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Morawy

Ołomuniec, Brno, Slavkov u Brna

OD REDAKCJI

T

en numer „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”,
podobnie jak dwa numery z 2011 roku, powstał w wyniku
naszej współpracy z redakcjami trzech zagranicznych czasopism: czeskiego dwumiesięcznika „Listy” w Ołomuńcu,
słowackiego periodyku „OS” w Bratysławie i węgierskiego wydawnictwa Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Stowarzyszenia
Pasaż Północno-Wschodni) w Miszkolcu. Współpraca dziennikarzy
z tych redakcji zyskała uznanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który ponownie wsparł dotacją zainicjowany przez
nas projekt pod nazwą Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów
(Visegrad cities in the eyes of neighbors). Zgodnie z tym projektem
dwa kolejne numery „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” w dużej mierze mają dotyczyć tej tematyki.
Bieżący numer, poświęcony czeskim Morawom, a zwłaszcza miastom
Ołomuniec i Brno oraz okolicom miejscowości Slavkov u Brna (niem.
Austerlitz), to efekt kilkudniowego pobytu dziennikarzy z krajów Grupy
Wyszehradzkiej w tym regionie. Część artykułów zamieszczonych w kwartalniku w ramach programu wyszehradzkiego ukaże się w czasopismach
naszych zagranicznych partnerów.

Redakcje uczestniczące w realizacji projektu
Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów:
„Listy”
Rodowód dwumiesięcznika „Listy” sięga lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy
„Literární noviny” i „Literární listy” wychodziły po okupacji radzieckiej
od listopada 1968 do maja 1969 roku pod skróconą nazwą „Listy”. Rok
później w Rzymie jeden z protagonistów Praskiej Wiosny Jiří Pelikán
(1923–1999) wraz ze współpracownikami na emigracji oraz krajową opozycją demokratyczną zdecydował się założyć periodyk, który by nawiązywał
do tych działań. Pierwszy numer pojawił się na początku 1971 roku. „Listy” i „Svědectví” (które wydawał w Paryżu Pavel Tigrid) stały się najważniejszymi czasopismami emigracyjnymi, skierowanymi przede wszystkim do czytelników w kraju. Publikowała w nich większość znaczących
publicystów, polityków i pisarzy emigracyjnych, a także pozostających
w kraju, zmuszonych do milczenia. Czasopisma te, przemycane przez
granicę, krążyły wśród ludzi, jednocześnie należały do najczęstszych
celów ataków propagandy komunistycznej, a ich dystrybucja wiązała się
z narażeniem na represje ze strony władzy.
Po 1989 roku Jiří Pelikán przeniósł siedzibę czasopisma z Rzymu do
Pragi. W 2003 roku wydawania „Listów” podjęli się redaktorzy z Ołomuńca – Václav Burian i Tomáš Tichák, redaktorem naczelnym jest od lat,
zamieszkały w Pradze, czołowy czeski analityk polityczny Václav Žák. Od
tego czasu zmieniła się forma graficzna czasopisma oraz powrócono do
tematyki kulturalnej i literackiej, która po 1990 roku pozostawała na drugim planie. Obecnie „Listy” publikują krajowe i zagraniczne analizy polityczne i historyczne, eseistykę i studia, a także felietony, opowiadania,
fragmenty prac literackich, recenzje nowych książek i wystaw. Można
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w nich znaleźć również cykle reportaży fotograficznych, prace znanych
osobistości oraz nowej generacji czeskich, słowackich i polskich fotografów. W 2008 roku czasopismo postanowiło przywrócić na swych łamach
tradycję nieistniejącego już czechosłowackiego tygodnika „Mosty”, który
ukazywał się w Bratysławie, i zwracać się również do jego czytelników.
Redakcja „Listów” od 2004 roku przyznaje Nagrodę Pelikána, nazwaną
tak po swym założycielu. Pierwszym laureatem został Tadeusz Mazowiecki, kolejnymi: czeska pisarka Alena Wagnerová, węgierski bohemista
György Varga, Adam Michnik, czeski filozof Jaroslav Šabata, czeska politolożka Vladimíra Dvořáková, niemiecki ksiądz katolicki Anton Otte oraz
premier Republiki Słowackiej Iveta Radičová. Część nagrody stanowi
miesięczny pobyt w Czechach zagranicznego studenta, młodego artysty
lub naukowca wybranego przez laureata.
Wydawnictwo Burian a Tichák wydaje również Bibliotekę „Listów”
(Knihovna Listů) w trzech seriach: Poezja, Proza i Zapiski. Dotąd ukazało się
siedem tomów. Oprócz tego wydaje książki o historii regionalnej.
Strona internetowa: www.listy.cz.

„OS”
Czasopismo „OS” – Občianska spoločnosť (Społeczeństwo obywatelskie)
wydawane jest od 1997 roku w Bratysławie. Zamieszcza studia słowackich i zagranicznych autorów z zakresu politologii, nauk społecznych
i humanistycznych, eseje, wywiady, recenzje i opinie. Redaktorem
naczelnym jest antropolog społeczny doktor Juraj Buzalka. „OS” ukazuje
się w ramach działalności wydawnictwa Kalligram.
Kalligram od 1991 roku publikuje książki słowackich i światowych autorów:
beletrystykę, eseistykę, pozycje z zakresu filozofii, historii i innych dziedzin.
Rocznie ukazuje się ponad pięćdziesiąt tytułów. Od 2004 roku jest wydawcą czasopisma o tematyce humanistycznej i społecznej „Anthropos”, które
tworzą znane osobistości słowackiej filozofii i nauk społecznych. Od 2005 roku
razem z Instytutem Literatury Słowackiej (SAV) wydaje w serii Biblioteka
Literatury Słowