-
znawstwa niemieckiego w latach 30. i 40. przez J. Triera i L. Weisgerbe-
ra jest, jak określa to Walery Pisarek, „w znacznym stopniu próbą sys-
temowego ujęcia strony znaczeniowej  słownictwa”,  a  także  „może
być uważana za kontynuację myśli F. De Saussure’a”29. Sam Trier, defi-
niując pole wyrazowe stwierdza: 

jakieś  wypowiedziane  w  zdaniu  słowo  otrzymuje  sens  nie  tylko
w związku ze zdaniem (...) w znacznie większym stopniu odgrywa tu
rolę inna rzeczywistość (...), przekazywana oraz aktualna dla mówiące-
go i słuchającego całość pola pojęciowego30.

Tak więc pole, w najszerszym ujęciu, uważać można za system lub
raczej  strukturę,  współwyznaczającą  wartość  składających się  na  nią
elementów. W zależności od tego, jaki aspekt pola bierzemy pod uwa-
gę, definiuje się je jako pole językowe, pole wyrazowe, pole semantycz-
ne, pole pojęciowe, pole synonimiczne, pole stylistyczne.

26 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, dz. cyt., s. 132.
27 Tamże, s. 256.
28 H. Weinrich, dz. cyt., s. 118.
29 W. Pisarek, Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pa-

miętnik Literacki” 1967, z. 2, s. 498.
30 Podaję za: W. Pisarek, dz. cyt., s. 497.
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Jak należy zatem rozumieć Bildfeld Weinricha? Pole obrazowe jest
dla Weinricha odmianą pola semantycznego, to jest grupy słów, ujmu-
jących określony fragment rzeczywistości. Można próbować  zdefinio-
wać pole obrazowe jako ten obszar języka, w którym podstawową ka-
tegorią organizującą jest jakiś element obrazowy, podobnie jak miało to
miejsce w krytyce tematycznej. Metafory związane z pewnym konkret-
nym zjawiskiem powstają więc w tym samym polu obrazowym, będą-
cym obszarem semantycznej interferencji dwóch kręgów leksykalnych,
na przykład (podaję go za Weinrichem) miłości i choroby. Pola obrazo-
we podlegają skonwencjonalizowaniu, gdyż buduje je tradycja, dlatego
trudno w ich obrębie nakreślić śmiałą metaforę.

Istotne może być dla teorii metafory pojęcie kontekstu, bo kontekst
nie  jest  tym samym,  co  pole  wyrazowe,  ale  tak  jak pole  wyrazowe
bywa niezbędny przy interpretacji metafory. „Silna determinacja kon-
tekstowa  zmusza  najbardziej  nawet  obce  wyrazy  do  uczestnictwa
w pomyślanej całości znaczeniowej”31. O kontekście mówi też Black: 

Istnieje nieskończenie wiele kontekstów (licząc wszystkie interesujące),
w których znaczenie wyrażenia metaforycznego trzeba odgadywać z in-
tencji (i innych wskaźników) mówiącego i interpretacja metafory może
wymagać zwrócenia uwagi na szczególne  okoliczności  wypowie-
dzenia jej32.

Stefania Skwarczyńska w swojej Językowej teorii asocjacji33 odnosi się
również do metafory, pisząc o asocjacjach implicytnych (to znaczy ta-
kich, w których pojęcia motywujące ściśle wypełniają znaczenie znaku,
są wewnętrznie konieczne i należą do natury znaku), że odgrywają one
wielką rolę w wypowiedzeniu i wiążą się z kategorią tzw. figur, do któ-
rych zaliczyć można synekdochę, metonimię i właśnie metaforę. Asocja-
cje implicytne należące do struktury języka (nie mogą się nie pojawić),
są uprzywilejowane w języku poetyckim ze względu na umożliwienie
specyficznej gry znaczeń wynikającej ze zderzenia  ich z asocjacjami ze-
wnętrznymi bliższymi (oczywistymi dla odbiorcy), a zwłaszcza dalszy-

31 H. Weinrich, dz. cyt., 116.
32 M. Black, dz. cyt., s. 88.
33 S. Skwarczyńska,  Językowa teoria  asocjacji  w zastosowaniu do badań  literackich,  [w:]

Studia i szkice literackie, Warszawa 1953.
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mi (które z kolei są „trudne”, niezwykłe, gdyż rządzi nimi indywidual-
ne przeżycie jednostki).  Poprzez takie zderzenie może być  wydobyty
specyficzny dla metafory stosunek logiczny sprzeczności. Skwarczyń-
ska stwierdza, że dla konstrukcji obrazu poetyckiego (metaforycznego)
istotna  jest  swoista  gospodarka  asocjacjami  motywującymi  implicite
znak słowny,  stanowiący ośrodek konstrukcyjny obrazu.  Skwarczyń-
ska wprowadza w swojej pracy pojęcie pola asocjacyjnego oraz krzyżu-
jących się w nim (lub interferujących) szeregów asocjacyjnych. W obra-
zie  metaforycznym  pola  asocjacyjne,  skupione  wokół  dwóch  pojęć
ośrodkowych, przenikają się wzajemnie tworząc obraz nowy, rozpięty
na obu polach, obraz w którym elementy przedstawieniowe odległe od
siebie zostają  ze sobą  zderzone,  sprawiając wrażenie przełamywania
praw języka.

Również Skwarczyńska zwraca uwagę na kontekst znaku słowne-
go. Asocjacje motywujące w figurach nie ujawniają się w znaku izolo-
wanym od kontekstu: „w izolacji od kontekstu «żagiel» oznacza tylko
żagiel i nie jest zdolny oznaczać łodzi”.

Analiza „beskidzkiej metafory” w Pastorałkach Goli pozwoli nam na
odniesienie teoretycznej wiedzy do konkretnych przykładów. W bada-
nym zbiorze udało się wyodrębnić około stu metafor związanych z Bes-
kidami, skupionych wokół dających się wyróżnić kategorii,  takich jak
np. góra, zima, drzewo czy zwierzę. Posłużymy się pojęciem pola obra-
zowego Weinricha: otóż każda z tych kategorii staje się czynnikiem in-
tegrującym specyficzne (i w znacznym stopniu skonwencjonalizowane)
pole obrazowe, przy czym rozległość owych pól bywa różna. Kategoria
integrująca zimy zawiera motywy śniegu (śnieżycy, zamieci, zadymki),
mrozu (lodu), a nawet nart, łącznie około pięćdziesięciu metafor. Kate-
goria góry w swoim polu obrazowym ma tylko dziesięć metafor, choć
w Pastorałkach wymieniane są wielokrotnie otaczające Bielsko szczyty,
w tym Klimczok i Szyndzielnia. Drzewo jako kategoria integrująca pole
występuje w metaforze osiemnaście razy, zwierzę – tylko cztery. Pozo-
stałe kategorie są bardzo ogólne: noc, dzień, niebo, przestrzeń. Metafo-
ry w Pastorałkach będziemy rozpatrywać na tle właściwych im pól obra-
zowych i  wszystkich pozostałych metafor  z  tego obszaru.  Tak więc
kontekstem najbliższym dla badanej metafory będzie wypowiedzenie,
w którym metafora zdeterminowana została poprzez opis przedmiotu,
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stanowiącego  jej  temat,  a  także  poprzez  inne  metafory,  sąsiadujące
z nią i wywodzące się z tego samego pola obrazowego, a kontekstem
dalszym będą wszystkie pozostałe metafory występujące w innych wy-
powiedzeniach,  a  nawet  w innych wierszach cyklu,  też  należące do
tego samego pola obrazowego. Jeszcze innym kontekstem będzie to, co
Black nazywa „szczególnymi okolicznościami” wypowiadania metafo-
ry, co w naszym przypadku sprowadza się do intencji sformułowanej
w tytule cyklu. Otóż pastorałka definiowana jest jako kolęda, bożonaro-
dzeniowa pieśń pasterska. Gola nie traktuje tego, użytego w tytule cyk-
lu, terminu zbyt dosłownie. Raczej chodzi o parafrazę, o pewne waria-
cje na temat gatunku. Przyjmując właściwe dla współczesnej semantyki
leksykalnej  pojęcie rozszerzonego znaczenia wyrazu „pastorałka” za-
uważamy,  że  tekst  uaktywnia  raczej  denotatywne semy peryferyjne
oraz semy konotacyjne tego wyrazu. Nie mamy charakterystycznego
dla gatunku dialogu pasterzy, ani też chórów anielskich. Natomiast po-
jawia się,  jako denotacja konstytutywna,  motyw Dzieciątka i  boskich
narodzin, stajenki, żłóbka, kolędy, a jako denotacja peryferyjna zimowy
krajobraz. Konotowany natomiast jest podniosły nastrój, egzystencjalna
refleksja nad światem, uroczystość  chwili,  świętość.  Konotowany jest
kulturowy kod, który możemy nazwać  religijnym. Przypomnijmy, że
w ujęciu Rolanda Barthesa: 

Kody to po prostu pola asocjacyjne, supratekstualna organizacja za-
pisu, narzucająca pewną ideę struktury; instancja kodu ma dla nas, z na-
tury rzeczy, charakter kulturowy (...)34.

Dla analizy metafor beskidzkich Goli istotne będą semy denotujące
zimowy krajobraz i semy konotujące sacrum. Oba konteksty narzucone
są obligatoryjnie przez tytuł cyklu. Ograniczmy analizę do pola obrazo-
wego góry. W dziesięciu rozpatrywanych metaforach pięć razy wystę-
puje słowo „Beskid” (w tym jeden raz: „Beskidy”). „Beskid” funkcjonu-
je  tutaj  na  zasadzie  pars  pro  toto –  reprezentuje  wielość,  całe  pasmo
górskie. W tej postaci łatwiej poddaje się antropomorfizacji, ale stopień
ogólności i tak zostaje duży, chociaż w Beskidach występują pojedyn-
cze szczyty o nazwie „Beskid” (w najbliższym otoczeniu Szczyrku wy-
stępuje i  Beskid,  i  Beskidek). W metaforach związanych z motywem

34 R. Barthes, Lektury, Warszawa 2001, s. 161.
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góry na pole obrazowe góry nakłada się pole obrazowe zimy i pole aso-
cjacji związanych z upostaciowanym w Bożym Narodzeniu pojęciem
sacrum. Który z semów wyrazów „góra”, „śnieg”,  „święty” pozwoli
nam wskazać,  co ewentualnie mogłoby być  dla tych trzech wyrazów
ich polem wspólnoty semicznej? Rozważmy metaforę:  „Święty Beski-
dzie w śniegu komży chwyć  kufel nieba (...) i  wychyl jasność  (...)”35.
Mamy tu do czynienia z serią metafor i  trudno określić  na pierwszy
rzut oka, która jest kluczowa dla interpretacji. Trudno też określić, do
jakiego  wspólnego  mianownika,  po  zredukowaniu  metafor  cząstko-
wych,  można  sprowadzić  całe  wypowiedzenie.  Wyodrębnijmy  po-
szczególne metafory:  „Święty Beskidzie”, „Beskidzie chwyć”,  „Beski-
dzie wychyl”, „Beskid w śniegu”; „komża śniegu”; „Beskid w komży”;
„kufel nieba”; „wychyl jasność”. Trzy pierwsze antropomorfizują Bes-
kid,  podobnie  zresztą  jak  sformułowanie  „Beskid  w  komży”,  przy
czym  wyrazy  „święty”  i  „komża”  wiążą  się  z  kodem  religijnym.
W polu  asocjacyjnym  sacrum  znajdują  się  też  niewątpliwie  wyrazy
„niebo” i „jasność”. Same w sobie nie musiałyby mieć religijnego nace-
chowania,  ale  tu  decyduje  mocny  kontekst  „świętości”  i  „komży”.
„Komża” denotuje czynność  liturgiczną  wykonywaną  przez księdza,
ponieważ jest nazwą białej liturgicznej szaty, właściwej dla katolickiej
obrzędowości. Asocjacje łączące „komżę” ze śniegiem („w śniegu kom-
ży”) są oczywiste: jest tu i obligatoryjna cecha białości, i charakter po-
krycia czy też okrycia czymś. Śnieg okrywa góry tak jak komża okrywa
księdza w czasie mszy. Sformułowanie „Beskid w śniegu” jest metaforą
potoczną,  czy też,  inaczej,  językową i należy do pola semantycznego,
w którym zawierają się określenia dotyczące specyficznego ujęcia zjawisk
atmosferycznych, analogicznie do „w śniegu”: „w deszczu”, „w słońcu”,
„we mgle” itp. Widzimy, że odniesienie sformułowania „w śniegu” do
pokrycia śniegiem nie jest adekwatne, stało się  takim przez analogię
z „komżą”.  Sformułowanie „Beskid w śniegu” jest naddane i wynika
z linearnego układu wypowiedzenia, w którym oba wyrazy ze sobą są-
siadują, w rzeczywistości chodzi przecież o „Beskid w śniegu komży”.
Uwzględnienie w analizie „Beskidu w śniegu” wynika z prawa akumu-
lacji  znaczeniowej  obowiązującego w zdaniu,  a także jest  rezultatem

35 S. Gola, Pastorałki, dz. cyt. s. 58.
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uprawomocnienia tego związku dwóch wyrazów poprzez pola obrazo-
we śniegu i góry.

Mniej oczywista jest metafora „święty Beskid”. Próba znalezienia
pojęcia nadrzędnego dla „świętości” i „Beskidu”, podobnie zresztą jak
dla „Beskidu” i „księdza” (rekonstrukcja sprowadzająca metaforę „Be-
skid w śniegu komży”  do porównania:  „Beskid  [jest]  w śniegu [jak
ksiądz jest] w komży”, wymaga oczywistej substytucji słowa „ksiądz”,
bo „komża” może być potraktowana jako synekdocha księdza, jedyne-
go uprawnionego do jej noszenia), nasuwa myśl o wielkiej rozpiętości
obrazu. W takiej sytuacji zapośredniczenie sprzecznej predykacji („Bes-
kid  [jest]  święty”,  „Beskid [jest  księdzem]”)  może  sprawić  trudność.
Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią sięgnijmy do pozostałych meta-
for z obszaru pola obrazowego góry. Sakralne nacechowanie jest obec-
ne w co najmniej pięciu przykładach (czyli połowie), w dwóch kolej-
nych mogą pojawić się jako komponenty konotacyjne.

I tak: „groń w ciężkim ornacie”36, „przełęcz przełamująca opłatek
powietrza”37,  „przełęcz  (...)  powiązała  jodły  różańcem  wilczych  śla-
dów”38, „Klęczy Beskid (...) jakby tęsknił za ciepłym Betlejem”39, „Kolę-
dują ci Beskidy, maleńki”40. Wyrazy, takie jak „ornat” (adekwatnie do
komży w analizowanym powyżej  przykładzie), „opłatek”, „różaniec”
przynależą do przedmiotów związanych z kultem, „klękanie” i „kolę-
dowanie”  są  czynnościami  kultowymi,  a  „Betlejem”  i  „maleńki”
(w znaczeniu: Boskie Dzieciątko) są składnikami doktryny. Z kolei roz-
ważmy metaforę „pociąg (...) tnie bochen Beskidu dźwięcznymi koła-
mi”41 i  metaforę  „Babią  Górę  mróz jak  baran bodzie  / chociaż  cała
w bieli i chociaż niewinna”42. Wyrazy „bochen” (pojęcie to jest implicite
motywowane  konstytutywną  dla  jego  znaczenia  asocjacją  „chleba”)
oraz „cała w bieli” i „niewinna”, podobnie jak to miało wcześniej miejs-
ce z „niebem” i „jasnością”,  nabierają  znaczenia  sakralnego poprzez
uprzywilejowanie fakultatywnych konotacji,  które normalnie nie mu-

36 Tamże, s. 49.
37 Tamże, s. 58.
38 Tamże, s. 60.
39 Tamże, s. 63.
40 Tamże, s. 67.
41 Tamże, s. 42.
42 Tamże, s. 47.
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siałyby się w ogóle pojawić, ale narzuca je kontekst – w tym przypadku
pozostałe metafory pola obrazowego góry. Możemy, aczkolwiek z du-
żą dozą zalecanej przez Markiewicza ostrożności, zaryzykować stwier-
dzenie, że słowo „święty” stanowi hiperonim dla wszystkich pozosta-
łych znaków sacrum w polu obrazowym góry w wierszach Goli. Tym
samym formułujemy odpowiedź  na postawione na początku analizy
pytanie o metaforę kluczową dla całej serii. Wszystkie niemal metafory
zawarte w polu obrazowym góry w Pastorałkach dają się wyprowadzić
z pojęcia  „świętości Beskidu” i  jednocześnie  tę  świętość  konstytuują
i uprawomocniają.  Przypomnijmy  cytowane  wcześniej  słowa  Frye’a:
„Centralnym wyrażeniem metafory jest ‘bóg’, byt, który (...) utożsamia
formę osobowości z aspektem natury”.

Kluczowa metafora Goli wyrasta poza  temat zakreślony tytułem
cyklu i  odwołuje się  do uwarunkowanych przez czynniki kulturowe
uniwersalnych systemów pozwalających postrzegać  świat  w katego-
riach sacrum. Wyobrażenie świętej góry sytuuje nas w samym środku
religijnego uniwersum, odnosząc się do symboliki i implikacji kosmolo-
gicznych „centrum”, pojmowanego jako miejsce, przez które przecho-
dzi axis mundi, oś łącząca świat zmarłych, ludzi i bogów.

Symbolizm, o którym mowa, rozwija się w trzech grupach elemen-
tów zespolonych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających: 1. w środku
świata znajduje się  „góra święta” i  tam spotykają  się  ze sobą  ziemia
i niebo; 2. każda świątynia, każdy pałac, a w szerszym znaczeniu każde
miasto święte i każda rezydencja królewska, upodobniają się do „góry
świętej” i uważane są za „centrum”; 3. świątynia lub święte miasto, bę-
dąc punktem, przez który przechodzi axis mundi, są uważane z kolei za
miejsca, w których stykają się niebo, ziemia i piekło. Według indyjskich
wierzeń  góra Meru  wznosi  się  w  centrum  świata,  a  nad  nią  świeci
gwiazda polarna. To samo przekonanie podzielają  ludy uralsko-ałtaj-
skie, irańskie i germańskie – występuje ono nawet u ludów „pierwot-
nych”,  na  przykład  u  Pigmejów  z  Molukki  i  zdaje  się  występować
w symbolizmie pomników prehistorycznych43. 

Starożytne cywilizacje dokładnie określały położenie swoich świę-
tych gór i znały ich nazwy, co nie przeszkadzało w upodobnianiu do
góry kosmicznej świątyń i miast, i tak na przykład 

43 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000, s. 397.
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w Mezopotamii (...) świątynia nazywa się „górą domem”, „domem góry
wszystkich krain”, „górą burz”, „więzią  między niebem a ziemią” itd.
(...)  Zikkurat  mezopotamski  był  właśnie  górą  kosmiczną.  Świątynia
w Barabudur jest również obrazem kosmosu i zbudowana jest w kształ-
cie góry. Wstępując do niej, pielgrzym zbliża się do środka świata, a na
najwyższym tarasie,  opuszczając  przestrzeń  świecką,  obcą,  heteroge-
niczną, wkraczał w „czystą ziemię” i w ten sposób dokonywał przesko-
ku na inną płaszczyznę44. 

Dwie sprawy wydają się ważne w rozpatrywaniu motywu „świętej
góry”. Pierwsza z nich to odniesienie świętej góry do „centrum”, sfery
sacrum, sfery rzeczywistości absolutnej. Ustalenie „środka” świata jest
zawsze czynnością obrzędową, naśladowaniem kosmogonii. Konsekra-
cja  „środka”  wyłania  przestrzeń  jakościowo  odrębną  od  przestrzeni
świeckiej. 

Dla człowieka religijnego przestrzeń nie jest jednorodna (...) Jest więc
obszar święty, a więc „mocny”, ważny, i są inne obszary, nie uświęcone,
a więc pozbawione struktury i konsystencji, jednym słowem – amorficz-
ne (...) religijne doświadczenie niejednorodności przestrzeni to doświad-
czenie, które można porównać do „ustanowienia” świata45. 

Tak więc doświadczenie „świętości” góry wyprowadza nas poza
amorficzność  sfery  profanum i otwiera na numinosum. Ślad takiego
właśnie doświadczenia zawarł Mickiewicz w Sonetach krymskich.

Druga  sprawa to  możliwość  upersonifikowania  konkretnej  góry
i uczynienia jej przedmiotem kultu. 

Najlepszym przykładem może być znajdująca się po zachodniej stro-
nie Teb egipskich Meretseger  [„kochająca milczenie”]  (...)  Meretseger
uważali za opiekunkę i strażniczkę boskich ciał królewskich (...) wierni
zanosili do niej prośby i podziękowania. Personifikowaną górą jest tak-
że Atlas, który (...) miał być pierwotnie Tytanem podtrzymującym nie-
bo. Innym przykładem deifikacji jest Pięć Świętych Gór w Chinach (...)
Tai Shan jest uważana za opiekunkę ludzi, zsyłającą im powodzenie (...)
Hua Shan (...) jest opiekunką metali i metalurgii (...) Heng Shan (...) jest
opiekunką zwierząt wodnych i astronomii (...) Nan Shan (...) jest opie-

44 Tamże, s. 398.
45 M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia, Warszawa 1993, s. 53.



Metafora „beskidzka” w „Pastorałkach” Stanisława Goli 287

kunką zwierząt lądowych (...) święta góra środka (...) jest opiekunką zie-
mi i roślin. Również ludy ałtajskie – Mongołowie i Turcy oddawali cześć
boską górom Ałtaj i Changan. Ubóstwione góry występowały też w reli-
giach  prekolumbijskiego  Meksyku:  wulkan  Popocatépetl  [„dymiąca
góra”], czczony jako bóg Popocatzin, Iztaccihuatl [„biała kobieta”] oraz
Matlacueye  [„ta  w  niebieskiej  spódnicy”],  identyfikowana  z  boginią
wody Chalciutlicue. Boską czcią otaczany jest przez Maorysów nowoze-
landzki wulkan Ika a Mani. Australijskie plemię Alutrija obdarza z kolei
boską czcią (...) płaskowyż skalny Ajera46. 

Zarówno jeden jak i drugi aspekt świętości góry wiązał się z sytu-
owaniem na nich siedzib bogów, a także miejsc kultu.

Pole obrazowe góry w Pastorałkach Goli w całości wpisuje się w tra-
dycję religijną i, choć rekwizyty przywoływane w metaforach są ściśle
odniesione do obrzędowości i doktryny katolickiej (uzasadnieniem jest
bożonarodzeniowy kontekst),  to  w rzeczywistości  obraz rozpięty  na
dwóch polach  asocjacyjnych  wyznaczonych  przez  odległe  od  siebie
ośrodki: świętość i górę, ma charakter uniwersalny. Jako odzwiercied-
lenie myśli mitycznej jest jednocześnie całkowicie spójny. Zapośredni-
czenia między tematem a nośnikiem szukaliśmy poza lingwistyką. Jak
pamiętamy, jest to charakterystyczne dla interpretacji symbolu, który,
usytuowany „na granicy bios i logos”, wyrasta z języka i otwiera się na
rzeczywistość pozajęzykową, na przykład, w przypadku symbolu reli-
gijnego, na wymiar transcendentny. Beskidzka hierofania,  odniesiona
do Klimczoka i Szyndzielni, jest najwyższym dokonaniem Goli w dzie-
dzinie metaforyki. I to właśnie ten, zaczerpnięty z religioznawstwa ter-
min stanowi „pojęcie nadrzędne” (w rozumieniu Weinricha) dla skład-
ników wymienionych metafor.  Popatrzmy jeszcze na dwie pozostałe
metafory z pola obrazowego góry, w których kod religijny się nie ujawnia.

To „na Przegibku życia”47 i „Beskid zawiany arras roku starego z gór
zwija”48. „Przegibek życia”, zgodnie z etymologią nazwy znanej i po-
pularnej wśród bielszczan przełęczy (możemy ją wywieść od „gibać”,
„gibnąć” – co znaczy „chwiać się”, „kiwnąć”, „przechylając się zmienić
położenie ciała”), to gra słów. Przegibek jest przełęczą w górach i zara-

46 Religia. Encyklopedia PWN, t. 4, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002.
47 S. Gola, Pastorałki, dz. cyt., s. 51.
48 Tamże, s. 62.
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zem metaforyczną „przełęczą” w życiu, miejscem, w którym zmienia
się nasze położenie, w którym przekraczamy swój dotychczasowy status,
przechodzimy na drugą stronę. Przejście przez górską przełęcz pozwala
nam  znaleźć  się  po  drugiej  stronie  górskiego  grzbietu,  „przejście”
w odniesieniu  do  życia  obrosło  mnóstwem  obrzędów  i rytuałów
(w znacznym stopniu religijnych), które towarzyszą kolejnym etapom
ludzkiej wędrówki do kołyski do grobu. Znaczna część z nich, jak już
wspomniałam, przynależy do sfery obrzędowości religijnej:  na przy-
kład chrzest,  komunia,  bierzmowanie,  zawarcie  małżeństwa,  a  także
obrzezanie, tatuaże, nadawanie nowych imion. Obrzędy przejścia i ko-
lejne etapy inicjacji są charakterystyczne dla społeczności tradycyjnych,
zazwyczaj chodzi w nich o coś  więcej niż o zwykły obrzęd związany
z kolejnym etapem dorastania. Antropologia kulturowa gromadzi opi-
sy misteryjnych rytów inicjacyjnych, w wyniku których neofici stają się
wtajemniczonymi i  zaczynają  nowe życie w społeczeństwie,  jako  ci,
którzy przekroczyli  swoją  dawną  kondycję.  Oczywiście  najwyższym
wtajemniczeniem jest śmierć, i to właśnie temu „przejściu” towarzyszą
najwymyślniejsze obrzędy religijne i świeckie.

Można  jednak  przypuszczać,  że  „Przegibek  życia”  należy  rozu-
mieć, za Carlem Gustawem Jungiem, jako zamknięcie etapu ekspansji
i rozwoju i rozpoczęcie drogi w dół, ku starości i śmierci. Jest to rzeczy-
wiście punkt zwrotny w życiu jednostki, znaczący moment procesu in-
dywiduacji. Druga metafora nie tyle antropomorfizuje, co deifikuje Bes-
kid, czyniąc go panem czasu (przy okazji pojawia się piękna metafora
starego roku, zwijanego jak arras). Obie metafory łączy ryt „przejścia” –
przez przełęcz, na drugą stronę góry i przez noc Sylwestrową, ze stare-
go roku w Nowy Rok. Jedno przejście ma wymiar bardziej przestrzen-
ny, drugie – bardziej czasowy. Obie metafory są, jak widać, nacechowa-
ne kodem religijnym w swojej strukturze głębokiej i nie odstają zbytnio
od pozostałych.

W podsumowaniu można stwierdzić, że metafory Stanisława Goli,
głęboko osadzone w kulturowym uniwersum, wykraczają poza język
w sferę mitu, obrzędowości i religii. Przyjmujemy, że predykacja w me-
taforze działa w obie strony: chodzi tu o interakcyjną teorię metafory
Blacka, o „wzajemne oświetlanie się” dwóch myśli. Tak więc kod sa-
kralny, przywołany w nośniku, promieniuje na temat, dlatego świętość
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uwzniośla górski krajobraz. A jednocześnie góra oddziałuje na nasze
wyobrażenie świętości, powodując pogłębienie religijnego doświadcze-
nia, wpisując w nie mityczny obraz świata, archaiczny – ale wciąż po-
tencjalnie obecny w języku. Wciąż dający się przywołać.

Barbara Tomalak

“Beskidy” metaphors in S. Gola’s Pastorałka

The article presents an analysis of metaphors which appear in the collec-
tion of poems, examined because of motifs such as e.g.  a mountain, winter,
snow, frost, a tree,  which are surrounded by semantic and metaphoric fields,
which are treated as specifically shaped structures.  The author also analyses
metaphors as unities determined by context, leading to creation of cognitive en-
tity, and the series of metaphors subordinated to those which are the subjects of
the analysis. The second important context for the analysed metaphors are oth-
er metaphors from Pastorałki, which belong to the same word fields defined by
the above mentioned motifs, which are key-words of the Beskidy metaphors in
S. Gola’s poems. 
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Głos Beskidów – wokół poezji Tadeusza Gołucha 

Pani Profesor Annie Węgrzyniak

Góry od dawna były przedmiotem fascynacji  i  natchnieniem po-
etów, wystarczy sięgnąć do początków polskiej literatury. Któż nie zna
fraszki mistrza z Czarnolasu:

Wysokie góry i odziane lasy!
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspominam, które tu zostały
[…]1

Reinhold Messner – wybitny alpinista, pierwszy zdobywca wszyst-
kich czternastu szczytów Ziemi o wysokości powyżej 8000m. stwier-
dził,  iż  w górach był  tak blisko  Boga,  że tam właśnie  się  nawrócił.
Szczyty wiążą się z pięknem, czystością, nie bez powodu na Helikonie
swą siedzibę miał Apollo; w dolinach jest zazwyczaj to, co niskie, złe,
gorsze, „doliny są siedliskiem żmij”. Góry i lasy uspakajają, pomagają
zapomnieć a jednocześnie zmuszają do refleksji nad sensem egzysten-
cji; góry uczą też przełamywania własnych słabości oraz pokory. Góry
to także symbol życia, w nich swoje źródła i  początki ma większość
rzek. Najczęściej jednak wiersze powstające w górach to wiersze o te-

1 J. Kochanowski, Do gór i lasów, [w:] Dzieła polskie, t. I, oprac. J. Krzyżanowski, War-
szawa 1969, s. 205.  
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matyce  sakralnej.  Wydawać  by  się  mogło,  iż  Bóg jest  nieodłącznym
atrybutem górskich szczytów i tej przyrody. Ma to zapewne związek
z typową dla naszej kultury dychotomią – oddzieleniem kultury od na-
tury. W górach szczególnie uwidacznia się dziewiczość natury, przyro-
dy, przy minimalnym udziale człowieka. I właśnie ta „naturalna” przy-
roda wzbudza zachwyt literatów, którzy od wieków dają temu wyraz
w swoich utworach. Jak pisze Roman Ingarden: „[człowiek] prawie cał-
kiem zapomina, że u podłoża całej  tej nowej rzeczywistości kryje się
Natura obojętna na wszelką  wartość  i nieczuła na szczęście i  niedolę
człowieka”2. Co więcej, tak obserwowane fauna i flora pozwalają w na-
turze dostrzec pierwiastek boski. Innymi aspektami boskości są same
góry, ich monumentalność, trwałość i piękno. 

Z zachwytu i miłości do Beskidów oraz Tatr płynie twórczość Tade-
usza Gołucha – rzeźbiarza, poety i miłośnika gór, mieszkańca Węgier-
skiej Górki koło Żywca. Tadeusz Gołuch, który wydał aż piętnaście to-
mików wierszy, pozostaje znany tylko wąskiemu gronu ludzi, głównie
miłośnikom beskidzkich i  tatrzańskich  szlaków.  Autor  Dekalogu gór,
zafascynowany przyrodą, jest bardzo przywiązany do górskiego pejza-
żu i rozmiłowany w tradycji ludowej. Od 35 lat ta fascynacja kształtuje
jego  osobowość,  dostarcza  literackich  tematów.  Samotne  wędrówki,
a raczej pielgrzymki, po krętych ścieżkach są dla poety z Węgierskiej
Górki niezwykłym i głębokim przeżyciem. Z niesamowitą pasją i zmys-
łową  wrażliwością  opowiada o pachnących świerkiem i jodłą  Beski-
dach, o majestatycznych Tatrach. 

Czytającemu te wierszy przypomina się panteizm Barucha Spinozy
– przezwyciężającego dualizm Boga i świata; w jego filozofii wszech-
świat nie może istnieć  poza Bogiem, lecz tylko w Bogu – „Bóg, czyli
przyroda to dwie nazwy jednej rzeczy”3. W twórczości Tadeusza Gołu-
cha góry i lasy są przestrzenią działania Boga. Najwyższy jest obecny
w każdej  napotkanej  skale i  w każdym krzewie,  a  pielgrzymując  po
szlakach człowiek głęboko odczuwa Go także w samym sobie:

2 R. Ingarden,  Człowiek i  przyroda, [w:] tegoż,  Książeczka o  człowieku,  Kraków 1973,
s. 13.

3 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 2003, s. 71. 
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niech będzie błogosławiona cisza
która napełnia moje wnętrze
i uspakaja zagonione myśli brudne

niech będzie błogosławiony wiatr
chłodzący skronie zgrzane
i pobudzający do dalszej wędrówki
gdzie niebo siwe i ziemia inna 

niech będzie błogosławiony deszcz 
który oczyszcza z brudu doliny
i rosa niech będzie pochwalona
co kwiatki leśne karmi

niech będzie błogosławiony aromat
ziół na halach podszczytowych
i słodka woń żywicy kosówki
i zapach lasu zbudzonego wiatrem

niech będzie pochwalony Ten 
którego nie widzę lecz dotykam

Niech będzie błogosławiony Ten
który jest znów we mnie4

Ten wiersz-modlitwa doskonale ukazuje dualizm świata natury –
świata boskiego, nieskazitelnego, oraz przeciwnego mu świata kultury,
w którym dominuje człowiek. Oś wertykalna ukazuje tutaj wznoszenie
się „ja” lirycznego ku Bogu, poprzez kontemplację przyrody zarówno
w skali makro jak i mikro (wiatr, woń  żywicy kosówki). W dole zaś
(dolinie) pozostaje „brud”, czyli świat ludzki przepełniony grzechem.
Wędrówka górska jest więc dla podmiotu czymś w rodzaju oczyszcze-
nia a zarazem możliwością bezpośredniego kontaktu z Bogiem („niech
będzie błogosławiony Ten/ który jest znów we mnie”), który w „ucy-
wilizowanym” świecie jest znacznie utrudniony. Wszak wiersz zaczy-
na się pochwałą ciszy („niech będzie błogosławiona cisza”), a tę – jak

4 T. Gołuch, „witam cię piękna…”, [w:] Ciszy wołanie – antologia gór, Węgierska Górka
2007, s. 6–7. Wiersz pochodzi z tomiku zatytułowanego Gór wołanie. 
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wiadomo – trudno spotkać we współczesnym świecie informacyjnego
szumu i cywilizacyjnego hałasu, w świecie, gdzie dominują inne prio-
rytety aniżeli kontemplacja i modlitwa. Wiersz wyraźnie odsyła do bib-
lijnych ośmiu błogosławieństw (takich odniesień w całej twórczości po-
ety znajdziemy wiele), zwłaszcza niemal dosłownie cytowane słowa:
„Błogosławieni  cisi,  albowiem oni  na  własność  posiądą  ziemię”.  Tej
prawdzie liryczny bohater  wierszy Gołucha podporządkowuje swoją
postawę kontemplacyjną.

Ciszę odnajduje w arkadyjskim pejzażu naturalnej „świątyni gór”,
kiedy cicho stąpa po mchu, gdy całuje smukłe pnie – będące prefigura-
cją kolumny, dosłownie i modlitewnie wznosząc się ku górze. Tę har-
monię – piękno i sacrum – zakłóca tylko lęk w oczach saren: 

witam cię piękna Lipowsko
– gestem powrotu
całuję smukłe pnie świerków
cicho stąpam po mchu
a każdy krok wyżej
jak paciorek różańca
przybliża mnie do radości
zaglądam w wylęknione oczy saren
wchłaniam wiatr co błogosławi skronie
a mocne bicie serca
zamienia
w istotę Trwania
witam Cię piękna Lipowsko
pokłonem pokornym
witam cię gestem zadumy
nad Twym Pięknem5

Płochliwe sarny boją się nie tylko wilków, ale też lękają się ludzi.
Jak czytamy w Księdze Rodzaju, tylko Adam i Ewa  żyli w harmonii
z przyrodą,  po wygnaniu stała się ona człowiekowi wroga, trudno te
dwa odrębne światy pogodzić.  I  właśnie z tego pęknięcia pomiędzy
człowiekiem i przyrodą bierze się pokora człowieka wobec natury jako
jedynej siły, w której uobecnia się Bóg. 

5 Tenże, Powitanie powtórne, [w:] tamże, s. 6. Wiersz Powitanie powtórne pochodzi z to-
miku Tchnienie gór. 
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Frekwencyjnie „cisza” jest najczęściej  powtarzającym się słowem-
-kluczem w poezji autora  Beskidów. Ciszy poświęcił on wiele wierszy,
ich antologię zatytułował formułą  W ciszy wołanie, a w słowie wstęp-
nym człowieka określił „wołaniem ciszy”, która bezgłośnie rozmawia
z Bogiem – „Ciszą Cisz”:  

Jest cisza, w której pogłosie słychać rozrywający jęk – jęk cierpienia,
przemijania i śmierci. Jest cisza poranka, kiedy nawet trawy perlące się
rosą nie szumią  wraz z pieśnią  wschodzącego świtu. (...) Ile jest ciszy
w Tych,  którzy na łożu cierpieniach abrahamowych marach w takcie
przesuwania paciorków różańca rozmawiają, nie otwierając ust z dawcą
Ciszy i z Tą, która Najcichsza z Cichych rozdaje burze, grzmoty, huraga-
ny i tsunami. (...) Cisza Boga jest ciszą absolutną. On grzmi, gdy chcemy
przekrzyczeć  Jego Stwórczą  ciszę.  Bóg jest  ciszą  poranną,  wieczorną
i wiekuistą. Jest Ciszą Cisz. Najcichszy z Najcichszych. A kim jesteśmy
my? Jesteśmy nikłością porywu i tylko ciszy wołaniem...6

Posłuchajmy zatem jak ten „poeta ciszy” głęboko ją pojmuje i jak
wiele tym słowem określa: 

Trwam w ciszy – w ciszy niezwykłej,
w ciszy niespotykanego smutku.
Cisza jest smutkiem, ale i uspokojeniem,
głosem zasłuchanego sumienia,
głosem wołającym – niemym głosem.
Pytania też są łykiem ciszy,
Chociażby przez wgląd trudnego rozumienia.
Nie boję się tego zasłuchania,
bo w nim słyszę szelest wiatru,
niezwykły podmuch Ducha Stworzyciela,
który odwracając Karty Apokalipsy Janowej
– Tego, który stał pod krzyżem
i szumiący kaskadami bólu
Matki Boleści Pełnej – Piety Bólu
- otworzy serca na oścież.
Czytam karty niemego Boga,

który wiatrem wtargnął na Watykanu wzgórze,

6 Tenże, Cisza – słowo wstępne, [w:] tegoż, Ciszy wołanie – antologia gór, s. 5–6.
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i zawiał jak chciał i kędy chciał,
i ciężarem okrył księgę Genesis,
i ostatnią stronę Ewangelii Boga.
Na desce cedrowego spokoju
w miejscu, gdzie nie bije już serce,
Anioł kartkuje Biblię Wszechświata.
Zamknął życia trwanie i kochanie,
a wichrowi otworzył bramę Uwielbienia
gdzie jest wolność, zmartwychpowstanie7.

Na sytuację liryczną wskazują tutaj czytelne aluzje do pogrzebu Pa-
pieża Jana Pawła II (cedrowa deska trumny, wzgórze Watykanu, wiatr
przewracający karty Księgi) oraz dyskretna stylizacja na poetyckie sło-
wo  Papieża-poety  (zwłaszcza  słowo  Tryptyku  rzymskiego).  Przeżycie
tego  zdarzenia  staje  się  tu  pretekstem  do  rozmyślań  o  człowieku
i Bogu. Jednak na pierwszym planie pojawia się cisza (bądź Cisza) ujęta
w różne ramy. W planie tekstu na pewno jest cisza człowieka związana
z pogrzebem – odejściem człowieka niezwykłego, jakim był Karol Woj-
tyła. Na początku pojawia się zatem smutek, który jednak szybko zni-
ka, by ustąpić miejsca zadumie i nadziei, ufundowanej na chrześcijań-
skiej wierze w zmartwychwstanie. 

Cisza jest smutkiem, ale i uspokojeniem,
głosem zasłuchanego sumienia.

Pozorną sprzeczność  pomiędzy „smutkiem” i „uspokojeniem” łą-
czy cisza, w której żałoba żalu (bo przecież na zawsze odchodzi od nas
kapłan-Ojciec, ktoś najbliższy) spotka się z obietnicą  życia wiecznego
i nadzieją na spotkanie w Niebie.

Dobrze pamiętamy to symboliczne wydarzenie, gdy otwartą Biblię
umieszczoną  na  Papieża,  nagle  zamknął  niespodziewany,  silny  po-
dmuch wiatru. Persona liryczna słusznie interpretuje tę  sytuację jako
symbol – bezpośredni znak dany od Boga. Co ważne, poeta używa tu-
taj określenia „niemy Bóg”, a zastosowanie tego epitetu ma bodaj fun-
damentalne  znaczenie,  istotne  dla  odczytania  „właściwego  sensu”
utworu. Wcześniej jednak pojawi się równie ważna antyteza „głos wo-
łający – niemy głos”. Użycie takich środków sprzyja temu, by czytelnik

7 Tenże, Trwam w ciszy – ciszy niezwykłej..., tamże, s. 24–25.
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uzmysłowił sobie, iż jest to cisza pozorna. Cisza tak naprawdę istnieje
tylko  dla  niesłuchających.  Wsłuchać  się  w  ciszę  to  znaczy usłyszeć
i zrozumieć. Bóg wprawdzie nie przemawia, ale dla słuchających (wi-
dzących), czyli ludzi poszukujących Boga, jest On widoczny wszędzie.
We wszystkim trzeba widzieć pierwiastek sacrum. Zamknięcie Księgi –
zdarzenie, które sceptycy i gnostycy mogą tłumaczyć przypadkiem czy
prawami fizyki – tutaj staje się boskim znakiem. Głos Boga, obecnego
zawsze i wszędzie – można usłyszeć w Biblii, a także w „księdze natury”
(romantyczna koncepcja boskiej natury zdaje się być bliska Gołuchowi).
W  dniu  pogrzebu  świętego  Bóg  przemówił  do  wiernych żywiołem
(wiatrem). Wiara daje nadzieję, z której płynie radość, a niewierzącym
pozostaje tylko smutek. 

Ciszę więc poeta rozpatruje po wielokroć i w różnych kontekstach.
Cisza górska umożliwia kontemplację,  wsłuchanie się w siebie. Cisza
boska zaś ułatwia zrozumienie zasad wiary, a przede pozwala człowie-
kowi zbliżyć się do Tajemnicy. Człowiek jest tylko (bądź aż) „ciszy wo-
łaniem”, czyli cząstką Najwyższego Stwórcy – istotą niedoskonałą, za-
gubioną  w  swoim  ziemskim  człowieczeństwie,  w  „hałasie  świata”
zapominającą o swej prawdziwej istocie. 

Aby zdobyć szczyt, trzeba się zmęczyć, zmagać z przeciwnościami,
z pokusami świata, z własnymi słabościami i lękami, pamiętając zara-
zem,  że każdy człowiek ma swój Everest. Wychodzenie na szczyt to
zbliżanie się do Boga ze świadomością, że im jesteśmy wyżej, tym bliżej
czujemy Stwórcę. Osiągnięciu szczytu, które daje człowiekowi poczucie
triumfu, towarzyszy głęboka refleksja nad przemijaniem. Na szczycie
nie  można  pozostać,  trzeba  go  opuścić  przed  zmrokiem i  powrócić
w dolinę. Tadeusz Gołuch wędruje po górach samotnie, wtedy najbar-
dziej można docenić urok pejzażu i  „tchnienie gór”, górska wędrówka
wskrzesza radość, daje spokój:

Idę w góry
po przytulenie słodki
idę po wskrzeszenie radości
idę po spokój
i głęboki wdech
malin i żywicy
idę do Was Góry
po siłę natury
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i mądrość świerków
co jak cokoły tkwią
na Bugaju
i raj samotności
JA i WY
a reszta to życie,
jak głazy Diablaka8

Głazy Diablaka, czyli Babiej Góry – najwyższego szczytu w Polsce,
poza Tatrami – są źródłem wielu legend. Babią Górę wspomina już Jan
Długosz, mówią o niej – i ziołach tam rosnących – księgi z XVIII wieku.
Z  zainteresowaniem  badał  ją  Stanisław  Staszic9,  poetycko  opiewał
Franciszek Dionizy Kniaźnin:

Kędyż tam jesteś? Na Babiej Górze
Słońce zza chmury zapada,
Krwawią się nieba na nocną burzę,
Wicher się z Tatrów zakrada

Ale ty, widzę, drwisz z naszej wiary
I gardzisz radą przyjaźni:
Nie wierząc w diabły, upiory, czary,
Śmiejesz się z ojców bojaźni10.

Wskazując na legendy związane z Babią Górą i Diablakiem, warto
wspomnieć szczególnie jedną:

Na  szczycie  Diablaka,  jak  to  wskazuje  sama  nazwa,  gospodarzył
od wieków diabeł,  strzegąc zakopanych przez siebie skarbów. W cza-
sach nie tak znowu odległych wybrały się  tam ukradkiem okoliczne
baby, aby pod nieobecność czarta skarby te wykopać. Ale diabeł złapał
je przy tej robocie i za karę musiały przez długie lata budować mu wiel-
kie zamczysko. Turnia szczytowa Babiej Góry, to właśnie ruiny diablego
zamku11.

8  Tamże, s. 9. Wiersz  pochodzi z tomiku Tchnienie gór.
9 Zob. S. Staszic, O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1955.
10 F.D. Kniaźnin, Babia góra do Pawła Czenpińskiego, gdy objeżdżał góry krakowskie, [w:]

Poezja polska XVIII wieku, oprac. Z. Libera, Warszawa 1983, str. 365.
11 W. Midowicz, Mapa Babiej Góry, Kraków 1984. 
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Mądrość ludowa głosi, że w górach – jak w życiu – można spotkać
i Boga,  i  diabła.  oprócz boskiej  siły,  dostojeństwa,  spokoju,  zapachu
malin i żywicy, są też głazy („a reszta to życie/ jak głazy Diablaka” –
pisze Kniaźnin). W życiu zło jest zawsze obecne, sprawy ludzkie nie-
ustannie  plącze szatan  i  nawet w górach,  będących przecież  jedyną
ostoją czystości na tym „padole łez”, też mieszka szatan. A zamieszkuje
on zamczysko – symbolu siły i władzy. 

W poetyckim świecie Gołucha wędrówka po górach pełni funkcję
katartyczną, daje ona oczyszczenie, wyzbycie się zła (tego, co w czło-
wieku małe, nikczemne). Jest więc – wzorem romantyków – pielgrzym-
ką, podróżą do miejsca  świętego (dotknięcie obłoków i gwiazd to jak
łyk wody z świętego źródła), z której człowiek wraca odmieniony, lepszy:

A gdy będąc na grani Lipowskiej,
sięgam rękami po obłoki
i gdy sięgam wyżej na Romanki szczycie
sięgam po gwiazdy

jakim jestem człowiekiem?

Błądzę – pielgrzymując po bezdrożach
Beskidów, myśli zakotwiczam 
na rosochatych świerkach,
a w kosodrzewinie Pilska
gubię nikczemność człowieka,
który jest we mnie12.

W górach – miejscu spotkania i obcowania z sacrum – człowiek za-
daje sobie odwieczne, filozoficzne pytania: Jakim jestem człowiekiem?
Kim jest człowiek? Kim ja jestem? Czym jest życie-przemijanie?  

W wierszach Gołucha często powraca motyw lasu. Przede wszyst-
kim jako rekwizyt górskiego pejzażu, ale także jako symbol życia-prze-
mijania (świerki są zawsze zielone),  symbol niezłomnego trwania i od-
radzania się przyrody, bo kiedy stare drzewo umiera, łamie się i spada
na ściółkę, dając podkład nowemu życiu.

12 Tamże, s. 11. Wiersz pochodzi z tomiku Tchnienie gór.
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Góry są tworem Boga. W Księdze Rodzaju Bóg stwarza świat Sło-
wem. Bóg stwarzający Świat w wierszu Przypowieść13 Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego uśmiecha się,  natomiast w poezji  Tadeusza Gołucha
Bóg – architekt doskonały – tworzy świat westchnieniem. W Genesis nie
wspomina  się  o  stworzeniu  gór,  lecz  autor  wiersza  Beskidy,  niejako
„robi przypis” do pierwszej Księgi Starego Testamentu:

Bóg westchnął
i stały się góry
Bóg zszedł niżej
i zranił stopy o grań Tatr
Bóg zapragnął spoczynku
i w oddechu bólem nasyconym
jeszcze spojrzał ku północy
gdzie nie było niczego
i palcem tknął ziemi kamienistej
i stała się Babia Góra
przesunął dłonią ku zachodowi
I stworzył kopułę Pilska
małym gestem lecz pewnym
wskrzesił
Romankę i piękną grań Lipowskiej
w oddechu drugim tym ukojonym
dał życie lasom i źródłom
i westchnął raz trzeci silniej
i halny zatańczył wspaniale
a swym ciepłym tchnieniem
całą ziemię górską
pobłogosławił14

 Segmentacja tego tekstu – obrazująca schodzenie Boga z góry ku
dołowi – po raz kolejny daje świadectwo czystości gór i skazitelnej doli-
ny. Na pierwszy plan wysuwa się właśnie sposób, w jaki Stwórca kreu-
je materię. Świat zaczyna się od boskiego westchnienia, potem następu-
ją:  oddech,  tknięcie  palca czy przesunięcie dłoni  – gesty  „małe  lecz
pewne”, Taka opowieść sugeruje nieograniczoną wszechmoc Boga, któ-

13 K. K. Baczyński, Poezje,  wybór J. Święcha, Lublin 1992.
14 T. Gołuch, Beskidy, [w:] Ciszy wołanie – antologia gór..., s. 4. Wiersz Beskidy pochodzi

z tomiku Znak sumienia. 
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ry potrafi stworzyć ogromne i piękne zjawiska w tak delikatny sposób.
Warto zinterpretować obecny w tym wierszu kierunek przesuwania się
Boga w  stworzonym pejzażu: „Bóg zszedł niżej/ i zranił stopy o grań
Tatr”. Zranione stopy Boga to aluzja do cierpienia Ukrzyżowanego –
gdy zstąpił niżej („zstąpił z niebios”), został poraniony przez doskonałe
dzieło  swojego  stworzenia.  Antropomorfizacja  gór  (a  można  zgubić
w pobieżnej lekturze) ma tutaj fundamentalne znaczenie dla odczyta-
nia aluzji do Golgoty, bez której niejasny wyda się „oddech bólem na-
sycony”. W finale wiersza tańczy halny – nasz ciepły wiatr, który zmie-
nia pogodę,  przynosi życiodajne deszcze i zrywa dachy. Interpretacja
tego wiersza domaga się  przywołania folklorystycznych kontekstów,
wszak Halny to  beskidzki  żywioł  mający swoje  lokalne,  legendarne
znaczenia, to żywioł ambiwalentny, z woli Boga niosący życie i śmierć. 

Tadeusz Gołuch – jak sam przyznaje – jest człowiekiem bardzo wie-
rzącym, czemu daje wyraz  w swojej poezji. Jak poeci dawnych epok
„modli się wierszem”, tzn. pisząc na chwałę Pana, zwierza się ze swych
radości, smutków i refleksji.  

Autorzy wstępu do wierszy metafizycznych i medytacji  Tobiasza
Aleutnera, przytaczając zdanie biskupa Peczu (węgierskiego humanis-
ty z XV w.) Janusa Pannoniusa, zapisane przez niego w jednym z epi-
gramów: Nemo religiosus et poeta i tłumaczą je tak: „Nikt nie jest w sta-
nie być jednocześnie pobożnym i dobrym poetą”15. Słowa te – jak celnie
zauważają komentatorzy – trudno zrozumieć i trudno się z nimi zgo-
dzić, bo „ (…) od początku spotkanie Boga i człowieka dokonywało się
w Słowie (…)”. Poeci wszystkich epok od średniowiecza do współczes-
ności swoje uczucia religijne próbowali wyrażać w języku i najczęściej
był to właśnie język poezji –„słowo odświętne i święte”16.  

Zdaniem Tadeusza Gołucha spotkanie Boga i człowieka najpełniej
odbywa się poprzez słowo (narzędzie) oraz  w górach (miejsce). Przyj-
mując, że świat jest cząstką Boga – głosi on, że każde stworzenie i każ-
da rzecz pochodząca od Niego ma w sobie Jego cząstkę. Wobec tego
wszyscy  jesteśmy  połączeni  z  Uniwersum  i  wszystko,  co  spotyka
w swej wędrówce górski pielgrzym może mieć wartość sakralną. 

15 T. Alautner,  Omnia Transeunt. Wszystko Przemija. Wiersze metafizyczne i medytacje,
Wybór, wstęp i przekład E. Buszewicz i Z. Kadłubek, Katowice–Pszczyna 2002, s. 7. 

16 Zob. tamże. 
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Spotkana skała, krzew, muśnięcie wiatru, dźwięk drzewa to szcze-
gólne znaki obecności Boga i szczególne potwierdzenie wyjątkowości
człowieka,  który  dary  te  rozpoznaje  w  samotności,  przemierzając
szczyty Lipowskiej,  Babiej Góry, Mnicha. A szczyty te za każdym ra-
zem wywołują biblijne pytanie stawiane Bogu – „Kimże jest człowiek,
że o nim pamiętasz?”17

Odnajdywanie w pejzażu obecności Boga jest typowe dla folkloru,
z którego Tadeusz Gołuch czerpie liczne motywy. Jego rozmiłowanie
w tradycji ludowej szczególnie zauważa się  w wierszach napisanych
gwarą mieszkańców Beskidów.

Rzeźbiłek lipowe janioły,
kazdy był inksy – jedyn wesoły,
z gymbom rozdziowionom syroko.
Drugi zaś jakby słuchoł z wysoka,
co rzyknie Tyn którego nie widać,
i choćby jak słuchać – nie słychać.
Nale przeca jest janioł dobry,
do cyganienia nieskory.
Jest ta i trzeci janioł złoty,
W śkarłatnom zbroje odzioty,
z miecym łognistym w gorści,
z wagom w drugij piynści.
Któż jak nie Bóg – woło,
słuchajom go wszyscy wokoło
On Michoł rycerz zawołany,
do łobrony wiary wybrany,
zdeptał bestyje Satana, 
a łowcorze wybrali go na patrona.
Hyr Michała Jarchanioła się niesie
Po holak, po dolinak i lesie.
Łon łopiekun łowiecek i łowcorzy,
Wszystkim życy – Niek Wom Bóg sporzy18.

Pisanie w języku charakterystycznym dla naszego rejonu to nie tyl-
ko pochwała regionu, ale również potwierdzanie lokalnej tożsamości.

17 A. Stasica, Wstęp [do:] Ciszy wołanie..., s. 4.
18 T. Gołuch,  Rzeźbiłek lipowe anioły..., [w:]  Ciszy wołanie…, s. 9–10. Wiersz pochodzi

z tomiku Holny Hyż. 
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W naszej „małej ojczyźnie” ważną rolę pełni ludowy rzeźbiarz, postać
barwna i bardzo potrzebna, bo rzeźbi on anioły, z których każdy speł-
nia określoną, daną przez Boga funkcję.  Kultura ludowa (szczególnie
góralska) zawsze adaptuje religię  i filozofię  na użytek „małej ojczyz-
ny”19. W przywołanym wierszu Archanioł Michał – patron owczarzy –
poprzez aluzję biblijną (np. do psalmu „Pan jest pasterzem moim...”)
podnosi rangę pasterza owiec do roli rycerza walczącego z Szatanem
w obronie wiary.  

Obfity  dorobek  poety  z  Węgierskiej  Górki  można  odczytywać
w różnych kontekstach. Z jednej strony cytowane wiersze autora Deka-
logu gór są pochwałą konkretnej „małej ojczyzny” – swoistym przewod-
nikiem po Beskidach, a z drugiej strony zawierają  one treści uniwersal-
ne (poprzez nagromadzenie wątków filozoficznych i  teologicznych –
w różnorodnych formach gatunkowych). Założeniem tego szkicu było
pokazanie osobistej przestrzeni „wewnętrznej” i „zewnętrznej” Tadeusza
Gołucha – miłośnika górskich wędrówek i lokalnej kultury, chrześcija-
nina, filozofa, człowieka. 

Rafał Mołdysz, Jacek Koziołek

The voice of Beskidy – on Tadeusz Gołucha’s poetry

The authors of the article analyse the poetic works of the inhabitant of We-
gierska Górka, Tadeusz Gołucha. The main motifs of his works,  which draw
the  authors’  attention are  the  mountains,  from  which  the  poet  comes,  and
which he admires, together with sacral motifs of the poetry.  Gołuch’s poems
present an admiration of a landscape, yet there is always a reference to God.  In
such a way we stressed the cohesion of ideas of various philosophers of nature
and aestheticians. The author is familiar with the dialect of his region – Beskid
Żywiecki, in which he sometimes writes his poems. Surely Tadeusz Gołuch is
one of the rare contemporary poets, who so often and with such an admiration
describe the mountain peaks.  

19 Por. J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 2001. 
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Narodziny dramatopisarza

Nie  ukrywam,  że  chciałbym,  aby ten  tytuł  wywołał  skojarzenie
z innym – tytułem filmu z lat chyba jeszcze 70. – Narodziny gwiazdy. Jes-
tem bowiem przekonany, iż objawił się nieprzeciętny talent dramatopi-
sarski.  Debiut  sceniczny Artura  Pałygi  –  Testament  Theodora  Sixta –
ujawnił lwi pazur, natomiast druga jego sztuka – Żyd – powiedziałbym:
wbiła widzów w fotele, gdyby nie fakt, że w „Stalarni” siedzą oni na
dość chybotliwych krzesełkach. 

Na Testament... wybierałem się z pewnym ociąganiem, choć wcześ-
niej w  reportażowej książce Pałygi  Kołchoz imienia Adama Mickiewicza
zauważyłem liczne fragmenty ze znakomitymi dialogami, aż proszący-
mi się o przeniesienie na scenę teatralną, które pozwalały się domyślać
owego talentu; mało zachęcająca była natomiast informacja o genezie
utworu, napisanego na konkurs, ogłoszony przez władze miasta itd.
Przedstawienie  obejrzałem  jednak  z  najwyższym  zainteresowaniem
i bardzo silnym emocjonalnym zaangażowaniem, przenosząc się wielo-
krotnie w czasie jego trwania do czasów mojego dzieciństwa i wczesnej
młodości, kiedy to tak bardzo nienawidziłem brudnoszarego fabrycz-
nego miasta, że uciekłem z niego natychmiast po maturze. (Ucieczka
zresztą nie powiodła się, więc później powtarzałem próby jeszcze paro-
krotnie – już z większym powodzeniem.) 

Brałem spóźniony o przeszło pół wieku odwet, słuchając takich np.
kwestii Reżysera:
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Bez wyrazu to wszystko jakieś. To miasto. Bez płci. Bez niczego. Nija-
kie takie”; „Nic tu nie pasuje. Cokolwiek by się nie zrobiło. Ten teatr nie
pasuje do ludzi tutaj. Ci ludzie nie pasują do tych gór w ogóle. Te góry
do tych fabryk. Te gruzy do tych sklepów. 

A mnie każde słowo padające ze sceny pasowało do wspomnień,
z wyjątkiem... No właśnie, skąd „te gruzy”? Nie widziałem w Bielsku
żadnych gruzów, tylko większe i mniejsze dziury po kulach w tynku
niektórych kamienic (można te dziury zresztą jeszcze dziś tu i ówdzie
zobaczyć). I dopiero po chwili uświadomiłem sobie, że chodzi o gruzy
całkiem współczesne, te z końca lat 90. – gruzy pośpiesznie burzonych
budynków pofabrycznych, zanim upomni się o nie (po wejściu w życie
odpowiedniej ustawy) miejski (czy z wyższego szczebla drabiny admi-
nistracyjnej)  konserwator  zabytków.  Ustawa  chyba  dawno  weszła
w życie, które się nią za bardzo nie przejęło, a konserwator (nie wiem,
z jakiego szczebla) obronił swój honor i jedną jedyną kamienicę, która
była i pozostanie postrachem kierowców jadących ulicą Partyzantów.
I tak toczy się dalej nijakie życie w nijakim mieście. Posłuchajmy chwilę
rozmowy Reżysera z jedną z młodych bielszczanek:

REŻYSER Pani Różo, niech mi pani coś o Bielsku opowie!
RÓŻA ...Z historii coś?
REŻYSER Nie! Od siebie coś. Pracuje pani?
RÓŻA We Fiacie.
REŻYSER To tam kobiety są?
RÓŻA No pewno.
REŻYSER Ciężko jest?
RÓŻA Wolę, że nie na kasie.
ASYSTENTKA Że nie jak?
RÓŻA Że nie na sklepie, nie? Koleżanki są na sklepie.
...............................................................
REŻYSER O Bielsku miała pani mówić
RÓŻA Nie wiem, co?
REŻYSER Jak pani tu jest?
RÓŻA Tak ogólnie?
REŻYSER Ogólnie, no.
RÓŻA Nijak.
REŻYSER Ale poważnie.
RÓŻA Strasznie trochę, czasami.
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REŻYSER O! A dlaczego?
RÓŻA Bo się boję.
REŻYSER Miasta?
RÓŻA Tak. 
REŻYSER Że co?
RÓŻA Że puste jest.
REŻYSER Ale jak puste? Przecież ludzie są.
RÓŻA No puste, no nie wiem...

To próbka dialogu zasłyszanego przez reportażystę, ale przefiltro-
wanego przez wrażliwość  poety, dlatego tak przejmująco lakonicznie
zostało wyrażone poczucie nijakości życia w duchowej pustce miasta,
w którym „się nic nie klei”. Nie klei się przede wszystkim przedstawie-
nie, które robi Reżyser – oczywiście, przyjezdny, bo to „miasto prze-
chodnie”. Reżyser próbuje w swoim przedstawieniu jakoś zszyć prze-
szłość  z  teraźniejszością,  co się,  rzecz jasna, nie może udać,  bo sama
przeszłość pozbawiona jest ciągłości i rozpada się na kilka kawałków. 

Myślę,  że  intuicja  trafnie  podsunęła  autorowi  chwyt  zwany  „te-
atrem w teatrze”. Analogicznie scenę seansu spirytystycznego z prolo-
gu można by nazwać: duchy wywołujące duchy. W didaskaliach czyta-
my: cały prolog sprawia wrażenie raczej sennego koszmaru niż realnej sceny.
Tak więc w pierwszej sztuce Artura Pałygi koszmar jest punktem wyj-
ścia – w drugiej punktem wyjścia jest farsa, przekształcająca się stop-
niowo w koszmar...  Swoistym refrenem prologu  Testamentu Theodora
Sixta są trzykrotnie powtórzone przez Johanne Emilie słowa „Boję się”.
Boi się przyszłości, która dla nas jest już przeszłością. Teraz przyszedł
czas na nasz strach... Ale my już boimy się nawet teraźniejszości, jak
o tym świadczą cytowane wcześniej słowa Róży. Boimy się także prze-
szłości, z której wyłaniają się przerażające upiory. Czy jesteśmy jeszcze
w ogóle zdolni odczuwać coś poza strachem? 

Uświadamiam  sobie,  że  zaczynam  pisać  o  obu  sztukach  Pałygi
równocześnie i pewnie nie zdołam już rozdzielić mojej refleksji na dwa
wątki, bo zarówno Testament... jak i  Żyd budzą we mnie te same stra-
chy, od których opędzam się już przeszło sześćdziesiąt lat – od roku
1947,  kiedy jako siedmioletnie dziecko znalazłem się  w tym mieście.
Właściwie powinienem raczej napisać „zgubiłem się” niż „znalazłem”,
ale to by prowadziło do roztrząsań kwestii zbyt osobistych, więc zosta-
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wiam ten temat. Nie mogę natomiast pozostawić bez objaśnienia słów
„to miasto”, które mają identyczne zabarwienie emocjonalne, jak wyra-
żenie „ten kraj”, tak bardzo irytujące hurrapatriotów, domagających się
wręcz zakazu jego używania. Trzeba mówić „mój kraj” albo „nasz kraj”
– pouczają moralizująco (a może moralizują pouczająco). Otóż to mias-
to nigdy nie było  moim miastem; nie czułem się w nim u siebie. Ba!
Jak już wyznałem wcześniej, nienawidziłem go. I bałem się. Czego? Na
to pytanie nie jest łatwo odpowiedzieć, skorzystam więc z pomocy obu
sztuk  Artura  Pałygi.  No  więc  bałem się  tej  pustki,  o której  mówiła
Róża, ale pustki wypełnionej duchami – tymi wywoływanymi w  Ży-
dzie. Pamiętam odwiedziny w dużych mieszkaniach moich kolegów, do
których wchodziło się  po  szerokich kamiennych schodach (np.  przy
ul. 3 Maja), ale rodzice moich kolegów byli niekiedy przybyszami ze
Lwowa albo Stanisławowa. Czasem jeszcze nie zdążyli się całkiem roz-
pakować. A może uznali, że nie warto, bo po paru latach przeprowa-
dzali się do innego, większego, miasta. Nie pamiętam już czy mówili
o prowincjonalności Bielska, ale dziś myślę, że przerażała ich ta pustka
własnych (?) mieszkań, której nie zdołali wypełnić.

Odczuwałem także zupełnie inny rodzaj strachu, który również po-
mógł mi określić – po upływie wielu lat – Testament Theodora Sixta.  To
miasto wypełniało własną pustkę pewnym szczególnym dźwiękiem...
Wspomina go z nostalgią Były Dyrektor w rozmowie z Dziennikarzem:

(...) niech pan sobie wyobrazi tysiąc krosien w tych wszystkich zakła-
dach. Widział  pan kiedyś  krosna? Fabryczne krosna? Niech pan sobie
wyobrazi,  jak one pracują,  wszystkie naraz.  Jak idzie rytm,  melodia,
puls tego miasta, serce tego miasta, rozumie pan?!

Były Dyrektor słyszał zachwycającą melodię, rytm, puls i serce mias-
ta – a ja słyszałem nienawistny ogłuszający jazgot, od którego chciałem
uciekać, choćby na koniec świata. Były Dyrektor na użytek Dziennika-
rza tworzy „legendę tego miasta”:

Proszę sobie wyobrazić. Jest zima, śniegu dwa i pół metra, sypie, jest
zawieja.  Godzina piąta,  zupełny mrok. I w tym mroku ze wszystkich
ulic, ze wszystkich zaułków, a najwięcej od dworca, ciągną  tłumy ko-
biet, nierówne szeregi, idą, idą  i wydaje się panu, że to nie ma końca.
W milczeniu, bo co tu mówić. Osłaniają twarze przed śniegiem, znikają
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w fabrykach. Tkaczki.  One, wie pan, utkały to miasto na tych maszy-
nach. Cały dzień przy maszynie, niektóre wychodziły, jak pijane...

Jak boleśnie zderza się w dwóch ostatnich zdaniach legenda z rze-
czywistością... Widziałem te ciągnące tłumy kobiet. Jedną z nich była
moja matka. W tłumie tu i ówdzie trafiał się też jakiś mężczyzna. A ja,
patrząc na tłum, nie współczułem swojej matce, tylko przeżywałem pa-
roksyzmy strachu, że w przyszłości sam mogę się w nim znaleźć. Los
obszedł się ze mną łaskawie – przepracowałem w fabryce zaledwie jed-
ne wakacje szkolne. Dokładnie pół wieku później, oglądając spektakl,
słuchałem ze ściśniętym gardłem, jak Chór Tkaczek śpiewał Marsz cieni:

Czy noc, czy dzień, czy świt, czy zmierzch
idą cienie.
Gdy śpisz, gdy jesz, gdy płacz, gdy śmiech
idą cienie.
Czy skwar, czy deszcz, czy chcesz, czy nie
idą cienie.
Do firm, do prac, do wind, do kas
idą cienie.
Muszą zdążyć. Muszą zdążyć na czas.

I jeszcze parlanda:

Leokadia Wawrzyczek, 44 lata pracy w zakładach przemysłu lniar-
skiego „Lenko”. Obecnie mieszkanka domu pomocy społecznej „Tana-
tos”. Najmilej z pracy wspominam dzień kobiet. Dzień kobiet to był taki
dzień,  kiedy cały zakład świętował.  Wszyscy weselili się, były pączki,
a dyrektor osobiście składał nam życzenia.

Genowefa Matyjas, 37 lat pracy w zakładach przemysłu wełnianego
„Merilana”. Zwolniona na wcześniejszą emeryturę. Zaraz potem zmar-
łam. Przez całe życie wracał do mnie taki sen, że latam. Latam nad na-
szymi maszynami, nad kadrami, nad księgowością, nad socjalnym i nad
sekretariatem, nad ZUSem, nad pocztą,  nad szpitalem, nad moim łóż-
kiem, nad księdzem, nad trumną, nad górami.

Cytuję i cytuję. Najlepiej byłoby po prostu zamieścić cały tekst jako
aneks. Bo sztuki Artura Pałygi po obejrzeniu na scenie teatralnej trzeba
jeszcze koniecznie przeczytać. Dopiero w uważnej lekturze odkrywają
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bowiem swoją  największą  oryginalność,  polegającą  na  tym,  że autor
odkrył sekretne przejście od reportażowo traktowanej faktografii bez-
pośrednio do poezji. Korzysta z niego zresztą nader umiejętnie i dla wi-
dza prawie niepostrzeżenie. Cytowane wyżej dwa parlanda – przedzie-
lone drugą strofą Marszu cieni – ukazują właśnie ów moment przejścia. 

Artur Pałyga zaczął swoją przygodę z teatrem od osłonięcia całej
„teatralności”, czyli sztuczności, umowności, tworzenia i natychmiasto-
wego demaskowania iluzji scenicznej. Taki stosunek do teatru bardzo
mi odpowiada, tym bardziej, że w teatrze polskim ostatnich lat zdaje
się  brać  górę  zupełnie inne  podejście,  naznaczone fascynacją  filmem
i pragnieniem osiągnięcia na scenie pełni iluzji. Wydaje mi się, że autor
Testamentu Theodora Sixta chce swój teatr tworzyć  w owej przestrzeni
pomiędzy prawdą twardych faktów a ulotnością poetyckich sublimacji.
Jest  na  tyle trzeźwym obserwatorem rzeczywistości,  żeby nie stracić
z nią kontaktu i poszybować bezpowrotnie w chmury, a z drugiej stro-
ny na tyle wrażliwym poetą, żeby móc się oderwać od ziemi i zobaczyć
to i owo z lotu ptaka. A przy tym wszystkim jest niesłychanie wyczulo-
ny na fałsz łatwego poetyzowania, fantazjotwórstwa opartego na wy-
próbowanych „chwytach”. Posłuchajmy:

REŻYSER Niech pani patrzy na ten dym. Wskazuje dym z papierosa. Czy
on się pani nie układa w jakieś kształty... Jakby tak podłożyć muzykę...
pani patrzy... jakby tak podłożyć muzykę pod ten dym... Tańczą pano-
wie, tańczą panie na moście  w Awignon... I mamy spektakl, nie?
ASYSTENTKA Nie! Nie układa mi się. W żadne kształty.

Reportażysta nie daje się nabrać na teatralną nastrojowość, ale po-
eta potrafi ścisnąć za gardło. Drugą swoją sztukę buduje inaczej, nie na
zasadzie ciągłej  zmienności nastrojów, ale powolnego przejścia przez
całą  skalę  emocjonalną;  od rozbawienia,  manifestowanego  przez wi-
dzów raz po raz wybuchami śmiechu, aż do takiego stężenia poczucia
grozy, które dosłownie sparaliżowało widownię. W programie przed-
stawienia autor tak pisze o genezie swojej sztuki:

Żyd powstał po warsztatach teatralnych zorganizowanych przez Ta-
deusza Słobodzianka i jego Laboratorium Dramatu w Nasutowie w 2007
roku. Słobodzianek spotkał ze sobą grupę dramaturgów, reżyserów te-
atralnych, aktorów oraz m. in. historyków i socjologów (wśród nich był
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Jan Tomasz Gross, Paweł Śpiewak, Dariusz Libionka, Leonard Neuger,
Anna Bikont). Podczas warsztatów reżyserka, Ewelina Pietrowiak zre-
alizowała etiudę, która stała się później inspiracją i zalążkiem Żyda.

W czasie spotkania z widzami po spektaklu (21. lutego 2008 r.) Pa-
łyga ową etiudę określił jako skecz. To pojęcie gatunkowe jest istotne.
Autor zaczyna od skeczu wprowadzającego tonację farsową. Arcytraf-
nie, bo przecież żyjemy w farsie; bez przerwy chichoczemy, albo awan-
turujemy się – też zresztą na sposób farsowy (Ile to lat minęło od czasu,
gdy Gombrowicz  napisał  w  Dzienniku:  „chichot  toczy się  przez  na-
ród...”). Otóż nasza codzienna farsa została tu skondensowana i dopro-
wadzona do paroksyzmu. Wydaje się, że w życiu zbiorowym Polaków
nic już nie jest na serio, a postępująca infantylizacja owego życia wręcz
narzuciła autorowi pomysł, żeby wszystkie farsowe figury uczynić na-
uczycielami, w której to roli tak chętnie występują choćby nasi demo-
kratycznie  wybrani  przedstawiciele,  wykrzykujący  ze  szczególnym
upodobaniem: „Proszę mnie nie pouczać!”, albo „Proszę mi nie przery-
wać!”. Jesteśmy więc w szkole – jak w pierwszej części Ferdydurke. 

Pamiętamy, czego uczyła szkoła z Ferdydurke; po pierwsze, że Sło-
wacki  wielkim poetą  był,  a  po drugie...  antysemityzmu.  Zanim ktoś
z polonistów, oburzony do głębi, zaprotestuje, przypomnę, jak Bladacz-
ka zatkał  sobie uszy,  nie chcąc ulec pokusie, kiedy „trzech uczniów,
najbardziej spoufalonych i wymownych, zbliżyło się do katedry i za-
częło opowiadać zabawną historię o Żydach i ptaszkach”. Trudno prze-
cenić  wagę przytoczonego cytatu, gdyż uświadamia on czytelnikowi,
że antysemityzm był w dwudziestoleciu międzywojennym tym, czym
skorupki nasiąkały za młodu. A nasiąkały nie tylko w szkole, ale i w
kościele, i w domu, czytając wiele gazet czy broszur... Nie mówiąc już
o tym, że w domu także często mocno trąciły stare skorupki. 

Ale  przecież  współczesna  szkoła  już  nie  uczy  antysemityzmu!
A Kościół uznał go nawet za grzech. To prawda, a jednak w tym kraju
ciągle trąci... Ciągle ktoś mnie trąca łokciem i, wskazując kogoś charak-
terystycznym ruchem głowy, mówi konfidencjonalnie: Żyd. 

Znów mi  się  wyrwało  wyrażenie  „ten  kraj”,  a  przecież  to  nasz
wspólny polski  dom, ojczysty  dom; i  już  wielokrotnie  otwieraliśmy
okna na oścież, przewietrzaliśmy go, więc dlaczego ciągle trąci? Czyż-
by ciągle młode skorupki nasiąkały zapachem starych? A może ten za-
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pach wydobywa się wprost z ziemi ojczystej; może „antysemityzm to
część naszej kultury” – jak niedawno powiedział Krzysztof Wodiczko
w rozmowie z Katarzyną Bielas i Dorotą Jarecką (Romantycy umierali na
zawał, „Gazeta Wyborcza. Duży Format” z 25.02.2008.).

Ostatnio przeprowadziliśmy bardzo gruntowne wietrzenie w związ-
ku z książką Jana Tomasza Grossa; wyglądało to jak zwykle – jedni usi-
łowali otwierać  okna jak najszerzej, a inni tym szczelniej je zamykali.
W efekcie dalej trąci. Mam wrażenie, że nawet mocniej. 

Żyd Artura Pałygi jest jeszcze jedną próbą otwarcia okna. W swojej
warstwie  reportażowej  (po wstępnej  etiudzie-skeczu następuje jakby
część  publicystyczna)  sztuka  przypomina  niektóre  fakty,  świadków
i ofiary zbrodni, znane z książki Grossa. Postawione przed oczami wi-
dza,  mówiące żywym głosem aktorów, działają  mocniej  – odzyskują
swoje  ludzkie  postacie,  indywidualne  rysy twarzy.  Zaczyna  działać
magia teatru. I poezja. 

Jak to się dzieje? Przyjrzyjmy się uważniej, zaczynając, oczywiście,
od  farsy.  Osoby:  Dyrektor,  Polonistka,  Wuefista,  Anglistka,  Ksiądz
Krzysiek. Oto Wuefista, „etatowy” szkolny dowcipniś, sypiący jak z rę-
kawa sentencjami w rodzaju: „Sprężmy się, sprężmy! – rzekł staruszek
do paluszka”; „Gość w dom, żona w ciąży, jak to mówią”, albo nicujący
sentencje z kuchennych makatek: „Gdzie kucharek sześć, tam cycków
dwanaście”. Z pewnością jest to bliski krewny Mrożkowych chamów,
może nawet syn równie „sentencjonalnego” Edka z  Tanga (z którym,
jak wiadomo, Ala zdradziła Artura)...  nie,  to już  raczej wnuk. Ale to
właśnie on, prymitywny mięśniak, któremu się wszystko kojarzy zaw-
sze z tym samym, upomni się o prawdę i narzuci farsie ton serio, nisz-
cząc ją tym samym. Jego krzyk:  „Co tu się,  do kurwy nędzy, działo
z tymi Żydami?! Co wyście, kurwa, zrobili?!” rozedrze kokon kultural-
nej (i politycznej) poprawności, uwity z „elokwentnych słówek”. 

To niewątpliwie najsympatyczniejsza z postaci sztuki i – co waż-
niejsze – najuczciwsza. On jeden ma odwagę powtórzyć antysemickie
brednie, które codziennie sączą się do naszych uszu, a których głupota
nie neutralizuje, niestety, toksyczności. I ma odwagę przyznać się,  że
został przez nienawistną brednię zainfekowany. Zanim rozległ się jego
krzyk, którego wulgarność maskuje tylko gniew i poczucie bezsilności,
usłyszeliśmy dłuższą wypowiedź, wymagającą bardzo wnikliwej uwagi:
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WUEFISTA Czytam gazety, oglądam telewizję, słucham radia, tak? Słu-
cham, co ludzie mówią, tak? Ja się boję szprotki otworzyć,  że mi tam
Żyd wyskoczy. Niby mieliśmy te krematoria, a rozpleniło się to znowu,
jak psie gówno. No jak to, żeby w tylumilionowym kraju tylu Żydów
siedziało w rządzie. Pan rozumie, o czym ja mówię?

Proponuję  zacząć  analizę  tej  szokującej  kwestii  od  niepozornego
słówka TO. Od niego wszystko się zaczęło i może znów zacząć; od re-
ifikacji, uprzedmiotowienia innego człowieka, z którym zawsze – zda-
niem twórców filozofii dialogu, zwanej także filozofią spotkania – po-
winniśmy  tworzyć  relację  JA-TY.  Jak  łatwo  można  zdegradować
drugiego człowieka, wręcz zakwestionować jego człowieczeństwo; zo-
baczyć w nim szkodnika, insekta. Takie spojrzenie równocześnie auto-
matycznie pozbawia go indywidualności – wiadomo: szkodniki, insek-
ty  zawsze  tworzą  rojowisko;  mnoży  się  TO,  pleni  i  zagraża  nam,
ludziom.  Tu  dochodzimy  do  najbardziej  drażliwego  stwierdzenia:
„mieliśmy te krematoria”. Czy autor nie posunął się za daleko, wkłada-
jąc takie słowa w usta Wuefisty? Nie. Odsłonił po prostu pewien me-
chanizm myślowy, który uruchamia postawa antysemicka. Jeśli Żydzi
są  robactwem, to  my,  ludzie musimy być  solidarni  w tępieniu ich,
choćbyśmy sami akurat również walczyli między sobą na śmierć i ży-
cie.  Co innego wojna, nawet najbrutalniejsza i  najokrutniejsza walka,
a co innego dezynsekcja. Takie są ostateczne logiczne konsekwencje an-
tysemityzmu. 

Oczywiście, są różne odmiany antysemityzmu,  czy – powiedzmy
inaczej – różne stadia tej choroby. Polski międzywojenny antysemityzm
może zadowoliłby się wywiezieniem Żydów na Madagaskar albo zapę-
dzeniem ich do zwykłych obozów pracy. Już zapomnieliśmy taki wier-
szyk: „Przyszedł Śmigły Rydz, nie nauczył nic, przyszedł Hitler złoty,
nauczył roboty”. Wuefista po swojemu go poprawia: „Hitler złoty nie
skończył  roboty!”.  Tak,  tak, nie doceniamy wierszyków, dziecinnych
wyliczanek, które zapisują się w pamięci na całe życie i są tak trudne
do usunięcia, jak inskrypcje wyryte w kamieniu. Jeszcze raz sięgnę do
Gombrowicza,  który  w  opowiadaniu  Pamiętnik  Stefana  Czarnieckiego
uwiecznił taką wyliczankę: „Raz, dwa, trzy, wszystkie Żydy psy, a Po-
lacy złote ptacy, a wychodzisz ty”. Jeśli już człowieka zdegraduje się
i nazwie psem, to logiczną konsekwencją i dalszym etapem degradacji
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będzie porównanie go do psich odchodów. Dzieci są mistrzami takiej
eskalacji. 

O ile Wuefista całkowicie ignoruje poprawność  polityczną,  o tyle
Dyrektor rygorystyczne jej przestrzeganie uczynił swoją życiową dewi-
zą. Ma, co prawda, pewne problemy językowe, jak wielu przedstawi-
cieli dawnej partyjnej nomenklatury; mylą mu się np. słowa podobne
brzmieniowo, lecz nader odległe znaczeniowo, ale on w ogóle zdaje się
za bardzo nie  przejmować  niuansami znaczeniowymi słów, bo i  tak
(znów jak Edek z Tanga) swoje wie. Utrzymał się przecież na stanowis-
ku przez czterdzieści lat,  a więc przetrwał  niejedną  burzę  dziejową.
Jednej z nich, tej z 1968 r., zawdzięcza początek swej kariery. Zresztą co
to za kariera? Po prostu jako bardzo młody człowiek tuż po studiach
(o ile je w ogóle zdążył ukończyć) został dyrektorem i trwał jak skała,
opierając się kolejnym burzom. Jeśli ktoś  miałby ochotę zapytać, jaka
skała byłaby to w stanie wytrzymać, odpowiem: gumowa – a w każ-
dym razie bardzo elastyczna. Z Wuefistą łączy go jedno: też lubi sen-
tencje  –  choć  zupełnie  inne.  Niektóre  zadziwiają  w jego ustach,  np.
„Czas ucieka, wieczność czeka!”, ale czy powinniśmy się dziwić? Dy-
rektor, piastujący od czterdziestu lat to stanowisko, dopiero od niedaw-
na ma księdza w szkole. Przedtem sam go musiał zastępować. Partia,
do której przecież musiał należeć, była jak Kościół – nauczała, była ży-
ciowym przewodnikiem, rozgrzeszała albo potępiała. A przede wszyst-
kim uczyła ważyć słowa.

Akurat pod tym względem sytuacja się diametralnie zmieniła i Dy-
rektor  jest  dziś  gorącym obrońcą  wolności  słowa.  W tej  kwestii  jest
maksymalistą.  Szczególnie pryncypialnie  domaga się  wolności słowa
niosącego antysemicką brednię. Kiedy Polonistka chce przerwać słowo-
tok Wuefisty, powtarzającego „co ludzie mówią”, Dyrektor, jak to się
kiedyś mówiło na zebraniach partyjnych, zajmuje stanowisko pryncy-
pialne: „Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy za wolnością słowa, mam
nadzieję. Czy tak?” 

I tu następuje moment, w którym jeden jedyny raz równie stanow-
czo wypowiada się Ksiądz Krzysiek, zwracając się do Wuefisty: „Woj-
tuś! Jedna sprawa. Naucz się, że pewnych rzeczy nigdy nie wolno po-
wiedzieć! Nigdy, rozumiesz? Nigdy.” 

Ksiądz Krzysiek jest również, jak wszyscy w tej sztuce, figurą farso-
wą. I jak wszystkim innym autor daje szansę pokazania przez chwilę
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poważnej  ludzkiej  twarzy,  twarzy  człowieka  myślącego  i  czującego.
Nawet Dyrektorowi nie odmawia tej szansy. Sądzę, że nie odmówiłby
jej także nikomu z nas, widzów. 

Ksiądz Krzysiek... Ilu już takich widziałem? To postać zgoła mode-
lowa.  Młody,  potrafi  opowiedzieć  dowcip,  zaśpiewać,  akompaniując
sobie na gitarze, a co najważniejsze, patrzy na słabości ludzkie z wyro-
zumiałością.  Ta wyrozumiałość  nie  jest  zupełnie  bezinteresowna,  bo
jakby liczyła na wzajemność  –  rozumiecie:  sam jestem tylko człowie-
kiem... Słowem ludzki ksiądz, chociaż trochę plastikowy. Posłuchajmy
go, jeszcze zauważając, że też lubi sentencje: „Ludzie są różni. Kwadra-
towi i podłużni, jak to mówią. I nie ma co się obrażać na rzeczywistość,
tylko trzeba myśleć realnie”. No właśnie, ksiądz-realista, a nie jakiś tam
nieżyciowy idealista albo (nie daj Boże!) mistyk. Oczytany umiarkowa-
nie, w dodatku czasem się kompromituje, cytując niedokładnie: „Z lek-
tur ostatnio czytałem Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko wychodzą”. Ale czymże jest taka mała niedokładność w porów-
naniu z  „odsyłaczem”,  jakim  opatrzył  pewien  ksiądz cytat,  którym
ozdobił swoją homilię. Było to prawie pół wieku temu, ale zapamięta-
łem  słowo  w  słowo:  „jak  napisał  znany  filozof  grecki  Arystofanes
w dziele pod tytułem Uczta Platona”.

Co do ks. Twardowskiego, trudno nie pomyśleć o tym, jak straszli-
wie  zbanalizowaliśmy jego  napomnienie.  Bo czy jest  jeszcze  szkoła,
w której ów cytat nie został  umieszczony w gazetce ściennej albo po
prostu na ścianie? To specjalność naszej szkoły: rozmienianie wielkiej
literatury na frazesy. A powinna podjąć nie lada zadanie: demaskowa-
nie wielkiego kłamstwa wielkiej literatury.

To Dyrektorowi wyrwały się słowa (a przecież wie, co mówi; tkwi
w szkole od przeszło czterdziestu lat): „Obłuda, hipokryzja. To jest to,
czego  nas uczy wielka  literatura!”.  Już  sobie  wyobrażam temat  roz-
prawki w gimnazjum: „Rozwiń powyższy cytat ze sztuki Artura Pałygi
Żyd”. Za bardzo wybiegam w przyszłość, a tam się kryją raczej nasze
strachy niż nadzieje. 

Można i tak czytać omawianą sztukę: jako rejestr tematów naszych
ostatnich dyskusji, a nawet jako słownik, którym się w nich posługuje-
my.  Autor-reportażysta  skrupulatnie  rejestruje  przedmioty  naszych
sporów; poeta pokazuje nam je z oddalenia – zmalałe i często nieistot-
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ne. Mówimy, że w tych sporach chodzi o pamięć, o ożywianie pamięci
(Janusz  Legoń  w  programie  przedstawienia  zatytułował  swój  esej
Ożyw(i)anie pamięci). Rzecz jasna, chodzi o pamięć zbiorową, którą rów-
nież kształtuje głównie szkoła.

„W przyszłym miesiącu całą szkołą jedziemy do Auschwitz!” – za-
powiada Dyrektor. A więc kolejna wycieczka do muzeum. Może, za-
szczuwając w roku 1968 swoją poprzedniczkę na tym stanowisku, czy-
tał  opowiadanie  Tadeusza  Różewicza  Wycieczka  do  muzeum,  które
akurat się ukazało w księgarniach. Można tam znaleźć bardzo ciekawe
opowieści przewodnika wycieczek o sadystycznych zbrodniach obozo-
wych oprawców. Przewodnik naprawdę się starał, ale już w swoich ko-
mentarzach wpadał w szkolne moralizatorskie frazesy, mówiąc np.: 

– Widzicie, szanowni państwo (...) tu jest szubienica zbiorowa, gdzie
wieszano na raz dziesięciu więźniów, pewnego razu wieszano tu mło-
dego człowieka, który urwał  się  ze sznura, jednak wieszano go drugi
raz i znów się urwał, lecz go powieszono mimo że, jak wiadomo, istnieje
prawo szanowane przez wszystkie narody, iż urwanemu z szubienicy
daruje się życie, to jednak hitlerowcy powiesili tego mężczyznę po raz
trzeci, wbrew prawom ludzkości, gdyż trzeba znać podstępność Krzy-
żaków,  co  tak  pięknie opisał  Sienkiewicz w  Krzyżakach i  Kraszewski
w Starej baśni, a teraz przejdziemy dalej... 

W miarę  upływu kolejnych dziesięcioleci coraz trudniej  było za-
pewne utrzymać  uwagę  uczestników wycieczek,  oczekujących atrak-
cyjnego przekazu multimedialnego.  Oto  współczesna  relacja  z takiej
wycieczki:

ANGLISTKA No ja przepraszam, mnie do Auschwitz nigdy nie ciągnęło.
KSIĄDZ KRZYSIEK A wypada, żeby ciągnęło! Wypada!
ANGLISTKA Chociaż  znam takich, co się tym emocjonują. Bo tam się
wszystko tak skoncentrowało. Tyle uczuć,  tyle silnych, najsilniejszych
na świecie emocji. Ale z bliska to tak nie wygląda i ja się nie dziwię wca-
le, że ludzie są rozczarowani. W sumie jazda była niezła, no bo chodzę
między tymi barakami, mój były chłopak z kamerą czeka, a ja słucham,
co ludzie mówią. A mówią na przykład: „Można by to lepiej zrobić! Bra-
kuje nastroju!” albo mówią: „Mogliby puszczać jakieś jęki, krzyki eses-
manów, psy.”  A potem robią  sobie zdjęcia pod szubienicami.  Chyba
każdy ma oczekiwania, że jak już jedzie do Auschwitz, to musi to być
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wydarzenie w jego osobistym życiu, co nie? Że wyjdzie odmieniony, że
będzie żył chwilą, chwytał dzień itepe.
POLONISTKA Co za bzdury!
DYREKTOR Pani się zastanawia, co pani mówi w ogóle?
ANGLISTKA Nie, no oni wchodzą do krematorium i mówią:  „To ma
być krematorium?! Takie małe?! To tu zabili ten milion Żydów? A te Ży-
dówki to mówią, że chowały pierścionki w żołądkach i że je trzeba roz-
pruwać, było tak, czy nie?”

Jednak nie tyle o pamięć faktów tutaj chodzi, o wiedzę historyczną,
co o pamięć (wiem, że zabrzmi to nieznośnie sentymentalnie) serca –
a tę może ożywić  przede wszystkim (a może wyłącznie) poezja. I za-
kończenie sztuki Artura Pałygi wznosi się na wyżyny poezji, chwyta za
gardło, wręcz paraliżuje. W finałowej scenie spowiedzi Dyrektora farso-
we figury sięgają po tonację patetyczną – a ten patos brzmi przejmująco
czysto. Autor nie zawahał się zbudować finał na bardzo ryzykownym,
bo narażającym na zarzut bluźnierstwa, odniesieniu do Eucharystii. 

Dyrektor opowiada swój dręczący, uparcie powracający sen, w któ-
rym pojawia się „taki Julek”, syn poprzedniej dyrektorki szkoły (tak,
właśnie tej, którą zaszczuł), i gdzieś go prowadzi. Po przyjściu na miejsce
zaczynają kopać, jak w przywołanym również przez Pałygę na wspo-
mnianym spotkaniu po spektaklu filmie dokumentalnym Marcela Ło-
zińskiego Miejsce urodzenia, opowiadającym o poszukiwaniu na począt-
ku lat 90. przez Henryka Grynberga szczątków ojca, zamordowanego
nie przez hitlerowców, a przez sąsiadów-Polaków. Potem pada dobrze
znane pytanie, powtórzone jak echo przez Księdza:

DYREKTOR „Po coś mnie tu przyprowadził?”
KSIĄDZ KRZYSIEK Po coś mnie tu przyprowadził?
DYREKTOR „Żebyś wiedział, że wszystko to – tu zatoczył krąg ramie-
niem – rośnie na nas, na naszych trupach. Nas jecie. Nas pijecie.”
KSIĄDZ KRZYSIEK Jem Twoje ciało, piję Twoją krew. I boję się, że Cię
nie poznam, jak przyjdziesz, tańczący, z rozwianymi pejsami,  i że Ty
mnie nie poznasz, w tym miejscu, w tym stroju.
DYREKTOR „Ta ziemia się kiedyś poruszy. I to wszystko zacznie wy-
pływać, te stłuczone siekierami czaszki.”

I Dyrektor rozpłakał się we śnie. My może też płaczemy – we śnie.
Ale nie opłakaliśmy dotąd na jawie tych roztrzaskanych czaszek, tych
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piszczeli, sterczących jeszcze czasem z ziemi, tych prochów, które już
stały się samą ziemią. 

O tym myślałem po skończonym spektaklu – i chyba nie ja jeden, bo
wszyscy siedzieli w milczeniu, jak skamieniali. Cisza trwała dłużej niż
symboliczną minutę, zanim zapaliły się światła i rozbrzmiały oklaski. 

Stanisław Gębala

The birth of a playwright 

Artur Pałyga,  who has been combining his  poetic  work with reportage
works,  debuted  in  2006  as  a  playwright,  as  an author  of  the  play  entitled
Theodor Sixt’s last will (Testament Theodora Sixta), which received an award in the
contest for the play about Bielsko-Biała. Early this  year his next play  A Jew
(Żyd) was performed. Both plays interestingly combine factual stratum and po-
etic aura, although dramaturgically both plays are significantly different. Testa-
ment Theodora Sixta makes use of a “play in a play” form, and it is based on the
constant oscillation of emotions, creating and relieving tensions. In contrast to
that,  Żyd, which starts with the farce tone gradually leads the audience to the
opposite pole of the emotional scale. This model of drama is certainly a more
difficult proof of dramaturgical skills.
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Środkowoeuropejskie tęsknoty
O powrocie Czesława Miłosza

„Jak bardzo trzeba cenić prowincję i dom,
i daty, i ślad minionych ludzi”

Cz. Miłosz, Mój dziadek Zygmunt Kunat, z tomu To

Mieszkaniec naszej części Europy, aby określić siebie, często odwo-
łuje się do wody. Andrzej Stasiuk pytając, co znaczy być „środkowym
Europejczykiem”, stwierdza: 

Żyć  miedzy Wschodem, który nigdy nie istniał, a Zachodem, który
istniał zanadto. Oto co znaczy żyć «w środku», gdy ten środek jest tak
naprawdę jedynym realnym lądem. Tyle tylko że ten ląd nie jest stały.
Przypomina  raczej  wyspę,  może  nawet  wyspę  pływającą.  Ba,  może
wręcz okręt poddany prądom i wiatrom East-West i odwrotnie1. 

To obrazuje,  jak bardzo w naszą  samoświadomość  i  odczuwanie
miejsca, w którym żyjemy, wpisane jest doświadczenie wody.

1 J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wo-
łowiec 2000, s. 136.
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Tak też pragnę spojrzeć na drogę twórczą Czesława Miłosza i przed-
stawić ją, odwołując się do trzech akwatycznych toposów – rzeki, jezio-
ra i oceanu. To nad Zatoką San Francisco (w 1960 roku)2, gdzie znalazł
się już jako dojrzały człowiek i poeta, rozpoczyna swoją drogę powro-
tu. Spogląda na ocean i pyta siebie „Kim byłem? Kim jestem teraz, po
latach, tutaj na Niedźwiedzim Szczycie, w mojej pracowni nad Pacyfi-
kiem”3. Miłosz wydobywa z pamięci, odpamiętuje ludzi, wydarzenia,
miejsca. Podobnie jak Brodski, jego przyjaciel, który w Znaku wodnym
pisał,  że woda jest lustrem czasu, Miłosz przygląda się,  jak z oceanu
wyłaniają  się  „coraz  to  nowe porcje  poczęstunku,  nowe napełnienia
kubka czasu”4. Wśród odpamiętywanych przez poetę osób można do-
strzec i jego samego jako: chłopca urodzonego „w samym sercu Litwy”
nad brzegiem Niewiaży; ucznia i studenta w mieście nad Wilenką; mło-
dzieńca spędzającego wakacje w rodzinnym dworze w Krasnogrudzie
nad jeziorem Hołny, czy wreszcie mędrca nad Zatoką.

Gdyby próbować odmalować mapę życiowej wędrówki Miłosza, to
okazałoby się, że jego droga biegła wyraźnie śladem wody – rzeki, je-
ziora i oceanu. On sam w Rodzinnej Europie opisuje miejsce swego uro-
dzenia tymi słowami: „Rzeka Niemen, niedaleko swego ujścia do mo-
rza  Bałtyckiego,  przyjmuje  kilka  małych  dopływów  z  północy,  ze
środka półwyspu. Nad jednym z nich, Niewiażą, przypadło mi rozpo-
cząć wszystkie przygody”5.

Urodzony 30 czerwca 1911 w Szetejniach w powiecie kiejdańskim,
syn Weroniki i Aleksandra Miłoszów wspomina: „kiedy byłem mały,
byłem bardzo szczęśliwy w domu moich dziadków nad Niewiażą; zu-
pełnie  samotny i  absolutnie  szczęśliwy.  Tam było  mi  znakomicie”6.

2 Czesław Miłosz przenosi się na stałe do USA, gdzie na Uniwersytecie Kalifornij -
skim w Berkeley otrzymuje stanowisko wykładowcy na Wydziale Literatury i Języków
Słowiańskich.

3 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 1994, s. 21.
4 J. Brodski pisze „Sądzę po prostu, że woda jest obrazem czasu, i w każdy wieczór

sylwestrowy, na odrobinę pogańskim sposób, staram się znaleźć w pobliżu wody, naj-
chętniej nad morzem lub oceanem, gdzie obserwuję wyłanianie się z niego coraz to no-
wych porcji poczęstunku, nowych napełnień kubka czasu”. Por. J. Brodski, Znak wodny,
Kraków 1993, s. 36.

5 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Kraków 2001, s. 25.
6 A. Fiut, Rozmowy z Czesławem Miłoszem, Kraków 1981, s. 77.
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Tam, czyli jak wspomina w rozmowie z Aleksandrem Fiutem7, w pięk-
nej dolinie, gdzie dwory i parki schodziły tarasami do rzeki. „Wchodzi-
łem w oszałamiającą  zieleń,  chóry ptaków, w sady uginające  się  od
owoców,  w czarodziejstwo rodzinnej  rzeki,  tak  niepodobnej  do  nie
ograniczonych niczym, posępnych rzek wschodniej równiny”8. Rzeka
kojarzy się więc poecie ze szczęściem i radością. Dzieciństwem spełnio-
nym, pełnym przygód, samotnych wędrówek, zachwytów w zetknię-
ciu z naturą. Już wtedy chętnie przypatruje się rzekom, porównuje ich
bieg, śledzi ujścia. Pomiędzy nimi zawiera się jego kraina szczęśliwości.
Po latach stwierdzi: „Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynen-
tach / zawsze twarzą byłem zwrócony do Rzeki”9.

Z jej nurtem wstępuje w dojrzałość.  W dziecięcej ciekawości tkwi
źródło  dalszych  jego  zainteresowań  postacią  i  naturą  wód,  które
uwieńczyła praca maturalna. Analiza wiersza Do młodych Asnyka stała
się pretekstem do rozważań o Heraklitejskiej „rzece czasu”.

Według legendy przekazanej w Życiorysach filozofów przez Diogne-
sa Laertiusa, Heraklit opłakiwał ludzki los i nieubłagany bieg historii.
Podobnie Miłosz w wierszu Heraklit10 kreśli sylwetkę filozofa litującego
się i samego godnego litości, który siedzi w górskiej pustelni, spogląda
na morze i płacze nad biednymi ludźmi uwikłanymi w płynność.

Miłosz tłumaczy swoje młodzieńcze zainteresowanie „rzeką czasu”
poprzez porównanie do oceanu: „W szumie oceanu jest zawsze smak
nicości.  Lepiej  jest próbować  chwytać  mały czas ludzki”11.  Podróżny
świata – jak nazwała go Ewa Czarnecka – wyznaje, że „w każdym razie
morze występuje zawsze jako żywioł, jako chaos,  primordial chaos, ele-
ment zasadniczo wrogi człowiekowi, bo bezgraniczny i  bezkształtny.
Przeciwstawiony jest  temu człowiek jako kształt,  myśl,  rozum”12. To
poniekąd wyjaśnia, dlaczego stojąc nad zatoką, w obliczu bezkresu, po-
eta decyduje się na zwrot i wstępuje na drogę powrotu do ludzi, poszu-
kuje siebie sprzed lat. Pomagają mu w tym dawni mistrzowie. Jak choć-

7 A. Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków 1988, s. 165.
8 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, s. 59.
9 Cz. Miłosz, W Szetejnach, [w:] Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 75.
10 Cz. Miłosz, Heraklit, [w:] Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kraków 1980 s. 22.
11 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa..., s. 53.
12 Renata Gorczyńska (Ewa Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miło-

szem. Komentarze, Kraków 1992, s. 173.
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by Heraklit, fascynację którym relacjonuje Ewie Czarneckiej13. Zaczerp-
niętą od niego kategorią płynności posługuje się przy porównaniu Eu-
ropy i Ameryki – pierwszą widzi jako miejsce doświadczane przez
historię, druga zaś żyje poza historią. Warto w tym kontekście wspom-
nieć,  że poeta dotąd skrupulatnie odnotowujący pod wierszami czas
i miejsce ich powstania, rezygnuje z tego, przyznając: „widocznie od-
kąd mieszkam w Berkeley, czas stanął”14. Wtedy też ów Środkowoeu-
ropejczyk  z  bagażem  historii,  mieszkający  poza  czasem,  spogląda
w ocean i rozpoczyna powrotną podróż do miejsc i ludzi. Do siebie. To,
gdzie jest, nie ma dla niego znaczenia. Widzi je bowiem tylko w możli-
wości powracania. Tworzenie daje taką sposobność. Wiersz odpamię-
tuje to, co zadawało się być skazane na niepamięć. Postacie z przeszłoś-
ci odzyskują  kształty,  ożywają.  Wypływająca spod pióra poety rzeka
„toczy swój nurt jak dawniej pod kościołem Świętego Jakuba, jestem
tam razem z moją głupotą (...)”15.

W przeciwieństwie do bezkresnego oceanu, nad którym położona
jest pracownia Miłosza, rzeka daje się przekroczyć, z jednego brzegu
widać drugi – to woda na miarę człowieka. W wierszu Gdzie wschodzi
słońce i kędy zapada poeta pyta „Kiedyż nastanie ten brzeg, z którego wi-
dzieć będziemy jak stało się i dlaczego?”16. Zrozumienie jest zatem ce-
lem wędrówki, nadaje jej kierunek i sens. Spoglądając w lustro czasu,
poeta rozpoznaje chłopca bawiącego się nad brzegiem Niewiaży, mło-
dzieńca pobierającego nauki nad Wilenką i studenta na wakacjach nad
Hołnami w Krasnogrudzie.

Jezioro to nieco inny krąg doświadczeń  poety.  Młodzik nad jego
taflą – jak sam Miłosz przyznaje17 – przeżywa zawody miłosne, żale ob-
lanych egzaminów, intrygi i zawiści. O ile rzeka dawała mu poczucie
szczęścia, o tyle nad jeziorem czuje się „nieszczęśliwy i okropnie nie-
śmiały, i okropnie udręczony”18.

13 Tamże, s. 43
14 Tamże, s. 157.
15 Cz. Miłosz, Capri, [w:] Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 13.
16 Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. I Posłuchanie, Kraków 1980, s. 94.
17 Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990, s. 181.
18 A. Fiut,  Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy prowadził Aleksander Fiut,

Kraków 1988, s. 172.
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Nad  jeziorem Hołny bowiem, w majątku należącym do rodziny
matki, Weroniki z Kunatów, gdzie przed wojną ciotki Gabriela i Janina
prowadziły pensjonat19, musi zmierzyć się z porażką i poczuciem nie-
przystawalności.  Zupełnie  inaczej  niż  pozostali  letnicy,  uczeń  wileń-
skiego Gimnazjum im. Zygmunta Augusta, a później student prawa na
tamtejszym uniwersytecie20, nie czuł się dobrze na salonach. Towarzy-
skie konwenanse wprawiały młodzieńca z prowincji w zakłopotanie.
Warszawscy inteligenci chętnie spędzali urlop w Krasnogrudzie. Bywał
tam miedzy innymi Mieczysław Kotarbiński – malarz, grafik i dekora-
tor wnętrz, od 1932 do wybuchu wojny profesor warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych – który poznanego latem debiutanta21 wspierał w stara-
niach o otrzymanie rocznego stypendium z Funduszu Kultury Narodo-
wej. Umożliwiło ono Miłoszowi pobyt w Paryżu w 1935 roku. Ukryta
między jeziorami Krasnogruda to dla poety silne emocje, często skraj-
ne: szansa zakosztowania świata, ale i myśl o rozstaniu się z życiem.
Z czego zwierzał się Aleksandrowi Fiutowi: 

(...) chciałem się zastrzelić. Robiłem rosyjski pojedynek, to znaczy wy-
kręcałem część  naboi z bębenka i  potem...  Takie różne rzeczy.  Jakieś
wielkie samotności, wielkie udręki22.

Jezioro  przywołuje  też  miłe  wspomnienia.  Działająca  w ramach
Akademickiego Klubu Włóczęgów (na Uniwersytecie im. Stefana Bato-

19 Przewodnik  Pojezierze Augustowsko-Suwalskie  z 1937 roku tak opisuje to miejsce.
„2,5 kilometra na wschód od jeziora Gaładuś w pięknej pagórkowatej okolicy nad jezio-
rem Hołny majątek Krasnogruda, dawniej Eysmontów, potem Kunatów, a obecnie p.p.
W. Lipskich. Dwór drewniany, od frontu ganek na kolumnach, od ogrodu – przybudów-
ka (alkierzyk) nadaje kształt litery L. Pochodzi z końca XVII w. Wewnątrz jadalnia o bel-
kowym suficie. Portrety rodzinne pędzla L. Janowskiej z lat 1910–1912. kolekcja książek
ze zbiorów St. Kunata (koniec XVII w.) oraz jego portret (sztych ryty w Paryżu 1832 r.)
kolekcja  sztychów  królów  polskich  (ze  zbiorów  Lessera),  sztych  kardynała  Lipskiego
(1690-1736), biskupa krakowskiego. W parku jesiony i lipy 33-letnie. We dworze pensjo-
nat na 20 osób”.

20 O pobycie Miłosza w Krasnogrudzi patrz: Z. Fałtynowicz,  Dla Miłosza Suwałki –
Krasnogruda,  Suwałki  2006, s. 5–8 oraz Z. Fałtynowicz,  Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz
i Suwalszczyzna, Gdańsk 2006, s. 81–90.

21 Czesław Miłosz debiutował w 1930 roku w czasopiśmie akademickim Alma Mater
Vilnensis, zeszyt 9, Wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Ba-
torego, Wilno 1930, wiersze: Podróż i Kompozycja.

22 A. Fiut, Czesława Miłosza autoportret przekorny..., dz. cyt., s. 174.
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rego), sekcja ZNAJ, której naczelnym hasłem było „zmarnowanej nie-
dzieli  ani jednej”, często organizowała wycieczki nad jeziora.  Miłosz
wspomina te młodzieńcze eskapady: „Rzucaliśmy się gromadą w wodę
i wypływaliśmy daleko na gładką taflę, na której mieszały się odbicia
obłoków; leżąc na wznak na wodzie patrzyliśmy w niebo i śpiewaliśmy
nieartykułowane pieśni zachwytu”23.

23 września 1989 roku „kalifornijski wędrowiec” po latach znów
stanął nad brzegiem jeziora Hołny, już jako profesor, uznany i nagro-
dzony poeta. I zdał sobie sprawę, że „W rozmyślaniu o życiu-podróży
dotkliwie dokucza niemożność odpowiedzi na pytanie o sedno i sens
własnej osoby”24. Jaki był zatem cel tej wędrówki? To jasne, odpowiada
poeta, tytułując tak zarazem jeden z wierszy.

Wznieść się dwa centymetry nad swoją głową
I móc powiedzieć komuś, kto rozpacza:
„Ja też tak samo płakałem nad sobą”25.

Pisząc te słowa, powraca do rozważań o Heraklicie, tak jakby wciąż
ponawiał swój egzamin dojrzałości. A może wraca, aby to nam wska-
zać drogę powrotu i wyznaczyć zadanie. Staje na brzegu jeziora, gdzie
jako młodzieniec składał pierwsze przyrzeczenia. Tym gestem, w mil-
czeniu oznacza, wróciłem, aby patrząc w lustro wody, rozliczyć się ze
swoich młodzieńczych obietnic, aby powiedzieć sobie, na ile w czasie
tej długiej wędrówki pozostałem wierny swoim ideałom26. Brodząc po
zarośniętych  ścieżkach  krainy  młodzieńczych  poszukiwań,  spotyka
Małgorzatę i Krzysztofa Czyżewskich. Przypadek, a może zrządzenie
losu sprawiło, że spotkali się powracający poeta i poszukujący artyści.
Dla twórców „Pogranicza” spotkanie z nim było decydujące, określiło
kierunek i sposób działania sejneńskiego ośrodka. Krzysztof Czyżew-
ski tak wspomina to zdarzenie: „Spotkałem Powracającego, który zwy-
ciężył Wygnanie i przybywał z księgą, w której ocalone są pamięć, wie-

23 Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, dz. cyt.,s. 18.
24 Cz. Miłosz, Po podróży, [w:] To, Kraków 2000, s. 17.
25 Cz. Miłosz, To jasne, [w:] To, dz. cyt., s. 47.
26 Por. wypowiedz poety  Wykład I, [w:] Z. Fałtynowicz,  Wieczorem wiatr...,  dz. cyt,

s. 164–165. „Jakże wam opowiedzieć? Do jakich odesłać  was kronik? Wyobraźcie sobie
młodzieńca, który idzie brzegiem jeziora (...) Spowiadam się wam, moja młoda klaso.”
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dza i wiara. Uzmysławiał, że oto i my znajdujmy się na łuku powrotu,
u progu nowego cyklu w dziejach, który powinniśmy starać się odczy-
tać i zgłębić”.

Zgodnie  z  wolą  ostatnich  spadkobierców  dworu  nad  Hołnami:
Czesława i  Andrzeja  Miłoszów oraz  Janiny i  Andrzeja  Jurewiczów,
dzieci Marii z Kunatów, siostry matki Noblisty, krasnogrudzkie grunty
i zabudowania przekazano w dzierżawę Fundacji „Pogranicze” w Sej-
nach.

Powrót Miłosza w rodzinne strony nie jest tylko sentymentalną wy-
prawą, ma głębsze znaczenie. Odnaleźć je można w wierszu Rzeki male-
ją  napisanym już  w 1963 roku w Berkeley.  Wyimaginowany powrót
stworzył  okazję  do  konfrontacji  z  młodzieńczymi  doświadczeniami
nad jeziorem i do stwierdzenia: „Co było indywidualne staje się odmia-
ną ogólnego wzoru (...)”. Można zatem powiedzieć, że nad Pacyfikiem
wiersze spisuje „bogacz, który wszystko zrozumiał” i „biedak, któremu
zabrano  dom27”,  jak  określa  to  Adam Zagajewski,  uważny czytelnik
Miłosza.

Po latach, gdy sytuacja sprzyja temu, aby przemierzyć ocean, No-
blista oznajmia „nic nie trwa, ale trwa wszystko, ogromna stałość”28.
Być może jest to sugestia, by jego powrót widzieć w szerszym wymia-
rze, nie jako zdarzenie, lecz drogę. Nie chodzi bowiem tylko o to, by
ponownie  stanąć  nad  brzegiem  Hołn.  Ten  moment  jest  nietrwały,
a więc bez znaczenia. Istota powrotu to całe tworzenie, ono ustanawia
trwanie. Najważniejsze, aby wyruszyć.  I  w tej decyzji  każdy kolejny
wybór zyskuje uzasadnienie. Nawet tak dramatyczny, jak zgoda na pi-
sanie w niezrozumiałym dla otoczenia języku. Lecz taka rezygnacja po-
zwala wstąpić na linię powrotu. Ona poprowadzi poetę na brzeg jezio-
ra Hołny, choć nie obędzie się bez wątpliwości, czy wybór naprawdę
był słuszny.

Ścieżka Miłosza łączy dwa światy. Na jednym, nad zatoką, stoi sa-
motny poeta-profesor. Na drugim – pogodny mędrzec wpatrzony w taf-
lę jeziora młodości. Pomiędzy nimi jest samotność, do której przyznaje
się we wprowadzeniu do tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Tym
bardziej warto jego słowa pamiętać: „Teraz kiedy moja poezja wraca do

27 A. Zagajewski, Czytając Miłosza, [w:] A. Zagajewski, Anteny, Kraków 2005, s. 14.
28 Cz. Miłosz, Do leszczyny, [w:] To, dz. cyt., s 9.
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Polski, nie czułbym się w porządku gdybym nie powiedział jak wiele
samotności zawdzięczam. Trudno ją przyjąć, ale raz przyjęta, wynagra-
dza”29. A także rozterki, czy trud i wybór zostaną wynagrodzone, cze-
mu dał wyraz w 1976 roku w wierszu Czarodziejska góra. Właśnie wtedy
powtarzał  uparcie jedną  z  niewielu zachowanych maksym Heraklita:
„Nawet śpiąc, pracujemy nad stawaniem się świata”. Profesor Miłosz,
konsekwentnie pisząc wiersze w nieznanym języku, wspierał się sło-
wami: „Tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość”.

Nie oznacza ona uporu, zaślepienia w przekonaniach i niewoli raz
przyjętych twierdzeń. Poeta pyta i pełen obaw poszukuje odpowiedzi:
„Spełniam,  do czego  zostałem w prowincji  wezwany,  /  Zaczynając,
choć nikt nie objaśnia na co zaczynam i po co”30.

Na zdjęciach dokumentujących powrót  Miłosza  do Krasnogrudy
twarz ma pogodną, zdaje się być człowiekiem spełnionym i zadowolo-
nym. Czy zatem młodzieniec, który rozpoczął swą twórczą wędrówkę
rozważaniami  nad  losem filozofa  z  Efezu,  zdołał  przekroczyć  brzeg
„heraklitejskiej rzeki”?

Sieroń-Galasek 

Central European yearning. On return of Czesław Miłosz

The author analyses the life and creation of Czesław Miłosz through the
perspective of three aquatic motifs frequent in his poetry: a river, a lake and an
ocean. She proofs how they seem to suit and describe each stage of the poet’s
life. A river was strongly connected with his childhood, while a lake signs the
youth as well as the forecast of his future life lived at the edge of the ocean. In-
deed, the Californian coast was both his home and a point where he set off for
a return. First the imaginary one and finally, while he was almost eighty, a real
return to the palaces of his youth: the Niewiaża river at Szetejnie – his birth-
place, and the banks of the Hołny lake at Krasnogruda, where he spent each
summer while a student. Thus Czesław Miłosz fulfilled his “line of return”.

29 Cz. Miłosz, Słowo od autora, [w:] Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Znak, Kraków
1980., s.5.

30 Tamże, s. 93.
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Małe 
O esencjonalnym bycie kresowych miasteczek 

na podstawie trylogii Piotra Szewca

W twórczości współczesnych powieściopisarzy m a ł e  staje się co-
raz ważniejsze. Ucieczka pisarzy przed wielkim miastem – masową,
uzależnioną i profaniczną przestrzenią życia; próby ocalenia arkadyj-
skich (przedwojennych) miasteczek przed ich eksterminacją, której do-
konuje czas i zła historia, tworzy nam nową falę literatury „małych oj-
czyzn”.   W ten nurt  można  już  oficjalnie  wpisać  i  twórczość  Piotra
Szewca1, gdzie zarówno proza jak i poezja cierpliwie drąży tematykę
pejzażu tego małego, rozkosznego, kresowego miasteczka, którym był
Zamość sprzed Zagłady z roku 1939. W jego trylogii, której poświęcam
niniejszy artykuł,  m a ł e  staje się  celem, do którego zmierza każdy –
poszukujący  w  ruinach  „dawnego”  własnej,  zagubionej  tożsamości
mieszkańca…

1 Twórczość Piotra Szewca obejmuje zarówno prozę, jak i poezję, choć w swojej pra-
cy artystycznej poezji poświęca on znacznie więcej uwagi, czego dowodem są  przepro-
wadzone z nim wywiady i opublikowane tomiki:  Świadectwo  (1983) i  Całkiem prywatnie
(2006).  Z kolei  dorobek prozatorski  Szewca obejmuje trylogię  powieściową,  której  po-
święcam niniejszy artykuł: Zagłada (1987), Zmierzchy i poranki (2000), Bociany nad powiatem
(2005) oraz esej poświęcony J. Stryjowskiemu pt. Syn Kapłana (2001). Jego trzy, następują-
ce po sobie powieści  zostały uznane za trylogię ze względu na znaczne podobieństwa
w konstrukcji świata przedstawionego, charakterystyki  powieściowych bohaterów oraz
niemal identyczny czas fabularny. Za swoją pierwszą  powieść (Zagłada) Szewc był dwa
razy nagradzany: w 1987 r. – nagrodą  literacką im. Stanisława Piętaka, a w 1990 r. – na-
grodą  literacką im.  St. Wyspiańskiego. Za powieść  Zmierzchy i poranki nominowano go
w 2001 r. do literackiej nagrody NIKE.
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I. Jakie jest „Małe”?

Na ścianie szynku Rosenzweiga zawieszony jest taki oto obrazek: 

Szynkowi i  klientom przygląda się  miasteczko z  domkami koloru
piasku, z zawieszonymi nad dachami słońcem, które najpewniej spra-
wuje nad nim opiekę: jest uśpione i zanurzone w przyjemnym cieple.
Nad miasteczkiem pośród białych obłoków, unoszą się ludzie o rozpo-
startych rękach. Jeszcze coś się unosi – co, nie wiemy – co jest kolorowe.
A unoszących się ludzi i kolorowe przedmioty spowijają języki ognia.
Wąską uliczką toczy się na rynek ognista kula (...). Obraz od lat tu wisi,
odkurzany wielokrotnie. Zdaje się, że nikt się mu dokładnie nie przyglą-
dał2. 

W drobiazgowym opisie pejzażu kontemplator obrazka odkrywa
dla czytelnika jego „obecność”, ale rozumianą już na wyższym pozio-
mie sensu tego słowa, jako Konieczności bycia i Znaczenia w świecie
przedstawionym.  To,  co  lekceważone  jest  przez gości lokalu Rosen-
zweiga, wydobyć powinno filologiczne badanie jego kompozycji, które
mogłoby wystarczyć niemal za całą analizę Szewcowego powiatu. Bo-
wiem obrazek zawiera w sobie ikoniczną  wartość,  zbliżoną  do tych,
które otrzymują przedmioty w poematach. Tak samo jak ważna jest dla
ontologii Soplicowa o b e c n o ś ć  tabakiery albo porcelanowego zasta-
wu, tak niezbędna jest dla zrozumienia istoty Zamościa miniatura wi-
sząca na ścianie szynku. Stąd też ujmowanie obrazka w obszarze aksjo-
logii  sakralnej  wymaga  od  nas  metody  zbliżonej  wręcz  do  pracy
egzegety, pochylonego nad jednym biblijnym fragmentem. 

Znamienne jest to, że obraz istnieje w strukturze świata przedsta-
wionego powieści w funkcji metatekstu. W bacznej obserwacji pejzażu
spełnia się więc wpisana w miniaturową formę przez autora  Zagłady
rola interpretacji zasadności bytu miasteczka i jego wydarzeń. Ta właś-
nie esencja literackiej rzeczywistości, jaką zawarł w sobie obrazek, po-
zwala na odkrywanie topiki arkadyjskiej, realizowanej nierównomier-
nie  we wszystkich trzech powieściach3.  W opisie  pejzażu udało  się

2 Z, s. 44 (w artykule używam skrótowego zapisu tytułów powieści Szewca, jak:  Z –
Zagłada, ZiP – Zmierzchy i poranki, BnP – Bociany nad powiatem).

3 Musimy jednak zaznaczyć,  że próby odczytywania toposu arkadii,  zainicjowane
przez wyżej  cytowany fragment utworu ograniczą  się do pojmowania jej  w sensie za-
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narratorowi zespolić dwa podstawowe elementy utopijnej warstwy try-
logii. Jeden składnik zwraca uwagę na deminutywny charakter każdej
arkadii,  bezpieczeństwo ukryte  w „małym”.  Drugi  uaktywnia  istotę
utopii jako „rozkosznej” topografii świata i „rozkosznego” braku świa-
domości jej mieszkańców.  

Do pierwszej  jakości kresowej  Atlantydy Szewc dociera,  stosując
zdrobnienia oraz nadając przestrzeni deminutywną postać. W wyraże-
niach nacechowanych emocjonalnie, jak:  „miasteczko”, „domki”, a w
Zmierzchach i porankach choćby w opisie malutkiego, kwadratowego po-
dwórka4 narrator kreuje topografię powiatu jako swego rodzaju „bez-
piecza”, świata widzianego w perspektywie mikrokosmicznej. Derywat
-czko dodawany do „miasta” zmienia atrybuty przestrzeni na bardziej
zamkniętą, ale przede wszystkim podkreśla jej wyraźną izolację od po-
tencjalnego makrośrodowiska oraz jej ontologiczną samoistność (samo-
wystarczalność?). Świat Zeldy Baum, Romana Mazura czy Lolka jest na
tyle jednorodny i gęsty w swej istocie, że jakakolwiek interwencja spo-
za granic powiatu jest nie tylko niepotrzebna, ale i niebezpieczna. Skąd
tu mowa o niebezpieczeństwie? Podstawową, immanentną cechą wszel-
kiej  utopii  jest  jej  organiczna  autarkia,  samowystarczalność  (wsob-
ność?). Dlatego też potrzeba referencji, kontaktu z „innym” stanowi za-
grożenie  dla  utopijności,  dekonstruuje  autonomię  biblijnego  raju,
tworzonego wyłącznie „według swego rodzaju”5. Odnosząc się w spo-
sób analogiczny do Szewcowej krainy, cechy wiecznej arkadii uzyskuje
literacki Zamość poprzez własny homogeniczny rozwój. Oznacza to, że
wektor  kierunku  ewolucji  miasteczka  skierowany jest  do wewnątrz.
Stąd bierze się ta specyficzna gęstość  i esencjonalność  Zamościa; jako
naturalny skutek braku potrzeby referencyjności, komunikacji z innym,
możliwym (niemożliwym?) światem. Z podobnym zamysłem, z jakim

mkniętej przestrzeni, miejsca. A ponieważ pojęcie arkadii u Szewca jest problemem bar-
dziej złożonym, nierozerwalnie łączące pojęcie arkadii z jej aksjologicznym przeciwień-
stwem – infernum, nasza analiza pierwszego motywu będzie się odbywała ze śladowym
uwzględnieniem drugiego. 

4 Zob. ZiP, s. 45. 
5 Podstawą  ontologii  Edenu jest jego organiczna jednorodność.  Jak podaje Księga

Genesis:  „I  zrodziła ziemia trawę,  ziele  wydawające  nasienie,  według rodzaju swego,
i drzewo czyniące owoc, w którem nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg,
że to było dobre” – cyt. za: Biblia Tysiąclecia, Warszawa 2000, (Rdz, 1, 12–14). 
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nadawał  mikrokosmiczną  formę  swojej  „Republice  marzeń”  Bruno
Schulz. Czytamy u niego:

Miasto to i kraina zamknęły się w samowystarczalny mikrokosmos,
zainstalowały się na własne ryzyko na samym brzegu wieczności. 

I kilka linijek później:

Gdy inne miasta rozwinęły się w ekonomikę, wyrosły w cyfry statys-
tyczne, w liczebność – miasto nasze zstąpiło w esencjonalność. Tu nie
dzieje się nic na darmo, nic nie zdarza się bez głębokiego sensu i bez
premedytacji.  Tu  zdarzenia  nie  są  efemerycznym  fantomem  na  po-
wierzchni, tu mają one korzenie w głąb rzeczy i sięgają istoty. Tu roz-
strzyga się coś każdej chwili, egzemplarycznie i po wszystkie czasy6.

W miasteczku Szewca zdaje się, jakby każde osobne zdarzenie: Ro-
senzweig ścierający ladę w swoim szynku, Alina zmierzająca w stronę
sadu, Salomea Goldman odprowadzająca wzrokiem doktora Tarnow-
skiego urastało do rangi wypadku o sankcji metafizycznej; jakby każdy
przedmiot: wypłowiała wstążka, stara pompa, ławeczka z ulicy Pereca,
miał swoje mitologiczne uzasadnienie. Obecność mitu w trylogii ujaw-
nia się w metodzie dość niepowszedniej, ikonicznej. Jak nam się zdaje,
miniaturowy pejzaż z traktierni pokazuje w sposób właściwy poezji, bo
symboliczny, nałożenie ramy mitu na świat przedstawiony7. 

Tylko w „małym” można odnaleźć tożsamość, schronić  się, praw-
dziwie zamieszkać. Ten kontekst w powieściach uruchamia problema-
tykę widzenia, wzroku narratora, ale też i bohaterów narracji,  którzy
znają rzeczywistość albo przemieszczają się w niej,  posuwając się na-
przód po jej niewielkich fragmentach. Najmniejszy jej wycinek, ale na-
cechowany największym wymiarem bezpieczeństwa otrzymują bohate-
rowie, którzy ulegają antropomorficznym zabiegom autora. W scenie,
kiedy chrząszcz „przygląda się” Piotrusiowi, ujawnia się szewcowe po-
jęcie świata, które jest względne i ściśle uzależnione od jego percypo-

6  B. Schulz, Republika marzeń, [w:] Proza, Kraków 1973, s. 303–304. 
7 Innym problemem byłby fakt, że jednocześnie „niepokojąca” zawartość miniatury

Rosenzweiga tę ramę rozsadza, ale na razie to pomińmy, sygnalizując jedynie, że wraz
z motywem arkadii zawsze wprowadza się do literatury – przeczucie śmierci i tytułowa
Zagłada Szewca.



Małe 331

walności. Rzeczywistość mierzona jest rozmiarem spojrzenia, co Pio-
truś-narrator  konstatuje:  „Z owadem odleciał  jego  świat:  niebo,  po-
rzeczki, rozchodnik, niedojrzałe śliwki i liście orzechów”8. 

II. Jakie jest „Rozkoszne”?

Sensualna stylistyka krajobrazu, jaką stosuje autor powieści w opi-
sie  topografii  powiatu,  staje się  głównym powodem do  traktowania
świata przedstawionego w wymiarze locus amoenus. W tym kontekście
narracja trylogii mocno wpisuje się w tradycję literatury europejskiej,
która  przez  wieki  jej  krystalizowania  się  zdołała  wypracować  sobie
większość  środków  językowych,  wykorzystywanych  do  konstrukcji
opisów „miejsc rozkosznych”. Z tą jednak osobliwością literatury wie-
ku XX, że cech Arkadii nabiera w powieściach zarówno pejzaż wiejski,
jak i ten bardziej industrialny. Wcześniej staraliśmy się udowodnić, że
przestrzeń, po której porusza się narrator, jest jednolita, skąd więc bie-
rze się możliwość  dzielenia jej na dwa wymiary? Otóż jednorodność
przestrzeni u Szewca oznacza usytuowanie, zamknięcie jej w granicach
egzemplarycznej jakości mikropowiatu. Natomiast wydzielenie w jego
obszarze dwóch porządków, rozróżnianych pod względem ukształto-
wania przestrzeni i praw, jakie w niej obowiązują, pozwoliło autorowi
Zmierzchów i poranków na podwójną realizację motywu arkadii. Warto
jednak w tym miejscu podkreślić,  że  narracja  nie  waloryzuje  jedno-
znacznie – ani krajobrazu przedmieścia, ani miasteczka – na korzyść
któregoś z locus, co sprawia, że i sady za miastem, i jego ulice posiadły
równorzędnie docenianą przez narratora postać rozkosznej krainy. 

Zamojskie  przedmieścia  interpretowane  w  kategoriach  toposu
„krainy wspaniałej” ujawniają dwa podstawowe interteksty, budujące
ich poetykę odbioru. Z jednej strony w sielankowej topografii  sadów
i łąk objawia się dawna poezja pasterska, ale z drugiej – już taka, z któ-
rej amputowano tamten rodzaj erotyki9, by zastąpić ją bardziej współ-

8 ZiP, s. 61.
9 Motyw locus amoenus jako element tworzący „część scenerii poezji pasterskiej” stał

się automatycznie komponentem poezji erotycznej (romansowej). Zob. E. Curtius, Krajo-
braz idealny, [w:]  Literatura  europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski,
Kraków 2005, s. 204–206.
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czesną,  leśmianowską  erotyką  „malinowego chruśniaka”.  Z tym jed-
nak, że motyw arkadii jako miejsca potajemnych schadzek kochanków
pojawia  się  zasadniczo  w dwóch ostatnich powieściach – w  Zmierz-
chach i porankach, gdzie w sadzie na przedmieściu spotykają się Alina,
posługaczka u Cywii Rosenzweig i młynarz, Roman Mazur, oraz w Bo-
cianach nad powiatem, w których łąka za miasteczkiem stała się „miejs-
cem rozkosznym” znowuż dla Aliny, ale tym razem jej kochankiem jest
Marcin Grela, „stolarz z ulicy Ogrodowej”. W debiutanckiej powieści
Szewca – Zagładzie – akt miłosny nie ma w sobie już tej mocy naznacza-
nia przestrzeni swoją metafizyką. Mieszkanie Kazimiery M., mimo że
narrator  opisuje je jako tabu miasteczka,  nosi w sobie walor  płytkiej
rozkoszy, którą miejscowa kurtyzana sprzedaje swoim klientom. 

Inną zgoła rolę przyjmuje sad, do którego Alina i Roman przycho-
dzą po urywane, pospieszne chwile rozkoszy. Ale znaczenie aktu sek-
sualnego nie jest tu mierzone jednostkowo, a wręcz kosmicznie (mikro-
kosmicznie).  Trzeba  jednak  zatrzymać  się  w tym  miejscu i  zwrócić
uwagę, że to, co w erotyce Szewca jesteśmy skłonni uznawać za prze-
jaw mitologicznej oraz intertekstualnej kalki, nosi w sobie jednocześnie
zadatki jego własnej filozofii. Akt zespolenia fizycznego, który prowa-
dzi do duchowej  pełni  kochanków: Aliny i  Marcina Greli  czy Aliny
i Romana Mazura,  narracja opisuje w wymiarze cielesnej miłości,  ale
nie ma tu paradoksu. Próżno nam szukać  u Szewca dualizmu duszy
i ciała, ciało jest tu tak samo duchowe, co dusza ucieleśniona. Stąd do-
znawaną przez kochanków rozkosz narrator wpisuje w prawo kruchej
ontologii miasteczka; miasteczka, które żyjąc niejako na krawędzi ist-
nienia, w przeczuciu Zagłady, chce się ocalać, stwarzać na nowo w ak-
cie miłosnym kochanków. Schadzki na łące i w sadzie są częścią kos-
micznego rytmu powiatu,  jakiejś  rytualnego  poziomu jego  istnienia,
która chroni rzeczywistość  powieści przed śmiercią  i  nicością,  odna-
wiając co roku jej organiczną warstwę. „Już drugi rok nad Aliną i mły-
narzem owocował sad” – mówi narrator, zwracając uwagę na symbo-
liczną  aurę  wydarzeń,  dziejących  się  w  przestrzeni  przedmieścia.
Nasze  postrzeganie  aktów miłosnych w dwóch powieściach Szewca
jako niemal sakralnych rytuałów uzasadnia opis odczuwanego przez
Alinę  bólu,  jako  czegoś,  co  naznacza jej  cielesność  czymś  wiecznym
i włącza ją w pewien niezmienny, „konieczny” rytm życia:
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Alina znała ten ból: był oczekiwany, a nawet konieczny. Był pożąda-
ny. Nosiła go na sobie od spotkania z Romanem Mazurem do spotkania.
Ten ból nie gasł ani nie zmywała go woda10.

Przestrzeń w tej prozie, tak jak i wcześniej analizowany czas, domi-
nuje w poetyce powieści w wyobrażeniu jej przez Szewca jako macie-
rzy,  której  prawu  i  mechanizmom  podlega  wszelka  jednostkowość
świata przedstawionego. Z tego właśnie hiperbolizowanego znaczenia
miejsca  wyrasta  metoda konstrukcji  bohaterów-figur,  których egzys-
tencja zawsze pozostaje mniej lub bardziej unieważniona w stosunku
do solarnej  transcendencji,  rytmu  natury  według  kolejnych  zmierz-
chów i poranków czy upragnionej  pełni lata i  zagrażającej  jej  pustki
zimy. Każdy spośród bohaterów trylogii ma strukturę metonimii – jeśli
nie uobecnia, jak mecenas Daniłowski działania trybów pamięci, to sta-
je  się  odzwierciedleniem  prokreacyjnych  funkcji  natury,  jak  Alina
i Marcin Grela, widziani przez narratora podczas aktu miłosnego. Po-
przez jawne literackie konotacje, imię Alina, może być odbierane jako
próba gry Szewca z tradycją, ale też jako przykład, parafrazując frag-
ment recenzji Zagłady W. Pawłowskiego11, „nominalności” bohaterki:

Porządek natury jest tu głównym i właściwie jedynym bohaterem, lu-
dzie zepchnięci zostają na daleki plan, są zaledwie ludzkimi nominała-
mi. Właśnie tak – nominałami, bo trudno przypisywać im realne byto-
wanie; to zaledwie ludzkie namiastki, przechadzające się, stojące, leżące,
ocierające pot z czoła, nazwane, ale puste.

Mimo tego,  że  to  „ludzkie  namiastki”,  narracja  stara  się  usilnie
utrwalić ich obecność. Jest w tym pewien zamysł impresjonisty, by lu-
dzi i zwierzęta osadzić w świecie przedstawionym jak drgające plam-
ki12, a narrator ma je wszystkie ocalać przez dostrzeganie – jak Miłosz
na obrazach Turnera dostrzega i ocala czerwoną plamkę-wieśniaczkę13:

10 ZiP, s. 54.
11 W. Pawłowski, Na jałowym biegu, „Literatura” 1987, nr 7 (58), s. 69. 
12 W Zagładzie na fotografiach bohaterowie pojawiają się jako zamazane plamki (zob.

Z,  s. 9–10), natomiast w  Zmierzchach i  porankach postacie przedstawiane są,  jak plamki
w krajobrazie miasteczka, jak np.: „Na ulicy Krasnobrodzkiej nie drgała już biała plamka:
koń z furmanką pokonał wzniesienie, a pył opadł na chwasty i pola” (zob. ZiP, s. 73).

13 Cz. Miłosz w swoim wierszu  Turner poprzez kontemplację impresjonistycznego
obrazu podejmuje problematykę poetyckiego utrwalania, upamiętniania szczegółu świa-
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(…)
A najważniejsze: wieśniaczka w czerwonej
Spódnicy, czarnym staniku, białej
Bluzce, coś niesie (pranie do strumienia?)
Nie rozróżnić twarzy, kropka zaledwie.
Ale szła tędy, widziana przez malarza
I została na zawsze (…)

Są w literaturze światy przedstawione, których analiza nie jest już
możliwa, poza semiotycznym obszarem określenia „rozkoszne”. Takim
światem jest właśnie miasteczko Szewca, które nie jest przezroczystą
kompozycją znaków, topograficzną ilustracją dla wydarzeń i ludzkich
charakterystyk, ale wręcz autonomicznym bohaterem utworu – podda-
jącym się  interpretacji,  jak  w powieściach psychologicznych,  bodźce
i emocje ich bohaterów. Bowiem Zamość z roku 1934 istnieje na kartach
powieści przede wszystkim jako byt mentalny, a jego przestrzenie ule-
gają wyraźnej psychizacji. Dlatego też próba ujawnienia „rozkosznej”
konstrukcji miasteczka musiała nas w końcu doprowadzić do recepcji
używanych przez pisarza, zmysłowych środków obrazowania rzeczy-
wistości. Jednocześnie zaznaczmy, że pojęcie rzeczywistości nie powin-
no tu wyjść  poza miejski porządek świata przedstawionego. Jednym
słowem, badamy sposób realizowania topiki arkadyjskiej w tej części
powiatu, gdzie stoi Szynk Rosenzweiga, budka Fajgi Katz z preclami
i sklep kolonialny Biny Hechtkopf, skąd Alina wymyka się na miłosne
schadzki do sadów i na łąki przedmieścia.

Zasadą  „rozkoszy”  pejzażu miasteczka rządzi synestezja.  To ona
głównie przydaje zamojskim ulicom atrybutów cielesności, charaktery-
stykę  psychologiczną  bohaterów zastępuje charakterystyką  ich zapa-
chów; wreszcie w swojej funkcji podstawowej – dąży do scalenia rozsy-
pującej się momentami struktury miasta. Podstawowym odczynnikiem
synestezji jest zapach, który wchłania w siebie istotę danego miejsca, by
później  wydobyć  ją  w  wyobrażeniu  szczególnego  smaku  i  barwy.
Bodźce narratora homogenizują  przestrzenie miasta: piwnice,  zaułki,
sklepy  do  odczuwanych,  zesencjonalizowanych  wrażeń.  Zapach  ze-
szłorocznych jabłek i  cebuli wyobraża  „ciemne sienie”,  a „zduszona

ta. Sztuka i jej interpretacja ma znaczenie o tyle, o ile ocala to, co pojedyncze w egzysten-
cji – por. Cz. Miłosz, Turner, [w:] Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 19–20.
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woń kurzu”,  pleśni i kiszonych ogórków przywołuje obraz strychów
i podwórzy.  Ale  jeśli  narrator  zmieni  się  w nadwrażliwe  na bodźce
zmysłowe dziecko, wówczas z syntezy zapachów powstają „zagęszczo-
ne”, mistyczne arkadie, a zamojskie przestrzenie ujawniają swoją szka-
tułkowość.  Wystarczy  jedynie,  że  Piotruś  ze  Zmierzchów  i  poranków
przekroczy próg sklepu kolonialnego na Rynku Solnym:

W małym i mrocznym sklepie Biny Hechtkopf, znajdującym się na-
przeciwko pompy na Rynku Solnym, mieścił się świat przedziwny: za-
gęszczony, zamknięty w słojach w postaci wysuszonych ziaren i liści.
Świat, nad którym świeciło inne słońce, owiany wonnym wiatrem, dale-
ki, niedostępny, zamieszkały przez inne zwierzęta i innych ludzi. Piot-
ruś drżał, gdy wchodził z matką do sklepu, jak gdyby uchylając oszklo-
ne drzwi i  przekraczając wytarty próg dopuszczany bywał  do części
tajemnicy o rzeczach niezwykłych. Ta część tajemnicy nie była niczym
więcej niż aromatem goździków, wanilii i cynamonu, który wychynął
z blaszanego pudełka, gdy Bina Hechtkopf podniosła wieczko14.

Na podstawie  tego  fragmentu utworu –  ów szkatułkowy model
Szewcowej konstrukcji przestrzeni, której mechanizm działania (dostę-
pu do nowej przestrzeni) zasadza się na powtarzanej czynności „pod-
noszenia wieczka”, można by na potrzeby głębszego zrozumienia wy-
wodu przedstawić na schemacie. Mogłoby to wyglądać następująco:

14 ZiP, s. 41.

sklep kolonialny

„blaszane pudełko 
goździków”
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Schemat  ten  w  sposób  graficzny  odsłania  strategię  budowania
przez autora trylogii – tzw. „krain wspaniałych”. Podstawą ich bytu są
nie tyle same zapachy miejsc, co ich spotęgowane wrażliwą percepcją
dziecka, odczucie. „Blaszane pudełka goździków” to jeszcze inny ro-
dzaj szewcowego, sensualnego locus amoenus.

Wonie animizują martwą tylko z pozoru architekturę i przestrzeń
miasteczka, nadając jego budynkom i ich wnętrzom niemal organiczny
tryb istnienia. W tym objawiała się naturalnie wpisana w konstrukcję
Zamościa dychotomia rzeczywistości. Oprócz ‘miejsc rozkosznych’, jak
sklep kolonialny u Biny Hechtkopf czy pasmanteryjny u Salomei Gold-
man, zapachy wyobrażały jakieś locus horridus Zamościa. Stąd w obsza-
rze  miasteczka  wraz  sensualnymi  arkadiami  współistniały  piwnice,
pachnące omszałą  i  zgrzybioną  ścianą,  mroczne strychy z zapachem
pleśni i  podwórza o esencji gnijących jabłek, kiszonych w beczce ogór-
ków i śledzi. Wonie unosiły wraz ze sobą najgłębszą istotę, właściwość
egzystencjalną miejsc, które opuszczały po to, by łączyć  się z innymi,
oddając wspólnie w harmonijnej, gęstej woni esencję świata przedsta-
wionego, nazywanej inaczej „duchem powiatu”. 

Synestezja jako podstawowy środek stylistyczny w prozie Szewca,
łącząc wrażenia zmysłowe w pewną semiotyczną jedność, pozwalając
istnieć obok siebie nawet biegunowo różnym atrybutom miasteczka –
„oddalonym  echom”15 zapachów,  barw  i  „smaków”  strasznej  prze-
strzeni  piwnic  i  „rozkosznej”  sklepów,  jednocześnie  stara się  ocalić,
utrzymać  n i e n a r u s z a l n o ś ć  p o r z ą d k u  tego mikrokosmosu16.

15 Przypomnijmy drugą zwrotkę wiersza Baudelaire’a:
„Jak oddalone echa, wiążące się w chóry, 
Tak sobie w tajemniczej, głębokiej jedności
Wielkiej jako otchłanie nocy i światłości –
Odpowiadają dźwięki, wonie i kolory”.

(Ch. Baudelaire, Odźwięki, tłum. A. Lange).
16 Z tym, że nie jest to model mikrokosmosu, który zakłada całkowitą harmonię; jak

pisze M. Bernacki: „W trylogii Szewca nie ma na dobrą sprawę spójnej wizji świata, w za-
mian ukazanych zostaje wiele różnych wymiarów rzeczywistości składających się  na –
nie do końca rozpoznaną – JEDNOŚĆ. Każda postać, zjawisko, przedmiot może być noś-
nikiem jakiejś  specyficznej  i  odrębnej  «wizji  świata». Dlatego  też  w powieściach  tych,
ukazujących tylko pozornie domkniętą i kompletną  całość ontologiczną, byt poddaje się
nieustannej multiplikacji, «namnaża się», pęcznieje i tworzy niemal w każdej sekundzie,
co przywodzi na myśl Heideggerowską kategorię «istoczącego się Bycia»…” – M. Bernac-
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Na  ów  porządek  składać  się  muszą  również  poszczególne  esencje
z dusz mieszkańców Zamościa. I tak na przykład głos Salomei Gold-
man,  który  doskonale  współbrzmiewa  z  „czarnym  kolorem  jej
perfum”, („jej perfumy stworzono do tego, aby były od jej głosu nieroz-
dzielne”17 – myśli Piotruś) narrator-dziecko postrzega jako nieodłączną
częścią  miasta,  budującą  jego  istotę  w  jej  wymiernym  działaniu  na
ogólny pejzaż  rzeczywistości. O tym, że wszelkie istnienia w trylogii
Szewca są cząstkami jednej substancji: czy to miasta czy całego zamoj-
skiego powiatu, decyduje działająca w świecie przedstawionym reguła
pars pro toto. Egzystencja w kresowej Atlantydzie ma wymiar „płynnej”
synekdochy: zapach róż, czarnego bzu i przekwitającego jaśminu (część
istoty Natury) przejmuje ciało Emilii Kuczyńskiej („całość” pieszczona
przez Adama Ostrowskiego), by już po chwili oddać ów zapach zmie-
szany z własną wonią jako cząstkę, potrzebną w zachowaniu harmonii
„ducha powiatu”

III. Jak wymknąć się nieistnieniu?

Najkrótsza definicja mitologizacji  mogłaby brzmieć:  nadanie cech
wiecznego. W odniesieniu do powieści Szewca zabieg mitologizacji
polegałby nie tylko na nadaniu rzeczywistości statusu pozaczasowego
trwania, zwanego na poziomie poetyki – epopeizacją powieści, ale tak-
że na uobecnianiu soplicowskiego mitu egzemplaryczności przedmio-
tów. 

„Trwałość rzeczy i nietrwałość ludzi jest zawsze zdumiewająca”18 –
mówi Czesław Miłosz w „Rodzinnej Europie”. Przywołanie tych słów
ma w kontekście toczącej się tu analizy trylogii powieściowego Szewca
cel podwójny. Z jednej strony można by je widzieć jako motto odzwier-
ciedlające podstawowe, ontologiczne założenia, na których opiera się
świat  przedstawiony trylogii,  a  z  drugiej  –  jako  myśl,  wedle  której
z każdej zatopionej Atlantydy (przedwojennego Zamościa), da się  od-

ki, O trylogii powieściowej Piotra Szewca. Jak możliwa jest kontemplacja świata po „Zagładzie”?,
„Przegląd Powszechny”, maj 2007, s. 122.

17 ZiP, s.47.
18 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 44.
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zyskać jedynie materialne świadectwa jej istnienia. Dlatego też o rzeczach
u Szewca myśli się w sposób szczególny, podkreślając  jednostkowość
ich bytu w obszarze całej materii powiatu. Kompozycja rzeczywistości
nie pozwala na istnienie innej pompy niż ta z rynku: nowomiejskiego
w Bocianach nad powiatem, Solnego w Zmierzchach i porankach albo innej
markizy niż ta, która „trzepocze” nad cukiernią, narrator nie zna innej
wstążki niż ta, którą gubi w sadzie Alina lub drugiej takiej chustki, któ-
ra niepostrzeżenie zsunęła się z peruki Fajgi Katz. Nie tylko trwałość,
ale przede wszystkim osobność, pewien indywidualizm przedmiotów
jest  tu  zdumiewający!  Taki  plan  literackiej  rzeczywistości,  w  której
przedmioty uzyskują znaczenie kluczowe w konstruowaniu problema-
tyki  dzieła,  otwiera  w naszym czytaniu powieści  Szewca  podwójną
perspektywę refleksji. 

Przypisywanie rzeczom wyjątkowej roli przy budowaniu aury mia-
steczka nie oznacza, że świat w trylogii został całkowicie zreifikowany.
Paradoksalnie, to właśnie przedmiotom pisarz odbiera ich immanentne
właściwości – niewzruszonej na otoczenie, milczącej struktury, właśnie
po to, by poddać  je antropomorficznemu procesowi obdarzania świa-
domością. Wstążka Aliny, cukierniana markiza czy ławeczka Fajgi Katz
rozumieją, czują oraz odbierają zmysłowe bodźce nadawane przez ota-
czający ich świat.  Można  by  przecież  powiedzieć,  że  w  ten  sposób
Szewc  dokonuje  diametralnego  przesunięcia  w miłoszowskim  para-
dygmacie  poprzez  nadawanie  wiecznej  istocie  rzeczy  nietrwałości
ludzkiej kondycji. Ale to tylko jedno z możliwych odczytań, jednogłoś-
nie przyjęte przez recenzentów trylogii.  My zaś  przyjmujemy osobną
perspektywę  patrzenia,  która  drążąc  gęstą  poetykę  prozy poetyckiej
odnajduje w materialnie przedłużonej egzystencji rzeczy ratunek prze-
ciwko Zagładzie, pojmowanej już niejako poza tekstem jako apokalipsa
wojny, unicestwiające ludzkie istnienia. Jakkolwiek ławeczka z rynku
Solnego chybocze się i coraz bardziej wyciera, a wstążka z gałęzi drze-
wa na przedmieściu płowieje i strzępi się,  to jednak w ich, choć  nad-
wątlonej przez czas materii, zamknie się o s o b n a  historia, sprzedają-
cej świeże precle Fajgi Katz czy pospiesznie opuszczającej sad Aliny. To
właśnie  w  przedmiotach  –  ich  zgnieceniach,  spłowiałej  barwie,  po-
marszczonej fakturze przetrwa esencja z życia ich właścicielek, których
„zły” czas nie ocalił przed zagazowaniem, piecem krematoryjnym, cier-
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pieniem patrzenia na śmierć bliskich czy choćby traumą życia w obozie
koncentracyjnym. Niepotrzebna już  nikomu, wymięta wstążka stanie
się kiedyś, czego ma wyraźną świadomość narrator Zmierzchów i poran-
ków – Piotruś, podwójnym świadectwem, Zagłady i realnego bytu zato-
pionej już w czasie Atlantydy: 

Pewnie byłby usnął – trawa, na której usiadł, czekała jak gotowe po-
słanie – gdyby nie wstążka. Owijał  ją  na dłoni i rozprostowywał. Ale
zgniecenia pozostawały na wstążce jak zmarszczki. Zapisał się w nich
cały żywot tego wąskiego pasma nabytego, można przypuszczać na jar-
marku lub odpuście materiału, pośledniego raczej gatunku, wysłużone-
go i przedwcześnie sfatygowanego, chyba już niepotrzebnego. 

Funkcje nadane rzeczom w świecie przedstawionym powieści jako
swoistym artefaktom, przechowującym aurę tych osób, do których na-
leżały, uruchamiają w naszej interpretacji jeszcze inny punkt widzenia.
Otóż  przedmiotom postrzeganym przez narratora w kategoriach eg-
zemplów przypisywana jest sakralna właściwość. W czym w takim ra-
zie uobecnia się sacrum postrzępionej markizy, zawieszonej nad cukier-
nią, starej, skrzypiącej pompy z rynku – nowomiejskiego lub Solnego,
czy zniszczonej wstążki, zgubionej przez posługaczkę u Rosenzweiga? 

Elementy sakralizacji  rzeczywistości w prozie Szewca można od-
krywać na wielu poziomach i w wielu aspektach, nam jednak za jej re-
prezentację wystarcza „świętość” przedmiotów, ukryta w ich efemerycz-
nej postaci. Formy materii w narracji, choćby była jedynie stylizowana
na poematową istnieją zawsze incydentalnie. Nie inaczej jest w Szewco-
wych powieściach, gdzie osobność przedmiotów, pojmowana tu rów-
nież w etymologicznym wymiarze tego słowa jako samotność19, jedno-
cześnie oznacza ich wymiar sakralny. Zabieg nadania takich  własności
rzeczom polega na wydobyciu ich, „wyrwaniu” z jednolitego, powsze-
dniego porządku ich trwania, przez co stają się autonomicznym istnie-
niem powiatu.  Wstążka zgubiona  w sadzie  przez Alinę,  niewpisana

19 W tym przypadku etymologia dawnego słowa „osobność” odsyła w rejony cech
charakterystycznych dla konstrukcji  literackich postaci bohatera romantycznego; u Ro-
mantyków – „indywidualny” znaczy tyle samo, co „samotny” w sensie: „odosobniony”,
„oddzielony od zbiorowości” – zob.  Nowy słownik etymologiczny języka polskiego,  K. Dłu-
gosz-Kurczabowa, red. D. Kopcińska, Warszawa 2003, 387–388.
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w porządek miasteczka jak jarmarczne kokardki lub tasiemki w sklepie
Salomei Goldman albo czerwona dachówka, „wyjątkowa”20, bo rozbita,
a więc wytrącona z jednolitej struktury dachu, nabierają cech równych
cechom Absolutu.  Zaplanowana przez  Szewca  pojedynczość  niektó-
rych przedmiotów jako tych, które nie występują w świecie „parami”,
jest jednocześnie gestem nadania materii boskiego atrybutu; najpełniej
uobecnia się  to w religii  żydowskiej,  która mówi o tzw. „Jedyności”
Boga21. Stąd też rzeczy w trylogii postrzegane jako j e d y n e  poświad-
czają w swoim exemplum istnienie sakralnej warstwy świata przedsta-
wionego. 

Koncepcja  czasu,  dzięki  której  udaje  się  mieszkańcom  Zamościa
„wymknąć nieistnieniu”, jak to podkreśla narrator w jednej z fraz ostat-
niej z powieści, Bocianów nad powiatem, przedstawia się nam jako wiecz-
nie przedłużana teraźniejszość jednego sierpniowego (lipcowego) dnia.
Próbując  odkryć  metodę,  w  jakiej  Szewc  budował  to  swoiste  „tu
i teraz”, natrafiamy na jego – można by go tak prowizorycznie określić
– nieświadomy model Czasu. 

Taka idea temporalna objawia się w każdej pojawiającej się w obrę-
bie trylogii  sytuacji,  kiedy architektoniczna kompozycja miasta unie-
możliwia bohaterom powieści zmysłowe postrzeganie czasu. Dzieje się
tak zawsze wtedy, gdy mieszkańcy Zamościa nie mogą dostrzec wska-
zówek ratuszowego zegara lub usłyszeć  znamiennego „szmeru” do-
chodzącego z pracowni Chaima Brondweina; dzieje się tak choćby na
ulicy Krasnobrodzkiej:

Możliwe,  że czas sączył  się,  pełzał,  przez  nikogo nie popędzany
i donikąd nie zmierzający. Że tak odpoczywał, bo tu, na ulicę Krasno-

20 „Wyjątkowość”  łączy się  u  Szewca z  uczuciem  w z g a r d z e n i a  (przedmio-
tami): „Dachówka była wyjątkowa, mimo że dzieliła los mnóstwa wzgardzonych przed-
miotów: butelek, dziurawych garnków, pękniętych talerzy, filiżanek z urwanym uchem,
wysłużonych krzeseł…” – zob. P. Szewc, Bociany nad powiatem, Kraków 2005, s. 68.

21 „Jedyność” jako podstawowy, boski atrybut w judaizmie, Talmud objaśnia przez
słowa samego Boga: „Święty Jedyny (niech będzie błogosławiony!) rzekł do Izraela: Dzie-
ci moje wszystko, co stworzyłem we wszechświecie, występuje parami – niebo i ziemia,
słońce i księżyc, Adam i Ewa, świat doczesny i  przyszły; lecz Ja  jestem sam i  jedyny
w tym świecie (Deut. R. 2, 31)” – cyt. za: A. Cohen, Talmud, przeł. R. Gromadka, Warsza-
wa 2002, s. 34.
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brodzką,  nie dochodził szmer zegarów Chaima Brondweina, a wska-
zówki zegara na ratuszu były niewidoczne22. 

Zmysł wzroku i słuchu mają w koncepcji Czasu znaczenie kluczo-
we. Z wyżej cytowanego fragmentu wynika, że istnienie w wiecznym
porządku, czyli niejako poza czasem historycznym możliwe jest jedy-
nie,  analogicznie  poza  działaniem zmysłów, w rzeczywistości  poza-
-sensualnej. Trzeba jednak pamiętać o tej stałej przypadłości „wieczne-
go  teraz”,  że  zamiast  spieszących wskazówek zegara posiada tryby,
tzw. rytmy, które w prozie Szewca niwelują do zera i zastępują czas,
w jego potocznym znaczeniu. Stąd wpisanie się w mitologiczny porzą-
dek czasu nie musi oznaczać całkowitego odrzucenia funkcji percepcyj-
nych wzroku i słuchu, które wychwytują widok i „szmer” (co przecież
nawet w mikrokosmicznym Zamościu nie wydaje się do końca możli-
we), lecz  swoistą negację przemijalnego, destrukcyjnego wymiaru cza-
su; tego, spod którego władzy nie mogą się całkowicie uchronić bohate-
rowie Szewca,  nerwowo spoglądający na wskazówki na ratuszu czy
słuchający dźwięków, dochodzących z pracowni Brondweina.  Miesz-
kańcom powiatu udaje się jedynie wtedy ocalić od spieszącego ku Za-
gładzie działania zegarów, gdy poddają się bezwiednie, uchwyconym
przez  zmysły rytmom rzeczywistości.  Rytmy dnia,  które odmierzają
umowny czas w cyklu od poranku do zmierzchu pojawiają się w trybie
regularnych sekwencji. Należą do nich zarówno echo skrzypiącej w po-
łudnie drewnianej bramy, jak i przedpołudniowa woń mydlin z pralni
Pani Heleny Hawryluk i wreszcie – nisko latające jaskółki, których po-
jawienie się oznacza dla Fajgi Katz początek popołudniowej sjesty.

Wieczna proweniencja czasu w powieściach, rozumiana w katego-
riach nieświadomości jego upływu, odzwierciedla się najpełniej w bio-
logicznej warstwie powiatu. Bowiem to właśnie krowy u Szewca uosa-
biają  najbardziej  leniwy  z  możliwych,  prawie  że  nieruchomy  tok
Czasu. To w ich przeżuwającą wciąż na nowo tę samą treść strukturę
wciela się sakralny porządek dnia, to w ich „niewiedzy, że świat prze-
mija”,  braku świadomości dekonstruującego materię  Zamościa czasu
Atlantyda Szewca szuka ocalenia przed przeczuwaną już Zagładą:

22 ZiP, s. 74. 
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Przed rzeką z opuszczonymi głowami stało nieruchomo kilka krów:
nie wiedziały, że świat przemija, a one wraz z nim, albo się tym nie inte-
resowały. Niebo, Stare i Nowe Miasto, pola, domy, powiat i jego miesz-
kańcy czerpali siłę ze spokoju krów. Ku krowom, jak ku pocieszyciel-
kom,  zwracały  się  wszystkie  oczy.  Były  to  bowiem  pocieszycielki
niezastąpione. Gdy pasły się lub przeżuwały trawę, czas mijał  wolniej
lub nawet się zatrzymywał. Każdemu istnieniu darowana została godzi-
na, kwadrans, chwila. Powiat wpatrywał się w krowy i pomnażał owe
chwile ofiarowane mu przez nieświadome przyrodzonego dobrodziej-
stwa krowy23.         

Poprzez motyw przeżuwającej, nieświadomej przemijalności świata
krowy autor trylogii wprowadza dosłowne wyobrażenie organicznego
wymiaru Czasu. Natura odmierza swój czas milcząco – według kolejno
następujących  po  sobie  cyklów,  według  nienaruszalnego  porządku
zmierzchów i poranków, zmieniających się pór roku, kalendarza świąt
czy „wyjazdów do młyna”. Toteż w kolisty Czas natury wpisana jest
nadzieja, że to, co umarłe, zostanie odrodzone, to, co zgładzone, zostało
już ocalone. Niemal tak samo jak w „sączącym się” krowim czasie fa-
buły autor ujawnia swoją nadzieję, że jego zamojska Atlantyda wciąż
trwa, w innym, bardziej cierpliwym niż historyczny – wymiarze Czasu;
że da się  do niej powrócić  naśladując rytmy spreparowanej  pamięci.
Buntując się przeciwko historii narrator Zagłady mówi: „Jesteśmy znów
na Listopadowej” albo bardziej uniwersalnie: mamy znów Lato w Lip-
cach Reymonta!

Każde miasto (miasteczko) istnieje w podwójnym porządku czasu.
Na czasie mitologicznym – przywoływanym pamięcią lub wyobraźnią,
w którym przetrwały „domki koloru piasku”, sklepy bławatne i kolo-
nialne – nadbudowuje się zawsze ten historyczny; czas o proweniencji
katastroficznej,  wojennej,  burzący ład małych i  bezpiecznych miaste-
czek. Wreszcie – tak jak w prozie Szewca, konsumujący piękno przed-
wojennego Zamościa. Sam wpływ podwójnego modelu czasu na struk-
turę  świata  przedstawionego  trylogii.  Innymi  słowy,  co  stara  się
tłumaczyć w warunkach prozy poetyckiej Piotr Szewc, miasta, które na
skutek apokaliptycznych wydarzeń II wojny światowej zostały spusto-
szone, przetrwały do czasów współczesnych (jak rodzinny Zamość pi-

23 BnP, s. 66.
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sarza), ale w dwóch różnych jakościach. Jedna z nich to odbudowana,
zmodernizowana i  realna postać miasta – „nowa” Warszawa, Zamość,
druga natomiast istnieje już pod powierzchnią tej moderny, w niemate-
rialnej  sferze  widmowych  obrazów  pamięci,  zamazanych  fotografii:
tamtych  ulic  Listopadowej  i  Krasnobrodzkiej,  rynku,  gdzie  tańczyli
chasydzi, kamienic, sklepów, gości z lokalu Rosenzweiga. Można po-
wiedzieć,  że  dawna przedapokaliptyczna  przestrzeń  „rośnie”  w no-
wym porządku miasta czy powiatu. Jak? Mówi o tym narrator  Bocia-
nów nad powiatem:

Można uważać, że powiat bez żalu oddawał nicości to, co posiadał:
ubywało go, wykruszał  się,  wyciekał  bezpowrotnie kropla po kropli.
Nie upominał się o to, co jeszcze przed chwilą  do niego przynależało.
W nim i wokół niego rosła, jak widmo, owa utracona część24. 

Ale za takim rozumieniem historii  kryje  się  groza,  widok piekła
wojny,  „zaryglowanych drzwi” i  pustoszejących ulic  miast.  Stąd też
druga warstwa powieści idzie w kierunku ocalania zamarłego, strawio-
nego  przez  pożar  wojny  –  świata,  odkopywania  dawnej  świetności
Atlantydy,  przywracania spójnego,  mistycznego praporządku. Doku-
mentem jego zniszczenia, ale też punktem narracji, wokół którego krą-
ży cały sens trylogii jest rozpaczliwe pytanie zadane w pierwszej po-
wieści: „A może chasydów wcale tu nie było?” 

W formule z wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza – „Palą się na-
sze miasta” zawiera się jądro dychotomii rzeczywistości z Szewcowej
trylogii,  Zagłady kresowego miasteczka oraz sensu Ocalania jego daw-
nej  wartości  w jej  bezcennej  funkcji  –  przywracania  tożsamości  ich
współczesnym mieszkańcom, takim jak autor trylogii, Piotr Szewc:

Moje miasto wciąż muszę zdobywać. Ratować od Wielkiego Pożaru.
Może uda mi się coś uratować. Może Pożarowi coś zawdzięczam. 

Chodzimy po popiołach. Pali się Twoje miasto. Moje się pali. Trzeba
odczytać,  grzebiąc  laską,  popioły.  Rozdmuchać  dym.  Odwinąć  z  ciał
bandaże. Ogień syczy i czuć swąd spalenizny. Palą się nasze miasta25.  

24 BnP, s. 64.
25 P. Szewc, Palą się nasze miasta, „Twórczość” 1983, nr 3, s. 67–70.
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The small. On essential existence of the eastern borderline towns 
on the basis of a trilogy by Piotr Szewc

The present article  was written in an attempt to answer the question of
modern, literary realisation of the “small homelands” subject. The author tried
to  interpret  the  presented  world from the trilogy  by  Piotr  Szewc (Zagłada,
Zmierzchy i poranki, Bociany nad powiatem), and found a model of contemporary
arcadia which is realised in the novels.  Basing her analyses on the novelistic
presentation of Zamość, the author tries to describe and interpret the features
of borderline small towns, which create their metaphysical structure. 
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Krasickiego 3

Pod adresem: Krasickiego 3/22 spędziłem 13 lat mego życia. Życia
rodzinnego i osiedlowego. Życia szczęśliwego.  

Urodziłem się w szpitalu miejskim w Białej i pierwsze pół roku prze-
mieszkałem  z  rodzicami  w  Starym  Bielsku,  w  poniemieckim  domu
odziedziczonym w 1945 r. przez dziadków ze strony ojca. Ponieważ wa-
runki tam panujące nie były najlepsze, po kilku miesiącach moja mama
wyjechała ze mną do Rzeszowa a ojciec, świeżo upieczony inżynier geo-
deta po AGH, pozostał w Bielsku rozglądając się za posadą i jakimś wła-
snym kątem. Odwiedzał nas regularnie w weekendy, podróżując pocią-
gami,  z  przesiadką  w Czechowicach,  Trzebini  i  Krakowie.  Wyruszał
w sobotę po południu, by przyjechać do Rzeszowa późnym wieczorem;
spędzał z nami niedzielę i tego samego dnia, po dobrym obiedzie przy-
gotowanym przez teściów, wracał do Bielska. 

Nie pamiętam tych cotygodniowych spotkań – znam je z zachowa-
nych zdjęć i opowieści rodzinnych. Natomiast w mojej pamięci dosko-
nałe  utkwiła  pierwsza  podróż  z  rodzicami  z  Rzeszowa  do  Bielska,
w maju 1968 r. Choć miałem wtedy trzy lata, doskonałe zapamiętałem
przesiadkę na dworcu w Krakowie a później jazdę pociągiem podgórską
trasą przez Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Andrychów i Kozy. Jeź-
dziły jeszcze wtedy stare wagony klasy trzeciej z drewnianymi ławka-
mi,  prowadzone  przez parowóz.  Bardzo mi  się  ta  podróż  podobała:
dym buchający z komina lokomotywy, iskry, chrzęst buforów i pisk ha-
mulców na stacyjkach, no i te malownicze widoki za oknem. A w końcu
doznanie  archetypowe  –  pierwszy  kontakt  z  naszym  mieszkaniem:
wchodzimy do klatki w bloku, na drugie piętro,  ojciec otwiera drzwi
i mówi:  „Mareczku, tu  mieszkamy”.  Wyprzedzam rodziców i  pędem
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obiegam całe trzypokojowe mieszkanie; później (w „moim” pokoju) sia-
dam na zielonym linoleum, którym wyłożone były podłogi wymarzone-
go przez rodziców M-4, i rozpoczynam zabawę klockami, buduję dom...

Niedługa ulica Krasickiego leżała w tamtych czasach na obrzeżach
miasta.  Zaczynała się przy ul. Żywieckiej (przez ludową  władzę prze-
mianowanej na ul. Greczki), którą wyjeżdżało się z Bielska na południo-
wy-wschód, ku miejscowościom Beskidu Żywieckiego. Kończyła się na-
tomiast  pod  „górkami”,  jak  mówiliśmy  o  rozległym  pofalowanym
terytorium nazywanym przez  autochtonów „Steinbrochami”.  Na po-
czątku lat 70. ub. wieku ruszyła na tym terenie budowa osiedla mieszka-
niowego „Złote Łany”,  sztandarowej  inwestycji  dekady  gierkowskiej.
Przez następne 20 lat pełniło ono funkcję wielkiej sypialni dla tysięcy lu-
dzi  przyjeżdżających do Bielska-Białej  z całej  Polski  w poszukiwaniu
pracy  (w  tamtym  czasie  Bielsko  było  jeszcze  „miastem  stu  fabryk”
a przybysze bez trudu znajdowali zatrudnienie w przemyśle samocho-
dowym, włókienniczym czy elektronicznym). 

Kiedy sprowadziliśmy się do mieszkania przy Krasickiego, Steinbro-
chy były prawdziwie oazą spokoju, niemal idylliczną  przestrzenią  za-
chęcającą do wypoczynku i rekreacji. Latem jeździło się tam z kolegami
na rowerach,  paliło ogniska,  grało  w piłkę  i  bawiło w Indian.  Moja
mama też bardzo lubiła tam chodzić. Zabierała ze sobą koc, jakąś wa-
łówkę do koszyka i czasopisma, które namiętnie czytała („Kobietę i Ży-
cie”, „Przyjaciółkę”, „Perspektywy”). W ciepłe letnie dni spędzałem tam
z nią po kilka godzin dziennie. Pamiętam, że nasze ulubione miejsce po-
łożone było na wysokim wzgórzu porośniętym krzakami głogu (jego
cierpkie  i  palące  owoce,  zwane  „eci-peci”,  rozcierało  się  w  palcach
i wrzucało nielubianemu koledze lub koleżance za kołnierz). Z tego na-
szego wzgórza rozpościerał się widok na Bielsko leżące w pokrytej dy-
mami fabryk niecce („największy nocnik środkowej Europy” – mawiała
z przekąsem pani doktor Markowicz, pediatra przyjmująca w przychod-
ni przy ul. Żywieckiej). 

Zimą (a zimy były wtedy surowe i mroźne!) przychodziłem tu z oj-
cem, który na niewielkich pagórkach nauczył mnie jeździć na nartach.
Nie byłem wdzięcznym uczniem: przy każdym upadku wściekałem się
i darłem w niebogłosy, jakby mnie ze skóry obdzierano. Nie wiem, jak
mój tata to  wytrzymywał  – na otrzeźwienie dostawałem co jakiś  czas
klapsa w tyłek, tak że w końcu udało się przełamać mój upór i zniechę-
cenie. Od tej pory stawałem się małym mężczyzną i kompanem ojcow-
skich pasji: najpierw białego szaleństwa a później także pływania, piłki
nożnej  i  wypraw  rowerowych.  Za  te  męskie  inicjacje  jestem  ojcu
wdzięczny po dziś dzień!
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Lata spędzone przy ul. Krasickiego to także doznanie uczestnictwa
we wspólnocie,  przede wszystkim rodzinnej.  To tu na świat przyszły
dwie moje młodsze siostry – Ania i Marysia. Tu też przyjeżdżali w od-
wiedziny nasi ukochani dziadkowie z Rzeszowa, którym odstępowaliś-
my na czas pobytu najmniejszy pokoik w całości niemal wypełniony
ogromnym staroświeckim tapczanem, na którym babcia i dziadziu spa-
li, siedzieli i grali z nami w szachy, karty, „państwa i miasta” czy „inteli-
gencję”. Przyjeżdżała też do nas w gości babcia Jana – emerytowana na-
uczycielka mieszkająca w Starym Bielsku – która zawsze przynosiła ze
sobą paczkę „mieszanki wedlowskiej”. 

Życie 5-osobowej rodziny toczyło się na niewielkiej przestrzeni 45
metrów kwadratowych (trzy pokoje – jeden mniejszy od drugiego, ła-
zienka,  kuchenka i  wąziutki  przedpokój).  Te siermiężne warunki  za-
wdzięczaliśmy tow. Wiesławowi, który nie dopuszczał myśli o tym, aby
rodzina  żyjąca w państwie  podążającym „polską  drogą  socjalizmu”
mogła  pozwolić  sobie  na  luksus  większego,  bardziej  komfortowego
mieszkania. Pamiętam, że często i chętnie przedrzeźniałem przemówie-
nia Pierwszego Sekretarza, podpatrywane wieczorami w telewizji,  ku
uciesze wszystkich domowników. Stawałem na krześle i, dobierając sto-
sowny akcent, perorowałem: „Każda dodatkowa fura gnoja, to jeszcze
jeden cios wymierzony w imperializm” (nie pamiętam już, od kogo na-
uczyłem się tej parodystycznej frazy)... Gomułka Gomułką, ale dla nas
to  skromne M-4 było azylem i  kiedy wracam pamięcią  do tych „cia-
snych  ale  własnych”  czterech  kątów,  wspominam je  z  nostalgią,  bo
przeżyłem tam przecież najpiękniejsze chwile mego życia.

Przy Krasickiego wytworzyła się specyficzna „wspólnota mieszkań-
ców”. Blok był  pięciokondygnacyjny (parter  i  cztery piętra),  niski ale
dość długi – obejmował pięć klatek, w których mieszkało po 15 rodzin
(po trzy na każdej kondygnacji). W sumie więc w naszym bloku (przyj-
mując za średnią  gierkowski  model rodziny z lat 70.  XX w. = 2 + 2)
mieszkało ok. 300 osób. Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem,
dopiero teraz,  po wielu latach podpieram się tą  amatorską  statystyką.
Czynię tak, by opisać ciekawe zjawisko. Otóż w naszym bloku nie było
– panującej dziś powszechnie na miejskich blokowiskach – anonimowości.
Tak naprawdę wszyscy się tam znali: „Wiedzą sąsiedzi, kto na czym sie-
dzi”. Tak, każdy wiedział, kto kim jest, gdzie pracuje, ile mniej więcej
zarabia, czy chodzi do kościoła czy nie, czy należy do partii, czy nie itd.,
itp..  Jeszcze dzisiaj  bez większego trudu potrafię  wymienić  nazwiska
niemal wszystkich rodzin mieszkających w naszej klatce. Idąc od parte-
ru do czwartego piętra: państwo Ponikwiowie, Juraszkowie, Orłowscy,
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Raszkowie, Zającowie, my, państwo Drągowie, Czarneccy, Semikowie,
Honkiszowie, Drabkowie, Sadorowie, Brykowiczowie... 

W tamtych czasach realnego socjalizmu, kiedy „Polska rosła w siłę
a ludziom się żyło dostatniej”, wszyscy oglądali te same programy tele-
wizyjne (np. poniedziałkowy „Monitor” prowadzony przez Karola Mał-
cużyńskiego, namiastkę dzisiejszych politycznych „talk-showów”)  i se-
riale („Stawka  większa  niż  życie”,  „Czterej  pancerni  i  pies” a  nieco
później  „Polskie drogi”,  „Noce i dnie” Jerzego Antczaka czy sprowa-
dzoną z Wielkiej Brytanii „Rodzinę Palisterów” – ten ostatni serial pusz-
czano we wtorki wieczorem, nigdy z mamą nie przegapiliśmy żadnego
odcinka). Z kolei latem oglądaliśmy festiwale piosenki: w Kołobrzegu,
Opolu i Sopocie. Emocjonowaliśmy się też historycznymi sukcesami na-
szych sportowców: wszyscy widzieli, jak w 1972 r. Wojciech Fortuna po-
frunął na 111 metr skoczni olimpijskiej w Sapporo, jak w 1973 r. Jan Do-
marski  („cudowny  chłopak  z  Mielca”)  strzelił  na  Wembley  gola  na
miarę historycznego awansu  do MŚ 1974 r., jak rok później nasi hokeiści
niesieni  patriotycznym dopingiem pokonali  w katowickim „Spodku”
niezwyciężoną drużynę ZSRR; jak w 1976 r. na olimpiadzie w Montre-
alu Irena Szewińska wygrała finałowy bieg na 400 m, ustanawiając fan-
tastyczny rekord świata, zaś  ekstrawagancki, długowłosy Jacek Wszoła
zdobył bezapelacyjnie złoto w skoku wzwyż. 

Nazajutrz, wylegając na podwórko, komentowaliśmy przeróżne te-
lewizyjne wydarzenia. Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy z tego,
że żyjąc w państwie permanentnego niedoboru wszystkich dóbr mate-
rialnych, posiadamy w zamian coś bezcennego, czego nie doświadczają
obecnie  konsumenci  globalnej  wioski  –  płaszczyznę  porozumienia,
wspólny kod, dzięki  któremu rozumieliśmy się  bez słów „nadając  na
tych samych falach”. 

Nasz blok przy ul. Krasickiego 3, wzniesiony u schyłku „małej stabi-
lizacji” lat 60. był na swój sposób elitarny (choć to słowo nie bardzo pa-
suje do rzeczywistości socjalistycznej).  Brało się to stąd, że pozostając
w orbicie oddziaływania budującego się lata całe największego miejskie-
go osiedla, pozostawał jednocześnie niejako na jego uboczu. Był, jak to
postrzegam teraz, odrębnie dostojny, bo wypełniony bardziej „bielską”
niż „napływową” treścią... Ale ta jego inność była dla niektórych prowo-
kująca. 

Jednym z najciemniejszych wspomnień dzieciństwa, które po wielu
latach  miało powrócić  przy lekturze  demonicznej  powieści  Williama
Goldinga  Władca much  („Człowiek wytwarza zło jak pszczoła miód”),
było wspomnienie corocznych dziecięcych wojen toczących się pomię-
dzy hordami „napływowych” ze Złotych Łanów i tzw. „miejscowych”.
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My, dzieciaki z bloku przy ul. Krasickiego 3, byliśmy na pierwszej linii
frontu. Nie czuliśmy się „napływowymi”, więc walczyliśmy po stronie
„autochtonów”, choć i nimi tak do końca przecież nie byliśmy. Nie pa-
miętam już,  kto  dawał  sygnał  do walki,  w każdym bądź  razie wieść
o nadciągającej wojnie zbliżała się do nas lotem błyskawicy i wyrusza-
liśmy wtedy gromadnie na pole bitwy (bo nie wyruszyć było ujmą na
honorze, zdradą). 

Tamtego lata  front  przechodził  przez  pobliską  ulicę  Prusa.  Wraz
z kolegami zbudowaliśmy u jej wylotu okopy i schrony: z pustaków, de-
sek, worków cementu rozrzuconych przez niechlujnych budowlańców.
Wszystko mogło służyć za broń i ostrą amunicję: kawałki desek, cegły,
nawet gwoździe i kawałki prętów do zbrojenia, ale my – pamiętam to
dobrze – ulepiliśmy wówczas z gliny spore kule, które, wyschnąwszy
na słońcu, były ciężkie i naprawdę niebezpieczne. Tymi kulami obrzuci-
liśmy tych, którzy nas zaatakowali. Starcie było prawdziwe. Polała się
krew a jedną z ofiar walki karetka pogotowia zabrała do szpitala z ciętą
raną głowy... 

Uczestniczyłem  tylko  w  jednej  z  wojen  między  „napływowymi”
i „autochtonami”, ale było to dla mnie doświadczenie tak traumatyczne,
że być może w nim upatrywać należy mojej późniejszej awersji do armii
i wszystkiego, co się wiąże z prawdziwą wojaczką...

Pamiętam,  że w naszym bloku żyli  zgodnie obok siebie zarówno
przedstawiciele ówczesnej „klasy przodującej” (robotnicy, budowlańcy,
kierowcy samochodowi),  „inteligencji  pracującej”  (inżynierowie,  leka-
rze,  nauczyciele,  prawnicy),  ale także (choć  nieliczni!)  przedstawiciele
wolnych zawodów (rzemieślnicy – np. zegarmistrze, a także pogardzani
przez władzę ludową „badylarze”, którzy w latach gierkowskiej odwil-
ży  próbowali  uruchomić  jakiś  własny  interes,  ot  choćby  napełnianie
atramentem wkładów do długopisów czy prowadzenie straganu z wa-
rzywami). Na podwórku jednak, bez względu na pochodzenie społecz-
ne (dzisiaj ta  kategoria,  wpisywana niegdyś  do dowodów osobistych
i urzędowych formularzy, nie ma już żadnego znaczenia) byliśmy rów-
ni! Niż demograficzny był pojęciem nieznanym, dzieci rodziło się sporo.
Po sąsiedzku żyło kilka rodzin wielodzietnych, które mimo warunków
lokalowych urągających godności  człowieka,  decydowało się  na troje
a nawet czworo dzieci. 

Moje  „podwórkowe  dzieciństwo”  wspominam  jak  najlepiej.  Po
przyjściu ze szkoły, zwłaszcza wiosną,  latem czy wczesną  jesienią, do
późnych  godzin,  często  do  zapadnięcia  zmroku,  przesiadywaliśmy
w koleżeńskim gronie: najpierw w piaskownicy, później na zjeżdżalni,



352 Marek Bernacki

drabinkach i huśtawkach, a następnie – jak już trochę wydorośleliśmy –
na ławkach. 

Nigdy  też  nie  nudziliśmy  się  na naszym podwórku,  organizując
wspólnie przeróżne zabawy. Dla mnie do najciekawszych należały za-
wody sportowe,  podsycane  –  ma się  rozumieć  –  sukcesami naszych
dzielnych sportowców. Tak więc, kiedy „orły Górskiego” zrobiły furorę
na mundialu w Niemczech (1974), przed blokiem i „za ulicą” zaczęliśmy
namiętnie kopać z chłopakami w piłkę. (Termin „za ulicą” oznaczał plac
zabaw,  który  powstał  po  drugiej  stronie  ul.  Żywieckiej  i  obejmował
kompleks boisk asfaltowych i terenu trawiastego, na którym zbudowa-
no później pierwsze w Bielsku sztuczne lodowisko – teraz znajduje się
tam stacja paliw). Kiedy Wojciech Fibak odnosił sukcesy na turniejach
wielkoszlemowych, my, chłopcy z Krasickiego 3, chwyciliśmy za rakie-
ty.  Udało się nam nawet zbudować  niewielki  kort przed blokiem, na
którym rozgrywaliśmy mecze tenisowe w singla, debla i miksta (dziew-
czyny też  dopuszczaliśmy do zawodów!). Rozwiesiliśmy nawet praw-
dziwą siatkę a linie kortu oznaczyliśmy piaskiem. 

Wczesnym latem organizowaliśmy wyścigi rowerowe (motywowani
zwycięstwami Szurkowskiego, Szozdy i Matusiaka w majowym Wyści-
gu Pokoju),  a  także podwórkowe mityngi  lekkoatletyczne,  w których
prym wiodły takie konkurencje, jak: skok w dal do piaskownicy (z miej-
sca i z rozbiegu), bieg sprinterski na 60 metrów po chodniku (od klatki
trzeciej do piątej – chodnik miał szczęśliwie akurat cztery „tory” płytek)
oraz maraton, czyli bieg wokół bloku (trzy okrążenia). Pamiętam, że „w
nogę” najlepiej grali Arek Jasek i Włodek Zając (notabene, obaj trafili
później do dobrego siatkarskiego klubu BBTS i grali w rozgrywkach li-
gowych); w tenisa – Tomek Drobny i Jacek Talik, najszybciej zaś biegał
Krzysiek  Matyszkiewicz  (pseudonim  „Matys”)  –  kiedy wybieraliśmy
składy przed rozegraniem podwórkowego meczu w piłkę nożną, każdy
kapitan chciał mieć go w swojej drużynie!

Zimą  urządzaliśmy  przed  blokiem  małe  lodowisko  a  na  ulicach
i chodnikach  ślizgaliśmy  się  na  „dzińdziach”  (ta  żargonowa  nazwa
chodnikowej ślizgawki wyszła już z użycia, podobnie jak frazeologizm
„chodzić  na kroca” oznaczający ekscytujący choć  nieetyczny proceder
wykradania owoców z cudzego ogrodu). Kiedy nasypało śniegu, jeździ-
liśmy na nartach (górki) a przede wszystkim chodziliśmy na sanki. Naj-
lepsza trasa zjazdowa zaczynała się niedaleko cmentarza na górnym od-
cinku ul.  Krasickiego: jadąc w dół, po ostrym łuku wpadało się w ul.
Akademii Umiejętności i – w zależności  od rodzaju sanek i  nośności
płóz – dojeżdżało czasem aż do skrzyżowania z ul. Gorkiego. Samocho-
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dów było wtedy bardzo mało, więc nasze uliczne sanny były względnie
bezpieczne, nie pamiętam, aby komuś wydarzyła się jakaś krzywda. 

Kiedy „za ulicą” oddano do użytku sztuczne lodowisko, ferajna ru-
szyła do pobliskiego firmowego salonu „Polsportu” po łyżwy, po czym
przeniosła się na lodową arenę, by ślizgać się w rytm przebojów kulto-
wych zespołów lat 70.: „Abby” i „Boney-M”. Na podrywaniu 15-letnich
panien (tylko najodważniejsi decydowali się na jazdę za rękę ze swoją
„dziewczyną” – och, cóż to było za przeżycie!) upływały nam mroźne
sobotnie i niedzielne wieczory...

Mieszkanie  przy  ul.  Krasickiego  3/22  opuściliśmy  późną  jesienią
1980 r.  Był  to  gorący czas pierwszej  „Solidarności”,  wielkich nadziei
i niepokojów społecznych, które już wkrótce miał „rozwiązać” stan wo-
jenny. Kiedy 13 grudnia 1981 r.  gen.  Jaruzelski ogłaszał,  że zamierza
zrobić w kraju porządek restaurując ledwo zipiący socjalizm, my miesz-
kaliśmy już „na swoim” – w jednorodzinnym domku w Starym Bielsku.

Mimo sporego już  dystansu czasoprzestrzennego mieszkanie przy
Krasickiego pozostaje dla mnie miejscem archetypicznym,  w którym
czas się zatrzymał. Wiem, że skręcając w ul. Prusa dochodzi się do szko-
ły i do kościoła. Że idąc do ul. Akademii Umiejętności dociera się po kil-
ku minutach do ul.  Tuwima, skąd – jak mówiliśmy przed blokiem –
idzie się  prosto „do miasta”. Kiedy natomiast wypuścić się w dół,  ku
Żywieckiej, przeciąć ją i wejść w ul. Poniatowskiego, to dalej natrafia się
na przestrzeń nieznaną (terra incognita). Kiedy byłem dzieckiem, przy-
śniło mi się, że opuszczam podwórko, przechodzę Żywiecką i idę w dół
ulicą  Poniatowskiego:  przechodzę  przez  tory kolejowe,  dochodzę  do
skrzyżowania z ul. Leszczyńską a tam rozciąga się przede mną  jakieś
wielkie i niepojęte NIC. To ciemne morze, w którym pływa ogromna,
niebezpieczna ryba... Po wielu latach ten dziecięcy koszmar senny mia-
łem skonfrontować z fragmentem wiersza Czesława Miłosza: 

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.

Któregoś dnia ten obcy świat pokazał namacalnie swoje groźne obli-
cze. W sierpniowy poranek 1968 r. nas mieszkańców Krasickiego 3 pora-
ził dziwny dźwięk dochodzący od strony ul. Żywieckiej. Był to chrzęst
gąsienic czołgów, które wyjechawszy z koszar przy ul.  Leszczyńskiej,
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pięły się z mozołem jeden za drugim w górę ul. Poniatowskiego a póź-
niej,  kierowane przez żołnierzy w furażerkach,  z  kolorowymi chorą-
giewkami w dłoniach, niezgrabnie wtaczały się w ul. Żywiecką, miaż-
dżąc  na  wąskim  zakręcie  krawędzie  chodnika.  Staliśmy  z  ojcem
nieopodal, w ciszy obserwując te nieoczekiwane „manewry”, które – jak
się później dowiedziałem – były początkiem niechlubnej „braterskiej po-
mocy” udzielonej przez wojska Układu Warszawskiego sąsiedniej Cze-
chosłowacji...

W miarę upływu czasu (i naszego dojrzewania) ten „wielki świat”
rozciągający się na obrzeżach podwórka, wchłaniał  nas coraz bardziej
odsłaniając przed nami, chłopcami i dziewczynami z Krasickiego 3/22,
swe prawdziwe oblicze. Stawał  się dla nas wyzwaniem, koniecznością
podjęcia samodzielnego życia na własny rachunek i odpowiedzialność...
Bywa, że po wielu latach, zanurzeni w conradowskiej „smudze cienia”,
odnajdujemy się: poranieni, podstarzali, doświadczeni życiem – rozbit-
kowie losu. Wtedy przy kawie, koniaku i wypłowiałych czarno-białych
fotografiach ze wzruszeniem wspominamy Krasickiego 3 – nasz bez-
pieczny port, z którego wypłynęliśmy dawno temu.

Boże Narodzenie 2007 r.
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Od Ślęży do Klimczoka 

Może to był środek lata a może późna wiosna, wieczorem tuż po za-
chodzie słońca z pootwieranych szeroko okien, dobywały się donośne
przywoływania: Jaaasiek do domu, Kaaaziu kolacja... To rodzice z upor-
czywą  konsekwencją  psuli  pyszną  zabawę  swoim dzieciom,  choć  te
miały jeszcze tak wiele do bawienia. Pozostawało zatem przekazać ta-
jemnicze ,,masz go”, starając się pilnie, by owo „go” nie wróciło do dają-
cego. Niestety, po wielu latach, ciągle nie wiem, cóż to takiego było tam-
to tajemnicze ,,go”. Kolejny dzień, długi, wypełniony znojną ale jednak
radosną zabawą zmierzał ku swemu kresowi. Dzieci trochę pobrudzo-
ne, trochę poranione – a jakże, przecież ulica to niekończąca się eksplo-
racja,  a niekiedy nawet wojna – kierowały się do swoich łóżeczek. Mias-
to powoli układało się do snu. Poeta napisałby, że okrywało się utkaną
z ciszy kołderką, co nie byłoby prawdą,  jako że z pobliskiej tkalni do-
chodził ostry metaliczny trzask czółenek pracujących krosien. To trzecia
zmiana uzupełniała ciągłe braki w zaopatrzeniu na rynku.

Przeraźliwy głośny gwizd, dobywający się z fabrycznej piszczałki,
dokładnie o godzinie szóstej  budził  przemysłowy kwartał  miasta,  nie
bacząc na to, czy ktoś ma na przykład wolne czy z innego powodu ma
prawo do słodkiego snu. Miasto budziło się ze snu wcześnie,  bardzo
wcześnie ogłaszając to wielkim hałasem W owym czasie – a były to lata
pięćdziesiąte – prawie wszystko było jeszcze przedwojenne. Był więc so-
bie traktor, konstrukcji niemieckiej o wdzięcznej nazwie Lanz-Buldog,
który hałasował niemiłosiernie, chociaż trzeba przyznać, że odwdzięczał
się za to pięknymi biało-błękitnymi kółkami wypuszczanymi z charak-
terystycznego komina. Dla małego chłopca, mógł  być to obiekt pierw-
szego, choć niefortunnego zauroczenia.
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Mieszkanie  w którym przyszło mi spędzić  dzieciństwo,  było nie-
zwykle  osobliwe.  Istniało zapewne wiele  dziwnych  mieszkań,  ale  to
o którym mówię, z całą pewnością wyczerpywało znamiona osobliwoś-
ci.  Raczej skromne, wręcz ubogie, pozbawione jakichkolwiek znamion
komfortu, choć trzeba zauważyć że w owych czasach takie ubóstwo nie
było  czymś  wyróżniającym,  lecz  raczej  powszechnym.  Osobliwością
było jego położenie, (genius locci), stanowiące o doznaniach zmysłowych
jego mieszkańców. Otóż pod mieszkaniem, znajdował się spory zakład
garmażeryjny o poetyckiej nazwie – „Zakład Nr 5”.  Długo by można
opisywać złożone relacje, jakie zachodziły pomiędzy „piątką” a miesz-
kańcami na jej terenie, ale niezapomniane pozostały jedyne w swoim ro-
dzaju zapachy oraz hałas, wytwarzany przez po austriackie urządzenie
chłodnicze i kilka bardzo głośnych wentylatorów. Jeśli wyobrazimy so-
bie schemat kierunków geograficznych, to na każdym z nich znajdowa-
ła się ogromna fabryka a nasze mieszkanie w samym środku. Lata pięć-
dziesiąte, signum temporis tamtych czasów to wysokie, dymiące kominy
– a było ich chyba w okolicy chyba pięć - wszechobecny hałas i gęste od
rozlicznych zawiesin powietrze. Teraz, gdy spoglądam wstecz, nie mam
żadnych wątpliwości,  że mimo tak bardzo  dotkliwego ubóstwa,  nie-
przyjaznego ustroju politycznego – jeszcze podówczas pozbawionego
z mojej strony jakiejkolwiek refleksji – o dzieciństwie mogę powiedzieć
świadom beznadziejnego wręcz subiektywizmu, że było ono piękne, bo
dobre. Nawet świadomość subiektywizmu wspomnień nie może zmienić
prawdziwości konstatacji, zmierzającej do prostego stwierdzenia o tym,
że jeśli młody człowiek zazna w dzieciństwie rodzicielskiej miłości,  to
otrzyma wielki dar, który pozwoli mu w dorosłym życiu tę miłość prze-
kazać innym i wybierać drogę jasną i prostą, zmierzającą ku dobremu.  

Powiadam niekiedy trochę przekornie, że urodziłem się we Wrocła-
wiu więc jestem Bielszczaninem. Wrocławiakiem (tak, nie Wrocławiani-
nem) byłem nieco ponad półtora roku. Gdy ujrzałem po raz pierwszy to
utrapienie filozofów, czyli ,,najlepszy ze światów”, dało się jeszcze sły-
szeć  słaby pomruk zgiełku wojny i poczuć  dogasający Festung – Bre-
slau. Ale cóż ja o tym wszystkim mogłem wiedzieć. Trzeba było wielu
lat, by powróciły ukryte w niemowlęctwie pewne sentymentalia zorien-
towane na Wrocław. To prawda, rację ma, kto powie, iż z centrum Wro-
cławia Ślęży nie widać. No cóż, Ślęża to najbliższa góra, pod którą Wro-
cław może w ogóle leżeć. 

Co innego Bielsko, ma niebywale szeroki wybór gór, górek, pagór-
ków, wzniesień, pod którymi przyszło mu leżeć. Leżeć? To chyba jeden
z tych niefortunnych paradygmatów, jako że miasto w zasadzie raczej
stoi, niż leży, no cóż, wiemy że języka poprawić się nie da, więc niech
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sobie... Najczęściej można słyszeć , że jeśli już leży to pod Klimczokiem.
To ciekawe, że najwyższy – blisko miasta – szczyt nosi nazwę upamięt-
niającą braci Klimczoków, którzy jak twierdzą historycy, byli raczej naj-
zwyczajniejszymi bandytami.  

Klimczokowie, Ondraszek, Janosik, to postacie historyczne, chociaż
obrosłe legendą na tyle, że prawda przemieszała się z fałszem, tworząc
wizerunek ludowych herosów, a na domiar złego, ci fałszywi obrońcy
ludu, doczekali się od ludowej władzy wielu laudacji. Skądinąd to nie-
zwykle  ciekawe,  dlaczego  powszechnie  i  z  bezrefleksyjną  łatwością
przyjmujemy jako prawdziwe to, co wobec rozumu nie jest w stanie się
obronić.

Moje miasto, miasto, które wpisuje swoją obecność na wiele sposo-
bów, wnikając w pamięć historyczną, stając się scenografia zdarzeń raz
to pogodnych i miłych we wspomnieniu, innym razem dramatycznie
burzliwych. Miasto jest miejscem niezwykłych dlatego, że będąc two-
rem względnie dużym, jest jednocześnie najmniejszym obszarem, jaki
ogarniamy jako swój, gdzie ciągle jesteśmy jeszcze u siebie. Moje miasto
ma jeszcze i tę właściwość, że nie jest miastem dużym, miastem nieogar-
nialnym obszarowo, gdzie nie sposób pojawić się fizycznie w każdym
jego miejscu. Nie jest jednak miastem małym, w którym przebywając
w dowolnym jego miejscu,  mamy poczucie bliskości  każdego innego
miejsca. Taka „średniość” nie jest niestety zaletą, jako że z jednej strony
nie daje poczucia  niemal nieograniczonych możliwości wielkiego mia-
sta,  zaś  z  drugiej  strony jest  wystarczająco  duże,  by objawiać  pewne
uciążliwości.  Czy miasto  może cierpieć  na schizofrenię? No cóż,  gdy
spojrzę na moje miasto, to okazuje się, że owszem, może! Cóż takiego
składa  się  na  ten  podział  percepcji  rozlicznych  właściwości?  Już  na
pierwszy rzut oka daje się zauważyć podział  na dwa odrębne ustroje
miejskie rozdzielone rzeką, no może rzeczką o wdzięcznej nazwie Biała,
bielscy autochtoni nie powiedzą o rzece Biała, lecz wyłącznie Białka. Wi-
dać tu wyraźnie różnicę między językiem „oficjalnym” a używanym lo-
kalnie. Ale ów podział to nie tylko topografia (ma to miejsce w większo-
ści miast), ale co ważniejsze zawiera się w samej nazwie, jako że jest ona
dwuczłonowa. Jednak owa dwuczłonowość, to również nic niezwykłe-
go, bo w naszym kraju, a i na świecie istnieje wiele takich miast: Nowy
Sącz, Nowy York, Zielona Góra itp. Osobliwość wynika raczej z tego, że
historycznie są to zupełnie oddzielne dwa organizmy miejskie. Bielsko
historycznie pozostawało w obrębie Galicji, zaś Biała to już tzw. Kongre-
sówka. Również zazwyczaj należały odpowiednio do województwa ka-
towickiego i krakowskiego, a śladem tej przynależności jest fakt, że jesz-
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cze po połączeniu Bielska i Białej, wchodziły one odpowiednio w skład
diecezji katowickiej i krakowskiej.

Czy owe podziały przekładają się na ślad kulturowy, który możemy
dostrzec w oglądzie bezpośrednim? Bielsko wydaje zdecydowanie oka-
zalsze, a nawet zwyczajnie bogatsze. To właśnie w bielsku znajdziemy
monumentalne budowle i założenia architektoniczne. I chociaż w Białej
takich budowli nie brakuje, to jednak w porównaniu z bielskiem jest ich
znacznie mniej. Można zatem przypuszczać, że w przeszłości Biała po-
zostawała na względnie niższym poziomie rozwoju kulturowego. Jeśli
szukać przyczyn takiego zróżnicowania, to niezbędna wydaje się anali-
za wcześniejszych zjawisk kulturotwórczych. Bielsko-Biała jest pod tym
względem niezwykłym miastem, a wynika owa niezwykłość z wielokul-
turowego bogactwa. Na wielonarodowościową populację miasta składa-
ły się trzy najważniejsze żywioły, których obecność  pozostawiła ślady
zarówno materialne jak i duchowe. Polacy stanowili  historycznie naj-
liczniejszą grupę narodowościową, chociaż niestety nie najbardziej zna-
czącą. Z uwagi na wykształcenie, zajmowane stanowiska, ogólnie rzecz
biorąc status społeczny, dominującą pozycję zajmowali Niemcy. Trzecia
grupa  narodowościowa  o  niezwykle  wyrazistej  odrębności  religijnej
i kulturowej to Żydzi. Ich obecność była na tyle znacząca, że w samym
centrum miasta, przy głównej arterii komunikacyjnej znalazło się miejsce
na okazałą Synagogę oraz szkołę.  Tradycyjny podział  ról społecznych
między poszczególnymi nacjami znajdował odbicie w pełnionych funk-
cjach.  Tak więc Niemcy zazwyczaj byli właścicielami fabryk i zachowy-
wali  stanowiska wyższego dozoru technicznego, Polacy to pracownicy
fizyczni i średni dozór techniczny oraz rzemiosło. Żydzi zgodnie z tra-
dycją przejęli handel, drobną wytwórczość i również rzemiosło.

Wiele napisano o dawnym mieście – Bielsku-Białej, a najstarsi miesz-
kańcy, żyjący współcześnie,  pamiętają  miasto z okresu międzywojnia.
Jednak pamięć  utrwalona w książkach, zamknięta w znakach graficz-
nych, pozostaje na służbie zarówno prawdy jak i nie-prawdy. Niegdyś,
przed wielu laty znalazła się w moich rękach osobliwa książka w języku
niemieckim, bogato ilustrowana fotografiami. Tytuł jej – jeśli dobrze pa-
miętam – brzmiał: Der Deutsche Kunst in den Befraiten Schliesen, co znaczy
– Sztuka niemiecka na wyzwolonym Śląsku. Nie pamiętam, kto był wydaw-
cą, ale rok wydania znamienny – 1942. Na ilustracjach mogłem znaleźć
tak dobrze mi znane miejsca mojego miasta (np. „kamieniczka piwna”),
ale już  tekst nie pozostawiał  złudzeń  co do intencji autora, który dość
jednoznacznie  przekonywał  o  rdzennie  niemieckim,  wręcz  staroger-
mańskim rodowodzie  mojego miasta.  Jak się  wydaje,  trudno znaleźć
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źródła obiektywne, dającą pełną i pewną wiedzę o Bielsku – Białej, cho-
ciaż warto zauważyć, że jest ich wielka obfitość.

Ocenę źródeł historycznych, należy jednak pozostawić historykom,
jako że to  oni  są  w stanie  dotrzeć  do  miejsca  możliwie najbliższego
prawdzie.  Miasto  jest miejscem niezwykłym, jako wytwór cywilizacji,
ale przede wszystkim jako źródło obrazu kulturowego.

Gdy byłem małym  chłopcem,  otaczający świat  był  również  mały
w sensie jego dostępności poznawczej,  ograniczał  się  bowiem do nie-
wielkiego obszaru poprzecinanego ulicami, drogi do szkoły, pobliskich
sklepów  i  tzw.  „poradni”.  Rzeka  Białka  stanowiła  granicę,  za  którą
świat był  obcy a nawet wrogi.  Jednak owa wrogość,  choć  realna, nie
miała jakiegoś uzasadnienia i wynikała – jak się zdaje – z poczucia kry-
terialności. 

Jak powszechnie wiadomo, w dawnym Bielsku, jeszcze w przedwoj-
niu znaczny procent jego mieszkańców stanowili Żydzi. Z całą pewnoś-
cią  w znanej mi z dzieciństwa dzielnicy o nazwie Blich, mieszkało ich
całkiem  sporo.  Zagłada  narodu  żydowskiego  wstrząsnęła  światem,
zmuszając  do całkiem nowego spojrzenia na człowieka,  człowieczeń-
stwo, na to co w nim najpodlejsze, ale i to co w nim najpiękniejsze. No,
ale cóż o tym mógł wiedzieć mały chłopiec? Na Blichu dalej mieszkali
Żydzi  i  doprawdy  nikt  na  to  nie  zwracał  jakiejś  szczególnej  uwagi.
W największej bliskości, bo za ścianą, mieszkała pani w średnim wieku
wraz z synem, a jej nazwisko było charakterystycznie żydowskie. Dzieli-
liśmy z nią korytarz, klatkę schodową i pozostałe skromne dobra utyli-
tarne,  a  relacje  oceniłbym jako zażyłe sąsiedztwo.  Ona nie ukrywała
swego pochodzenia, a jej fascynujące opowieści tułacze budowały chło-
pięcą wrażliwość. Rodzin pochodzenia żydowskiego, w najbliższej oko-
licy było całkiem sporo, przy czym częściowo wynikało to z powojennej
migracji, zaś w części była to ludność miejscowa. Doprawdy, gdy się-
gam pamięcią,  relacje  pomiędzy tak różnymi przecież  kulturami,  nie
stanowiły tu żadnego problemu. Nie przypominam sobie również,  by
aspekt religijny był w jakiś wyraźny sposób dostrzegalny. Pewnie moja
dzielnica, na Blichu, to nie cała Polska, pewnie bywało inaczej, ale pa-
miętam doskonale wielu,  tak dobrze mi znanych Żydów, i  wiem, że
w owym  czasie  słowo  antysemityzm  nie  istniało  w  moim słowniku.
Warto też zauważyć, że jeśli już były jakieś uprzedzenia narodowościo-
we, to nie dotyczyły one narodowości żydowskiej,  ale raczej... ukraiń-
skiej,  co  dotykało właśnie moją  rodzinę,  jako że  rodzice pochodzący
z Polski wschodniej mówili charakterystycznym „zaśpiewem”, a to było
kojarzone z  językiem ukraińskim.  Prawdziwe zło miało przyjść  wraz
z wydarzeniami roku 1968.  Ale to  byłaby inna opowieść,  choć  warto
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przypomnieć, że to właśnie Bielszczanie wiecem pod pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza na trwałe wpisali się bohatersko w ten czas. 

Bielsko – miasto mojego dzieciństwa, jakie było, co było prawdziwe,
a co jedynie naiwnością dziecięcego poznania. Słowo, choć posiada tak
wielką moc sprawczą,  to samo w sobie jest tylko zasobem leksykonu,
a w znaczenie przeobraża się w miarę poszerzania struktury językowej,
w której zostało umieszczone. Bo któżby zastanawiał się, mając osiem lat,
dlaczego tramwaj zatrzymuje się „na stawach”, gdy gdzie okiem sięg-
nąć nie widać żadnego stawu? No, ale przecież kiedyś z całą pewnością
jakieś  stawy tam były. Dlaczego knajpka „na mostku” właśnie tak się
nazywa, gdy w pobliżu nie ma żadnego mostka, a nawet rzeczki? Trze-
ba po prostu wiedzieć, że rzeczka płynie wzdłuż – pod ulicą. Jest rzecz-
ka, był zapewne mostek.

Archeologia  codzienności,  archeologia  rzeczy  zwykłych,  a  nawet
z trudem  dostrzeganych.  Naprawdę  aż  trudno  sobie  wyobrazić,  jak
wielkim,  wręcz  trudnym  do  wyczerpania  źródłem,  są  różne  drobne
przedmioty, ślady mówiące o przeszłości miasta. Cmentarz najlepiej od-
wiedzić w środku dnia, gdy letnie słońce nie pozwala poddać  się jego
porządkowi, a  dostrzegalna staje się  jedynie jego muzealna powłoka.
Taki odrealniony światłem cmentarz wydaje się opowiadać  swoim ka-
miennym milczeniem o tych, którzy jak głosi napis nad cmentarną bra-
mą  „byli  tym,  czym  my  jesteśmy...”.  Bielskie  nekropolie opowiadają
o dziejach miasta w sposób szczególny i, co bardzo cenne, prawdziwy.
Wspomniane wcześniej relacje narodowościowe znajdziemy w nagrob-
nych epitafiach, gdzie jakże często zaskoczy nas swojsko brzmiące na-
zwisko, poprzedzone imieniem: Joseph Kowalski... Kim był ów Kowal-
ski? Zapewne obywatelem miasta Bielska, ale czy on czuł się Polakiem,
czy też  z uwagi na pisownię imienia raczej Niemcem? Zdumiewa nie-
kiedy i to, że choć spoczywający w tym miejscu, nie należą już do świata
żyjących, to właśnie ci drudzy przypisują im właściwości zbędne w in-
nym, wyższym świecie. „Tu spoczywa żona dyrektora banku”, głosi je-
den z napisów nagrobnych. No, cóż może dobry Bóg doceni tę przypad-
łość  zmarłej, tego nie wiemy, ale jest  na pewno przejawem próżności
żywych. Jednak najczęściej pojawia się w treściach napisów coś wspól-
nego i bardzo ludzkiego, jest to wielki i nierozłączny ze śmiercią, ból po
stracie bliskich. 

Mieszkańcy Bielska-Białej to trzy żywioły narodowościowe, a świa-
dectwem tego są także właśnie cmentarze: katolickie, ewangelickie i ży-
dowski. Od wielu lat przyglądają się miastu wieże kościołów: katolic-
kich i ewangelickich, jedynie synagogi zburzonej w pierwszych dniach
II wojny światowej zabrakło.
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Miasto powoli, prawie niezauważalną chwilą, obrasta współczesną
cywilizacją, zacierając ślady przeszłości. Czy to dobrze, czy to źle? Nie
wydaje się, aby dyskurs, zwłaszcza przywołujący aksjologię mógł przy-
nieść  jakieś  wyważone  rozwiązanie.  Postęp  cywilizacyjny jest  imma-
nentny i na trwałe wpisany w rozwój kulturowy, stanowiąc nierozłącz-
ną  całość  nieuniknioności rozwoju jako takiego. Ale jeśli tak jest,  jeśli
stajemy  przed  nieuniknionym,  to  jednak  żal  niektórych  fragmentów
substancji  przeszłego świata,  utraconych przez ludzką  nieroztropność
bezpowrotnie. Oto w obrębie murów miejskich stała sobie ostatnia już
baszta,  stara  pamiętająca  być  może  Późne  Średniowiecze.  Zburzenie
tego wspaniałego obiektu było bezsporną niegodziwością. Lata siedem-
dziesiąte obfitowały wręcz w graniczące z barbarzyństwem wyburzenia
i zniszczenia, a co gorsza z obłudnym przesłaniem o nowoczesności. Po
raz kolejny historia zdaje się potwierdzać fakt, iż ideologia pozostawia
trwały ślad architektoniczny, który jest jej świadectwem. 

Miasto  mego  dzieciństwa,  tak  niepodobne  do  dzisiejszego,  choć
przecież  większość  jego  „substancji  architektonicznej”  istnieje  nadal
i ma się dobrze. Ale któż pamięta o tym, że w większości sklepów pod-
łogi były drewniane „zapuszczone” impregnatem niszczącym insekty.
Nie ma już maleńkich sklepików o szerokim asortymencie, prowadzo-
nych przez obywateli narodowości żydowskiej. Zniknęły wszędobylskie
szopy, pajty, przybudówki, ploty wykonane z drewna i pokryte brunat-
nym impregnatem. No i jeszcze ten tramwaj! Do dziś, zdaje mi się, że
słyszę jego dzwonek i specyficzne hałas. Był swoiście piękny, a już na
pewno niepowtarzalny w zestawieniu z górzystym krajobrazem i cias-
notą miasta. Bielskie tramwaje były czerwone, zaś wrocławskie niebies-
kie. Te najstarsze łączyło to, że były niemieckie, wyprodukowane przez
firmę Siemens, co obwieszczały mosiężne napisy na konsoli motornicze-
go. Przedział pasażerski oddzielony był od swoistego przedsionka (nie-
kiedy otwartego) drzwiami oszklonymi niezwykłej urody szybą ze szkła
kobaltowego  o  takimż  kolorze.  Na  dachu  wagonów  ciągnionych,
umieszczony był kaseton podświetlony od wewnątrz z napisem „Zbie-
raj złom dla Nowej Huty”. Zapewne przed wojną treść mogła być inna
np.: „Jeśli pranie to tylko w proszku Ariel”. W sławnym wrocławskim
ZOO, widziałem „niemieckiego” lwa imieniem Astor, w Bielsku wiro-
wałem na przedwojennej karuzeli, Astor już na pewno nie żyje, a karu-
zela zbutwiała. Oba miasta, tak osobliwe w swym pochodzeniu, wniosły
w życie swoich  obywateli  całą  złożoność  kulturową,  tworząc  jedyny
w swoim rodzaju organizm miejski. Wrocław, Preslaw, Breslau, Bielsko,
Bielitz,  Bielsko-Biała, dwa miasta, tak wiele nazw, jakże zmienne były
ich dzieje, a mimo to trwają i są ciągle prężne i młode. A utracona na
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wiele lat wielokulturowość ? Chyba jednak nie utracona, przez szeroko
otwarte drzwi ,,wioski globalnej” powraca, tym razem już  nie w swej
postaci narodowej a w formie ponadnarodowych korporacji,  unijnych
programów edukacyjnych i wielu innych przedsięwzięć. 

Spod Ślęży pod Klimczok, potomek tułaczy wojennych, przybyłych
do zrujnowanego Wrocławia. Przywołane tu wspomnienia, to okruchy
znalezione  w pamięci, widziane oczami chłopca, a później młodzieńca.
Dają  obraz  miasta  na  ogół  dość  subiektywny,  pozbawiony  danych
wspartych autorytetem nauki. Niemniej Bielsko widziane przeze mnie
sprzed czterdziestu laty, jest nader prawdziwe, a prawdziwe dlatego, że
opieczętowane gwarancją szczerości dziecka.
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Grudzień

Grudzień zaczęła kojarzyć ze świętami, wcale nie tak wcześnie, jak
to  zwykle  czyniły  dzieci.  Bardziej  pamiętała  wspomnienia  związane
z Mikołajem,  niż  ze świętami.  Przyjście Świętego Mikołaja  obchodzili
zgodnie z katolickim kalendarzem 6 grudnia, w dużym gronie – ośmio-
ro  dzieci  i  równie przejęci  całą  imprezą  dorośli.  Mikołaj  pojawiał  się
w stroju biskupa (nie amerykańskiego krasnala), w kartonowym, sztyw-
nym ornacie ze staniolową bordiurą, w infule i z pastorałem. Było jasne,
że brodę ma z waty. Tego nie dało się wytłumaczyć żadnym mrozem
i szronem, ani starością biskupa, tym bardziej że z czasem wata skudliła
się i pokryła kurzem. Wiedziała, że coś tu nie gra. A może Mikołaj tak
po prostu ma? 

Mikołaj  przybywał  często  z diabłem, zwanym Krampusem, całym
czarnym i kudłatym, z ogromnym łańcuchem i rogami. Cały wieczór
dzieci czekały na niego, spędzając czas przy oknie, gdy tylko zaczęło ro-
bić się ciemno. Wreszcie nadchodził, nadchodził, dzwoniąc dzwonkiem
przymocowanym do pastorału, ale... niestety z Krampusem. To mąciło
całą  radość.  Krampus  skakał,  fikał  koziołki,  próbował  omotać  łańcu-
chem i porwać dzieci, które naprawdę bały się i płakały. Wreszcie Miko-
łaj uspokajał  go i zadawał  dzieciom sakramentalne pytania:  o grzecz-
ność, o słuchanie starszych, o modlitwę. Odpowiedzi padały mniej lub
bardziej wykrętne. Zanim wyciągnął z wora prezenty, należało wyrecy-
tować wierszyk, zaśpiewać  piosenkę i pomodlić  się.  Dzieci myliły się,
bywało, że i zsikały się ze strachu, zanim paczka lądowała u właściciela.
Te bardziej zuchowate odgrażały się jeszcze przed nadejściem Mikołaja,
że spalą i porąbią Krampusa, Mikołaja kopną, a prezenty zabiorą. Akurat!
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Wszystko stało się  jasne około piątego roku życia.  Mikołajem był
wtedy sąsiad. Zbyt wysoki, powolny, z watą zamiast brody, był  mało
przekonywującym Świętym. Szczerze mówiąc, sprawiał wrażenie Miko-
łaja lekko zawianego (niewykluczone, że wcześniej w ramach dobrosą-
siedzkiej  pomocy  Babcia  dała  mu  swej  słynnej  przepalaneczki
w kuchni). Mikołaj coś tam mówił, z trudnym do zidentyfikowania ak-
centem w tej przyklejonej wacie, wreszcie, próbując wydobyć coś z prze-
pastnego wora, zaczepił infułą biskupa o lampę i poszło... Czapa z białe-
go bristolu, razem z brodą  z waty i czerwonym nosem z okularami,
zadyndała na lampie. Przerażonym dzieciom ukazała się naga prawda –
sąsiad, z miną mocno zdziwioną, w ornacie z białego bristolu ze stanio-
lową bordiurą, w białych rękawiczkach, z pastorałem i workiem w ręce.
Któryś  z bardziej przytomnych dorosłych zgasił  światło. Mniejsze ba-
chory  nie  zarejestrowały  co  się  stało,  zaczęły  więc  ryczeć  i  piszczeć
z przerażenia, bo zrobiło się ciemno. Jedno ze starszych (zgadnijcie któ-
re?), z demaskatorską satysfakcją krzyknęło: To pan.... – tu padło nazwis-
ko sąsiada – to on! To on! Widziałam! Widziałam! Gówniarza pośpiesznie
wyprowadzono z  pokoju z  nakazem trzymania dzioba,  bo  wszystkie
prezenty przepadną. Strata nie byłaby znów taka wielka, gdyż na prze-
ciętną mikołajową paczkę w tamtych gomułkowskich, zgrzebnych  cza-
sach składały się słodycze w asortymencie: jabłka, orzechy, herbatniki,
kilka cukierków w sreberkach, jakieś  draże, dropsy, sople z cukru na
choinkę, poza tym ciepłe, barchanowe majtki z nogawką dla dziewczy-
nek, a kalesony dla chłopców, bańki, klocki lub inne zabawki. Słodyczy
i majtek nasza bohaterka nie cierpiała, pozostawały więc bombki i za-
bawki.

Rodzice naprawdę dokładali starań, aby były niebanalne. Bywało, że
otrzymywała zabawki przepiękne: lodówkę i inne mebelki, a raz nawet
kilkupokojowe mieszkanie dla lalek urządzone plastikowymi antykami
Księstwo Warszawskie, fajansowy mini serwis dla lalek, pralkę na bate-
rię,  do której można było nalać  wody, misia – nocną lampkę, komplet
kolorowych długopisów z jednym ogromnie grubym, ze zmiennymi ko-
lorami (kupione za duże pieniądze w komisie), tablicę z klockami – liter-
kami,  ruchome książeczki  z popularnymi bajkami wydawane w Cze-
chosłowacji, i raz, w wieku lat sześciu, tornister do szkoły. Tornister ten
przywiozła Babcia z Frydka Mistka. Był z tłoczonej skóry, o nierównej
fakturze, z metalowymi, lśniącymi klamrami. Bardzo była z niego dum-
na, ale gdy potem poszła do szkoły i widziała, że wszystkie dzieci mają
tornistry z tektury, czuła się źle.  Wtedy, w grudniowe popołudnie, je-
chała z tym tornistrem z mamą i babcią do miasta na świąteczne zaku-
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py. Nasza bohaterka – chude i przeraźliwie mizerne dziecko lat sześć,
w czeskim płaszczyku z szarego misia. 

Sklepy w epoce schyłkowego Gomułki były równie szare jak całe ży-
cie, ale dziecko, które nie znało innego świata, patrzyło na nie zachwy-
cone. Na terakotowych podłogach sklepów grudniowy śnieg zamieniał
się  w czarne kałuże błota,  które stały w zagłębieniach nierównej  po-
wierzchni. Bardziej przewidujące sprzedawczynie, w obowiązkowo bia-
łych fartuszkach z czepkiem z plastiku przypominającym diadem, kład-
ły na tych podłogach rozerwane, tekturowe kartony. Chodziło się jak po
kładce. W sklepie pachniało śledziami, leżącymi w drewnianej beczce,
mieloną kawą „Selekt” i ogólnie spożywczo. W dużych blokach, na la-
dach stał biały smalec lub jego erzatz - ceres, powidła, które kupowało
się na wagę, a w pudłach bez jednej ścianki leżały posklejane landrynki,
wśród  których  z  rzadka  pojawiały  się  grylażowe,  białe  –  najlepsze.
W dziale słodyczy królowały sękacze –  czekoladowe, grube – krótkie
i sękate rurki wypełnione w środku mdłą, kakaową masą. Zawijano je
w sreberka do połowy długości. Była też krajanka krakowska w czerwo-
nym opakowaniu w intensywnie żółte kropeczki, chałwa w blokach, cu-
kierki  „Malta”,  batony „Danusia”,  pomarańczowe draże,  które lubiła
najbardziej.  Ponieważ  była  dzieckiem,  które nie gustowało w  słody-
czach,  ta  część  sklepu nie  zajmowała  jej  specjalnie.  Zdarzało  się,  że
przed świętami pojawiały się  w handlu egzotyczne owoce – cytryny
i pomarańcze, zawsze w kolorowych bibułkach, i banany. Pomarańcze,
które jadało się tylko w takich okolicznościach, nie przypadły jej specjal-
nie do smaku. Za to banany... Tego smaku szukała przez całe swe doros-
łe życie. Bywało, że udawało się jej go znaleźć, ale taki smak miały tylko
banany, które kupowała dla niej ta jedna, specjalna osoba. Miała wyjąt-
kowy talent do wybierania dobrych bananów, choć czasem przesadzała.
Te banany były dojrzałe, ale nie przejrzałe, miękkie, ale nie za miękkie.
Smakowały tak, jakby dojrzewały na drzewach i nigdy nie miały czar-
nych plam. W dzieciństwie kroiła banany na plasterki,  żeby je  dłużej
jeść. Z całej zakupionej kiści wydzielała sobie codziennie jednego. Nie-
stety, przyjemność ta trwała tylko w czasie okołoświątecznym. 

Jedno takie świąteczne jedzenie bananów pamięta szczególnie.  Na
nabożeństwie wieczornym, z okazji święta Niepokalanego Poczęcia sie-
działa z rodzicami w pierwszym rzędzie chóru. Docierały do niej ad-
wentowe  pieśni,  które  do  dzisiaj  lubi  i  specyficzny  nastrój  wiszący
w powietrzu. Wszystko było jak zaczarowane. Przed wyjściem z domu
jadła banany, które właśnie zdobyła Mama, wracając z pracy. Ten nie-
zwykły smak zlewał się w jedno z atmosferą kościoła, adwentowym za-
wodzeniem i dekoracyjnym motywem namalowanym na ścianie kościo-
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ła. Wtedy, tam w kościele, na wpółśnie, wpółjawie, na zawsze już połą-
czyła ten zapamiętany, magiczny moment z grudniem i wzorkiem na
ścianie parafialnego kościoła, który stał się liśćmi bananów. Później, stan
ten, który dotyczył nie tylko grudniowych bananów, nazywała syndro-
mem proustowskiej magdalenki.

Z tamtej  świątecznej  wyprawy do miasta  pozostało jej  w pamięci
jeszcze wspomnienie „zimnych ogni” w nowym tornistrze i wielka cho-
inka na głównym placu miasta. Miała światełka zrobione z kolorowych,
zwykłych żarówek i łańcuch z wytłoków kapsli do mleka. W ośnieżo-
nym mieście wyglądała jak z bajki. Sprzedawano pod nią karpie z du-
żych  balii,  które kupili  do niebieskiego  wiaderka pełnego wody.  Do
miasta jeździła rzadko i ta świąteczna wyprawa była wielkim wydarze-
niem. Wystawy sklepów pełne były gipsowych manekinów ze sztucz-
nymi włosami. Dekoracja witryny sprowadzała się do zawieszenia gałą-
zek z wiszącymi bańkami i  lametą  –  przeźroczystą  i  srebrną,  zwaną
anielskimi włosami. Były też płatki śniegu ze styropianu i napisy „We-
sołych Świąt”. Nie znano jeszcze sztucznych choinek, ani elektrycznych
lampek. Szyldy co okazalszych sklepów stanowiły neony. Najbardziej
tajemniczym szyldem był zielony, pulsujący neon „Delikatesów”. Pach-
nące świeżo zmieloną kawą „Delikatesy” kojarzyły się nie tyle z luksu-
sem,  co  z  tajemniczym światem,  podobnie  jak  wiele  innych  wnętrz,
gdzie pulsowało kolorowe światło, na przykład wnętrze teatru. Powrót
z  tego  zaczarowanego  świata  odbywał  się  blaszanym  autobusem
z pneumatycznymi  drzwiami,  którego  przód  przypominał  jej  twarz.
W tej autobusowej twarzy świeciły okrągłe oczy reflektorów i szczerzyła
się skórzana paszcza. Do dzisiaj nie wie, dlaczego autobusom zakładano
skórzane klapy na maskę. 

Z tej wczesno dziecięcej atmosfery zimowej pamięta najlepiej mono-
tonnie szare,  zimowe dni  ze śniegiem, który wydawał  się tak wielki,
i chłodem, który wydawał się tak przejmujący, jak nigdy potem. Leżała
na  otomanie (tak u Dziadków nazywano przedwojenny tapczan) w ra-
mach popołudniowej drzemki, do której wszystkie dzieci zmuszała Bab-
cia i obserwowała z oddali ten świat poprzez bawełniane firanki sypial-
ni. Czas mijał, odmierzany równomiernym tykaniem zegara, które, jak
powiedział jej Dziadek, przekładało się na słowa: „co minutę śmierć jest
bliżej”. W tym grudniowym tykaniu zegara, o szarej godzinie, napraw-
dę słyszała te słowa. Wiele rzeczy prawdziwych mieszało się jej wtedy
z fikcją,  jak  każdemu  zresztą  dziecku.  Dzisiaj  stan  ten  osiąga  tylko
w specyficznym półśnie i po alkoholu. Pomalowany na srebrno, metalo-
wy piec, huczał ogniem, który widać było przez nieszczelne drzwiczki.
Był to niezwykle przyjemny i usypiający widok – obserwowanie iskie-
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rek spadających do popielnika i ich niechybną śmierć na stercie szarego
popiołu. Cmentarzysko. Patrząc tak długo przez zmrużone oczy, można
było doznać błogiego uczucia uśpienia. Zdarzało się, że często tak zasy-
piała. Zdarzało się też, że nie patrzyła na popielnik, ale na makatkę wi-
szącą  nad  otomaną,  gdzie pracowało siedmiu krasnoludków. Makatka
była brązowa, a postaci krasnoludków wyszywane błyszczącą lasetą. Je-
den wiózł coś na taczkach. Był ubrany w żółty kubrak i czerwoną czap-
kę. Stopniowo wszystkie krasnoludki ożywały i poruszały się jak roboty
mechanicznie wykonując swą  pracę.  W tle,  na horyzoncie,  zachodziło
czerwone słońce i chudymi promieniami dotykało łagodnych szczytów
gór. Gdy była już dorosła, często doznawała przelotnego wrażenia, gdy
patrzyła na zachodzące słońce,  że to to samo, co na makatce. 

Przez całe dorosłe życie doznawanie przyrody zdeterminowane było
doznaniami z dzieciństwa. Zawsze towarzyszyła temu aura, jaką ema-
nowała wówczas natura. Zadziwiało ją,  jak sensualne są  to doznania.
Cząstką  przyrody raczej  nigdy się  nie  czuła.  Nie starała  się  wgłębić
w rządzące nią mechanizmy. Bała się panicznie niemal wszystkich ży-
wych stworzeń.  Ich fizjologia ją  obrzydzała. Daleka była od roussow-
skiego ideału „człowieka pierwotnego”. Jednak bezbłędnie odczytywała
nastrój natury. Na ogół nie przyznawała się nikomu do tego stanu. Był
infantylnie romantyczny i w gruncie rzeczy powszechny. Wspominając
swoje okołoświąteczne przeżycia z dzieciństwa, także odtwarzała tamte
zapachy, kolory, i przede wszystkim klimat, jaki emanował z otaczające-
go świata przyrody. Myśląc o tym przez moment, zrozumiała, jak zwyk-
ła mawiać – fenomenologicznie, czym było odczuwanie natury w rozu-
mieniu romantyków niemieckich.  Jeśli  tak,  to  rzeczywiście  był  duch
natury –  odwieczny  i  zrozumiały tylko wtedy,  gdy  zjednoczymy się
z nią w nastroju. 

Wszystko to działo się o tak zwanej szarej godzinie, kiedy zapadał
przedwczesny, grudniowy zmrok. Nigdy, o  żadnej porze roku, szara
godzina, którą tak uwielbiała już  jako osoba dorosła, nie była tak ma-
giczna jak w grudniu. W ten to czas rzeczywistość mieszała się z jawą,
ożywały krasnoludki i postacie historyczne, które zawsze towarzyszyły
jej dziecięcej świadomości. Nawet w dorosłym życiu, o czym nikt nie
wiedział,  lubiła w samotności oddawać  się szarej godzinie,  zwłaszcza
w grudniu. Najlepsze pomysły przychodziły jej wtedy do głowy, litera-
tura wtedy przeczytana zapadała najbardziej w świadomość. Była to jej
prywatna tajemnica, jeden z tych osobistych światów, którego nigdy nie
chciała dać na pożarcie temu zewnętrznemu. Lubiła wówczas gapić się
w okno i wyobrażać sobie, że żyje w krainie Drosselmeyerów i orzecho-
wych dziadków. Była to ulubiona książka na ten czas. Już w dorosłym
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życiu, w grudniu, rozpoczynała swoją  prywatną  pogoń  za dziadkami
do  orzechów. Tropiła w księgarniach każde wydanie tej książki, czekała
na emisję baletu Czajkowskiego w telewizji. Robiła sobie w głowie pry-
watną  kolekcję tej nieprawdopodobnej dla niej,  lecz w gruncie rzeczy
banalnej,  historii.  Zdarzało się nawet,  że doszukiwała się w ludziach,
z którymi  los  ją  stykał,  podobizn  Mysibaby,  Drosselmeyera  i  Klary.
Wrodzony racjonalizm nakazywał  jej jednak dystansować  się  co  jakiś
czas od tych infantylnych przypadłości i analizować je na chłodno. Czy
było to poszukiwanie klimatu lat dziecinnych w ucieczce przed świa-
tem, czy ekwiwalent poczucia swojskości, którego już  nie doznawała,
czy raczej nawyk starzejącej się, egocentrycznej samotnicy, sobka, który
nie potrafił  dzielić  się swoimi doznaniami z innymi? Chyba wszystko
naraz. Nosiła te swoje małe tajemnice, które w dwójnasób generowały
się w grudniu. Wiele ich było. Opanowywały ją zwłaszcza o szarej go-
dzinie. Czasem chęć poddania się im była tak przemożna, że szukała ja-
kiegokolwiek pretekstu, żeby choć na moment przerwać swą pracę za-
wodową i pogapić  się w okno, za którym było widać, jak część  nieba
przechodzi  w granat,  a  druga  połowa  rozkrwawia  się  zachodzącym
słońcem. Śnieg nabierał od tych kolorów onirycznej, fioletowo – purpu-
rowej poświaty. A czasem było tak, że płatki śniegu, wirujące w prze-
strzeni, roziskrzały się przez mgnienie, przypominając srebrny pył rzu-
cony  z  nieba.  Lubiła  patrzeć  prosto  w  niebo,  aby  dać  się  wciągnąć
niebotycznej perspektywie, która się wtedy tworzyła.  

Ten czas to był jeszcze Adwent i pewien mikołajowy ranek, gdy zbu-
dziła  się  z  niebieskim  swetrem  z  norweskimi  wzorami  z  zamkiem
z boku i czerwoną kamizelką, pod poduszką. Tak bardzo się cieszyła, że
poszła w nim na  roraty do  kościoła.  Zawsze czuła coś  tajemniczego
w roratach. W ten dzień  myślała cały czas tylko o tym swetrze,  który
miała na sobie. Norweski wzór do dzisiaj jest dla niej najpiękniejszy. 

W te roratnie dni każdą cząstką swego rozumu doświadczała wów-
czas cudu,  jakim było Boże Narodzenie.  Były to  tygodnie radosnego
oczekiwania i podniecenia, ale nie mające związku z prezentami i choin-
ką. Ich powód był natury religijnej. Naprawdę wierzyła, że gdzieś tam
urodził się Jezus. Wyobrażała go sobie, tak jak na oleodrukowych obra-
zach dewocyjnych, jako złotolokiego Emanuela, pozbawionego cech nie-
mowlęcych. Było jej głupio, że ma ciepły sweterek, gdy tam Dzieciątko,
w gołym żłóbku, w stajence... Był to skutek indoktrynacji dorosłych na
okoliczność  odmowy  przez  dziecko  wykonania  jakiegoś  polecenia,
choćby włożenia sławetnych, barchanowych majtek. Ponieważ dziecko
należało jakoś  przekonać do ich dobrodziejstwa, wytaczano najcięższe
argumenty, włącznie z niewdzięcznością. Tu oto doświadczasz dziecko
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niedobre  wszelkiego  dobrobytu,  opieki,  masz  nowe,  ciepłe  ubranka,
a tam inne dzieci..., tam malutki Jezusek..., marzną. Był to bardzo popu-
larny chwyt pedagogiczny w tamtych czasach, dziś chyba już niestoso-
wany. Oprócz Jezuska przywoływano także dzieci z Kambodży, które
nie  jedzą  parówek,  małych  Wietnamczyków,  pozbawionych  grysiku,
a jak i to nie pomagało, pojawiała się groźba w postaci śmierci któregoś
z  rodziców  lub  dziadków,  do  której  to  doprowadzi  go  niegrzeczne
dziecko. 

Obowiązkowym zajęciem przedświątecznym było przygotowywa-
nie ozdób. Jeśli odbywało się to z Dziadkiem, dodatkową atrakcją było
śpiewanie pieśni  adwentowych. Jej ulubioną,  i  tak jest  po dziś  dzień,
była  Archanioł Boży Gabryjel... Była ona taka... nazwijmy to, narracyjna.
W ramach preparowania ozdób oprawiało się orzechy w kolorowe sre-
berka po cukierkach, a potem wkładało w szczelinę w orzechu kawałek
małej zapałki, aby móc go powiesić. Robiło się kolorowy łańcuch i wyci-
nało siatkowe koszyczki na orzechy, zamieniało wydmuszki na choin-
kowe dzbanuszki. Najważniejsze jednak było klejenie gwiazdy – ogrom-
nej,  ruchomej,  noszonej przez kolędników. Ramiona tej gwiazdy były
przestrzenne, każde w innym kolorze, zakończone pomponem. W środ-
ku w gwieździe, za przeźroczystą szybką, był mały Jezusek w żłóbecz-
ku.  Gwiazda  obracała się  dzięki  korbie,  która znajdowała  się  z  tyłu,
Dzieciątko wirowało jak szalone. Profanacja? Przy tej okazji Dziadek po-
kazywał starą szopkę tzw. betlejkę, która (dzisiaj to wie) zdradzała ce-
chy stylu około 1850 (Nazarenen!). Według rodzinnych opowieści  z tą
szopką chodził jeszcze jej pradziadek. Była profesjonalna, z precyzyjnie
malowanymi figurkami z gipsu utwardzanego klejem. Żadna tam ludo-
wizna. 

Był jeden taki rok, kiedy dzieci przygotowywały jasełkowe przedsta-
wienie. Chyba nie wspomina go miło. Z masy papierowej robili główki
wszystkich postaci jasełkowych, dla których Babcia szyła stroje. Szopkę
stanowiła skrzynka na owoce, z dość szerokimi szparami między nie-
oheblowanymi ściankami z listewek. Szpary te pozwalały poruszać się
swobodnie patykom, na których umieszczone były jasełkowe postaci.
Pierwszy akt tego przedstawienia – zwiastowanie pasterzom, odbył się
na łóżkach w sypialni i brali w nim udział żywi aktorzy. Była aniołem
w komunijnej sukni, z bibułowymi skrzydłami na tekturze, z flaschenlo-
kami spreparowanymi przy pomocy metalowych wałków. Dalej wszyst-
ko rozgrywało się w tej małej skrzynce przy udziale kukiełek. Zgroma-
dzeni w kuchni dorośli (dysponowali wtedy tylko pokojem i kuchnią)
musieli wykupić na spektakl bilety. Kasę później sprawiedliwie dzielono. 
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Przedstawienie to nie było jednak pierwszym, jakie odgrywali, oni –
dzieci (ośmioro kuzynowstwa) w święta bożonarodzeniowe. Był to zaw-
sze znakomity moment, aby wszystkie dzieci mogły bawić się razem. Te
najstarsze, było ich troje, lubiły odgrywać popularne wówczas „Kobry”.
Scenariusz pisali sami, nierzadko na gorąco. Nieodzownym elementem
scenografii były sztuczne papierosy, damskie torebki, z których można
było wyciągnąć zakupiony na odpuście rewolwer i wino, robione z ren-
klodowego kompotu, ale pite w prawdziwych kieliszkach.

Inną, ulubioną zabawę okołoświąteczną stanowiło oglądanie baniek.
Lubiła zbliżać do nich swą mysią, wymizerowaną buzię, która wówczas
wydawała się taka pucułowata. A wszyscy dorośli ubolewali nad nią, że
nie jest pyzata! Bańki najlepiej oglądało się o szarej godzinie. Odbijały
wówczas resztki dogasającego, ponurego, zimowego, dziennego świat-
ła. Takie światło jest tylko na jednym obrazie – „Powrocie z polowania”
Breuhgla. Obraz ten zawsze należał do jej ulubionych. Gdy na niego pa-
trzyła,  zawsze  czuła  klimat  tamtej  zimy.  Postaci  ożywały,  skrzypiał
śnieg, z dołu dochodził gwar ślizgających się na łyżwach par, na drze-
wach krakały gawrony. I to dziwne światło... Na identyczne światło cze-
kała cały dzień, aby oglądać bańki. Był ptaszek z ogonem ze szczeciny
(nie wiedzieć czemu), Dziadek Mróz, orzechy, sople, grzybki, paczka (!)
i tancerka z bibułki. Bańki chwiały się, rzucały błyski, były jakby przy-
byłe z innego świata.  Ten świat odbierała wtedy jak misterium, które
objawiało się raz do roku. Nie myślała wtedy o tym tak filozoficznie, ale
intuicyjnie doznawała tego wszystkiego, co po latach potrafiła już  na-
zwać. Niestety, po latach nie potrafiła być już tamtą małą Klarą zaczaro-
waną  przez zegarmistrza Drosselmeyera,  której prawdziwy świat tak
wspaniale mieszał się z fikcją.
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Jerzy Polak jest człowiekiem-instytucją. Wszyscy go znają, a jeśli nie
mieli  okazji  spotkać  go  osobiście,  zetknęli  się  z  jedną  przynajmniej
książką tego od lat badającego historię Podbeskidzia muzealnika.

„Jestem bielszczaninem od zawsze” – to zawsze jest zdecydowanie
podkreślane. Jerzy Polak urodził  się w Cieszynie,  bowiem jego matka
pochodzi z tego miasta. W Bielsku mieszka, tu ukończył szkołę podsta-
wową i Liceum im. A. Asnyka (1974). Później wyjechał na studia histo-
ryczne do Katowic – UŚ ukończył w 1977 roku, broniąc pracy pt. „Agita-
cja polska w zaborczej armii austriackiej i  problem dezercji żołnierzy
polskich do Legionów 1797-1807” napisaną  pod kierunkiem prof.  dr.
Jana Pachońskiego. W czasie studiów przez dwa lata prezesował  Stu-
denckiemu  Kołu  Historyków  Uniwersytetu  Śląskiego  i  uczestniczył
w obozach naukowych oraz studenckich sesjach naukowych, gdzie wy-
stępował z referatami o powstaniach śląskich. 

Po studiach w 1978 roku podjął pracę w Muzeum Wnętrz Zabytko-
wych w Pszczynie, gdzie od 1980 r. pełnił funkcję kierownika Działu Hi-
storii i Kultury Regionu. Specjalizował się w starodrukach i kartografii
oraz w historii książąt pszczyńskich (publikacje). W latach 1980-81 peł-
nił także funkcje przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ „Solidar-
ność”. Został laureatem kilku nagród, m.in. wojewody katowickiego im.
Juliusza Ligonia w 1986 r. (zbiorowa) oraz im. Karola Miarki w 1990 r.
(indywidualna). Jednocześnie był przewodnikiem turystycznym w Kole
Przewodników PTTK w Pszczynie,  prowadząc prócz wycieczek rów-
nież szkolenia przewodnickie.

W okresie tym był również aktywnym działaczem Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, publikując liczne artykuły historyczne
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w „Kalendarzu Beskidzkim” i „Kronice” na tematy bielskie i okolic Biel-
ska-Białej.

W 1985 r. został uczestnikiem seminarium doktoranckiego z historii
najnowszej Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie prowa-
dzonym przez prof. prof. Józefa Buszkę i prof. Andrzeja Pilcha. Pod kie-
runkiem tego ostatniego napisał i obronił w 1989 r. pracę doktorską pt.
Działalność książąt pszczyńskich na Górnym Śląsku w latach 1922–1945 (nie-
publikowana).  W 1990 r. zakończył  pracę w Pszczynie i przeszedł  do
pracy w swym rodzinnym mieście na stanowisko dyrektora Muzeum
Okręgowego. 

Wcześniej  dał  się  poznać  w Bielsku-Białej  jako działacz tutejszego
Komitetu  Obywatelskiego  oraz  współpracownik  tygodnika  „Gazeta
Prowincjonalna” (1989–1991). Był także członkiem Komisji Historyczno-
-Wydawniczej Parafii Opatrzności Bożej, która pod patronatem jej pro-
boszcza ks.  Józefa Sanaka opracowała i wydała w broszurach historię
parafii bialskiej oraz zorganizowała szereg imprez kościelnych (200-lecie
parafii, fundacja tablic katyńskich itp.).

W latach 1990–2000 pracował  jako dyrektor Muzeum Okręgowego
w Bielsku-Białej. Rozpoczął akcję ratowniczą wokół zamku bielskiego –
głównej  siedziby  muzeum,  któremu  groziła  katastrofa  budowlana,
uwieńczoną powodzeniem. W konsekwencji w 1995 r. rozpoczęty został
remont generalny zamku według zleconego przezeń całościowego pro-
jektu. W 1998 r. doprowadził do otwarcia na zamku Galerii Malarstwa
i Grafiki. Zaprojektował także i otworzył w lipcu 1992 r. ekspozycję no-
wego oddziału – Muzeum „Dom Tkacza” w Bielsku-Białej. Przeprowa-
dził remont generalny Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej, a także
częściową adaptację wnętrz dawnej fabryki sukna Büttnera w Bielsku na
ekspozycję Muzeum Techniki i Włókiennictwa (1995–1998). Przeprowa-
dził  wielką  akcję  ewakuacji  zabytkowych  maszyn  włókienniczych
i urządzeń  technicznych  z  likwidowanych  zakładów  przemysłowych
w Bielsku-Białej.  Zaprojektował  i otworzył  w 1995 r. nową  ekspozycję
Muzeum w Kętach (w zaadoptowanej części zabytkowej kamienicy), bę-
dąc pomysłodawcą stałych w nim prelekcji naukowych pt. „Spotkania
przy armacie”.

Uruchomił muzealny periodyk naukowy pt. „Bielsko-Bialskie Studia
Muzealne” (3 tomy). Zainicjował współpracę Muzeum z Galerią P. M. Bo-
huna w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) oraz innymi muzeami polski-
mi i zagranicznymi, a także z artystami polskimi na Zaolziu (wielka wy-
stawa  w 1995 r.  i  stała galeria  w Muzeum).  Zapoczątkował  badania
archeologiczne na zamku bielskim, w 1992 r. powołał w Muzeum Dział
Archeologii. Przyczynił się do wydatnego powiększenia zborów histo-
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rycznych placówki. Zrealizował cykl wystaw historycznych o przeszło-
ści Bielska-Białej.

Za swoją działalność muzealną  w Bielsku-Białej został  odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1994) oraz wyróżniony Złotą Odznaką „Za
opiekę nad zabytkami”, odznaką  Zasłużonego Działacza Kultury, od-
znaką  „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego” oraz Złotą  Odznaką
PZKO (Czechy).

Był i jest współpracownikiem władz miejskich. W latach 1990-1995
pracował w komisji kultury i oświaty Rady Miejskiej, a od 1990 r. pełni
funkcję przewodniczącego Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów przy
Prezydencie Bielska-Białej, jest także członkiem Rady Programowej serii
wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”, której był projektodawcą (1993).
Był  inicjatorem  ufundowania  kilku  tablic  pamiątkowych  w  mieście.
Udziela się  od tych czasów jako działacz bielskich towarzystw, m.in.
Klubu Inteligencji Katolickiej, Bielskiego Towarzystwa Tramwajowego,
koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia „Lipnik” i innych.

Ponieważ od grudnia 2000 roku Jerzy Polak przeszedł na rentę, ma
też więcej czasu, by poświęcić się swej największej pasji – historii Biel-
ska. W tym roku ukazała się kolejna edycja przewodnika po Bielsku-Bia-
łej oraz pozycja niezwykle cenna: Z badań  nad dziejami Bielska-Białej
od XIII do XVIII wieku. Bibliografia książek i artykułów Jerzego Polaka
– tylko o Bielsku i okolicach przekroczyła już pół tysiąca! 

W swych zainteresowaniach prywatnych pasjonuje się kolekcjono-
waniem książek (posiada księgozbiór z ekslibrisem), muzyką  rockową
(jest właścicielem starej płytoteki złożonej z ok. 600 płyt winylowych na
czele z Led Zeppelin, Black Sabbath, The Beatles oraz Breakout i Czesła-
wem Niemenem), jest  także miłośnikiem brydża i  poezji.  W wolnych
chwilach podróżuje po Podbeskidziu, Górnym Śląsku i Małopolsce, od-
najdując wciąż interesujące miejsca i zabytki.

Wybrana bibliografia prac o Bielsku pióra Jerzego Polaka:
1. Antypolska  działalność  koncernu  księcia  pszczyńskiego  w  latach  1918–

–1921, „Zaranie Śląskie” 1980 nr 4.
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Ferment w Bielsku-Białej 

Od kilku lat stałym punktem na mapie kulturalnej Bielska-Białej są
„Fermenty”,  czyli  Starobielskie Spotkania  Kabaretowe.  Choć,  prawdę
mówiąc, to ani już one Starobielskie, ani w jednym punkcie miasta... Im-
preza przerosła pierwotną  formułę dzielnicowego przeglądu młodzie-
żowej twórczości scenicznej, stając się studenckim festiwalem o zasięgu
ogólnokrajowym. By nie być gołosłownym: na trzech ostatnich edycjach
gościły kabarety m. in. z Rybnika, Katowic, Wrocławia, Łodzi, Ostrowa
Wielkopolskiego, Kielc, Dąbrowy Górniczej. Zeszłoroczna gazetka festi-
walowa skwapliwie anonsowała:

1500 sprzedanych biletów. 13 kabaretów z całej Polski. 12 godzin za-
bawy.  Mało?  Sala  widowiskowa  Bielskiego  Centrum Kultury,  główna
scena Klubu KLIMAT, hala sportowa przy SP 31 w Starym Bielsku. Zbyt
kameralnie? Cezary Pazura, Piotr Bałtroczyk, Jacek Fedorowicz. Nic cie-
kawego? No to nie przychodź! 

Chapeau bas!
Rozpoczęło  się  jednak dość  skromnie,  29  października 1999 roku

w stołówce Szkoły Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku. Scena zbudo-
wana  z  ławek  szkolnych,  jeden  reflektor,  nerwowa  konferansjerka.
I program wypełniony w większości  skeczami i scenkami w wykona-
niu... samych organizatorów. Cztery lata później było już bardziej profe-
sjonalnie i festiwalowo: statuetki Złotego Fermentu, jury konkursowe,
wystawy towarzyszące i okolicznościowy tomik poezji. Z roku na rok
przybywało  zgłoszeń  do  konkursu,  a  przedsięwzięcie  zmieniało  się
w kilkudniowe wydarzenie kulturalne. Obecnie „Fermenty” są jednym
z najlepiej rozpoznawalnych elementów kultury studenckiej miasta; od
dwóch  lat  patronat  nad  nimi  objęła  Akademia  Techniczno-Humani-
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styczna. Nagroda przeglądu – Złoty Ferment – trafia w ręce nie tylko
zwycięzców kolejnych edycji konkursu, ale także ludzi zasłużonych dla
kultury regionu oraz ogólnopolskiej sceny kabaretowej (statuetki powę-
drowały już m. in. do Cezarego Pazury, Piotra Bałtroczyka czy Grzego-
rza Halamy).

Pod szyldem „Fermenty” kryje się jednak nie tylko festiwal kabare-
towy. Z imprezą powiązane są także „Tramway’e Kulturalne”, których
rozkład jazdy jest mocno urozmaicony, acz dość regularny. Co dwa mie-
siące (ostatnio nawet częściej) w Centrum Sztuki „Kontrast” przy Miej-
skim Domu Kultury odbywają się spotkania, będące swoistym dopełnie-
niem dorocznego przeglądu, jego dodatkową, „małą sceną”. Prezentują
się na nich najmłodsi i najmniej doświadczeni kabareciarze (choć  cza-
sem zajrzą i profesjonaliści). „Tramway’e” są wyraźnym świadectwem
rozkwitającej sztuki młodzieżowo-studenckiej, nie tylko zresztą tej sce-
nicznej: pojawiają się na nich bowiem wszelkiej maści podróżnicy i obie-
żyświaty, ekscentryczni zbieracze prezentują swe najbardziej cudaczne
kolekcje, rockmeni muzykują wespół z kościelnymi scholami. Te barwne
mityngi stały się świetnym punktem wyjścia dla efektywnej pracy na
rzecz animacji życia kulturalnego miasta.

Wieloletnią  tradycję  ma  już  także  „Festiwal  Pieśni  Sakralnej  im.
Świętego Stanisława”, impreza tematycznie dość odległa od wcześniej
opisanych. Jej narodziny są jednak zgoła naturalne, jeśli zważyć na miejs-
ce  jej przeprowadzania – Stare Bielsko to najstarsza dzielnica Bielska-
-Białej,  od początku swego istnienia związana z kultem krakowskiego
biskupa i męczennika, patrona tutejszego kościoła parafialnego.

Barwne  freski  pokrywające  ściany  świątyni,  światło  lejące  się  do
wnętrza przez kolorowe witraże, średniowieczny wystrój – to wszystko
decyduje o niesamowitym klimacie tego miejsca i sprawia, że wykonaw-
cy czują się zawsze wspaniale…

– reklamują wydarzenie na swej stronie internetowej organizatorzy.
Nie da się zaprzeczyć, że surowy czternastowieczny kościół  rozbudza
wyobraźnię i sprzyja przeżywaniu muzyki sakralnej.

Któż  zatem sieje  ów ferment w Bielsku-Białej? Wymienienie kilku
nazwisk, choćby dla porządku, nie zrekonstruuje nawet częściowo me-
andrów drogi, jaką przeszła w swym kilkunastoletnim okresie działal-
ności Grupa Twórcza „Ferment”.  Jak to zwykle bywa, na „poważne”
przedsięwzięcia złożyła się cała masa doświadczeń „mało poważnych”:
młodzieńcze fascynacje i bunty, silna potrzeba działania i współdziała-
nia, romantyczno-artystyczna wizja świata, a najczęściej po prostu pra-
gnienie dobrej zabawy. Najpierw pojedyncze występy, szkolne czy ko-
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ścielne przedstawienia, później organizacja imprez dla innych, by mogli
się  pokazać.  Przełomowe  były  z  pewnością  tematyczne  Sylwestry  –
morski, filmowy, egipski, itp. Przełomowe, bo trzeba mieć fantazję i od-
wagę,  by bez własnych środków organizować  przez kilka lat  zabawy
sylwestrowe „na sto par” (dosłownie!). Od tego czasu „Fermenciaki”, bo
tak lubią o sobie mówić, przestały być anonimowe, a nazwa „Ferment”
zaczęła być utożsamiana z dobrą i, przede wszystkim, twórczą zabawą.

Tak więc nazwisk nie podam. Po pierwsze – bo zawsze byłoby ich
zbyt mało. Nikt,  kto miał styczność  z Grupą  Twórczą  „Ferment”, kto
brał udział w organizowanych przez nią imprezach, nie pozostawał tyl-
ko ich biernym uczestnikiem. Po drugie zaś  – wystarczy rozejrzeć  się
dookoła, a wśród najbliższych znajomych zawsze znajdzie się ktoś, kto
z Fermentem miał już do czynienia. Tak jak wyżej podpisany.
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Spotkanie przy ławeczce pod Czantorią

[Katarzyna Szkaradnik, Ławeczka na wprost Czantorii, Cieszyn 2007] 

Ustroń to miasto leżące między Skoczowem a Wisłą, w powiecie cie-
szyńskim. Pierwsze wzmianki jako osadzie dziesięcin biskupich1 poja-
wiły się w 1305r. w aktach archidiakonatu opolskiego –. Dziś, Gminy,
która leży w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą, nie trzeba przedstawiać
i reklamować. Większość Polaków wie, że  miejscowość ta jest znanym
ośrodkiem wypoczynkowym, uzdrowiskowym i wczasowym. Tu znaj-
dują się sanatoria, domy wypoczynkowe w kształcie piramid, które bu-
dzą zachwyt w „oczach dzieci” widzących je po raz pierwszy. 

Ustroń należy do miejscowości stosunkowo niewielkich, liczy ponad
piętnaście tysięcy mieszkańców2. Z biegiem czasu, Gmina, znana głów-
nie jako centrum uzdrowiskowe, stała się centrum kulturalnym, artys-
tycznym, do którego zjeżdżają  znane osobistości.  Działające w mieście
Towarzystwo Miłośników Ustronia, Miejski Dom Kultury „Prażaków-
ka”,  muzea,  galerie,  lokalna  prasa –  organizują,  promują  i  wspierają
wszelkie przejawy działalności kulturalnej, począwszy od szkół podsta-
wowych,  kończąc  zaś  na  pisarzach,  artystach  malarzach,  muzykach
młodego i starszego pokolenia. 

1 Informacje na temat Ustronia zaczerpnęłam z oficjalnego portalu interneto-
wego miasta Ustroń. www.ustroń.pl

2 Dane statystyczne nt. liczby mieszkańców Ustronia pochodzą z 2004 r. Dziś
mieszkańców jest  zapewne więcej, o czym świadczy fakt wciąż  prowadzonych
i nowo podejmowanych inwestycji budowlanych. 
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Marek Nejman – autor  wielu scenariuszy oraz książek dla  dzieci
i młodzieży, dziennikarz, prawnik, w jednym z tekstów napisanych do
lokalnej „Gazety Ustrońskiej” stwierdził: 

wszystko, co otrzymuję  z Ustronia, sprawia mi radość  największą,  jest
szczególnie bliskie, bo budzi optymizm i wiarę w mieszkańców naszych
małych ojczyzn. (…) To mój  szczery zachwyt nad siłą  ducha lokalnych
patriotów z Towarzystwa Miłośników Ustronia, które trwa, działa, orga-
nizuje, inspiruje i  pielęgnuje to  wszystko, co w Ustroniu wartościowe.
Ale także umiejętnie i bez owego prowincjonalnego uprzedzenia – prze-
rzuca pomost, po którym zmierzają  do Ustronia ludzie znani, a z nimi
wartości i zjawiska z obszaru kultury bardziej uniwersalnej. Dzięki temu
życie duchowe w mieście jest barwne, bogate i urozmaicone (…)3.

Ktoś  zapyta,  dlaczego o tym wszystkim piszę? Otóż,  kiedy rozpo-
czynałam pracę  jako nauczyciel  w pobliskiej  szkole,  nie sądziłam,  że
miejscowość  taka jak Ustroń  zaskoczy mnie swoim kulturalnym świa-
tem.  Nie  dostrzegałam tętniącej  życiem artystycznym magii  „małego
miasteczka”. Ostatnio przeżyłam kolejne, miłe zaskoczenie, a wszystko
za sprawą książeczki Ławeczka na wprost Czantorii. Baśń prawdziwa. Kata-
rzyny Szkaradnik4.

Drugi wymiar opowieści 
Wspomniany wcześniej Marek Nejman stwierdził,  że „ta napisana

ładnym i  bogatym językiem opowieść  nawiązuje do dobrych tradycji
naszej literatury młodzieżowej. Zadaje istotne pytania, stawia życiowe
problemy wraz z czytelnikiem szuka dobrych rozwiązań”5.

Trudno nie zgodzić  się  z przedmówcą,  bowiem  Ławeczka…to opo-
wieść o Zuzi – gimnazjalistce uczęszczającej do jednej ze szkół w Ustro-
niu. Dziewczynka mieszka z matką, ciotką Helenką oraz dwoma braćmi:
Pawełkiem i  Marcinem.  Wszyscy razem opiekują  się  podupadającym
gospodarstwem. O ojcu wiemy tylko tyle, że odszedł. 

W szkole Zuzia odstaje od swoich rówieśników. Nie nosi modnych
ubrań, na które jej  nie stać. Nieustannie toczy bój z Olą – najmodniejszą
dziewczyną w klasie, być może w całej szkole, która przy każdej spo-
sobności poniża główną bohaterkę:

3 M. Nejman, Ustrońskie perełki, „Gazeta Ustrońska” 2008, nr 4, s. 13.
4 Licząca ponad osiemdziesiąt stron książeczka wydana w 2007r., miała swoją

promocję 22 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, podczas
uroczystości wręczenia Lauru Srebrnej Cieszynianki prof. Danielowi Kadłubcowi.

5 M. Nejman, Ustrońskie perełki…, dz. cyt., s. 13.
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Nasza kochana Zuzanka
chyba nie pierze ubranka
i wcale to nie jest fajne,
że śmierdzi wciąż krowim łajnem

Pewnego razu, Zuzia jest u kresu swej wytrzymałości i uderza Olę
w nos. Od tego momentu na główną bohaterkę spada fala nieszczęść. Po
utarczce z koleżanką, która swój finał znalazła u Dyrektora, dziewczyn-
ka staje przed widmem przeniesienia do innej klasy, przeżywa zawód
miłosny, traci swą wierną towarzyszkę zabaw i rozmów Punię, przegry-
wa prestiżowy konkurs wiedzy o zwierzętach. Nadto musi przyglądać
się i uczestniczyć w tragicznej walce ratowania gospodarstwa, do które-
go prawo rościć zaczął sobie sąsiad. 

Tak skonstruowana historia, interpretowana na poziomie podstawo-
wym – rzeczywistym przez odbiorcę – „czytelnika naiwnego”, jest przy-
kładem dobrze napisanej powieści młodzieżowej.

Jednak natłok nieszczęśliwych zdarzeń, spadających jedne po dru-
gim, rodzą w głowie bohaterki pytania o sens istnienia, bycia w świecie,
istotę cierpienia, samotności, rolę Boga. Tym samym otwierają drugi po-
ziom  interpretacji  Ławeczki… –  który  zapowiada  motto  zaczerpnięte
z wiersza Zbigniewa Herberta – poziom metafizyczny:

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz”
(Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito) 

Przesłanie Pana Cogito to utwór, który 

zamyka jedną z najważniejszych książek poetyckich Polski powojen-
nej, Pan Cogito (1974). Zamieszczone tam wiersze układają się w curricu-
lum vitae dość typowego bohatera XX wieku, mieszkańca jałowej ziemi,
człowieka bez właściwości, niepewnego znaczeń własnej twarzy, które-
go wyróżnia jedynie niechęć do swej marnej kondycji i nieśmiało podej-
mowane próby zadomowienia się w wielkiej tradycji znaczonej nazwi-
skami  historycznych  i  legendarnych  herosów  (…)  Poezja  Herberta
interpretuje poznanie siebie samego i natury nie tak, jak czynią to nowo-
cześni pogromcy przyrody i piraci sukcesu, lecz w duchu Spinozy: jako
drogę oswajania się człowieka z naturą i natury z człowiekiem: pytając
i badając, rozpoznając swe siły i granice, poza zasięgiem próżności i sku-
tecznie broniąc się przed tym, co nieużyteczne6.

6 P. Czapliński, P. Śliwiński,  Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie
i poezji, Kraków 1999, s. 39.
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Zuzia ze swoimi rozterkami podobna jest do Herbertowskiego boha-
tera. Niepewna, zagubiona, pragnie być kimś, pragnie poznać samą sie-
bie, odkryć własne przeznaczenie. Środkiem do osiągnięcia tak nakreś-
lonego celu, okazują się spotkania przy Ławeczce, o której Zuzia mówi: 

Jak dobrze mieć takie jedyne miejsce tylko dla siebie, dokąd można
uciec  przed  całym  światem!  Jak  dobrze  mieć  azyl  chroniący  przed
wszystkim, co zadaje ból ciału czy duszy! Niektórzy znajdują go w sobie,
zamykając się niby w twierdzy i ucząc pozornej obojętności wobec zda-
rzeń oraz ludzi, którzy ich ranią. Ale wtedy wewnętrzny niepokój naras-
ta i gromadzi się, aż  w końcu człowiek staje się szorstki nawet dla naj-
bliższych i nieczuły także na to, co radosne. Lepiej więc mieć kąt, gdzie
można popłakać bez wstydu i rozmyślać bez obaw o złośliwe docinki.
Przytulny  kokon  zapewniający  chociaż  iluzoryczne  bezpieczeństwo.
Miejsce,  do  którego  przyciągają  jakby magiczne  nitki  –  zwiewne,  lecz
mocne niczym najprostsze uczucia.

Dla Zuzi, odkąd sięgała  pamięcią,  takim zaciszem była Ławeczka.
Wprawdzie w dokumentach napisano, że urodziła się  w Cieszynie, ale
sama przysięgłaby, że na Ławeczce. Gdyby ktoś spytał, od kiedy Ławecz-
ka stoi na swoim miejscu pod Kopieńcem, dziewczynka bez wahania od-
parłaby z największą powagą: od początku świata (s. 4).

 Siedząc i wpatrując się w górę Czantorię, dziewczynka uspokaja się,
rozmyśla,  szuka rozwiązań. Można powiedzieć, że spotkania przy Ła-
weczce mają wymiar sakralny. Zuzia, jako skruszony człowiek, targany
rozterkami, sprzecznymi myślami, przychodzi pod Kopieniec jak do ko-
ścioła. Z kolei góra Czantoria – symbol Boga, doskonałości – uspokaja,
dając pocieszenie i rozgrzeszenie. 

Pewnego razu przestrzeń zostaje zachwiana, przez tajemniczą  pos-
tać  – Staruszka, którego bohaterka spotyka na Ławeczce. Kim jest ten
człowiek, który odważył się wejść w świętą przestrzeń bohaterki?

Jam jest podobnym panience wędrowcem, któren przymuszony szu-
kać swego miejsca (s. 9).

Mimo iż Staruszek był absolutnie obcym człowiekiem, Zuzia potrafi-
ła przebywać obok niego w milczeniu bez zdenerwowania albo niechęci.
Czuła, jakby byli ulepieni z tej samej gliny. Czuła też, że od tego przygar-
bionego jarzmem wieloletnich gorzkich doznań człowieka w gruncie rze-
czy promieniuje jakowaś nieuchwytna siła. (s. 17)

Stary dziadek, który pojawia się dosłownie znikąd (jego pochodze-
nia Zuzia tylko się domyśla) pełni w tej opowieści rolę mentora, prze-
wodnika. Operując kategoriami sakralnymi, można powiedzieć, że jest
kapłanem, który udziela rad i odkrywa prawdy o świecie. Spotkania ze
staruszkiem  odbywają  się  zawsze  według  tego  samego  schematu:
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Dziewczynka przychodzi  na Ławeczkę,  przy której czeka wędrowiec.
Ten z kolei odchodzi, gdy „zmrok zapada” w stronę Czantorii.

Kim zatem jest  tajemniczy wędrowiec,  który w podzięce darował
Zuzi dziwną książeczkę – czysty brulion ze stroną tytułową Ławeczka na
wprost Czantorii?

– Dokąd pan odchodzi? –  wyszeptała łamiącym się  głosem Zuzia,
czując, jak puchną  jej tarte zbyt mocno, drażnione zimnym wiatrem po-
wieki:

Staruszek zwrócił wzrok ku połyskującemu hen, wysoko Syriuszowi,
a następnie popatrzył dobrotliwie na swą małą towarzyszkę (s. 87).  

Postać  Staruszka,  organizuje  przestrzeń  mityczno-baśniową  tego
utworu.  Zjawia się  nie  wiadomo skąd,  opowiada wspaniałe  historie,
daje rady, znika nie wiadomo gdzie, a przez swój wypadek odmienia,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, los Zuzi: Dziewczyna w koń-
cu spotyka się z Markiem, poznaje swoją wartość, akceptuje siebie, roz-
wiązują się  problemy z gospodarstwem.

Istotne wydaje się w tym momencie przywołanie legendy o Czanto-
rii.  Góra licząca 995 m n.p.m. jest najwyższym wzniesieniem w Beski-
dzie Śląskim i jedną z głównych atrakcji turystycznych Ustronia. Poda-
nia głoszą, że w jej wnętrzu śpią rycerze zakuci w srebrne i pozłacane
zbroje. Czekają oni na znak – „kiedy trąbka zagra do boju”, by wyruszyć
do walki ze złem i niesprawiedliwością panoszącą się po Ziemi. Legen-
da mówi, że co sto lat budzi się jeden ze śpiących rycerzy. Po każdym
przebudzeniu rycerz stwierdza, że jeszcze nie nadszedł  czas na walkę
i ponownie zasypia.

Być może Staruszek był  tym rycerzem, który nie zasnął  i wypełnił
swoją misję, ratując Zuzię przed złem i niesprawiedliwością tego świata.
A teraz, gdy „dzieło już skończone”, może wrócić i odpocząć?

Przyroda i nowoczesność 
Zuzię poznajemy wraz z nadejściem Wiosny:

Z utęsknieniem szukana przez wszystkich w pierwszych pąkach i w
aksamitnej trawie wiosna nieodłącznie przynosi ze sobą  naręcze gospo-
darskich robót. Ale nie jest ona balastem, raczej koniecznym wkładem do
przyszłego daru chleba, a jednocześnie odpłatą za chleb obecny. Rutyna,
jak też doroczny kołowrót tej pracy, dozwalają niektórym znaleźć podpo-
rę w naturalnym i najdoskonalszym, mimo że niepisanym prawie mozol-
nego wzrostu, wydawania owoców, wreszcie nieuchronnego obumiera-
nia (s. 9).
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Czas ten jest dla dziewczynki okresem wielkich przemian. To prze-
cież Wiosną spotyka na Ławeczce Staruszka i uderza Olę, co pociąga za
sobą niemiłe konsekwencje. Wszystkie zdarzenia, porażki, wzruszenia,
rozterki bohaterki rozgrywają się w czasie proporcjonalnym do następu-
jących po sobie pór roku. Wraz z nadejściem Zimy – czasu stagnacji,
odrętwienia, ale także i czasu pewnego spokoju – kończy się opowieść
o Zuzi i tajemniczym Staruszku. 

Zmiany pór roku, zauważalne w gospodarstwie głównej bohaterki,
także w otaczającej  przyrodzie,  wyznaczają  rytm dnia mieszkańców.
Inaczej rzecz wygląda w świecie miejskim – szkolnym bohaterki. Tutaj
zmiany nie są aż tak odczuwalne. Przyroda odgrywa rolę drugorzędną,
jest wyznacznikiem czasu nauki i czasu wolnego. Świat miejski rządzi
się innymi prawami, tu dziewczynkę dotyka nowoczesność – współcze-
sność, świat telefonów komórkowych, komputerów, wielkich pieniędzy,
świat nauki. Zuzia czuje się w nim obco, bowiem wszystkie nieszczęś-
cia, problemy, z jakimi boryka się ona i jej rodzina rodzą się z tego po-
rządku.

Zupełnie inaczej żyje się w domu dziewczynki. Rytm życia wyzna-
cza rok kalendarzowy. I gdyby nie telefon, można by powiedzieć,  że
czas stanął tu w miejscu i wszystko rozgrywa się w rzeczywistości mitu.
Świat Zuzi, jej matki, ciotki Helenki, młodszych braci jest uporządkowa-
ny. Wszystko ma swoje miejsce i określony czas. Nie bez znaczenia jest
przestrzeń domostwa, która trwa od stu lat.

Każdego poranka budziła się otoczona znajomymi barwami, dźwię-
kami  oraz  woniami.  Przedmioty,  w  większości  ocalałe  z  zawieruchy
dwóch wojen  i  jeszcze dotykane z  pietyzmem silnymi, spracowanymi
dłońmi pradziadków, stały od lat na swoim miejscu. Zuzia uznała po na-
myśle, że nawet w czasie porządków nikt ich nie przesuwa, zupełnie jak-
by wyznaczały świętą przestrzeń, a jej naruszenie spowodowałoby runię-
cie w niebyt całego spokojnego świata. Tego świata, jaki kroczy w rytm
drewnianego zegara z kukułką, z którego dawno złuszczyła się polichro-
mia i który mógłby cieszyć oko zwiedzających, muzeum, lecz który po-
darowany młodym przez jednego z pradziadków, od kilku dziesięcioleci
nie spóźnia się ani o minutę (s. 16).

Domostwo Zuzi przypomina obrazek XIX i XX-wiecznej wsi. Wątek
upadającego gospodarstwa, o którego utrzymanie walczą matka i ciocia
Helenka, przywodzi na myśl opowiadania – obrazki z Opowieści galicyj-
skich Andrzeja Stasiuka.

Kobiety, które za wszelką  cenę chcą  ocalić gospodarstwo, są pozo-
stałością  minionego świata.  Matka  Zuzi  i  ciocia  Helenka  wpisują  się
w model kobiety XIX-wiecznej, której głównym zadaniem była „walka”
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o utrzymanie rodowego majątku – najczęściej gospodarstwa. Obie boha-
terki żyją w świecie przeszłym, o czym może świadczyć wypowiadanie
się w gwarze cieszyńskiej: 

Łoj, głuptasie, nie podpuszczej  mie w tyn sposób!...  –  żachnęła się
mama, niby to ze złością. I wyznała niespodziewanie: – Nale z czegóż tu
sie cieszyć,  kie telki  roki noszym ze sobóm jyny ciynżary i nic dobrego
mie już pewnie nie czako…

Ławeczka  na  wprost  Czantorii  – nawiązując  w swej  treści  do  góry
Czantorii, Kopieńca, legend i podań Ustronia, gwary cieszyńskiej – wpi-
suje się w literaturę „małych ojczyzn”. Chociaż niektórzy zaczęli twier-
dzić, że literatura tego rodzaju odchodzi w zapomnienie, brzydko mó-
wiąc  do  „lamusa”,  książeczki  takie,  jak  ta,  wydawane  w  małych
miejscowościach, są dowodem na to, jak bardzo się mylą. Autorka na
okładce swojej opowieści o Ławeczce…pisze:

Marzyłam, by historia  Zuzi  niezaprzeczenie  wyrastała ze specyfiki
mej ziemi ojczystej, sięgając zarazem bez mała mitycznej uniwersalności.
Wokół  całego  globu  odnaleźć  można  bowiem  miriady  legend.  Lecz
wszystkie w istocie wywodzą się z jednego ludzkiego pragnienia

Opowieść  o Zuzi jest dowodem wielkiej erudycji  Katarzyny Szka-
radnik7. Nawiązania do podań, legend, mitologii świadczą o świadomo-
ści literackiej i kulturowej autorki. Stawianie pytań o sens istnienia, by-
cia  w  świecie,  o  miejsce  zakorzenienia  wprowadzają  do  książeczki
wątek filozoficznych, metafizycznych rozważań.

Katarzyna Szkaradnik w Ławeczce na wprost Czantorii przyznaje:

Od kiedy sięgam pamięcią, powodowały mną niewyżyte ambicje pi-
sarskie i naukowe, co znalazło odbicie w nagrodach konkursów (…), jak
też  w szeregu  napoczętych opowiadań  poniewierających się  w szufla-
dach bądź pamięci komputera

Jeżeli  poniewierające  się  po  szufladach  opowiadania,  są  napisane
równie dobrym i magicznym językiem jak Ławeczka…, to śmiało mogę
powiedzieć,  że Ustroń  doczekał  się kolejnej artystki, która wpisuje się
w nurt „literatury małych ojczyzn”.

7 Katarzyna Szakradnik – ur. 7 października 1987r.w Cieszynie. Ukończyła
Klimatyczną Szkołę Podstawową nr 2 i gimnazjum „Dwójkę” w Ustroniu. Zwią-
zała się z Ogniskiem Muzycznym w MDK „Prażakówka”. Będąc uczennicą  LO
im.  A. Osuchowskiego w Cieszynie, zdobyła tytuł  laureatki  olimpiady poloni-
stycznej oraz finalistki filozoficznej. W 2005r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Dwa lata później, bo w 2007r. zdobyła pierwsze miej-
sce w Ogólnopolskim Dyktandzie w Katowicach. (Ławeczka na wprost Czantorii).
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Bibeloty Habsburżanek

Tak zatem leżą te kobiety teraz – mało dostrzegane w swych trumnach,
podobnie jak za życia mało dostrzegane siedziały na tronach, a książkach

historycznych wiodą żywot cieni (…) A przecież były one, te usunięte
w cień żonami cesarzy i królów, przez to matkami cesarzy i królów; krew

zaś , którą wnosiły, W każdym przypadku kształtowała przyszłość.

Hellmut Andics 

Wachlarz, pieczołowicie zdobiony dekolt sukni, rękawiczki, porcela-
nowe  filiżanki,  parasolka  z  nadkruszoną  rączką,  nieostre  fotografie
smukłych sylwetek, mała, granatowa torebka, flakon perfum… plus kil-
kanaście  innych  bibelotów,  zgromadzonych  na  wystawie  w  Starym
Zamku w Żywcu, przechowujących i „przemycających” historie Habs-
burżanek. Małe, wytarte,  zakurzone (książki),  z ubitą  podstawką  (fili-
żanka),  skrupulatnie  zrekonstruowane  (suknie),  pociemniałe  (zdjęcia)
eksponaty mają dla zwiedzającego wygląd i jakość śladów. To są tropy-
-fotografie, które przypominają żywczanom o utraconym czasie słonecz-
nego, listopadowego popołudnia, kiedy przybyła do ich miasteczka Ma-
ria Krystyna Królowa Hiszpańska; obrazy, które przedstawiają dostojne
twarze i sylwetki,  przedmioty, które przywołują oficjalną  (w salonie),
ale też intymną (w buduarze), odważną i niepewną, uwielbianą i niena-
widzoną  kobiecość  Habsburską.  Od  sierpnia  do grudnia  2007 roku1,

1 Pod hasłem: „Wystawy w setną rocznicę pobytu Królowej Hiszpanii Marii
Krystyny Habsburg w Żywcu 1907–2007”.
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w żywieckim Muzeum prezentowano historię największych i najznako-
mitszych postaci kobiecych z dynastii Habsburgów: od Gertrudy von
Hohenberg przez Małgorzatę Maultasch, Marię Teresę, Joannę Hiszpań-
ską, Marię Luizę, Zofię Wittelsbach aż do sławnej Zyty. Na te kilka mie-
sięcy, niewielkie, galicyjskie miasteczko odzyskało swoje Znaczenie, Mit
i Historię, utkane z małych biografii Kobiet i nadkruszonych przez czas
bibelotów (to bardzo ważne z uwagi na fakt, że współczesność niszczy
nam dawną, a więc i spójną, kulturową strukturę miasta).

One. Próba portretu
Z feministycznego punktu widzenia tytuł wystawy –  Kobiety Habs-

burgów – jest nie do przyjęcia, sugerując przynależność i patriarchalnego
„właściciela” (pytamy przecież: kobiety kogo?). Zwłaszcza, że kobiecość
prezentowana na wystawie jest silna,  uwielbiana, odważna. Z drugiej
jednak strony tytuł żywieckiej ekspozycji podkreśla, że tematem ekspo-
zycji są nie tylko sylwetki rodowitych Habsburżanek, ale również  ko-
biet, które weszły do domu Habsburskiego; poza tym jest także kalką,
powieleniem tytułu pracy Helmuta Andicsa2,  która to dość  obszernie
i skrupulatnie przywołuje biografie poszczególnych Habsburżanek, na-
dając im niezwykłe znaczenie w dziejach Europy. Mamy więc jednocze-
śnie niedobry tytuł,  ale  i  przychylną,  męską  interpretację  kobiecości,
a także współczesną  aranżację  historii,  która szczęśliwie docenia rolę
kobiety. 

Jakby się zdawało muzealna ekspozycja nie jest zbyt ciekawą formą
omawiania historii. O wiele lepsza wydaje się być książka, którą czyta-
my w atmosferze intymności i skupienia albo film, który pokazuje daw-
ne życie w ruchu kolejnych klatek. Rzadko dostrzegamy i rozkoszujemy
się podstawową funkcją muzeum – wskrzeszania martwej tkanki czasu.
Eksponaty transponują z przeszłości ludzkie emocje, talenty, gusta, co-
dzienne i wyjątkowe zdarzenia, ale są też kulturowym znakiem dawne-
go świata.  Kobiety  Habsburgów odzwierciedlają  więc  w przedmiotach,
którym  się  przypatrujemy  na  wystawie  jakość  życia  Habsburżanek,
a zwłaszcza reguły, którym to życie zostało poddane. Dworski  savoir-
-vivre, który uosabia choćby „księgozbiór literatury zarezerwowanej dla
dam” przeplata się tu z ówczesną modą i estetyką (mała, wizytowa to-
rebka, porcelanowe figurki, suknie, obrazy),  a piękna parasolka zesta-
wiona z czarno-białą fotografią, na której trzyma ją jedna z dam, przy-
wołuje  z  odległej  przeszłości  realne  zdarzenie.  Ekspozycja  ukazując

2 H. Andics, Kobiety Habsburgów, przeł. J. Serczyk, Wrocław 1991.
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historię i genealogię rodu Habsburgów już od wieków średnich aż do
współczesności,  podkreśla  jednocześnie  te  najważniejsze  kobiece  syl-
wetki, które kształtowały i miały wpływ na losy całej dynastii.   

Na manekinie wisi  rekonstrukcja  sukni balowej  Marii  Teresy. Ob-
szerna,  misternie  zdobiona wyobraża dostojną  postać  cesarzowej  au-
striackiej. „Teściowa Europy”, jak ją nazwano (mieli z Franciszkiem Ste-
fanem szesnaścioro dzieci) była jedną z najważniejszych postaci kobie-
cych w historii Europy i najwybitniejszą Habsburżanką. Trudno ją sobie
wyobrazić inaczej niż stateczną matronę, otoczoną wianuszkiem dzieci,
ale jak pisze Andics: 

(…) w swej młodości była wybitną pięknością, kobietą nadzwyczaj sprag-
nioną miłości (…) jeszcze dzisiaj opowiada się pikantne historyjki z jej sy-
pialni – opowiada się je nie z pogardą, lecz z pewnego rodzaju rozbawio-
nym podziwem dla temperamentu tej imponującej kobiety, tak korzyst-
nie  różniących  się  od  wywierających  na  ogół  nudnawe  i  anemiczne
wrażenie arcyksiężniczek austriackich3. 

Ślub z Franciszkiem Stefanem – księciem lotaryńskim zaplanowano
kiedy Maria Teresa miała zaledwie cztery lata, uroczystość  odbyła się
zaś w 1936 r., kiedy królowa była już 19-latką. Mimo że ich małżeństwo
było od początku traktowane jako korzystny układ polityczny (Franci-
szek musiał zrezygnować na rzecz Francji z rodzinnej Lotaryngii), połą-
czyło ich głębokie uczucie. Franciszek jednocześnie musiał się pogodzić
z rolą  tytularnego współwładcy,  pozostając  do końca życia  w cieniu
swojej charyzmatycznej żony. Dzięki staraniom ojca, Karola VI i zasa-
dom tzw. sankcji pragmatycznej, Maria Teresa odziedziczyła wielki ma-
jątek krajów monarchii naddunajskiej. Stąd szesnaścioro swoich dzieci
traktowała  jako pewne błogosławieństwo  dla  krajów  dziedziczonych
i dla swojej polityki. Odwieczną wrogość między dwoma najpotężniej-
szymi rodami ówczesnej Europy – Habsburgami i Burbonami udało jej
się usunąć właśnie poprzez swoją liczną gromadkę dzieci, które stawały
się dzięki wpływom matki, zięciami i synowymi Burbońskich następ-
ców tronu. Po śmierci  męża cesarzowa nadal  aktywnie uczestniczyła
w rządzeniu imperium, z tym, że stała się bardziej religijna, spędzając
większość swego czasu na modlitwie. Zmarła w 1780 roku, nie docze-
kawszy nowych, rewolucyjnych czasów, „których najgłośniejszą  ofiarą
miała się stać jej córka Maria Antonina”.

W najnowszym filmie Sofii Coppoli to rekwizyty: kostiumy, panto-
felki, biżuteria, kobiece bibeloty spełniają największą rolę w budowaniu

3 Tamże, s. 140. 
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obrazu życia głównej bohaterki; tak samo, jak przedmioty zgromadzone
przez Muzeum Miejskie w Żywcu budują poniekąd charakterologiczną
i estetyczną  sylwetkę  Kobiet Habsburgów. Ów film Coppoli to  Maria
Antonina, opowiadający o losach jednej z najsłynniejszych, ale też  naj-
bardziej dramatycznych postaci wśród Habsburżanek. Pod względem
merytorycznym scenariusz filmu jest  tożsamy z  książką  historyczną.
Maria Antonia Josefa Johanna von Habsburg-Lothringen, jak brzmi jej pełne
imię urodziła się w 1755 r.  jako piętnaste dziecko Marii Teresy i Fran-
ciszka Stefana. W wieku 14 lat, aby dopełnić mariażu dwóch ówcześnie
największych dynastii – Habsburgów i Burbonów wychodzi za mąż za
delfina Francji (późniejszego króla) zaledwie 16-letniego Ludwika Au-
gusta.  Film pokazuje ją jako roześmianą  nastolatkę,  która odbywa po-
dróż z bezpiecznego pałacu matki do obcego, nieznanego świata, nazy-
wanego Wersalem, czyli  zarazem podróż  z sielskiego dzieciństwa do
przerażającej, etykietalnej krainy. Od początku jej życie poddane zostało
sztucznym, dworskim regułom, których wypełnianie separowało ją  od
polityki i spraw społeczno-gospodarczych VIII-wiecznej Francji. Jej mał-
żonek okazał się nieudacznikiem (jak pisze Andics i pokazuje Coppola,
winą za swoje niepowodzenia w sprawach seksualnych obarczał przez
długi czas swoją  młodą żonę). Nudę salonowego życia udaje się więc
młodej królowej zniwelować przez hazard, zabawy, rozrzutność finan-
sową. I to właśnie taki styl życia dworu francuskiego doprowadza do
wybuchu Rewolucji Francuskiej w 1789 r. Okrzyknięta przez lud francu-
ski „Madame Deficit” Maria Antonina umiera 16 października 1793 r.
pod gilotyną.  

Jest  również  bardziej  szczęśliwa  historia  Habsburżanki  na  tronie
francuskim. Mimo że ciotka Maria Antonina pozostawiła po sobie we
Francji niedobre wspomnienia,  Maria  Luiza zdecydowała się poślubić
Napoleona. Od 1810 r. stała się pełnoprawną cesarzową Francji. Chociaż
nie była zbyt lubiana przez swoich poddanych, bardzo sprytnie wyko-
rzystywała  do  swoich  celów  zakochanego  w  niej  szaleńczo  męża4.
Świetnie znała literaturę francuską  i niemiecką,  miała też  duży talent
muzyczny i  malarski  (niestety  szybko porzuciła malarstwo olejne ze
względu na alergię na terpentynę).  Po przegranej kampanii  rosyjskiej
i abdykacji Napoleona, Maria Ludwika już nigdy nie zobaczyła swego
męża, który cały czas wierzył, że spotkają się niebawem na wyspie El-
bie. Po śmierci Napoleona I jeszcze dwukrotnie wyszła za mąż: najpierw

4 Zob. Wanda Więckowska-Mitzner, Miłość i polityka. Maria Ludwika, Warsza-
wa 1961.
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za Adama Alberta Neipperga, austriackiego hrabiego, a po jego śmierci
za Charles’a de Bombelles’a, pompatycznego marszałka jej dworu. Mat-
ka Napoleona II, odważna, silna, ale i czuła kobieta w sprawach polityki
radziła sobie znacznie lepiej od swojej ciotki; w 1816 r. rozpoczęła rządy
jako Księżna Parmy.  Zmarła na zapalenie opłucnej w swoim nowym
królestwie parmeńskim w 1847 roku po ponad 30-letnim panowaniu.
Była szczerze opłakiwana przez Parmeńczyków, którzy do dziś czule ją
wspominają.

Żywiec Zamek, Galicya (1907 r.)
Jest  listopadowe,  jasne  (prawdopodobnie  słoneczne)  popołudnie.

Przed obiektywem aparatu stoi szereg dostojnych kobiet w wymyślnych
kapeluszach,  dwóch młodzieńców z marynarskimi kołnierzami,  kilku
mężczyzn  w ciemnych  surdutach,  dwie  mieszczanki  w tradycyjnym
stroju żywieckim. Kobiety trzymają w dłoniach parasolki, okna i drzwi
Nowego Zamku są otwarte. Tak można by skrótowo opisać pamiątko-
wą fotografię z pobytu Marii Krystyny Królowej Hiszpańskiej w Żywcu
w 1907 r. Królowa jest na tej fotografii ubrana w ciemną, długą suknię,
na głowie ma czarny, niewielki kapelusz z białym piórem; śmielej niż
inne kobiety patrzy w obiektyw. To właśnie Marii Krystynie – Królowej
Hiszpanii poświęcono najwięcej uwagi na tej wystawie.  Mamy rekon-
strukcje jej sukni, relację z jej pobytu w Żywcu, wydrukowaną w Prze-
wodniku Powiatu Żywieckiego w 1907 r., jej portret autorstwa J.  Bąkow-
skiego, podarowany dla Muzeum Miejskiego przez Arcyksiężną Marię
Krystynę Habsburg, która od 2002 roku mieszka w swej rodzinnej sie-
dzibie, w nowym zamku. 

Maria  Krystyna (1858-1929)  była jednym z najbardziej  dostojnych
gości bywających na żywieckim Zamku. Była starszą siostrą arcyksięcia
Karola Stefana i żoną Alfonsa XII Burbona. Po śmierci męża sprawowała
przez 17 lat rządy w Hiszpanii jako regentka w imieniu swego małolet-
niego  syna,  Alfonsa  XIII.  Wtedy  to  Hiszpania  utraciła  swe  kolonie
w Ameryce i  przestała być zaliczana do grona wpływowych mocarstw.
Do  Żywca  przybyła  100  lat  temu jako  królowa  na  „swoistej  emery-
turze”5. 

Muzeum Miejskie w Żywcu pokazuje to, co przetrwało po uwielbia-
nej przez żywczan Habsburżance. Ale nie zobaczymy już niestety deko-
racyjnej tablicy, którą Karol Stefan kazał wmurować w ścianę Nowego
Zamku, na pamiątkę pobytu jego siostry w Żywcu. Tablica  nie prze-

5 Habsburgowie żywieccy i ich siedziba w Żywcu, pr. zbior., Żywiec 2006, s. 26. 
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trwała II  wojny światowej,  pozostały  po  niej  jedynie ozdobne ramy.
Wiemy natomiast, że tekst na tablicy brzmiał:  W tym zamku przebywała
moja ukochana siostra Marya Krystyna Królowa Hiszpańska od 23 do 27 paź-
dziernika 1907 roku, Arcyksiążę Karol Stefan.  

Najbardziej jednak niesamowitą (oprócz kilku fotografii, które pod-
pisywane: „Żywiec Zamek, Galicya” robią wrażenie wręcz mitycznych)
pamiątką po Marii Krystynie jest prasowa relacja z jej pobytu w Żywcu,
wydrukowana w lokalnej prasie. Tak „ukazanie się” i powitanie przez
Żywczan  Harbsburżanki  wspomina dziennikarz  z  „Przewodnika Po-
wiatu Żywieckiego”:

Kiedy świstawka dała znak, że pociąg się zbliża, Arcyksiążę w mun-
durze admirała marynarki autrjackiej wraz z Rodziną zbliżył się do miej-
sca, gdzie pociąg miał stanąć. Godzina prawie ósma wieczór nadchodzi
pociąg.  Setki  głów  odkryło  się.  Pociąg  zajeżdża.  Królowa  ukazuje  się
w oknie wagonu machaniem ręki wita się z arcyksiążęcą Rodziną. Pociąg
stanął,  otwierają  się  drzwi,  wychodzi  nadzwyczaj  sympatyczna postać
Królowej Marji Krystyny. Ubrana skromnie z uśmiechem na ustach wita
się z Rodziną (…) zostaje przedstawiony Królowej burmistrz dr. Kornicki
w rozmowie z którym Królowa zaznaczyła, że się jej podoba mowa pol-
ska, jako że drugi raz bawi w swoim życiu P o l s c e  (pierwszym razem
była za swych jeszcze panieńskich czasów w K r a k o w i e ) [Zabłocie-
-Żywiec, Listopad 1907, Nr 6 Rok VIII].     

Żywiec, grudzień 2007 r. 
Sala zamku jest obszerna, chłodna, ale jasna. Oprócz mnie na sali są

jeszcze trzy osoby, u których dotykanie eksponatów jest równie natural-
nym odruchem – jakby miało zaspokoić potrzebę poznania osoby, która
na zdjęciu trzymała parasolkę albo podczas wizyty na Zamku ujmowała
uszko porcelanowej filiżanki. Pełno tutaj kobiecych bibelotów, przybo-
rów toaletowych, a jednak historycznie są to dziś „dokumenty”, z któ-
rych się odczytuje i potwierdza realność osób i zdarzeń. To pokazuje, że
ekspozycja  ma  przewagę  na książką  historyczną,  która nie „dotyka”
tamtych zdarzeń, nie ujmuje w kadrze, nie ma bezpośredniej, zmysłowej
relacji  z  dawną  rzeczywistością  (uświadamiam sobie to,  kiedy któraś
z pań niby mimochodem dotyka pereł  u sukni Marii Teresy). Stąd i ja
według zasady H. Andicsa: „Historia to rejestrowanie rzeczy niezwyk-
łych”6 chętnie obracam w palcach zdjęcia,  które pokazują „rzeczy nie-
zwykłe” w moim małym, galicyjskim miasteczku.     

6 H. Andics, op. cit., s. 16.  
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Próby zaspokojenia „apetytu na przemianę”

[Literatura polska po przełomie 1989 roku, red. S. Gawliński,
D. Siwor, Kraków 2007, ss.144]

Już blisko dwadzieścia lat mija od chwili, kiedy Polska zrzuciła jarz-
mo komunizmu wchodząc na drogę Wielkiej Transformacji polityczno-
-społeczno-gospodarczo-kulturowej.

Dnia 4 czerwca 1989 roku w pokojowy sposób „zmieniła się skóra
świata”, najpierw w naszej, polskiej rzeczywistości, a następnie innych
krajach pozostających przez blisko pół wieku za „żelazną kurtyną”. Nie
sposób zaprzeczyć dziś, iż literatura odegrała poważną rolę w procesie,
rozumianego w duchu filozofii Heideggera, „nicowania rzeczywistości”
totalitarnego systemu. 

Niemal dwie dekady (to przecież tyle, ile trwała cała literacka epoka
międzywojnia!) po tym przełomowym wydarzeniu powraca nadal na
różny sposób zadawane pytanie: co stało się (i dzieje nadal) z ową spe-
cyficzną  strukturą  opartą  na wzajemnych relacjach pisarzy i czytelni-
ków? Jak istnieje literatura wolnej Polski, czy też może jest to jedynie „li-
teraturka”; słaba, zdziecinniała wersja literatury? Na podobne pytania,
starali się odpowiedzieć uczestnicy interdyscyplinarnej konferencji na-
ukowej Kultura polska po przełomie 1989 roku zorganizowanej przez Uni-
wersytet  Jagielloński  i  Kolegium  Nauczycielskie  w  Bielsku–Białej,
w dniach 18–19 maja 2006 roku. 

Trwałym śladem filologicznej części tego spotkania jest książka Lite-
ratura polska po przełomie 1989 roku, redakcja Stanisław Gawliński, Dorota
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Siwor, Kraków 2007. Problemy w niej poruszane wyłoniły się z trzech za-
sadniczych bloków tematycznych: 

1. Kondycja współczesnego literaturoznawstwa i kwestia głównych
zmian, jakie zaszły w literaturze polskiej po roku 1989 – część pierwsza.

2. Status i problematyka prozy polskiej „po przełomie” – część druga.
3. Wybrane motywy i strategie poetyckie – część trzecia.
Warto przyjrzeć się tej publikacji, gdyż jest to bodaj najnowszy głos

(rok  po  ważnej,  Literaturze  w  czasach  zarazy Jarosława  Klejnockiego)
w niesłabnącej wciąż debacie, której sens zawrzeć można w najbardziej
zwięzłej formule: „Quo vadis polska literaturo?”

Kłopoty z wolnością
Na pierwszą część  Literatury polskiej... składają się trzy teksty, z któ-

rych każdy dotyczy innego zagadnienia, jednakże wszystkie „oświetlają
się” nawzajem, dając w efekcie dosyć  przejrzystą  panoramę polskiego
życia literackiego ostatnich osiemnastu, a w zasadzie już dziewiętnastu
lat, gdyż od roku wiele się w tej materii nie zmieniło.

Literatura czy „literaturka”? Pytanie takie zadaje Stanisław Gawliński
w otwierającym książkę tekście.  Dokonuje on przeglądu opinii  kryty-
ków na temat literackiego dorobku twórców urodzonych około roku
1960. 

Szczególne miejsce w dociekaniach badacza zajmuje debata toczona
w latach 2005/2006 na łamach „Tygodnika Powszechnego”, wywołana
Pamfletem na nasze czasy Anny Nasiłowskiej o wymownym tytule Litera-
turka.  Polska bez pisarzy  („TP” 2005, nr 1).  Przedstawiając wypowiedzi
zwolenników  opinii  badaczki  (Markowski,  Kornhauser,  Klejnocki,
Wyka, Miecznicka) oraz jej adwersarzy (Czapliński, Madaliński, Śliwiń-
ski, Wiśniewski, Kunz). Gawliński  ukazuje dwa  sprzeczne rodzaje opi-
su kondycji najnowszej literatury: zdecydowanie krytyczny i negatyw-
ny,  określający  jej  dokonania  jako  „bezpłodne  przepędzanie  czasu”
(M. P. Markowski), oraz aprobatywny, momentami wręcz apologetycz-
ny, widzący w dziełach Świetlickiego, Sosnowskiego, Stasiuka, czy Tulli
„utwory wybitne” (P. Śliwiński). 

Współredaktor  Literatury polskiej....  artykułuje  własne przekonania
w tej mierze  nie inaczej niż grupa krytyków pozbawionych entuzjazmu
wobec  dokonań  współczesnych  pisarzy.  Wskazuje  na  połowiczność
i skromność, by nie powiedzieć, miałkość większości artefaktów literac-
kich, będących owocem wysiłków skomercjalizowanych rzemieślników,
„oszołomionych afrodyzjakiem rynku”; nakręcanych słupkami popular-
ności i sprzedaży.



Próby zaspokojenia „apetytu na przemianę” 397

Konstatacje animatora sesji ukazują  również inną, dotkliwą słabość
polskiego życia literackiego ostatnich kilkunastu lat. Pośrednio sygnali-
zują  również  kłopoty,  jakie z  wolnością  własnych  wypowiedzi  mają
sami  krytycy,  którzy,  (co  zauważyła  Marta  Wyka),  mogąc  pisać
o wszystkim i wszystko – funkcjonują jednocześnie jako literaturoznaw-
cy,  dziennikarze,  menadżerowie,  a nieraz pisarze –  tracą  wyrazistość
własnego głosu przybici nadmiarem ról, jakie sami sobie  narzucili. 

Kwestie  kłopotliwej  wolności  i  euforycznego zachłyśnięcia  się  nią
przez „po przełomową” literaturę podnosi Stanisław Gębala (Teraz już
wszystko można powiedzieć, ale czy warto?) Istotnym kontekstem wszech-
obecnego bełkotu i paplaniny dominującej w mediach, a nieobcej rów-
nież literackim publikacjom, jest wycofywanie się z publicznego dyskur-
su autorytetów takich,  jak Stanisław Lem,  czy Jan Józef  Szczepański.
Z drugiej zaś strony nader rozpowszechnione przekonanie, iż „wszyst-
ko jest  dla  wszystkich”,  powoduje  nadprodukcję  literatury tandetnej
i bezwartościowej. W takim kontekście autor felietonu umieszcza cieka-
wą refleksję o pisarstwie Gombrowicza i Mrożka, którą zamyka dosyć
archaiczną – patrząc na ideowo i politycznie słabo zaangażowaną litera-
turę polską lat ostatnich – przestrogą:

„pojęcia „społeczeństwo”, „naród”, „nacjonalizm” traktuję raczej jak zna-
ki drogowe ostrzegające: „uwaga koleiny”. I myślę ze byłoby najlepiej dla
naszej literatury, gdyby tak samo zaczęli je traktować pisarze (...)  Tym-
czasem wszyscy z nowym zapałem żłobimy stare koleiny (s. 22). 

Trzeci tekst pierwszej części Literatury polskiej po przełomie 1989 roku
podnosi ważkie kwestie zadań  i powinności współczesnego literaturo-
znawcy. Marek Bernacki w swojej diagnozie Kultura nadmiaru jako źródło
cierpień i niepewności współczesnego literaturoznawcy ukazuje cztery czyn-
niki sprawiające to, że współcześni humaniści przeżywają ogromne roz-
terki żyjąc w ciągłym stanie niepewności. 

Nie dziwi w tej wypowiedzi fakt, że można utyskiwać na komercja-
lizację literatury, rozwój internetowych i elektronicznych substytutów
klasycznej książki, czy degradację inteligenckiego czytelnika i zanik rze-
czowej  debaty na temat  poezji  i  prozy.  Zdumiewa jednak rozżalenie
z powodu „nadmiaru” dyskursów metodologicznych.  Czyżby odcho-
dzący już  do lamusa, przez tyle lat „jedynie słuszny” strukturalizm wy-
dawał  się Bernackiemu bardziej interesujący niż  możliwość  czerpania
z tego rogu metodologicznej obfitości rozmaitych  pomysłów interpreta-
cyjnych? Jak widać „kłopoty z wolnością” mają również profesjonaliści.
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Proza literackiego życia, czyli kłopoty z „pożywieniem”
Jak nasycić „apetyt na przemianę”? Czym żywić pragnienie odnowy

„ducha literatury”? Parafrazując Hölderlina można powiedzieć: cóż po
czasach, gdy poeta (pisarz) marny, lub też stwierdzić nie załamując rąk:
jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.

Do takiego wniosku siłą rzeczy muszą dojść także badacze literatu-
ry. Jednakże tu właśnie objawia się - zbawienna dla jednych, natomiast
kłopotliwa dla drugich - różnorodność współczesnej humanistyki.  

Wydaje się, iż w stronę tak pojętej różnorodności  wiodą nas kultu-
roznawcze  (antropologiczne)  interpretacje  prozy  po  1989  roku,  jakie
proponują  w drugiej części  Literatury polskiej...Wojciech Ligęza (Pamięć
PRL-u w prozie polskiej po 1989 roku) i Wojciech Rusinek (Między komplek-
sem a demaskacją. Polska proza współczesna wobec Zachodu – wybrane zagad-
nienia.) Nader ciekawy w dzisiejszych nostalgicznych – z wielu wzglę-
dów – czasach jest komentarz drugiego z wymienionych wyżej badaczy.
Wojciech Ligęza szczegółowo ukazuje sposoby funkcjonowania swoiste-
go „motywu”, jakim była PRL nie tylko w aspekcie literackim, lecz także
w szerszym kulturowo-psychologicznym wymiarze. W kontekście ana-
liz  prozy Nowakowskiego, Andermana,  Bieńkowskiego,  czy Dichtera
nowego wymiaru nabiera powszechna  w ostatnich latach „moda na
PRL” manifestująca się w  społecznym obiegu  poprzez rozmaite  towa-
ry (kalendarze, kubki, plakaty, koszulki, nie mówiąc już o powstających
na potęgę muzeach PRL-u) jako materialne oznaki minionych czasów.
Krakowski  badacz  analizujący  fenomen  literackiej  żywotności  Polski
Ludowej w świadomości twórców prozy po przełomie  odsłania rów-
nież „aksjologiczne podstawy ich wyborów, usiłowań i działań” (s. 30.)
W czasach ponownych „rozliczeń” warto zwrócić uwagę również na ten
aspekt  naszej współczesności.

Błędem byłoby pominięcie w tej recenzji tekstów inspirujących za-
równo  poznawczo,  jak  i  estetycznie,  będących  zapisami indywidual-
nych, pełnych napięć  i niepewności doświadczeń  lektury. Mam tu na
myśli  dwie całościowe interpretacje:  Ostatnich  historii Olgi  Tokarczuk
pióra Anny Węgrzyniak (Wersje rzeczywistości w Ostatnich historiach Olgi
Tokarczuk)  i  Esther  Stefana  Chwina  w  omówieniu  Ireneusza  Gielaty
(Przeszłość w kolorach sepii – „Esther” Stefana Chwina). 

Anna Węgrzyniak zachęcająco przybliża zawiłe losy Parki, Idy i Mai,
starając się również  przełożyć  figury ich losu na jakieś  ogólnoludzkie
(kobiece) doświadczenie. Z dala od pseudonaukowych mód intelektual-
nych zbliża się do opisanych w książce Tokarczuk historii i próbuje z ich
tragizmu wyłowić  sprawną figurę kreacji literackiej oraz głębszy sens,
niewypowiedziane wprost przesłanie. Efekty tej lektury zdają się subtel-
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nie  wydobywać  autorkę  E.E. z  szczelnych  sideł  zastawionych  przez
tych, którzy definitywnie wepchnęli ją  w krąg literatury  stricte femini-
stycznej. Jedno ze spostrzeżeń badawczych Węgrzyniakowej wyartyku-
łowane zostało tak:

w zmieniającym się  modelu  kultury kobieta(...)  tylko pozornie zyskuje
niezależność. Wydaje się, iż Tokarczuk łączy klęskę współczesnej kobiety
z rozpadem więzi  rodzinnych (będących pochodną  przemian kulturo-
wych) a także z toksycznym zerwaniem więzi z matką (s. 63).

Brzmi ciekawie i warte jest przemyślenia przez liberalnych piewców
(piewczynie?) wyzwolenia się człowieka (kobiety) z okowów tradycyj-
nej rodzinnej wspólnoty. 

Inne teksty zamieszczone w drugiej części Literatury polskiej... starają
się w równie ambitny sposób „nasycić” apetyt literaturoznawców, jeśli
nie  wyraźnymi  jakościowymi  „przemianami”  proponowanymi  przez
autorów, to chociaż dostrzeganymi tu i ówdzie smakowitymi kąskami
„fachowej”,  „solidnie konstruowanej” literackości poszczególnych po-
zycji wydawniczych. 

Mówią o tym komentarze do dzieł Chwina (Renata Jochymek) Sta-
siuka (Dorota Siwor) i, wydaje się, iż trochę na siłę imputowana a na-
stępnie  analizowana,  melancholijność  gejowskiej  prozy  Michała  Wit-
kowskiego  (Sonia  Gwóźdź).  Ostatni  przykład  potwierdza  zasadność
przeczącej odpowiedzi na ironiczne pytanie postawione wcześniej przez
Stanisława Gębalę. W odmiennej wersji może ono zostać sformułowane
bodaj tak: „Teraz już o wszystkim można napisać, ale czy warto?”

W poszukiwaniu Poezji
Jak wygląda sytuacja poezji po przełomie 89’ roku? W ostatniej częś-

ci omawianego tomu autorzy próbują ukazać niektóre jej cechy. Starają
się dostrzec pomijane aspekty oraz nakreślić nowe perspektywy inter-
pretowania twórczości „naszych klasyków i barbarzyńców”. 

Zofia Zarębianka w tekście  De(kon)strukcja sacrum? dokonuje swo-
istej rehabilitacji tematyki  szeroko rozumianej  religijności,  która bywa
przemilczana podczas analizy wierszy poetów takich, jak Marcin Świet-
licki, Jacek Podsiadło, Krzysztof Koehler, czy Artur Szlosarek. Autorka
przedstawia ciekawą  typologię strategii,  którymi operuje współczesna
poezja odnosząca się do sfery transcendencji. Warto je przytoczyć : „ne-
gacja”, „profanacja”, „substytucja”, „kreacja”, „afirmacja” podkreślając,
iż swoista „potrzeba sacrum”, nawet w tak zlaicyzowanej rzeczywistoś-
ci, jaką kreują piewcy nowego paradygmatu kulturowego, jest aktualna
i objawia się (na co wskazuje badaczka) w różnych ekwiwalentach. Cza-
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sem  wręcz  na  przekór  zamierzeniom  artystycznym,  przeświecając
„z głębi” literackich manifestów.

Problematykę obecności religijnej refleksji w poezji polskiej po 1989
roku  podejmuje  również  szkic  Wojciecha  Kudyby  (Stany  skupienia.
O wierszach religijnych po 1989 roku.). Sam tytuł artykułu pobudza „ape-
tyt” na bliższe poznanie  tekstów o relacjach z Transcendencją, jak np.
metafizyczne wiersze Miłosza, Herberta, Zagajewskiego; ostatnio Róże-
wicza (Wyjście), czy Barańczaka. Pisano już  o tym szeroko, lecz o naj-
wyższych lotów poezji nigdy dosyć. Poza tym to przecież piszący rów-
nież  po  89 roku poeci.  Nie znajdziemy ich  niestety  w rozważaniach
Kudyby, nawet w odległym tle,  czy przypisach. Jako materiał  dla eg-
zemplifikacji własnych hipotez interpretacyjnych badacz wybrał tym ra-
zem  twórczość  mniej  znanych  poetów;  Zbigniewa  Jankowskiego
i Krzysztofa Kuczkowskiego, u których tropi relacje „między metafizy-
ką a religijnością” oraz zapisy doświadczenia starości („ubywania”), bę-
dącego, jak pisze,  „doznaniem religijnym”. Trzecim bohaterem tekstu
Kudyby jest Wojciech Wencel, u którego autor dostrzega „programową
religijność” – deklaratywną „wiarę” wyróżniającą go spośród debiutują-
cych w podobnym czasie i okolicznościach poetów „bruLionu”. Pisanie
o religijności współczesnych wierszy bez uwzględnienia „Starych Mis-
trzów” to jednak pisanie o niektórych tylko wierszach. Brak owej kon-
kretyzacji (niektórych) w omawianym tytule może rodzić  szybko stu-
dzone aspiracje czytelnicze. 

Nie brak w recenzowanej przeze mnie  pracy również zdecydowanie
krytycznych tekstów. Jerzy Kowalewski  (Obcość  w Mojości,  czyli  dokąd
prowadzi czytelnika Janusz Szuber), analizując ostatnie dzieła Janusza Szu-
bera,  demaskuje koniunkturalizm artystycznej postawy autora  Mojości
i zauważa, iż  kariera poety znad Sanu nosi znamiona wykreowanego
sukcesu, co wpisuje go w nurt „rynkowych” debiutów znamiennych dla
polskiej kultury po 1989 roku.

Literaturę polską po przełomie 1989 roku zamyka tekst Tomasza Kunza
Nicowanie rzeczywistości. Niesamowite, potworne, nieludzkie w poezji Marci-
na Świetlickiego. Krakowski literaturoznawca umieszcza poezję Świetlic-
kiego, zarówno w kontekście filozofii Heideggera, używając formuły za-
czerpniętej z jego filozofii w tytule („nicowanie”), jak i w perspektywie
teorii Jacquesa Lacana, posługując się dosyć „swobodnie” terminami ta-
kimi jak „realne”, „niesamowite”, „potworne” (ani raz jednak nie „przy-
znaje  się” do  źródeł  swej  myśli).  Punkt  widzenia Kunza  zasadniczo
zbiega się z także z koncepcjami literackiej analizy twórczości Gombro-
wicza zaprezentowanymi w Czarnym nurcie przez Michała Pawła Mar-
kowskiego, co z jednej strony może wydawać  się „ożywczym” sposo-
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bem analizy poezji, z drugiej zaś, owo swoiste „zmanierowanie” skłania
do  zastanowienia  nad  trafnością  niektórych  propozycji.  Świat  poezji
Marcina Świetlickiego w ujęciu Kunza okazuje się równie fantazmatycz-
ny, czy wręcz mityczny, nierzeczywisty, co kreowany przez „poezję nie-
wolników” kosmiczny świat „ciągłej walki z wrogiem”. Wykrzyczane
przez poetę  „ząb mnie boli, jestem głodny, samotny, my dwoje, nas czworo”
traci  w tym ujęciu swój ostentacyjny wydźwięk. Konkret prywatnego
doświadczenia,  o  który  walczył  w poezji  Świetlicki,  rozmywa się tu
w „czarnym nurcie” wszelkiej potworności – nierzeczywistości – nieau-
tentyczności. Uważni czytelnicy nie zapomnieli przecież o tym, że autor
Zimnych krajów   już dawno temu w wierszu Le gusta este  jardin… oznaj-
mił:

Po zdjęciu czarnych okularów 
ten świat przerażający jest tym bardziej.
P r a w d z i w y  j e s t.  
***

Literaturoznawcy, jak widać, potrafią skutecznie zatrudniać się sami
przy eksploracjach niezbyt nawet obfitych pokładów duchowych. Waż-
ne, by  owe zatrudnienia nie były autotelicznym traktowaniem własne-
go czasu (jak i czasu studentów polonistyki).  W znakomitej większości
teksty  zebrane  w  Literaturze  polskiej po  przełomie  1989  roku bronią  się
przed podobnymi zarzutami, odkrywając nawet w przeciętnych utwo-
rach złoża interesujących tematów i refleksji. Uczestnicy poważnej kon-
ferencji naukowej walczą więc o swoje, eksploatują do granic możliwoś-
ci (czasem jeszcze niezbyt niewielkich) literackie „produkcje” ostatnich
kilkunastu lat.

 Starają się w ten sposób nie tylko dobrze uzasadnić społeczną przy-
datność  swojej  profesji  (mogliby  przecież  opuścić  ręce  i  powiedzieć
szkoda czasu na głupstwa), lecz – co ważniejsze – chcą zainteresować
wszystkich czytelników dokonaniami i ograniczeniami współczesnej li-
teratury. 
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Świat Teodora Parnickiego wciąż jest światem niedostępnym, zagad-
kowym, ciągle skłaniającym do zadawania pytań o granice języka i for-
mę opisu egzystencji. Taki rodzaj pisarstwa historycznego w polskim li-
teraturoznawstwie od lat budzi liczne kontrowersje. Niemały wpływ na
ten fakt ma również bardzo hermetyczny język pisarza (dla wielu zwy-
czajnie udziwniona archaizacja z szykiem przestawnym itd.) i to, że fas-
cynowały  go  niełatwe,  często  zupełnie  nieznane  fakty  historyczne.
O Parnickim  trudno  mówić  bez  dogłębnej  znajomości  jego  powieści
i jego historiozofii – trudno mówić bez fascynacji historią, w szczególno-
ści miejscami, gdzie materiał źródłowy budzi spory, a „księgi milczą”.
Dlatego mówi niewielu. Teodor Parnicki ma jednak swoje miejsce we
współczesnym literaturoznawstwie – głównie za sprawą śląskich filolo-
gów skupionych wokół prof.  Stefana Szymutki,  kilku ważnych i głoś-
nych (również  z uwagi na dyskusje…) konferencji naukowych, dzięki
działającemu w Uniwersytecie Śląskim Towarzystwu im. Teodora Par-
nickiego.

Książka Ireneusza Gielaty, wydana niedawno, jest swoistą kontynu-
acją badań rozpoczętych jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych. Nad
studnią Ateny to drobiazgowa analiza tylko jednej powieści Parnickiego
– Rozdwojony w sobie. Powieść tę krytyka przyjęła bardzo chłodno, wyty-
kając jej autorowi niejasność wywodu, brak proporcji między historycz-
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nością i fantastycznością, między literaturą a historią. Krytykę paraliżo-
wała również  koncepcja opowieści, bo oto autor spotyka się z bohate-
rem własnej powieści – Atanagildem i wspólnie próbują  rozwikłać za-
gadkę tego drugiego, któremu historia odmawia należytego miejsca, nie
pozwalając przekroczyć wieku kilkunastu lat. „W konstrukcji […] dzieła
widziano jedynie wynik uświadomienia sobie przez autora fikcyjnych
założeń powieściopisarstwa historycznego i dążenie do ujawnienia me-
tod budowania tekstu” – pisze Gielata we wstępie (s. 6).  Rozdwojonego
w sobie nazwano nawet – ze sprawą  przywołanych już problemów ko-
munikacyjnych – „powieścią dla siebie”, powieścią, która pozbawia czy-
telnika roli należnej mu z definicji. Roli, w której powinien być  pełno-
prawnym uczestnikiem „święta lektury”. Gielata zauważa, że ten ekspe-
ryment można nawet przyrównać do autorskiej realizacji Joyce’owskiej
koncepcji work in progress, jak zwykło się mawiać o Finnegans Wake. 

Czytelnik, wybierający się w ryzykowną podróż z Parnickim, w Roz-
dwojonym w sobie nie  może zatem liczyć  na przychylność  autora,  na
przewodnictwo po prawdziwym/umownym świecie wczesnego śred-
niowiecza. Więcej – w pewnym momencie zostaje wyproszony z tego
świata i będzie mógł jedynie przyglądać się międzyepokowemu dialo-
gowi, jaki prowadzą ze sobą Autor i Atanagild. Zachodzi zatem podej-
rzenie, że czytelnika zniechęci opowiadana historia – historia, której nie
rozumie. 

Z pomocą przychodzi Ireneusz Gielata i dekoduje (miejscami rów-
nież rekodując…) obraz, jaki jawi się zdezorientowanemu czytelnikowi.
Nie obiecuje wyjścia z labiryntu (to ważna figura dla pisarstwa Parnic-
kiego), ale staje się gwarantem kontynuowania rozpoczętej i zagrożonej
podróży. Ryszard Koziołek przyrównywał kiedyś Parnickiego do demo-
na Maxwella: pisarz wie za dużo o historii i dlatego nie umie jej opowie-
dzieć (ogarnąć). Jednak Gielata zdaje się to zestawienie burzyć, podpo-
rządkowując swoją analizę innej, często powtarzanej przez Parnickiego
myśli: „ja się namęczyłem, teraz Ty się męcz, Czytelniku”. Wierność tej
zasadzie daje intrygujące efekty, tak intrygujące, jak drugi rozdział Omi-
nąć szkopuł, w którym Gielata (m.in. opierając się na ustaleniach White’a,
Frye’a, Ankersmita i Colingwooda) znakomicie pokazuje, jak przebiega
proces „przekuwania historii w literaturę” i jaką rolę pełni pisarz-histo-
ryk. Tytułowe „omijanie szkopułu” to nic innego, jak próba pogodzenia
interpretacji historycznej z porządkiem dziejów (s. 62). „Powstaje więc
sytuacja dla tradycji powieściopisarstwa historycznego wręcz paradok-
salna.  Oto  bowiem  pisarz-bohater  rezygnuje  z  przyznawanych  mu
przez konwencję tego gatunku praw do wypełniania „pustych” miejsc
w historii.  Nie godzi  się  na zapełnianie ich własną,  nie pozbawioną
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przecież  cech dużego prawdopodobieństwa,  domyślnością.  Nie ulega
pokusie tworzenia fabuł  poza historią.  Wręcz przeciwnie,  pod wzglę-
dem fabułotwórczej przydatności jednakowo ocenia takie  informacje,
dla których można znaleźć odniesienia źródłowe, jak i takie, które ich
nie posiadają. Podstawową kategorią oceny jest każdorazowo chronolo-
gia dziejów. Dokładna o niej informacja – bądź  jej brak – w równym
stopniu decydują o sposobie kształtowania poszczególnych wątków” –
zauważa autor Nad studnią Ateny (s. 65). Jego interpretacja, w której wię-
cej jest podobnych fragmentów, zaprzecza tezie Paula Valéry’ego, że hi-
storia usprawiedliwi wszystko, za to Gielata doskonale odczytuje stano-
wisko samego Parnickiego, który, mając do wyboru literaturę i historię,
zdaje się skłaniać  właśnie w stronę historii.  Zazwyczaj podstawowym
dylematem każdego pisarza-historyka jest to,  jak ogarnąć  historię,  jak
poradzić sobie z „rozterką Roquentina”, który nie potrafiąc ogarnąć ma-
teriałów o pewnym markizie, stwierdził po prostu, że jest ich zbyt wie-
le… W takiej sytuacji, jeśli pojawi się brak owej „zwartości i pewności”1,
i metoda, i szukający jej badacz często giną gdzieś w gąszczu danych.
A w powieści Parnickiego, co dobitnie pokazuje Gielata, dylemat pisa-
rza ma całkowicie inny charakter – jak tym razem okiełznać literaturę,
gdy historia dostarcza znikomą ilość lub w ogóle nie dostarcza materia-
łu do badania. Jak szukać, jak interpretować, jak analizować „tekst hi-
storii”? Jeśli „przeszłość nie jest tekstem” (stanowisko F. Johnsona2), to
jak nadać  dziejom tekstowy charakter?  Jeśli  powieść Parnickiego jest
swoistym zaproszeniem do podejmowania takich właśnie prób, to oma-
wiana książka jest przyjęciem takiego zaproszenia.  Gielata  nie zatrzy-
muje się na stwierdzeniu, że literatura w przeciwieństwie do historio-
grafii pozwala na fikcję, dopuszcza dowolność w wypełnianiu pustych
miejsc historii.  Udowadnia, że myli się ten, kto uzna taką żonglerkę lite-
racko-historyczną  za  pozbawioną  konsekwencji:  dramat  poznawczy
twórcy to świadomość momentu, w którym postać albo całą opowieść
należy zwrócić  porządkowi historii.  Atanagild jest „zawieszony” mię-
dzy historią a literaturą w podobny sposób jak Sienkiewiczowski Bogu-
sław, który po wielu odautorskich modyfikacjach zostaje zwrócony hi-
storii  po  ostatnim  pojedynku  z  Kmicicem  –  nie  bez  szkody  dla
opowiadanej fabuły. Strategia Parnickiego jest oczywiście dużo bardziej
skomplikowana, bowiem twórca Srebrnych Orłów nie chce literatury i hi-
storii pogodzić (jak uczynił to Sienkiewicz), on tylko podporządkowuje

1 Zob. szerzej: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 57.
2 Zob.  szerzej:  K.  Wilkoszewska,  Wariacje  na  postmodernizm,  Kraków  2000,

s. 94–107.
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literaturę historii. Ta próba daje rozmaite efekty – od fascynującego „od-
krywania” faktów aż po niemal psychoanalityczną niemoc twórczą i in-
terpretacyjną…

Książka Gielaty ukazuje wszystkie aspekty procesu twórczego i dy-
lematów kreacyjnych, z jakimi zetknął się Parnicki w trakcie prac nad
Rozdwojonym w sobie.  Pozwala dostrzec  również  wymogi,  jakie autor
Końca Zgody Narodów stawiał swoim czytelnikom i komentatorom. Nad
studnią Ateny – choć to książka trudna i gęsta w konteksty i odwołania –
zachęca (a nie zniechęca…) do podjęcia (to prawda – heroicznej) próby
żeglowania (metafora Parnickiego wykorzystana przez Gielatę)  razem
z pisarzem i Atanagildem po niebezpiecznych wodach historii. Pozwala
lepiej zrozumieć historię i Parnickiego… 
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W badaniu kultury chodzi nie tylko o interpretację źródeł historycz-
nych, tekstów literackich, czym hermeneutyka się na przykład para, ale
także o  odkrywanie  wszelkich  treści  symbolicznych.  W  Symbolice  zła
Paul  Ricoeur zastanawiał  się  „w jaki  sposób przy rozpatrywaniu zła
w człowieku przejść od tego, przez co jest ono możliwe, do tego przez,
co jest ono realne, od ułomności ludzkich do ludzkich przewinień?”1.
Proponuje  on  wykorzystanie  „spontanicznych”  ekspresji,  takich  jak
mity, które posiadają właściwość odkrywania więzi pomiędzy człowie-
kiem a sacrum. Jednak aby dogłębnie wgryźć się w wymowę mitu, nale-
ży skoncentrować się na pierwotnych jego symbolach: na zmazie, tabu,
grzechu, winie. Zmaza, mimo że  symboliczna jest ideą czegoś prawie
materialnego, co kala jak brud, co ma niewidzialne szkodliwe własności,
a co jednocześnie działa na kształt określonej kontekstualnie siły w polu
ludzkiej egzystencji. Zmaza ma naturę preetyczną, twierdzi P. Ricoeur,
i pomimo to iż może nabrać charakteru etycznego, to wynika z całkiem
innych przesłanek. To bowiem symboliczna plama, której istnienie wią-
że się z wystąpieniem czegoś materialnego, czym można zarazić się po-
przez kontakt.  Istnieniu nieczystości towarzyszy fakt istnienia szeregu
rytuałów oczyszczających. Odpowiedzią  na nieczystość  jest  rutynowa

1 P. Ricoeur,  Symbolika zła, przekła. S. Cichowicz, M. Ochab, s. 7, Warszawa
1986.
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i natychmiastowa sankcja, a  w dynamikę kultury wpisana. Rytualna in-
gerencja w cierpienie nią  spowodowane. Zapobieganie zmazie zabez-
piecza więc przed pojawieniem się owego bólu2.

Mary Douglas w odkrywczej książce Czystość i zmaza wydanej w ję-
zyku polskim po czterdziestu latach od pierwszego angielskiego wyda-
nia,  traktuje  czystość  jako  kluczową  kategorię  dla  funkcjonowania
wszystkich społeczeństw. Osoba nieczysta  jest  zawsze po złej stronie,
przekracza tabu, musi ponieść konsekwencje. Jest dla ładu, który obwa-
rowany  szeregami  tabu  zabezpiecza  swe  granice,  niezwykle  groźna.
Idea społecznego ładu to potężny wzór. „Jego potęga tkwi w  mocy kon-
trolowaniu i stymulowaniu ludzkich działań. Wzór ten ma swą formę –
ma granice zewnętrzne, obrzeża, strukturę wewnętrzną. W jego obrębie
mieści się moc nagradzana posłuszeństwa i odpierania ataków. Każde
ludzkie doświadczenie struktury, obrzeży i  granic  jest  gotowym,  po-
ręcznym symbolem społeczeństwa”3, pisze antropolożka.

Zanim omówię tę pracę, kilka słów poświęcę  recepcji badań antro-
pologicznych M.  Douglas.  Jest  ona bowiem,  obok Maxa Gluckcmana
i Victora  Turnera,  jedną  z  czołowych  przedstawicielek  antropologii
symbolicznej. Celem jej badań jest poszukiwanie i odkrywanie pewnych
prawidłowości i wzorów  w kulturze (fundamentalnych choć prostych).
Możliwe jest to wtedy, gdy konfrontuje się ze sobą różnorodny materiał
(badania porównawcze). Analizuje więc wzajemną odpowiedniość form
symbolicznych jako właśnie ukrytych znaczeń,  a nie jawnie obecnych
w języku  czy  w  świadomych  zachowaniach.  Temu  poświeciła  swą
książkę Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne4, która także uka-
zała się teraz na polskim rynku5.

Świat  M.  Douglas,  który analizuje,  jawi  się  jako  uporządkowany
przez uniwersalne systemy, taksonomie i klasyfikację (zapewne nie bez
wpływu strukturalizmu Claude Lévi-Strauss’a). Twierdzi, że homologia
między tym, co symboliczne a tym, co społeczne, reprodukuje się wszę-
dzie i bezustannie,  gdyż  społeczeństwa nakierowane są  na osiągnięcie
spójności komunikacyjnej. Do takich wniosków doprowadza ją głęboka
wiedza  kulturowa  (zdolności  językowe,  doskonała  znajomość  Biblii,
kompetencja literacka etc.). M. Douglas łączy, z pozoru sprzeczne, teorie

2 P. Ricoeur, tamże, s. 7–15; por. też: tenże, O sobie samym jako innym, Warsza-
wa 2003; P. Ricoeur, Metafora i symbol, „Literatura na świecie” 1988, nr 8–9.

3M. Douglas, Czystośc i zmaza, Warszawa 2007, s. 149.
4 M. Douglas, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Kęty 2007.
5 Trzecią, obecnie dostępną książką w języku polskim M. Douglas, są Symbole

naturalne. Rozważania o kosmologii, Kraków 2004.
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symbolu (Victor Turner, Zygmunt Freud) i uważa, że symbol wyraża coś
innego niż sam siebie, z tymi, którzy uważają, że symbole wcielają konkretne
wersje rzeczywistości (jak choćby Clifford Geertz). Postuluje zintegrowa-
nie takich rozumień  symbolu i  dowodzi,  że symbole są  jednocześnie
ekspresywne i konstytuujące. 

Krótko wskażmy teoretyczne inspiracje antropolożki. To niewątpliwie
socjologizm szkoły francuskiej: E. Durkheim, M. Halbwachs, M. Mauss,
H. Hubert, angielski antropolog E. Evans-Pritchard6 (zgadzam się z M.
Douglas – antropologia to nauka humanistyczna z inspiracjami  filozo-
ficznymi,  a  nie  wzorowana  na  naukach  przyrodniczych  –  jak  chcieli
B. Malinowskiego, A. Radcliffe-Browna); rzeczony powyżej strukturali-
sta C. Lévi-Strauss (i jego koncepcja zbiorowej nieświadomości – straż-
nika tego co ukryte). Łączy więc w ciekawy sposób strukturalizm (fran-
cuski) oraz funkcjonalizm (francuski) z brytyjskim empiryzmem. Inną
inspiracją  są  prace jej  nauczyciela  Franza Steinera dotyczące zjawiska
tabu w kulturze. Tabu to, co  nieklasyfikowalne (jak anomalie kulturowe
z Czystości i zmazy, o których w tym tekście słów nieco więcej). Zwraca
uwagę na kwestie niebezpieczeństw ich przekroczenia i złamania. Na-
sze zachowania nie są wyłącznie determinowane przez zewnętrzne wa-
runki, ani nie są z drugiej strony wynikiem wolnego wyboru, są funkcją
natężenia kontroli społecznej. 

We wszystkich społecznościach występują te same procesy społecz-
ne, różnicują je natomiast kulturowe wzory. Zadanie, jakie sobie M. Do-
uglas stawia, to wyjaśnienie mechanizmów powodujących te podobień-
stwa i różnice na poziomie wierzeń, religii, symboli szczególnie. Istotne
jest to, że nie może być sensu w poszukiwaniu znaczenia pojedynczego
symbolu, lecz ów sens polega na odkrywaniu znaczeń  w ich powiąza-
niu, jako części świata skonstruowanego. Problem symbolu polega na
znalezieniu sposobu uchwycenia świata w całości. Stąd znaki i symbole
odsyłają do innych znaków i symboli. Tak należy je analizować i badać.
P. Ricoeur nie zostaje więc przywołany powyżej przypadkowo. Antro-
pologia współczesna to także szkołą  odsłaniania tego, co nas zadziwia
na  tym  świecie,  co  Inne.  Antropolog  jest  handlarzem  zadziwienia.
„W rzeczywistości to, co mówi się za pomocą słów jest jedynie wierz-
chołkiem  góry  lodowej.  Niewypowiedziane  sensy  mają  podstawowe

6 Na jego temat: I.  Jeziorski,  Gdzie jest Bóg Nuerów?, „Świat i Słowo” nr 2(9)
2007; I. Jeziorski, Kobieta jako mężczyzna, mężczyzna i jego żony, władza a inne związki
płci w dwóch klasycznych studiach  nad społecznościami pierwotnymi,  [w:]  Mężczyzna
(nie)męski. Kryzys męskości we współczesnym społeczeństwie – fakty i mity, red. K. Pią-
tek, Bielsko-Biała 2008.
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znacznie. Jak dotrzeć do tego, co ukryte? Przez badanie klasyfikacji, za
pomocą których ludzie decydują, czy jakaś czynność została dobrze wy-
konana, czy źle; czy jest słuszna, czy nie” – pisała we wstępie do Ukry-
tych znaczeń. 

Główne badania M. Douglas prowadziła pośród ludu Lele (w Kongu
belgijskim),  gdzie  przyglądała się,  mówiąc  najzwięźlej,  następującym
sferom społecznym: rodzinie, grupie religijnej,  klasie społecznej (rozu-
mianej jako konfiguracja organizacyjna). Szkielet tej świadomości opiera
się na jednoczesnym uczestnictwie w tych grupach. One to integrują po-
przez wywierany taki czy inny przymus na jednostkę (przemoc symbo-
liczną, choć nie tylko oczywiście), który służy integracji całych społecz-
ności (i tutaj mamy ewidentny wpływ E. Durkheima). 

Dla  społeczności  pierwotnych  osobliwość  dychotomii  czystość  –
zmaza ma wielki wpływ na wyobraźnię religijną. Niegdyś sądzono, że
pierwotną religię określa postawa lękowa, że religia opiera się na stra-
chu. To jednak trop fałszywy. Natomiast kategoria  czystości w swym
symbolicznym wymiarze jest  czymś  niezbędnym dla funkcjonowania
religii w ogóle. W rozdziale Rytualna nieczystość M. Douglas zastanawia
się,  czy  istnieje  jakieś  powiązanie  między  nieczystością  a  świętością
w różnych religiach i kulturach. Przyjęło się bowiem w naszej kulturze,
że to co święte jest przeciwieństwem tego co skalane. Wynika z tego, że
świat jest podzielony na rzeczy i działania, które podlegają pewnym za-
sadom oraz takie, które im nie podlegają. Te uświęcone zasady mają na
celu odgradzać boskość, nieczystość natomiast to pewnego rodzaju za-
grożenie wynikające z kontaktu z ową boskością.  Można więc powie-
dzieć,  powołując się choćby na Mircea Eliadego, że  święte jest zarazem
„święte” i „nieczyste”7. W przypadku niektórych kultur okazuje się to być
prawdą  (warto  sięgnąć  do  innej  klasycznej  dziś  książki  Arnolda van
Gennepa, gdzie opisana jest, na przykład,  sakralna prostytucja8). Na po-
ziomie języka ciekawym przykładem może być  łacińskie pojęcie:  „Sa-
cer", które może się odnosić zarówno do uświęcenia jak i desakralizacji.
„Homo sacer” to człowiek święty, ale może i być przeklęty. 

Polemizując  z  teoriami  ewolucjonistycznymi  (Jamesa  Frezera,
Edwarda Tylora), antropolożka ukazuje, za Robertsonem Smithem9, że
religia pierwotna nie wyrasta z jakiejś spekulatywnej myśli i, że mylą się
ewolucjoniści  XIX  wieczni,  gdyż  nie  da  się  jednoznacznie  pogodzić
Księgi Rodzaju z koncepcją Darwina. Język religijny ma swoje prawa.

7 M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1993.
8 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Warszawa 2006.
9 R. Smith, Religion of the Semites, Edinburg 1889.
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Prawdziwa religia,  nawet ta najdawniejsza zakorzeniona jest w etycz-
nych wartościach życia wspólnoty (s.59). Starożytni Izraelici  odrzucili
demonologię na rzecz stabilnej moralnej relacji z Bogiem. Mimo to mo-
żemy ująć rozwój religii w kategoriach ewolucji – to dało początek ide-
om chrześcijańskim, które z kolei przekształciły się z formy katolickiej
w protestancką. Magia i demonologia były dla Hebrajczyków tym, czym
później katolicyzm dla protestantów – nic nie znaczącym rytuałem bez
wewnętrznego doświadczenia Boga (s. 61).

 M. Douglas ukazuje,  że teoria R. Smitha miała istotny wpływ na
koncepcje religii, jako zjawiska  par excellence społeczne, Emila Durkhe-
ima (religia jest zjawiskiem społecznie niezwykle funkcjonalnym, pełni
funkcję  integracyjna w zbiorowości,  odsyła nas do badania problemu
świadomości zbiorowej, dzięki której (uczestnictwu w niej) podzielane
są przez społeczność kluczowe dlań kategorie), bez którego trudno so-
bie wyobrazić współczesnej socjologii i antropologii. 

Czym więc jest  zmaza, skalanie? To co skalane wykracza przeciw
świętemu, wiecznemu porządkowi, ale w społecznym wymiarze zmaza
to  wykroczenie  przeciw  porządkowi  społecznemu,  pewnego  rodzaju
skaza, której należy się pozbyć. Pozbywanie się  brudu, to także rodzaj
twórczej aktywności, mającej na celu takie zorganizowanie naszego oto-
czenia, aby odpowiadało ono naszym wyobrażeniom estetycznym. 

Idea skalania objawia się bowiem na dwóch poziomach życia:  po-
ziomie instrumentalnym, (wtedy, kiedy to ludzie sami wpływają wza-
jemnie na swoje zachowania, czy to przez funkcjonujące prawo, czy też
wierzenia, które istnieją po to, by trzymać w istnieniu wartości moralne
i zasady społeczne) oraz na poziomie ekspresyjnym, w którym koncep-
cja nieczystości ma określony ładunek symboliczny. Przykładem takiej
symboliki  mogą  być  wierzenia,  które  zakładają,  że  kontakt  fizyczny
dwóch odmiennych płci może być dla nich niebezpieczny, istnieją rów-
nież takie odmiany tych wierzeń,  które mówią  o zagrożeniu tylko dla
jednej z płci (na ogół zagrożeni są mężczyźni, np. krwią menstruacyjną,
która jest kalająca na dwóch powyższych poziomach). Tak więc wierzeń
tego typu nie powinno traktować  się dosłownie.  Symbolizują one bo-
wiem pewną  hierarchię bądź  też symetrię w życiu społecznym (s.  46–
–49). Skalanie podlega rytualnej kontroli.

Ryty czystości to praktyki mające podstawę symboliczną – my cywi-
lizowani ludzie zabijamy zarazki – oni, ludzie pierwotni odstraszają du-
chy (s. 74). Im bardziej zagłębia się antropolog w reguły, którymi kierują
się ludzie, tym bardziej oczywiste staje się to, że bada on systemy sym-
boliczne. Niezwykle interesujące są dywagacje na temat anomalii, jako
niebezpiecznych niejednoznaczności (jakże trafna jest okładka polskiego
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wydania książki –  instalacja Artura Żmijewskiego „Oko za oko”, poka-
zująca m.in. mężczyznę stojącego na głowie, pobawionego nóg. Czy ten
widok nie wytrąca nas z „normalnego” postrzegania otaczającego nas
świata?).  

Istnieją więc dwie podstawowe różnice w definiowaniu nieczystości
przez  ludy  pierwotne  i  współczesne  społeczeństwa.  Pierwsza z  nich
mówi o tym, że dla nas brud nie ma żadnego powiązania z religią. Jest
to  tylko kwestia  higieny bądź  estetyki,  w przeciwieństwie do ludów
pierwotnych,  u  których  religia  jest  przepełniona symboliką  skalania.
Druga różnica odnosi się do rozwoju wiedzy, to o czym wiemy dzisiaj,
czyli o chorobach wywołanych przez brak higieny, nie było udziałem
ludzi pierwotnych. Brud jest dla nas anomalią, pewnym pojedynczym
faktem nie pasującym do zbioru, wyróżniającym się z ogółu. Anomalie
możemy traktować na różne sposoby, możemy je odrzucić, zignorować,
nie dostrzegać bądź też dyskwalifikować po dostrzeżeniu (o tym jeszcze
na końcu). Możemy je również zaakceptować i uznać za coś normalne-
go. Nie można natomiast pozbyć się ich całkowicie. Zawsze znajdą swo-
je miejsce, nawet w najbardziej ułożonym społeczeństwie. Jest za to kil-
ka sposobów, mówiących o tym, jak sobie z nimi radzić10.

Rytuał uznaje potęgę nieładu. Badanie koncepcji rytualnej nieczysto-
ści nie może być przeprowadzane jedynie na podstawie cząstkowych re-
guł kultury. Powinniśmy odnosić się do ich całości. W celu zilustrowa-
nia problemu analizy owych reguł,  zwróćmy uwagę na analizę jednej
z ksiąg biblijnych. Temu służy analiza Księgi Kapłańskiej (Obrzydliwości
Księgi Kapłańskiej, s. 82–96). Ta święta księga zawiera bowiem wiele re-
guł dietetycznych, które mówią, co jest czyste a, co nie jest. Witać tu, że

10 Po pierwsze możemy zmniejszyć zasięg ich działania decydując się na od-
powiednią  interpretację  zdarzenia  –  Neurowie,  gdy  urodzi  się  potworkowate
dziecko, układają je na dnie rzeki, traktując je jako dzieci hipopotamów narodzo-
ne przez przypadek przez człowieka. Po drugie, anomalie możemy kontrolować
fizycznie. Plemiona Afryki Zachodniej zabijają wszystkie bliźniaki zaraz po uro-
dzeniu, eliminując w ten sposób anomalię. Wierzą bowiem w to, że dwóch ludzi
nie może się urodzić w tej samej chwili z jednego łona. Po trzecie, zasada unika-
nia anomalii zawartej w wierzeniach umacnia i potwierdza definicję, z którym są
one niezgodne. Po czwarte, anomalie możemy etykietować jako za swego rodza-
ju zagrożenia. Toteż zakładając, że za anomalie możemy uznać nawet człowieka
o innych poglądach niż  reszta społeczeństwa, człowiek ten zmieni swoje poglą-
dy, bądź  też  będzie chciał przekonać ludzi do swoich przekonań.  Strach przed
odmiennością  wpływa  więc  na  ujawnianie  się  zachowań  konformistycznych.
W końcu  po  piąte,  anomalie  mogą  być  wykorzystywane  w  rytuałach  w  celu
wzbogacenia palety sensów. Cyt. za: M. Douglas, dz. cyt., s. 80–81.
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wyobraźnia antropologiczna jest o wiele bardziej subtelniejsza w swych
analizach niż socjologiczna, szczególnie ta uprawiana dziś, którą Pitirim
Sorokin nazwał testomanią.

Dziś  już  wiemy  o  istnieniu  chorób  pasożytniczych  i  zakaźnych,
a mycie rąk przed posiłkiem traktujemy jako czynność  typowo higie-
niczną (to także pogląd materializmu antropologicznego typowy dla in-
nego antropologa Marvina Harrisa11)12. Ale jest i wymiar symboliczny –
zakazy religii mojżeszowej miały na celu ochronę przed obcymi wpły-
wami, wyróżnienie się. Budując swój kulturowy wzór, starożytni Izraeli-
ci jednak czerpali z otoczenia. Istnieje więc pogląd przeciwny do materia-
lizmu antropologicznego. Zakłada on, że wszelkie rytuały pierwotne nie
mają nic wspólnego z naszymi koncepcjami czystości. Zwolennicy tego
poglądu podkreślają, że czynności mające na celu utrzymanie czystości
wśród współczesnych mają  silną  podstawę higieniczną,  wśród ludów
pierwotnych i  tradycyjnych natomiast –  postawę  symboliczną.  Reguł
tego typu jest wiele, a im bardziej się w nie wgłębiamy, tym bardziej od-
nosimy wrażenie, że nie mają one dosłownego charakteru13.

M. Douglas ukazuje,  w wielu innych miejscach swych analiz,  jak
istotne znaczenie ma kategoria czystości dla grup społecznych, ich war-
tości,  ich wiedzy, jaka jest relacja czystości  w stosunku do etyki.  Jak
ważna rolę odgrywa strukturalizowanie świata społecznego na czyste
i skalane, jak wielka jest moc problematyzująca tej kategorii, mająca wła-
dzę porządkującą i normotwórczą kultury.

11 M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownie. Zagadki kultury, Warszawa 1989.
12 Wiele z izraelickich pierwotnych rytuałów mówi o zachowaniu czystości,

która potrzebna jest do zbawienia. Mojżeszowe reguły dietetyczne - mówiły, że
Żydzi  mogą  otrzymać  odporność  na epidemie tylko wtedy, gdy będą  myć  się
przed jedzeniem. Ówcześni ludzie wierzyli, że to właśnie ten rytuał uchroni ich
przed chorobą, nie zdając sobie sprawy z medycznego aspektu samej czynności
mycia rąk przed jedzeniem.

13 Symbolikę  tę  widać  między  innymi  pośród  plemienia  Hawików,  które
omawia autorka. Dzielą się oni bowiem na trzy kasty zależne od stopnia czysto-
ści religijnej. I tak – najwyższy stan jest konieczny, by dokonał się akt kultu, śred-
ni to domyślny, zwykły stan natomiast ostatni poziom wiąże się z całkowitą nie-
czystością. Cała kultura i sposób bytowania Hawików jest przepełniony symboli-
ką: stan najwyższy powinien brać kąpiel po każdym posiłku, trzy razy dziennie,
mężczyźni powinni zakończyć pracę uznawaną za nieczystą przed główną kąpie-
lą, problemem może być również przekazywanie sobie gotowanego jedzenia – ta-
kie  bowiem,  w  przeciwieństwie  do  potraw  surowych,  może  przenosić  zanie-
czyszczenia, może więc być przekazywane tylko przez członka tej samej kasty, co
uchroni człowieka przed skalaniem, przykład podany za M. Douglas. 
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Analizy M. Douglas można poprowadzić jeszcze w innym kierunku.
Czystość  i  zmaza to  publikacja  ważna i  dla  mnie  inspirująca.  W swej
książce14, zastanawiając  się  nad  współczesnymi  formami  tożsamości
konstruowanymi wokół  budowania obrazu zdemonizowanego wroga,
kategoria anomalii analizowana przez antropolożkę, posłużyła mi jako
jedna z wielu inspiracji. Anomalię jako niejednoznaczność, polisemicz-
ność, nieokreśloność nawet, należało w myśl ideologii totalitarnych, ru-
gować,  była ona bowiem niebezpieczna dla postulowanego ładu spo-
łecznego przez głosicieli archetypowej, czystej wspólnoty w XX wieku
i nie tylko w niemieckiej rzeszy. Okazywało się, że całe kategorie spo-
łeczne, narody, grupy etniczne, religie stanowią  niebywałe zagrożenie
dla jakiejś autarkicznej czystości  innych narodów, grup etnicznych i re-
ligii.  Całe kategorie społeczne, narody, grupy etniczne i religie okazy-
wały się znajdować nie na swoim miejscu. W ideologiach totalnych (na-
cjonalistycznych, rasistowskich, antysemickich, także komunistycznych)
wskrzeszano zapomniane mity pierwotnego ładu, wskrzeszano uśmier-
cone wcześniej przez nacjonalizm kultury agrarne, nieskalane, krysta-
liczne, opisując świat jako spójny i znaczący. Zamykało się egzystencję
grupy własnej w jasno określonych, nieprzepuszczalnych granicach. Nic
ich nie mogło i nigdy więcej nie powinno przecinać! Aby grupa znalazła
uzasadnienie dla swej ideologii czystości  odkrywano na nowo swą tra-
dycję, a naprawdę ją tworzono (Invention of tradition), tak by była w zgo-
dzie z postulowanym modelem rzeczywistości! Skalane, anomalia oka-
zuje  się  już  nie-na-swoim-miejscu.  Należy  użyć  określone  rytualne
strategie  (strategie  większości) od pominięcia  żądań,  nieprzymusowej
akulturacji, poprzez przymusową asymilację, antropoemetyczność (wy-
miotowanie obcym) aż po wygnania i eksterminacje! Wiek XX dostar-
czył  nam wielu takich przykładów, niekoniecznie kończąc na przykła-
dzie byłej Jugosławii. 

Walka z  ludzkim brudem  jest, w rozumieniu ład zaprowadzających,
działalnością twórczą i mądrą, jest próbą nadania spójności doświadcze-
niu,  którego spójność  niepodobna określić.  Zagrożenia skaleniem dla
istnienia wspólnoty utożsamia się z grupami, których nie da się zredu-
kować  do homogenizującej tożsamości grupy własnej (Hutu nie może
być Tutsim, Bośniak Serbem, Niemiec Żydem, Polak zaś Janem Toma-
szem Grossem). Grupy te mogą być, często są, uważane za czynniki pa-
togeniczne, czynniki rozkładu, to pasożyty, które trzeba wytępić, jak tępi się

14 I.  Jeziorski, Od  obcości  do  symulakrum.  Obraz  Żyda  w  Europie  Środkowo-
-Wschodniej. Polska w XX wieku. Antropologiczne studium przypadku (w druku, wy-
dawnictwo Nomos, Kraków).
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wszelki brud15, a brud zaś jest, z natury rzeczy, występkiem przeciwko ła-
dowi. Stąd walka z nim jawi się jako rzecz całkowicie naturalna! 

Idea czystości zajmuje więc w historii i kulturze, jeszcze w innym tu-
taj wymiarze, nie mniej rytualnym, niźli opisuje to M. Douglas,  jedno
z czołowych miejsc. Badaczka porusz problem zanieczyszczenia świata
obcym elementem, który zanieczyszcza środowisko ludziom, bowiem uwa-
żają oni, że nie każdy nadaje się na sąsiadów, [bo są to osoby – przyp. I.J.]
nie należących do tego świata i psujących obraz rzeczywistości oraz obrażają-
cych poczucie harmonii, uosabia chaos. Usunięcie ich staje się (o zgrozo!)
zabiegiem ładotwórczym. Przeciwieństwem czystości jest  plama, skaza,
brud, pasożyt i krew menstruacyjna.  Czystość bowiem jest wizją przesuwa-
nia rzeczy w ich społecznym horyzoncie16.

Same zaś wzory czystości jak i wzory obrazowania skalanego – obce-
go, zmieniają się z biegiem czasu i podlegają semantycznej ewolucji. Tak
więc każda kultura i każda epoka musi mieć swój wzór skalania, który
będzie kontrastował z wyobrażeniem o tej stronie, której negować żad-
ną miarą nie podobna. Po tej stronie znajdują się nasze wzory czystości.
Po tej stronie musimy zawiesić nasze wątpienie w otaczający nas świat
i uznać go za całkowicie realny.

15 I. Jeziorski, Metafory…, dz. cyt. 
16 Patrz także: Z. Bauman, Sen o czystości, [w:] Naród, władza, społeczeństwo, red. A. Ja-

sińska-Kania, J. Raciborski, Warszawa 1996, s. 17–18.





Św i a t  i  S ł o w o
filologia • nauki społeczne • filozofia • teologia

1(10)/2008

Michał Kopczyk
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Twardowski „rozszerzony”

[Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego¸ red. A. Sulikowski,
Szczecin 2007, ss. 269]

Twórczość księdza Jana Twardowskiego stanowi z wielu powodów
zjawisko osobne i niepowtarzalne na mapie współczesnej polskiej litera-
tury. Ta niepowtarzalność wynika nie tylko z charakteru zawartej w niej
wizji estetycznej i światopoglądowej, ale również z jej  obecności w róż-
nych rejestrach odbiorczych – od tego najszerszego, rzec można popu-
larnego, po elitarny, a zatem z definicji już wąski. Choć, trzeba dodać, że
w tym ostatnim  wypadku  droga do  uznania  była długa,  a  rzetelnej
i obiektywnej ocenie nie sprzyjała z pewnością odruchowa niechęć wie-
lu badaczy wobec literatury masowo czytanej, a także tej mieszczącej się
w kategorii  „poezja  religijna”.  I  choć  dziś  wartości  poezji autora  Nie
przyszedłem pana nawracać nie trzeba już nikomu udowadniać, nie znaczy
to, że mamy do czynienia z obszarem gruntownie zbadanym. Przeciw-
nie,  właśnie liczne prace poświecone twórczości warszawskiego poety
odkrywając  jej  wieloaspektowość  i  „trudność”,  uświadomiły dobitnie
potrzebę dalszych badań nad nią, częściowo też zaprojektowały kieru-
nek tych badań. Wielka w tym zasługa autorów monografii poświęco-
nych pisarstwu księdza Twardowskiego:  Marka  Karwali,  Waldemara
Smaszcza, Stanisława Grabowskiego oraz, autora najbardziej wnikliwe-
go studium, Andrzeja Sulikowskiego. 

W tym sensie można rzec, że zbiór rozpraw Wokół twórczości ks. Jana
Twardowskiego,  zredagowany  przez  Andrzeja  Sulikowskiego,  stanowi
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nie  tyle  pogłębienie,  co  poszerzenie  pola  badawczego  zakreślonego
przez wymienione wyżej  prace.  Już  bowiem pobieżna lektura zawar-
tych w książce tekstów uzmysławia, że mamy do czynienia z całością
złożoną z części nader różnorodnych. Ta różnorodność wynika zapew-
ne w dużej mierze z młodego wieku autorów tekstów (książka jest po-
kłosiem konferencji z cyklu Szczecińskie Spotkania Studenckie) – więk-
szość  z  nich  nie  zdążyła  nasiąknąć  jeszcze  modnym  naukowym
idiolektem, co traktować trzeba raczej jako zaletę. Ale chciałbym sądzić,
że wynika też z innego jeszcze powodu, tego mianowicie, że obszar sze-
roko rozumianej  refleksji  literaturoznawczej  staje  się,  również  u  nas,
miejscem coraz bardziej spluralizowanym pod względem uprawianych
stylów i procedur badawczych. Młodość autorów ma tu jeszcze jeden
skutek:  oznacza  odwagę  w  mierzeniu  się  z  problemami  szczególnie
trudnymi, wymagającymi od badaczy subtelności i niemałej wiedzy. Tę
odwagę mieli z pewnością autorzy artykułów podejmujących dwa waż-
ne tematy tej poezji: Boga (Milena Kwiatkowska) oraz szatana (Tomasz
Staniszewski).         

Szczególna uwaga należy się artykułom, których autorzy postanowi-
li opisać aspekty dotąd pomijane w refleksji nad twórczością Twardow-
skiego; do tej grupy należy z pewnością tekst Kamili Bialik prezentujący
apokryficzność poezji kapłana. Autorka nie tylko celnie wydobywa ba-
dany wymiar dzieł, ale i wskazuje jego miejsce w kontekście światopo-
glądu oraz ogólnej strategii poetyckiej autora. Wypełnienie treści ewan-
gelicznych życiowym konkretem odczytuje słusznie jako wyraz niechęci
poety wobec abstrakcji;  zwraca przy tym uwagę na fakt,  iż  „u Twar-
dowskiego apokryf nie jest wyjaśnieniem i tłumaczeniem (…), ale przy-
bliżeniem Go bez ingerencji w Tajemnicę” (s. 13). Ważnym elementem
apokryficznych wizji poety jest więc niedomówienie – i w tym widzieć
trzeba ważny ich wyróżnik. Twardowski dąży do zatarcia granicy mie-
dzy świeckim i świętym, w tym celu podważa logiczną  spoistość  rze-
czywistości,  a  przy okazji  wydobywa paradoksalność  jako jej  ważny
składnik. W ten sposób poeta próbuje się zbliżyć do poznania Niepozna-
walnego – wszak, jak sam stwierdzi, „nie można inaczej mówić o Bogu
jak tylko paradoksami”. Jak owo przekonanie konkretyzuje się w formie
poetyckiej, przekonująco ukazuje także Rafał Sulikowski w artykule po-
święconym „tropowi apofatycznemu” w poezji Twardowskiego. 

Warte uwagi są artykuły, których autorzy próbują spojrzeć na poezję
autora Weroniki z perspektywy jej obecności w obcym kontekście literac-
kim i językowym. Interesujące obserwacje przynosi analiza historii re-
cepcji tej poezji w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym, przeprowa-
dzona przez Przemysław Chojnowskiego (autor zwraca między innymi
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uwagę na zastanawiającą przewagę tłumaczeń na język niemiecki w po-
równaniu z językiem angielskim). Interesująca jest także analiza błędów
semantycznych w tłumaczeniach tej poezji na język niemiecki dokonana
przez Piotra Sulikowskiego, szczególnie że wnioski, do jakich prowadzi,
wykraczają znacznie poza zakres zagadnień ściśle translatologicznych.

Ciekawie wypadają także teksty, których autorzy specyfikę twórczo-
ści Twardowskiego próbują zobaczyć poprzez zestawienie jej z dziełami
innych autorów: Karola Wojtyły (Agata Przybylska), Janusza Pasierba
(Wojciech Kudyba), Zbigniewa Herberta (Jarosław Maćkiewicz). Ostatni
z wymienionych tekstów traktować można jako swego rodzaju dopo-
wiedzenie do najważniejszych opracowań dotyczących dyskusji autora
Rovigo z transcendencją autorstwa Jadwigi Puzyniny i Aleksandra Fiuta.
O ile bowiem obecność wyraźnych elementów teologicznych czyni z poezji
Wojtyły i Pasierba dość oczywisty kontekst dla wierszy Twardowskiego
(co nie wyklucza interesujących i odkrywczych wniosków), to zestawie-
nie franciszkanizmu autora Nie przyszedłem pana nawracać z trudną prze-
cież  i  raczej  odległą  od  katolickiej  ortodoksji  religijnością  Herberta
uznać trzeba za trudne wyzwanie.  Na szczęście ustrzegł się autor po-
chopnych wniosków i narzucających się  na pierwszy rzut oka podo-
bieństw,  umiejętnie  przy  tym  udowadniając,  iż  zarówno  religijność
Twardowskiego nie wykluczała zwątpień  i  stawiania pytań  trudnych,
jak i to, że Herberta „puste niebo” ujawnia jedynie otchłań trawiących
poetę, i do końca chyba nie rozwiązanych, dylematów egzystencjalnych.

Artykuł Izabeli Poprawy jest z kolei próbą  wydobycia poezji war-
szawskiego księdza z szablonu „poezji kaznodziejskiej” w imię jej lite-
rackiej autonomii. Próbą  udaną, prowadzącą  autorkę do niebanalnego
wniosku, iż kapłaństwo poety traktować trzeba nie tyle jako element au-
tonomiczny,  zewnętrzny  wobec  liryki,  ale  raczej  jako  czynnik,  który
„ukształtował koncepcję literatury” (s. 58). Z drugiej strony, dodaje Po-
prawa, mamy tu częste przypadki dążenia do przekroczenia granic lite-
rackości, co ujawnia się poprzez swego rodzaju wychylenie w stronę od-
biorcy  i  uczynienie  go  istotnym  elementem  znaczenia  tekstu  (jak
zauważa autorka, blisko połowa wierszy poety ma adresata apostroficz-
nego). W ten sposób tekst, a zarazem literatura jako taka, zostaje sfunk-
cjonalizowana jako medium porozumienia z  wyimaginowanym, choć
bardzo konkretnym zarazem odbiorcą, staje się medium zbliżenia, usta-
nowieniem elementarnej wspólnoty.  

Taki wniosek z kolei nasuwa pytanie o pokrewieństwa poezji z tymi
prądami myśli Zachodu, które akcentowały znaczenie osoby oraz osobi-
stego spotkania w procesie kształtowania aksjologicznego uniwersum
człowieka. O tym, że podążanie tym tropem może przynieść interesują-
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ce rezultaty, przekonuje między innymi praca Darii Mazur. Umieszcze-
nie jednego dzieła autora (Elementarza księdza Twardowskiego dla najmłod-
szego, średniaka i starszego) w kontekście personalizmu dostarcza autorce
argumentu  przeciwko  funkcjonującemu  gdzieniegdzie  stereotypowi,
zgodnie z którym mamy do czynienia z twórczością zamkniętą na prob-
lemy świata współczesnego. W analizowanym utworze dostrzega ba-
daczka projekt swego rodzaju edukacji personalistycznej, która „stano-
wi odpowiedź na patologię nadziei jako konsekwencję panujących w XX
wieku systemów politycznych” a  zarazem (dla  czytelnika  patrzącego
z perspektywy XXI wieku) receptę na to, jak przeciwstawić się „rozpa-
czy, poczuciu absurdu, relatywizmowi”, a wiec zagrożeniom, jakie nie-
sie z sobą ponowoczesność” (s. 228). Ten ostatni temat – stosunek Twar-
dowskiego  do  postmodernizmu  –  umieściła  w  centrum  swej  uwagi
Anna Bielawa. I choć nakreślony przez autorkę obraz naszej epoki razi
nieco jednostronnością, nie przeszkodziło jej to trafnie wskazać najważ-
niejsze elementy obecnej w twórczości warszawskiego księdza krytyki
kultury, a także jej związek z misją ewangelizacyjną współczesnego Ko-
ścioła. Swe kaznodziejskie powołanie realizuje jednak Twardowski na
swój osobliwy sposób, „przyjmuje [mianowicie] rolę współtowarzysza
w drodze, pragnie być przyjacielem człowieka i wraz z nim przeżywać
życie” (s. 80-81), a przy tym nie rezygnuje ze środków właściwych języ-
kowi  naszej  epoki,  konstruując  przekaz,  którego  poetyka  współgra
z wrażliwością współczesnego odbiorcy.

Warte szczególnej uwagi wydają się próby całościowego spojrzenia
na twórczość Twardowskiego, zwłaszcza te,  których autorzy dążą,  by
zawartą w niej wizję świata zobaczyć jako spójną całość, połączyć  po-
szczególne jej wymiary.  W tej  grupie umieścić  trzeba artykuł  Macieja
Chowanioka, pokazujący zależność  między „wyczuleniem na konkret,
afirmatywnym stosunkiem do rzeczywistości” poety a obecnym w jego
twórczości  „zanikiem opozycji  między pomiędzy  sacrum  i  profanum”
(s. 103). Zadanie,  jakie postawił  przed sobą autor, wydaje się tym bar-
dziej interesujące,  że kwestia ta rzadko zajmowała badaczy tej poezji,
a także dlatego, iż  podstawy do wniosków dostarcza metoda czytania
tekstów,  którą  nazwać  można  by  mikrologiczną  (w znaczeniu,  jakie
nadał temu pojęciu Aleksander Nawarecki). Ale też nietrudno uzasad-
nić, że właśnie lektura skupiona na konkrecie, detalu w przypadku tej
poezji jest  najbardziej odpowiednia,  pozwala bowiem wydobyć  to,  co
jest jej istotnym, może najistotniejszym elementem, a co autor artykułu
określił trafnie jako „afirmację perspektywy mikro” (s. 105). Tu ma też
swoje  źródło  cecha  tych  wierszy  szczególnie  wysoko  ceniona  przez
współczesnego  czytelnika  –  autoironiczność,  osiągana właśnie  dzięki
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owej „owadziej perspektywie”, pozwalającej na dystans do rzeczywisto-
ści.  Ma wreszcie taka postawa także swój  wymiar  ściśle  poznawczy,
wiąże się bowiem z porzuceniem ambicji objęcia wszystkiego i zrozu-
mienia wszystkiego. W tym sensie owo, tak często podkreślane przez
autorów, „rozproszenie” tej poezji, jej otwarcie na świat konkretu nabie-
ra dodatkowego sensu, jak pisze autor (przywołując określenie Wojcie-
cha Gutowskiego), staje się manifestem „postawy szczególnej pokory i po-
wagi wobec Stwórcy”, manifestem, „którego realizację odnaleźć możemy
we wszystkich rozpatrywanych już elementach świata poetyckiego Jana
Twardowskiego:  w ideowej warstwie uwielbienia  szczegółu, akcepto-
waniu momentu balansowania na granicy oraz przekraczania porząd-
ków; specyficznej postawie ironicznej, którą cechuje życzliwość i sym-
patia  wobec  otaczającej  rzeczywistości  oraz  w  koncepcji  podmiotu
lirycznego – pokornego, przezroczystego w celu precyzyjnego opisania
fenomenu świata” (s. 114). Wydaje się, że z takim wnioskiem zgodziliby
się również inni autorzy, którzy wprowadzili w obszar swej refleksji ten
właśnie wymiar poezji autora Elementarza: Mariusz Mueller (który anali-
zuje „owadzi świat”) oraz wspomniany już Rafał Sulikowski.

Nie sposób skomentować tu wszystkich zebranych w tomie artyku-
łów. Trudno jednak nie zapytać: co wnosi omówiona tu publikacja do
stanu  naszej wiedzy na temat twórczości księdza Jana Twardowskiego.
Otóż  wnosi,  jak  sądzę,  dwa  istotne  elementy.  Po  pierwsze  poprzez
umieszczenie  owej  twórczości  w  różnych  kontekstach  poznawczych
(przede wszystkim filologicznych, filozoficznych, teologicznych) nader
przekonująco dowodzi tego, z jak złożonym zjawiskiem mamy do czy-
nienia, raz jeszcze przecząc stereotypom zawężającym owo zjawisko do
wymiaru ściśle  religijnego lub też  „rytualnego”.  Po drugie,  co  chyba
ważniejsze, pozwala precyzyjniej określić miejsce tej poezji w kontekście
naszej poezji współczesnej, wyraźniej więc wskazać jej kontekst literac-
ki, związki, jakie łączą ją z wybranymi zjawiskami w jej obrębie. Wyła-
niająca się z rozpraw sylwetka twórcy to przede wszystkim poeta-myś-
liciel,  świadomy  nie  tylko  własnego  warsztatu  poetyckiego,  ale
i charakteru epoki (także tej historycznoliterackiej), w jakiej przyszło mu
istnieć, i z którą toczył swój osobliwy dialog. Zatem Twardowski „po-
szerzony”. Ale też Twardowski, by tak rzec, „otwarty” – otwarty przede
wszystkim na nowe horyzonty badawcze. To, co w moim przekonaniu
czyni  omówioną  tu  książkę  interesującą  i  wartą  lektury,  to  przede
wszystkim wskazanie nowych kierunków i obszarów refleksji. Miejmy
nadzieję, że stanie się impulsem do dalszego poznawania poezji autora
Przezroczystości.  
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Bliżej Twardowskiego

[Otulona dobrocią. 99 listów księdza Jana Twardowskiego do „wnuczki”
Maryli i jej zapiski z dziennika, red. i wstęp E. Hoffmann-Piotrow-
ska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 146
+ lustr.]

Niedawno  opublikowana  książeczka  z  materiałów  archiwalnych
Marii Kędzierskiej (po mężu Skoczylas) w rzetelny i wzruszający sposób
dokumentuje przyjaźń ks. Twardowskiego z ówczesną studentką polo-
nistyki UW. Wiadomo, że poeta chętnie rozmawiał z młodzieżą, przyj-
mował tygodniowo dziesiątki osób, ale tylko niektórych obdarzał głęb-
szym, niemal rodzinnym uczuciem. Dziewczęta i panie chętnie nazywał
swymi „wnuczkami”, zaś chłopców czy panów — mniej co prawda licz-
nych — obdarzał godnością „wnuka”. Twardowski miał dar rozumienia
duszy kobiecej i wielokrotnie zapewniał w rozmowach, że jest to szcze-
gólna łaska od Boga, ponieważ świat żeński stanowi dla nas, mężczyzn,
ziemię  tajemniczą  i  nierozpoznaną  (nawet  w wieloletnim,  „dobrym”
małżeństwie). Były to oczywiście powinowactwa i pokrewieństwa z wy-
boru, nie mające żadnych podstaw materialnych, a tylko duchowe. Wła-
śnie aura dobroci, otaczająca starszego księdza, sprawiała, że jego  roz-
mówcy czuli się — podobnie jak Maryla Kędzierska — „otuleni dobrocią”. 

Tytuł książki nie powinien prowadzić do łatwych, sentymentalnych
skojarzeń.  W  rzeczywistości  Twardowski,  poznawszy  Kędzierską
w 1984 roku, towarzyszył jej przez prawie dwadzieścia lat, stawiając —
żartobliwie i niby przypadkiem — wysokie wymagania. W rozmowach
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sugerował,  że powinna napisać  pracę magisterską  z wynikiem bardzo
dobrym,  powinna rozwijać  swe wybitne uzdolnienia  i  doktoryzować
się. Nieustannie myślał o swej przyszywanej wnuczce, modlił się w jej
intencji co dnia i w ten sposób, także na odległość, towarzyszył w wysił-
kach studiów i początkach życia małżeńskiego, a potem rodzinnego.

Książka, wydana starannie przez Uniwersytet Warszawski, zawiera
różnorodne teksty.  Pamiętnik, a w istocie dziennik Maryli Kędzierskiej,
rejestruje wiele drobnych, codziennych faktów z dwu ostatnich dekad
minionego stulecia. Relacja przedziwnie lakoniczna, w stylu wręcz tele-
graficznym, a mimo to dla badacza twórczości ks. Twardowskiego – ja-
kim jest  niżej podpisany – przynosząca wiele bezcennych szczegółów
i spostrzeżeń o charakterze generalnym. A więc bezinteresowne przede
wszystkim podejście ks. Jana do swej młodej, powabnej rozmówczyni.
Niemal  przy  każdym  spotkaniu w domku poety  autorka  Pamiętnika
otrzymuje jakiś drobny upominek: coś z odzieży, kilka owoców cytruso-
wych, książkę  lub chociaż  zeszyt czy notatnik.  W zamian ksiądz nie
oczekuje niczego. Jako „dziadek” chciałby tylko rodzinnej miłości, odro-
biny serca i pamięci.

Powszechnie  wiadomo,  że  celibatariusz,  jakim  przeważnie  jest
ksiądz,  przez długie lata  życia  tęskni za własną  rodziną,  za  kręgiem
osób najbliższych. Pisze o tym we wstępie Ewa Hoffmann-Piotrowska,
słusznie zauważając, że Twardowski gromadził wokół siebie „wnuczę-
ta” z głębokiej potrzeby wewnętrznej,  jako lekarstwo na samotność fi-
zyczną  i  egzystencjalną,  szczególnie dotkliwą  w okresie starzenia się,
kiedy każdy niemal człowiek dokonywa bilansu życia i nierzadko saldo
wypada ujemne. Doświadczał tego ksiądz-poeta w swym długim życiu,
które niżej podpisany miał okazję obserwować bliżej przez ostatnie 33
lata (1973–2006). Ratunkiem okazała się dla Twardowskiego nowa rola
społeczna: być mądrym, opiekuńczym dziadkiem. W ten sposób, z dystan-
su wieku i pokoleń, przekazywać młodszym bezcenne rady duchowe.

Co znamienne, na ogół te wyróżnione osoby nie wiedziały o sobie,
a ks. Twardowskiemu wystarczało równocześnie serca i czasu dla wielu
ludzi obojga płci. Jak dotąd opublikowano nieliczne świadectwa, spoś-
ród których wyróżnia się in plus książeczka Marii Kędzierskiej. Niemal
równocześnie wydrukowano wspomnienia Barbary Arsoby ze Szczeci-
na, które doskonale uzupełniają relację Kędzierskiej i uwierzytelniają jej
książkę w wielu miejscach1. Twardowskiemu najwyraźniej nie wystar-

1 B.  Arsoba,  Ks.  Jan  Twardowski  w  Wydawnictwie  Barbara.  Korespondencja
z „wnuczką”  z  lat  1985–2001, [w:]  Wokół  twórczości  ks.  Jana  Twardowskiego,  red.
A. Sulikowski, Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007, s. 249–259.
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czała praca duszpasterska i posługa kapłańska wedle wzorców kościel-
nych i  obowiązków rektora SS. Wizytek.  Oryginalną  pedagogikę  ser-
deczną uprawiał w szczególny sposób, wprowadzając młodzież w swo-
je prywatne, księżowskie życie i cały czas uświadamiając „wnukom”, że
głównym opiekunem człowieka jest Chrystus, że światłość Boga przy-
chodzi do każdego, niemal co dzień, jako zachęta do uśmiechu, szcze-
gólne spotkanie,  pozytywne drgnienie serca.  Ksiądz-poeta okazuje się
w dziejach polskiej  literatury wychowawcą  równie  cierpliwym,  mąd-
rym i skutecznym jak Janusz Korczak. Zdaje sobie sprawę z odrębności
ludzkich charakterów, dążeń czy ambicji, w każdym próbuje odkryć coś
oryginalnego i własnego. Utwierdza swych rozmówców, uczy zaufania
do Boga i do swojego istnienia. Zdaniem poety nie ma w żadnym życio-
rysie wydarzeń przypadkowych, najdrobniejsze sprawy dnia i nocy sta-
nowią jakiś element dialogu z Bogiem (o ile zechcemy oderwać się od
zewnętrzności i trochę podumać nad małymi epifaniami codzienności).
Można  powiedzieć,  że  intuicja  personalistyczna nigdy nie  zawodziła
w praktyce warszawskiego kapłana.

Drugą część książki stanowią listy Twardowskiego do Kędzierskiej
z lat 1984–2002. W sumie 99 króciuteńkich tekstów, rzadko przekracza-
jących rozmiar karty pocztowej. Bo też poeta chętnie wyszukiwał stare
widokówki, reprodukcje malarstwa i artystyczne fotografie. Ograniczał
fizycznie  format  listowej  wypowiedzi.  Ponadto  dobierał  starannie
znaczki pocztowe, tworząc ze swojej przesyłki coś w rodzaju niepowta-
rzalnego minikolażu (widać to na reprodukcjach w książce Kędzierskiej,
szczególnie z 18 października 1985 czy 6 czerwca 1986). Przypominają
się w tym miejscu podobne rozwiązania plastyczne Wisławy Szymbor-
skiej, dla której świat nigdy nie szarzeje i przebarwia się wciąż, niezależ-
nie  od  ludzkich  spraw,  politycznej  paplaniny  i  gadulstwa  mediów.
Twardowski miał cichy mikrokosmos przyrody tuż  za swoimi oknami
i zapraszał gości do rozmów pod krzywym modrzewiem, który jest ży-
wym pomnikiem poety (oby rósł jak najdłużej).

Dobrze  się  stało,  że  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Warszawskiego
upamiętniło  materiały  Marii  Kędzierskiej.  Wszak  właśnie  stołeczna
uczelnia przygotowywała się  do nadania ks.  Janowi Twardowskiemu
doktoratu honoris causa2. Byłby to drugi tytuł honorowy po wcześniej-

2 Udanym śladem tych zamiarów jest  książka zbiorowa  „A to  co  na krótko
może być na zawsze...”. Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardow-
skiego, red. E. Hoffmann-Piotrowska i J. Puzynina, Wyd. Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2007, ss. 190. Publikacja ta doskonale komponuje się z książką
Marii Kędzierskiej:  oprócz ujęć naukowych mamy — jako pamiętny aneks bio-
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szym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niestety,  śmierć  stanęła
na przeszkodzie. W osiemnastym dniu stycznia 2006 roku zatrzymało
się serce poety, który od młodości, przez 91 lat, związany był każdym
oddechem i każdą myślą z Warszawą i Mazowszem. Pamiętam z roz-
mów, jak cieszył się z tego, że kościół Wizytek przylega do Uniwersyte-
tu, że studenci mają tak blisko do Pana Boga: albo do Wizytek u wylotu
ul. Królewskiej, albo do św. Krzyża, niemal naprzeciw bramy uniwersy-
teckiej. 

Mimo krótkości listy Twardowskiego nie są nigdy zdawkowe. Wi-
dać, że autor nie ma wiele wolnego czasu, jak dawni epistolografowie
epoki romantyzmu i epoki dyliżansu, ale mimo to chce swej korespon-
dentce przekazać  najistotniejsze,  pojedyncze słowa.  Bo zbudowaniem
dla człowieka, szczególnie młodego, może się stać jedno pozdrowienie,
jedno westchnienie, jedno zapewnienie o pamięci. Wieloletnia przyjaźń
z „wnuczętami” — nieustannie obdarowująca — zbudowana została na
modlitwie  i  bezwarunkowym,  niemal  absolutnym  zaufaniu  do  Boga
Wszechmogącego. Stąd formuła Twardowskiego,  spotykana też  w li-
stach do innych adresatów: „więcej serca niż  słów” (Otulona  dobrocią,
s. 112). Stąd narrację w książce Kędzierskiej czytamy jako tekst swoiście
„rozrzedzony”,  pełen prześwitów czy delikatnych  napomknień,  tekst
urwany i bytowo niekompletny, wymagający Dopełnienia (w znaczeniu
Norwidowym). Tę  książeczkę  warto  przeczytać  parokrotnie,  zarówno
w rytmie przerywanym, jak i ciągłym, by dojrzeć na horyzoncie komu-
nikacji mocne, nadprzyrodzone światło nadziei. 

Kto bliżej zna światopogląd Twardowskiego, ten zauważy, że Otulo-
na dobrocią  przynosi ważkie argumenty na rzecz kreacjonizmu. Wedle
poety stwarzanie świata trwa nieustannie, szczególnie zaś  świata mię-
dzyludzkiego i  świata wewnętrznego osoby. Możemy się  stać,  dzięki
przyzwoleniu Boga, obserwatorami tego procesu, na pozór niedostrze-
galnego, ale przecież widocznego w akcie medytacji. Nie ma wtedy zna-
czenia, czy pozostajemy na powierzchni zdarzeń, czy też raczej zbliża-
my  się  do  niepojętej  rzeczywistości  Boga.  W polu  Jego mocy i  Jego
obecności relacje ludzkie są pełne sensu.

W dotychczasowej bibliografii Twardowskiego pojawiali się autorzy
związani z Uniwersytetem Warszawskim, ale brakowało książek o po-
ecie, wydanych na tej uczelni. Najbliżsi sąsiedzi Wizytek milczeli. Może
nie sprzyjały wiatry polityczne? Może dawniej przeszkadzała cenzura?

graficzny — świadectwo bezpośredniego dialogu Poety z osobą, rozpoczynającą
samodzielne życie, odchodzącą ku swemu przeznaczeniu.
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Teraz luka badawcza i edytorska została wypełniona – dzięki inicjaty-
wie prof. Janiny Puzyniny – dwiema ważnymi książkami. Losy Maryli
Kędzierskiej stają się nieobojętne dla wielu czytelników Twardowskie-
go. W prywatnej topografii poety pojawia się kolejny, znaczący punkt
orientacyjny. Poznając słowa, wchodzimy na pewien czas w świat bez-
interesownej miłości. 

Można tam pozostać dłużej. Byle tylko rozumieć, że uczucie miłości
Dziadka nie jest zarezerwowane dla wąskiej grupki „wnucząt”. Stanowi
energię pozytywną, promieniującą  ku wszystkim pokoleniom. Ten ro-
dzaj radioaktywności  ma tylko zalety,  nie stwarza żadnych zagrożeń
i służyć może wszystkim. Szczęściem Polski jest, że rodzą się tacy twór-
cy, jak autor Niebieskich okularów.

Szczecin Głębokie, 27 XI 2007
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Ojczyzna Herodota, czyli o intymności 

[Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, Kapuściński: nie ogarniam
świata, Warszawa 2007, ss. 339.]

Jednym z podstawowych pytań, które kierujemy do nowo co pozna-
nej osoby, jest kwestia pochodzenia. Sama natura popycha nas ku po-
szukiwaniom domu, ojczyzny, spokojnej przystani, jakiegoś  axis mundi,
miejsca, z którym nie tylko się utożsamiamy, ale, w którym także się od-
najdujemy i realizujemy. Jednak, czy można mówić  o takiej samej po-
trzebie posiadania własnego skrawka trawy i kawałka nieba,  w przy-
padku  kogoś,  kto  niemalże  całe  swoje  życie  spędził  poza  granicami
kraju? Człowieka, który zasypiając w obskurnym hoteliku w Delhi, parę
dni później witał  wschodzące słońce na afrykańskiej pustyni? Niewąt-
pliwie tak, ale pod warunkiem, że pozwolimy sobie na odrobinę fanta-
zji. Imaginacji tak daleko posuniętej, że na pytanie o naszą, małą ojczyz-
nę nie podamy żadnej nazwy geograficznej. W ten sposób zezwolimy,
by o naszej tożsamości świadczyła nie tylko notka w dowodzie osobistym.

Pokój reportera jest  doskonałym kluczem do analizy zagadnienia:
Jak wygląda mała ojczyzna Ryszarda Kapuścińskiego?  Przechadzając
się po poddaszu willi na Mokotowie, mamy wrażenie,  że wchodzimy
w przestrzeń magiczną, którą Artur Domosławski nazywa królestwem1.
Czegoż tam nie ma? Na ścianach mnogość fiszek z aforyzmami i senten-
cjami mówiących o tym, że tak naprawdę talent jest pokłosiem ciężkiej,

1 A. Domosławski, Kamyczki, szkiełka i tysiąc innych skarbów, ,,Gazeta Wybor-
cza” 2007, nr 300, s. 2.
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mozolnej pracy. Wyciągania głowy do góry. Szybkiego podnoszenia się
z kolan:

Teraz na korkowej tablicy na drzwiach odnajduję cytat z dziennika
Kazimierza  Brandysa,  który  na  wiele  sposobów  często  trawestował:
Znam wielu ludzi, którzy mimo świetnych zapowiedzi, niczym pełnotłu-
ste i dobrze nastawione mleko, zwarzyli się lub nie zsiedli. Zastanawia-
łem się dlaczego. Myślę, że przyczyną  jest niezdolność  do wewnętrznej
koncentracji  na własnym powołaniu.  To  wymaga  wysiłku.  Strasznego
wysiłku2.

Na parapecie i półce pod oknem stare zegarki, monety, jakieś figurki
aniołków, obrazeczki, kamyczki, znaczki, bibeloty. Dookoła uśmiechnię-
te zdjęcia i obrazy z pejzażami Ameryki Łacińskie, Pińska, Wysp Oce-
anii. Stary fotel i meble pachnące drewnem. Maszyna do pisania, bo nig-
dy nie nauczył się obsługiwać komputera. (Twierdził, że żadna, wielka
książka  nie  powstała  na  pececie).  I  te,  które  najbardziej  rzucają  się
w oczy. Książki rosnące pod sam sufit. Czarodziejskie drzwi, może i naj-
więcej mówiące o ojczyźnie Kapuścińskiego.

Pierwszą  geograficzną,  wysepką  dla  reportera było Polesie.  Pińsk,
o którym pisał: 

To było miasto życzliwych ludzi i życzliwych ulic. (…) Miejsce bez
ostentacji  bez zadęcia  (…). Ludzie  żyli  na  Polesiu na skromną  ludzką
miarę, a Pińsk był jak arystotelowska definicja miasta, w którym wszyscy
się znają choćby z widzenia3.

Przestrzeń tego wielokulturowego miasteczka, ukształtowała w nim
wrażliwość na inność. Otwartość na wyznawców innej religii (Żydów,
Prawosławnych, rzymsko-katolików), innej narodowości (Białorusinów,
Ukraińców, Niemców, Polaków), innej kultury. Przecież tak samo grało
się w Zośkę z Ormianinem, jak i z Polakiem, a gdy wybuchła wojna (bez
względu na to, kto, z jakiego pochodził domu), każdy, by oszukać ssący
głód,  palił  skręty wyżebrane od rosyjskich żołnierzy.  Doświadczenia
wojenne ukształtowały w nim lewicową subtelność. Wrażliwość, która
nie realizowała się poprzez popieranie jakiejkolwiek partii politycznej.
Kapuściński  przede  wszystkim dopatrywał  się  człowieka.  Głodnego,
brudnego, z przerażeniem w oczach i bezradnością w rękach. Docierał
nie do mas, ale do jednostki. Bez wahania dzielił się swoją mizerną, re-
porterską dietą z biednymi, a później, gdy już dorobił się pewnego sta-
tusu majątkowego, fundował stypendia dla uzdolnionej młodzieży. To,

2 Tamże, s. 2. 
3 W. Bereś, K. Burnetko, Kapuściński: nie ogarniam świata, Warszawa 2007, s. 242.
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że w 1948 roku wstąpił do ZMP, nie miało bynajmniej wymiaru ślepego
popierania komunistycznej władzy. Jak sam później wyznaje, ta odrobi-
na edukacji, jaką zdobył  na rosyjskich podręcznikach i absolutny brak
jakichkolwiek  rzetelnych informacji  dotyczących  rzeczywistej  sytuacji
w kraju, uwiodła go złudą równości i braterstwa4. Pracując w „Sztanda-
rze Młodych” pisał artykuły, które pokazywały prawdziwe obliczę ,,raju
na ziemi”. Z wypraw do Nowej Huty przywiózł taki oto obraz Polski:

Okazuje się,  że w Nowej Hucie jest  jeszcze gorzej, niż  wynikałoby
z tekstu Ważyka. (…) Rysiek pisał o nieludzkim traktowaniu robotników,
o  nowohuckiej  pustyni  kulturalnej,  o  straszliwym  marnotrawstwie,
o niszczeniu ludzi za krytykę.5  

Po  opublikowaniu  owych  tekstów,  reporter  musiał  się  ukrywać.
Z pomocą przyszła Irena Tarłowska, redaktor naczelna Sztandaru. Autor
Imperium został wysłany do Indii. W jego krytycznych opisach prawico-
wych  dyktatur  w  Ameryce  Południowej,  czy  rządów  Hajle  Sellasje
w Afryce,  czytelnik  krajowy  dopatrywał  się  nawiązań  do  ówczesnej
władzy PRL-u. Jednakże, Kapuściński nigdy więcej nie wrócił  już  do
bezpośredniego pisania o Polsce. Bez reszty oddał się problemom naj-
biedniejszych regionów świata. O jego nastawieniu do poszczególnych
kontynentów najlepiej opowiada, jeszcze jeden przedmiot z magicznego
pokoju. Globus, na którym każdy kontynent zamiast granic państw, wy-
pisane ma na sobie słowa – klucze do prywatnego świata: 

Ameryka Północna: wspólnota. Ameryka Południowa: zaufanie. Eu-
roazja (…): dociekliwość,  otwartość,  radość,  przyjaźń,  współczucie,  na-
dzieja. Australia: bez słowa. Afryka: MIŁOŚĆ6.

Jak już wspominałam, świadomość globalna jest jednym ze sztanda-
rowych haseł,  obowiązujących w ojczyźnie podróżnika. Największego
sojusznika w tworzeniu wspólnotowego świata, reporter widzi w Sta-
nach Zjednoczonych. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o działania inte-
grujące w obrębie wielokulturowego kontynentu. Kapuściński również
wspomina o dążeniach Ameryki do utrzymania poprawnych kontaktów
z Rosją, które po pierwsze: przejawiają się w trosce o zapewnienie sta-
bilności militarnej na całej Ziemi. Co za tym idzie, Stany Zjednoczone
udzielają pomocy centralnemu rządowi na Kremlu (Rosjanie dysponują
ogromną ilością broni, która w razie utraty nad nią kontroli, może do-
prowadzić do tragicznych następstw). Po drugie: widzą to, że poprzez

4 Tamże, s. 244.
5 Tamże, s. 249.
6 A. Domosławski, dz. cyt., s. 2.
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destabilizację  rządów silnej ręki,  może dojść  do inwazji Islamu na tę
część świata. Polacy owych zagrożeń po prostu nie dostrzegają. Co wię-
cej, polityka prorosyjska jest często przez nas potępiana7. Niestety, cią-
gle żywe są schematy myślowe, w których wszystko, co kojarzy się z są-
siadami za naszej wschodniej granicy, jest napiętnowane pejoratywnie.
Zapominamy, że żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie w naszym interesie jest
poznanie całego globu. Przecież nasza egzystencja jest uzależniona od
relacji ze wszystkimi państwami. Dlatego tak ważna jest otwartość nie
tylko na swoją ojczyznę, ale i na to, co poza granicami kraju8.

Otwartość, radość, przyjaźń to według reportera kolejne prioryteto-
we cechy, doskonale wyrażające się w postawie gościnności. Dla Kapuś-
cińskiego jednym z narodów najbardziej nastawionych na przyjęcie po-
dróżnych pod swój dach, jest naród rosyjski. Owa uczynność wypływa
między innymi ze świadomości, że jeśli komuś nie udzieli się schronie-
nia,  to  niechybnie zamarznie on na 40 stopniowym mrozie.  W takiej
temperaturze można wytrzymać góra godzinę, później się umiera. Odmó-
wienie komuś noclegu jest jednoznaczne z wydaniem na niego wyroku9.
Kapuściński  podróżując  po byłych  republikach  ZSRR opisuje,  w jaki
sposób był podejmowany chociażby u swoich ormiańskich przyjaciół: 

(…) tamtejsza gościnność  jest  wręcz  przysłowiowa.  Głównym meblem
w każdym domu jest wielki stół, zawsze zastawiony. Oni się ciągle od-
wiedzają. Gdy ktoś przychodzi, to pierwszą rzeczą jest posadzenia go do
stołu i nakarmienie10.  

W swoich książkach reporter wielokrotnie wspomina, że jeżdżąc po
krajach żyjących w skrajnej nędzy, często spotykał się z nie tylko otwar-
tymi na oścież  drzwiami, ale i sercami. Nie zawsze chodziło tu tylko
o nakarmienie, czy przenocowanie przybysza, w sensie podzielenia się
z nim tym, co mamy (słowo dzielić się oznacza, że zarówno ja jak mój
partner coś otrzymamy). Nieraz spotykał się z gościnnością, wymagają-
cą od gospodarzy poświecenia. Reporter wspomina:

Kiedyś  ledwo dowlokłem się wioski gdzieś  we wschodniej  Afryce,
a tam mnie (…) zaprosili na kolację. Uroczyście dali mi kurze jajko. (…)
Zjadłem więc, a oni szczęśliwie patrzyli na mnie. Tylko że cała wioska na
to jedno jajko dla mnie polowała przez dwa dni-oni sami nic nie mieli...11 

7 W. Bereś, K. Burnetko, dz. cyt., s. 142–143.
8 Tamże, s. 218.
9 Tamże, s. 30–31.
10 Tamże, s. 33.
11 Tamże, s. 7.
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Ta niesamowita szczodrość  jest na pewno jednym z powodów, dla
których podróżnik najchętniej pracował w Afryce. On sam, jako dziec-
ko, doświadczał głodu, dlatego doskonale rozumiał wymiar takiej gości-
ny. Choć wędrował po całym świecie i wszędzie zostawił jakąś cząstkę
siebie, to bezwątpienia najwięcej serca ,,skradła” mu Afryka.

Ryszard  Kapuściński  odbył  swoja  pierwszą  podróż  po  Afryce
w 1957 roku. Od tej pory przez 35 lat jeździł tam nieustannie. Choć wa-
runki pracy były trudne i ciągle brakowało mu pieniędzy, był jedynym
polskim dziennikarzem, a może i europejskim, który spędził  tam tyle
czasu12. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez całkowitego poświęcenia,
niemalże wsiąknięcia w afrykańską ziemię. Przebywając w afrykańskiej
wiosce, spał razem z mieszkańcami na ziemi pełnej pluskiew i robaków.
Pił i jadł wszystko, przez co ciągle na coś chorował. Nawet nie zawiado-
mił Warszawy, gdy niemalże umierał na gruźlicę13. Afryka stała się jego
domem. Wśród swoich czarnoskórych przyjaciół, czuł się najlepiej. Gdy-
by było inaczej, zapewne tak jak wielu jego kolegów po fachu, zaprze-
stałby nieustannych podróży na Czarny Kontynent. On jednak, nawet
pod koniec życia, gdy mimowolnie zaczął się uskarżać na chorą nogę,
ciągle  nosił  w  sobie  projekt  podróży  po  szlakach,  które  przecierał
w młodości.  Kochał  wyjeżdżać,  bo dzięki  temu, mógł  między innymi
nabrać dystansu do tego, co działo się w kraju, a jak sam wyznaje, sytu-
acją polityczną w Polsce był już coraz bardziej znużony.

Podróż  dobiega końca. Wychodząc z magicznego pokoju, gaszę za
sobą lampę z żółtym abażurem, wiernie czekającą na swego pana, na le-
wym, górnym skraju biurka. W głowie przemykają mi obrazy wscho-
dzącego słońca, ogromnego stołu, gdzieś w ormiańskiej wiosce, wyrazu
twarzy tubylców, częstujących reportera kurzym jajkiem. To wszystko
było  częścią  jego  Krainy.  Świata,  do  którego  prowadzą  dwie  drogi.
Pierwsza to  zaprzyjaźnienie  się  z  nim. Druga,  to  uznanie,  że istnieje
związek pomiędzy naszym, osobistym losem o obecnością tysięcy ludzi.
Razem wchodzimy w różne interakcje, dlatego powinniśmy się starać
poznać nie tylko przestrzeń własnego podwórka14. Te uwagi są przede
wszystkim  istotne  dla  narodów  ciągle,  bardzo  mocno  pogrążonych
w swoim prowincjonalnym zacietrzewieniu. Kapuściński udowodnił, że
można myśleć inaczej. Geografia jest czymś umownym, a czarne, grube
kreski na mapie, mogą pozostać tylko czarnymi, grubymi kreskami. 

12 Tamże, s. 106–107.
13 Tamże, s. 97–98.
14 Tamże, s. 288.
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Trzy dni od zgonu do pogrzebu

[Aleksander Jurewicz, Dzień przed końcem świata, WL, Kraków
2008, ss. 215]

Ostatnia książka Aleksandra Jurewicza Dzień przed końcem świata jest
próbą wskrzeszenia przeżyć związanych ze śmiercią ojca głównego bo-
hatera – opisu trzech dni od jego zgonu do pogrzebu. Autor powieści
nasyconych wątkami autobiograficznymi (Lida 1990,  Prawdziwa ballada
o miłości 2002, Popiół i wiatr 2005) tym razem również sięgnął po tematy-
kę najbliższą jemu samemu, zamkniętą w kręgu rodziny i kolorytu lo-
kalnego małej wioski na ziemiach poniemieckich.

Jednak nie to  decyduje  o sile  wymowy powieści.  Mamy w  Dniu
przed końcem świata do  czynienia  przede  wszystkim  z  autentycznym
(choć tak się może tylko naiwnemu czytelnikowi wydaje) zapisem stanu
świadomości, wzruszeń, walki z nieusłużną pamięcią, które mają miejs-
ce,  gdy  trzydziestodwuletniemu  Alikowi  umiera  ojciec.  Książka  jest
opatrzona dedykacją  „Arkowi,  bratu”,  która  narzuca  tok  odczytania.
Czytelnik ma wrażenie, że obcuje ze szczególnym świadectwem pisa-
nym po to, by ocalić (wskrzesić właśnie) te dni i życie ojca dla młodsze-
go lub nieobecnego w tamtym czasie brata. Zagadka rozwiązuje się pod
koniec lektury i nie zaskakuje.

Nic zresztą w tej książce nie zaskakuje. Wydaje się, że każdy mógłby
napisać  to samo1 o sposobie przeżywania śmierci najbliższych: zasko-

1 Autor sam przyznaje w wywiadzie: „Najnowsza książka jest o śmierci ojca,
ale też o śmierci w ogóle” – „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” z 02.05.2008 r.
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czenie, że już, strach, chęć pochowania, strzępy pamięci, tabletki nasen-
ne, niezwykła bliskość rzeczy, które zmarły po sobie zostawia, bezrad-
ność, (puste) gesty religijne. Nie ma tu ani niezwykłych wydarzeń, ani
zwrotów akcji: ojciec od początku do końca jest zwykłym, szanowanym
krawcem. Jurewicz nie wydobywa z przepastnych czeluści pamięci żad-
nych skandali, nie przeklina ojca ani nie błogosławi. Szczególne, jak to
w takich chwilach bywa, staje się to, co najbardziej pospolite: odprowa-
dzanie syna na stację przed wyjazdem „w świat”, pociąg – zabawka zro-
biona dziecku ze szpulek nici, podpieranie spróchniałej jabłoni dębowy-
mi  gałęźmi.  Melancholiczna  wyobraźnia  wszystko  może  uczynić
znaczącym2, ale czy nie jest to tylko tęsknota za nadaniem sensu temu,
co  całą  swą  wartość  miało tylko na  chwilę?  Albo próba  wyrzucenia
z siebie wszystkiego, ostateczne ogołocenie się? Dlatego i pióro recen-
zenta waha się przed opisem i oceną tych ulotnych strzępów pamięci,
z których autor układa swoją narrację. 

W drugim rozdziale Jurewicz próbuje zaskoczyć,  zaczynając:  „Za-
ledwie parę godzin wytrzymał ojciec w domu wariatów”, ale natych-
miast ostudza czytelniczą  gorączkę sensacji.  Wszystko utrzymane jest
w spokojnej,  melancholijnej konwencji  spowitej  mgłą,  która od pierw-
szych do ostatnich kart przewija się przed oczami, przybierając różną
gęstość, barwę, kształt a nawet będąc „mgłą bez właściwości, jak śmierć”. 

Bo o śmierć tu idzie. Przeżywaną najprościej – bez rozdzierających
pytań o zagadki bytu. Te Jurewicz kwituje krótkim „już go nie ma” i do
grobu wrzuca ojcu kilkanaście monet,  jakby dla Charona. To bowiem
mit tutaj ocala i oswaja, nie wiara3. Idzie tu dalej o śmierć pozostawiają-
cą po człowieku nędzne resztki – stary rower, wysłużoną maszynę do
szycia, piżamę i gnijące – nie w proch obracające się, jak autor z rozpa-
czą zauważa – ciało. Śmierć jest tu także wplątana w całą „technikę” po-
grzebu. I wydaje się, że literatura jest szansą zapanowania nad śmiercią,
bo można ująć problem w każdym możliwym aspekcie: pokazać niena-
rodzonego wnuka,  który na dostać  imię  po  dziadku,  czarną  chustkę
wdowy, kalendarz... – a jednak pozostawić czytelnika z równie pustym
jak przed przystąpieniem do lektury pojęciem śmierci. I tu powiedzieć
wypada, że to, co jest zaletą tej książki, czyli pokazanie złożonej natury

2 Melancholiczny jest też zapamiętany portret ojca siedzącego przy maszynie
zawsze przed lub, patrząc z podwórka, za okienną  szybą. Szyba unieruchamia,
ale i podwaja światy, łączy i dzieli – jest figurą typową dla melancholicznej wy-
obraźni Jurewicza.

3 Por. E. Morin, Antropologia śmierci, [w:] Antropologia śmierci.  Myśl francuska,
wybór i przekł. S. Cichowicz i J. M. Godzimirski, PWN, Warszawa 1993, s. 142.
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próbującej zmierzyć się ze śmiercią, jest jednocześnie jej wadą. Umiera-
nie bowiem wykracza poza doświadczenie i poza język, który, jak zwy-
kle u Jurewicza, metaforyczny (np. piękne: Ojcowska piżama stała się cału-
nem, którym musiałem teraz okryć swoje życie), tu pozbawiony brutalności,
łagodzi tylko nasz zbyt bezpośredni kontakt ze śmiercią4. 

Udało się autorowi uchronić przed egotyzmem, choć najrozleglejszą
z płaszczyzn stanowiących kanwę  Dnia przed końcem świata stanowi ta,
w której  mówi o  własnym sposobie przeżywania śmierci.  To  on jest
głównym bohaterem powieści.  Można było oczywiście poświęcić  ojcu
książkę o charakterze prozy wspomnieniowej, nasyconej faktami i reali-
stycznymi opisami, ale autor podjął ryzyko innego traktu literackiego.
Ryzyko — bo niewielu ludzi umie słuchać zwierzeń i lubi to robić. A jest
to książka do słuchania ich właśnie. 

Przez to, że o śmierci wiemy wszyscy tak samo mało, a literatura nic
nam więcej o niej powiedzieć nie może, Jurewicz naraził siebie również
na zarzut banału i gdyby nie zainteresowanie dla spraw bliźniego i pięk-
ny, bogaty język, zarzut ten musiałby stać się podstawowym w refleksji
nad jego książką. Powieść broni się także pewną dozą erudycji, wymie-
rzoną  bardzo  dokładnie,  tak  by nie  narazić  się  na  zarzut snobizmu.
Mam tu na myśli przywoływane nokturny Chopina, obrazy z  Cichego
Donu  Szołochowa,  po  których  zresztą  pojawia  się  postać  Nemeczka
z Chłopców z Placu Broni. Pojawiają się też inne literackie konteksty, na
przykład charakterystyczne czwórki:  cyganów – muzykantów ze snu,
dających koncert na dachu, czwórka wariatów, czteroosobowa rodzina
zmarłego, czterokrotne odliczanie do siedmiu przed zamknięciem trum-
ny, które przywodzą na myśl uciekających przed śmiercią muzykantów
z Bremy barci Grimm. To podkreślanie wspólnoty z czytelnikiem i gra
z jego oczytaniem oddalają zarzuty nudy i banału.

Autor nie zaznacza wyraźnie granic między kolejnymi dniami, dając
w  zamian  popis  stylu  onirycznego.  Tytuł  zapowiada  opisanie  dnia
przed końcem pewnego świata – w tym przypadku świata dzieciństwa,
świata z ojcem, który jednak nie skończy się jak niegdysiejszy, przepo-
wiadany przez wioskowe kobiety, a może wariatów, dzień przed koń-
cem świata, ojcowskim stwierdzeniem: „jeszcze niejedne głupoty w ży-
ciu usłyszysz”5. Ale echo tych słów pobrzmiewa bardzo wyraźnie i na
tym polega nieoczekiwana, optymistyczna wymowa powieści.

4 Por.  V. Jankelevitch,  Tajemnica śmierci  i  zjawisko śmierci,  [w:]  Antropologia
śmierci, dz. cyt., s. 59.

5 A. Jurewicz,Dzień przed końcem świata, Kraków 2008, s. 80.
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Studium kobiecego „ja”

[Oksana Zabużko, Siostro, siostro, przeł. Katarzyna Kotyńska,
Dawid Mońko, W.A.B., Warszawa 2007, s. 304]

Zbiór opowiadań Oksany Zabużko  Siostro, siostro  to druga książka
tej autorki przetłumaczona na język polski. Po głośnych Badaniach tere-
nowych nad ukraińskim seksem (wydanie polskie w 2003 roku), którym Za-
bużko – jak pisze w Autobiografii – „zawdzięcza swoją dzisiejszą sławę
skandalistki” (s. 296), zbiór Siostro, siostro porównywano do Czarnej We-
nus Angeli Carter.  I choć  trudno znaleźć u ukraińskiej pisarki miejsca
wykorzystujące kody baśniowe – poza  Bajką  o kalinowej fujarce – to jej
narracje, tak jak przepisane na nowo baśnie Carter, pozostają opowieś-
ciami feminocentrycznymi, strukturującymi się wokół poszukiwań ko-
biecej tożsamości. O ile jednak u Carter centralne miejsce zajmuje jedna
bohaterka (wystarczy przypomnieć  bezimienną dziewczynę z opowia-
dania  Towarzystwo wilków czy hrabiankę z  Pani  Domu Miłości),  o tyle
w opowieściach Zabużko na pierwszy plan wysuwają się dwie kobiece
postaci - jak dwie siostry. Pozornie „ta druga” wydaje się mniej ważna.
Ale w perspektywie całego utworu to właśnie jej postać staje się nośni-
kiem istotnych znaczeń. 

W tytułowym opowiadaniu, obok Darki, pojawia się figura nienaro-
dzonej, a wyobrażonej siostry Iwanki. W  Dziewczynkach śledzimy losy
szkolnych przyjaciółek: jedna z nich, Lencia, wprowadza Darkę w tajni-
ki dziewczyńskiej – a chyba przede wszystkim lesbijskiej – miłości. Bajka
o kalinowej  fujarce przedstawia historię dwóch sióstr,  w której starsza,
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Hanna - jak w Balladynie – zabija młodszą, Ołenkę. W opowiadaniu Ja,
Milena,  tą  drugą  bohaterką  – obok Mileny realnej,  będącej telewizyjną
dziennikarką, która prowadzi własny program – jest Milena ze szklane-
go ekranu. (Warto tutaj zwrócić uwagę na odniesienia do prozy Franza
Kafki i osoby jego narzeczonej – dziennikarki Mileny Jesenskiej.) W za-
mykającej zbiór Autobiografii Zabużko kreuje jakąś inną siebie, rodzaj al-
ter ego. Jednak w tych dwóch ostatnich opowieściach nie ma jakiejś dru-
giej kobiecej postaci istniejącej realnie bądź potencjalnie. Tutaj bohaterka
została podwojona, jakby odbita w lustrze (szklanego ekranu czy wła-
snej sławy). Owo podwojenie znajdujemy już w tytule – Siostro, siostro.
I to właśnie ten tytuł-wołanie staje się (o)krzykiem zwróconym do sios-
try: tej obecnej w naszym życiu, rodzonej, przyrodniej,  stryjecznej lub
ciotecznej  i  tej  nienarodzonej.  Ale  także  wołaniem skierowanym  do
przyjaciółki, koleżanki, znajomej - wreszcie - do siebie samej. Jednocześ-
nie staje się  symbolem poszukiwania własnej  tożsamości poprzez po-
znanie tej siostrzanej – w innych, mniej lub bardziej bliskich kobietach.
Czasem te poszukiwania prowadzą na bezdroża. Jak we wspomnieniu
Rady  (Kosmitka.  Powieść  niefantastyczna),  która,  będąc  dziewczynką,
chciała posiąść sztukę robienia na drutach, tak, aby dorównać koleżan-
kom. Ale w tej czynności Rada nie znalazła tajemnicy. Jak gdyby kobie-
ce działania nie miały żadnego znaczenia, a ów rodzaj wtajemniczenia –
był jedynie iluzją. I wreszcie ten tytuł-wołanie jest symbolem poszuki-
wania „ja” poprzez odkrywanie w sobie jakichś nieznanych obszarów.
Nie sposób nie przywołać tutaj Lacanowskiego lustra, lustra – nazwijmy
je umownie – tożsamości. Tego, dzięki któremu kształtuje się ludzkie „ja”.

W procesie formowania kobiecej  tożsamości tkwi jednak trudność
związana z tym, że w kulturze patriarchalnej podstawą kształtowania
kobiecego „ja” jest wygląd zewnętrzny. Życie w świecie lustrzanych od-
bić,  jak pisała Ellyn Kaschak w  Nowej psychologii kobiety, prowadzi do
fragmentaryzacji, a w konsekwencji – do anihilacji. Dopóki jest lustro,
w którym przegląda się Milena (szklany ekran telewizora), dopóty ist-
nieje. Co prawda jakoś rozproszona, podwojona: Milena realna i Milena
wirtualna prowadząca telewizyjny program o porzuconych kobietach.
Czasem obie Mileny uczestniczą  w czymś  na kształt  dialogu,  czasem
zdają się ze sobą rywalizować. Kiedy mąż Mileny wybiera tę z telewi-
zyjnego  ekranu,  Milena  rzeczywista  próbuje  popełnić  samobójstwo.
Wkrótce po tym incydencie jej program zostaje zdjęty z ramówki. I kie-
dy Milena wirtualna znika, znika i Milena realna. Jakby ta pierwsza nie
mogła istnieć bez drugiej. Albo jakby w kreacji Mileny „telewizyjnej” ta
realna zawarła całą  siebie.  I pozostała jedynie lalką,  pustą  w środku
kukłą, która znika raz na zawsze. Ale chwilę później Milena się odnaj-
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duje poprzez zaskakujące wyznanie narratorki identyfikującej się z bo-
haterką: „...to byłam ja – ja, Milena” (s. 184).

 Opowiadania Oksany Zabużko, koncentrując się wokół poszukiwań
kobiecej tożsamości, jednocześnie podkreślają, jak ważne dla formowa-
nia się kobiecego „ja” są działania twórcze. Twórczość (szczególnie lite-
racka) zostaje poddana absolutyzacji. Pisanie dla Rady – jedynej, która
nie posiadana swojego alter ego - jest rodzajem pośrednictwa „...między
rzeczywistością, taką, jaka jest naprawdę,  a ludźmi, którzy ostatecznie
widzą ją taką, jaka została odbita w sztuce: w tych barwach, w tej per-
spektywie” (s.  278).  Bohaterka  Kosmitki... jest  zdolna zawrzeć  pakt ze
Śmiercią (choć tylko we śnie), która - zanim ją zabierze – pozwoli napi-
sać ostatnią powieść, jakieś opus vevendi. Ów oniryczny motyw paktu ze
Śmiercią tak jak konwencja opowiadania – Rada prowadzi dialog z nie-
ziemskim Posłańcem, snując opowieści o swoim życiu – przywodzą na
myśl fabułę Fausta Johanna W. Goethe’ego, Mistrza i Małgorzaty Michaiła
Bułhakowa czy Doktora Faustusa Tomasza Manna. Zresztą kiedy Posła-
niec się przedstawia, bohaterka mówi wprost o tym, że w literaturze
klasycznej  nazywano takie postacie inaczej i przywołuje m. in.  figurę
diabła Adriana Leverkühna. Zastanawia się nawet, czy zawarłaby po-
dobną  umowę. W tym kontekście staje się bohaterką  na miarę  Lever-
kühna. Figurą  hipotetycznej  siostry Fausta na wzór Szekspirowskiej
siostry wykreowanej przez Virginię Woolf (Własny pokój). I chyba po raz
pierwszy w literaturze to postać kobieca paktuje z nieziemskimi mocami.

Zaznaczmy jednak wyraźnie – w Kosmitce żadna tego typu umowa
nie zostaje zawarta: układ ze śmiercią jest opisem snu bohaterki, a Po-
słaniec,  zaprzeczając  szatańskiemu pochodzeniu,  znika bez śladu tak,
jak gdyby nigdy się nie pojawił. Rada może zacząć nową powieść. Czy
będzie to  opus vivendi? Bo najnowszą  książkę  Oksany Zabużko chyba
trudno  uznać  za  takie.  Choć  to  przenikliwe  studium kobiecego „ja”,
świetnie operujące literacką aluzją i umiejętnie wkomponowane w ukra-
ińskie realia ostatnich dziesięcioleci czyta się z niesłabnącym zaintereso-
waniem. 





Św i a t  i  S ł o w o
filologia • nauki społeczne • filozofia • teologia

1(10)/2008

Libor Pavera

Ponowne odwiedziny powieści rosyjskiej i nie tylko...

[Ivo Pospíšil, Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body
vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do
současnosti, Nadace Universitas, Brno 2005, ss. 209]

Znany czeski slawista Ivo Pospíšil już od kilku lat zajmuje się nauko-
wo gatunkami literackimi oraz różnorodnymi metodologiami ich wyko-
rzystania w badaniach naukowych. W swoich pracach traktuje o tym, iż
genologii nie można ciągle uważać wyłącznie za jedną (chociaż istotną)
część ogólnej teorii literatury, ale, zdaniem autora, występuje ona jako
osobna dyscyplina literaturoznawcza wokół teorii literatury, historii li-
teratury,  krytyki  literackiej  oraz  komparatystyki  literackiej.  Stanowi
właściwie  odrębne  zagadnienie  (ma  swój  przedmiot  zainteresowań
i swoiste metody badań), a to wystarczy, żeby w przyszłości mogła stać
się centralną dyscypliną literaturoznawstwa – literaturoznawstwa, które
ma już za sobą erę neostrukturalistów, metod postdekonstruktywistycz-
nych i innych, i które zmuszone jest do poszukiwania dla siebie nowych
dróg. Można powiedzieć, że, z jednej strony, genologia nie jest zupełnie
nową dyscypliną naukową, z drugiej pamiętać wypada, że jej narodziny
związane są  przecież  z pracami „ojca komparatystyki” Paula van Tie-
ghema. Szczególnie istotne w tym kontekście są jego artykuły publiko-
wane na łamach międzywojennych czasopism: La synthese en historie lit-
téraire  (1920) oraz La question de genres littéraires (1938). Oczywiście, nie
można również  zapomnieć  o pracach, które poprzedzały badania van
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Tieghema, jak również o zbiorach poetyki najstarszej (Arystoteles, Hora-
cy, Skaliger, Boileau, Brunetière i inni).   

Nowa książka Ivo Pospíšila nosi tytuł  Ruský román znovu navštívený
(pol. Ponowne odwiedziny powieści rosyjskiej) z podtytułem Historie, uzlové
body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátku k výhledu do součas-
nosti (pol.  Historia, kulminacyjne punkty rozwoju,  teoria i  międzynarodowe
powiązania: Od zarania w stronę spojrzenia w przyszłość) i zawiera 29 roz-
działów. Autor powraca w niej do niektórych problemów, które poru-
szał  już w przeszłości w książkach Ruská romanová kronika (1983),  (pol.
Rosyjska kronika powieściowa), Labyrint kroniky (1986), (pol. Labirynt kroni-
ki), Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století (1998), (pol. Po-
wieść rosyjska. Zarys utworzenia gatunku do końca XIX wieku (1998).  Rzec
by można, że Pospíšil operuje niektórymi ustalonymi autorskimi topoi:
należą do nich nie tylko określone okresy, a także znane na szeroką ska-
lę formy gatunkowe, oraz autorzy, do których wraca ponownie w no-
wych relacjach, a zarazem interpretuje z nowego punktu widzenia ich
teksty, zaszeregowując je do szerszych kontekstów niż konkretna litera-
tura narodowa (w tym przypadku rosyjska). Pozwala mu na to przede
wszystkim jego wiedza z  zakresu bohemistyki,  slawistyki  (zwłaszcza
rusycystyki) oraz anglistyki. Do form gatunkowych, do których chętnie
nawiązuje  w  swoich  badaniach,  należy  szczególnie  kronika,  będąca
podstawowym gatunkiem w epoce średniowiecza. Pod różnymi zmie-
nionymi postaciami napotykamy na nią również później, wówczas, gdy
tworzy  ona  komplementarną  część  (za  Pospíšilem  powiedzielibyśmy
„podłoże gatunkowe”) gatunków nowocześniejszych, np. powieści. 

To właśnie „powieść rosyjska” staje się w dalszej części omawianej
książki najważniejszym tematem. Dzieje się tak nieprzypadkowo; we-
dług Pospíšila bowiem jest ona „prawdopodobnie najważniejszym pro-
duktem duchowym literatury rosyjskiej o największym zasięgu między-
narodowym...” (s. 9). Przy czym rozwój powieści na gruncie rosyjskim
uważa Pospíšil za swego rodzaju paradoks. Koncepcję rozwoju powieści
rosyjskiej  wyeksponował  następnie w postaci  tzw.  „pre-post efektu”,
ewentualnie „pre-post paradoksu”, co w przypadku powieści rosyjskiej
ma szczególny związek z  aktualnymi realiami społecznymi,  w jakich
funkcjonowała literatura rosyjska oraz sami autorzy tekstów. 

Ogólnie rzecz ujmując, Pospíšil zmierza nie tylko do nakreślenia are-
ału w obrębie pojęcia gatunku, istotna wydaje się też  jego koncepcja,
której to nie przedstawia explicite, a jest to koncepcja antropologiczna.
Obecnie nawiązuje do niej w swoich wywodach niejeden doświadczony
badacz; spośród grona rusycystów w obrębie slawistyki należy tu wy-
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mienić Andreja Červeňáka, autora między innymi pracy „Človek a text”
(2001) (pol. „Człowiek i tekst”). 

Innym wyznacznikiem analiz badawczych Pospíšila jest wybór auto-
rów. Jak już powiedziano, swego rodzaju wyróżnikiem metody badaw-
czej, jaką stosuje omawiany autor, jest powracanie do autorów już przez
siebie  skomentowanych  w  poszukiwaniu  gruntu  badawczego,  przy
czym poszukiwaniom tym towarzyszy dążenie do tego, by na znane już
teksty spojrzeć w sposób nowatorski, oryginalny i funkcjonalny. Jest to
również widoczne w najnowszej książce: autor przywołuje N. S. Leskowa,
o którym napisał bardzo wartościową pracę naukową pt. „Proti proudu”
(1992), pol. „Pod prąd”, akcentując problemy „inności” oraz „oryginalno-
ści” jego twórczości, nawiązuje także do A. M. Remizowa i A. S. Puszki-
na (ostatniemu z nich poświęcił monografię  „Na výspĕ Evropy” (1999),
pol. „Na cyplu Europy”). W centrum uwagi Pospíšila są też: F. M. Dosto-
jewski, A.P. Czechow oraz Lew Tołstoj, jak i inni literaci rosyjscy, nie
wyłączając twórców współczesnych, takimi jak np. Siergiej Jesin, Daniel
Granin, Wiktor Pelewin i inni. Wypada żałować, że zabrakło tu innych
nowych autorów, o których czytamy np. w książce I.S.  Skoropanowej
o rosyjskiej  literaturze  postmodernistycznej  i  wskazanych w niej  „fa-
lach” (por. И. Ц. Скоропанова, Русская постмодернистская литерату-
ра, Москва 2004). 

Chodzi tu więc naprawdę o odwiedziny powieści rosyjskiej. Nie do-
tyczą  one przecież  jedynie autorów będących „generałami literatury”,
tj. autorów, którzy odegrali pierwszoplanową rolę w historii literatury:
Pospíšil dostrzega też autorów mniejszego formatu (van Tieghen okre-
ślał ich mianem „minores”), a równocześnie zwraca uwagę na różne za-
gadnienia o charakterze marginalnym, które, przy odpowiedniej anali-
zie,  dostarczają  mu cennych spostrzeżeń.  W ten sposób – wychodząc
zwykle od analizy fragmentu tekstu – pokazuje zarazem produktyw-
ność metody opartej na kategorii kręgu hermeneutycznego. 

Z  punktu  widzenia  teorii  studiów z  zakresu  genologii  prymarne
znaczenie mają tu rozdziały wstępne (Niektóre ogólne aspekty genologicz-
ne;  Ogólne aspekty teorii, historii i typologii powieści;  Powieść rosyjska: plan
„własnego”  i  „obcego”),  następne zaś  dotyczą  już  konkretnych proble-
mów badawczych. Rozległa wiedza Pospíšila pozwala mu przy tym wy-
kraczać  znacznie  poza  teren  badań  ściśle  rusycystycznych.  Jednym
z głównych zakresów rozdziałów analitycznych jest aspekt komparaty-
styczny. Na podkreślenie zasługuje zatem nie tylko rzetelna znajomość
przez autora literatury rosyjskiej,  ale  i jego zdolność  do umieszczenia
swych obserwacji w kontekście europejskim i światowym. Pospíšil wy-
jaśnia, czym jest „specyficzna” i „inna” powieść rosyjska na tle typów
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powieści europejskich: z jednej strony zauważa istotny wpływ bodźców
poetologicznych literatur  europejskich  (francuskiej,  włoskiej,  niemiec-
kiej, angielskiej), z drugiej strony podkreśla znaczenie fundamentu lite-
ratury rosyjskiej, w tym modeli bizantyjskich, a w chwili obecnej także
pójście w kierunku rewolucyjnym (zmiany), utopijności i transcendenta-
lizmu (mesjanizm,  wizjonerstwo itp.).  Z tych  dociekań  wyłaniają  się
„dwa domy” literatury rosyjskiej, jej istnienie między „własnym” a „ob-
cym”.  Badacz podkreśla  także  inną  ważną  cechą  powieści  rosyjskiej,
mianowicie jej intertekstualność, pokazując tym samym, że w badaniach
powieści rosyjskiej można – podążając „tropem” genologicznym, wydo-
bywając aspekty kulturowe jej rozwoju – pokusić się o wizję całościową.

Autor zwraca ponadto uwagę na zagadnienia mające ogólny wpływ
na kierunki filologiczne; filologia jest tu pojmowana jako teren, na któ-
rym dokonuje się  kompleksowe zestawienie  badań  językoznawczych
i literaturoznawczych – przy czym w procesie tym, podkreśla badacz,
ważne są  jej związki z różnymi dyscyplinami nauk humanistycznych,
w tym nauk społecznych („studium areálu”, „areálová studia”). Kilka-
krotnie autor przywołuje też  nową  literaturę przedmiotu, zarówno tę
o słowiańskiej, jak i niesłowiańskiej proweniencji – przy czym niektóre
przypisy wewnątrz tekstu oraz w aparacie badawczym świadczą o jego
krytycznym stosunku do nowszych prac naukowych. 

O wartości pracy brneńskiego slawisty Ivo Pospíšila decydują  nie
tylko zawarte w niej wyniki badań, ale i fakt, że stanowi ona interesują-
cą propozycję metodologiczną i w tym sensie może być traktowana jako
współczesny wstęp do problematyki studiów nad gatunkami. Poprzez
własne tezy ogólne autor wytycza kierunki dalszym badaniom w zakre-
sie rodzajów i gatunków literackich oraz ich przemian w dłuższej per-
spektywie czasowej i określonym miejscu. 
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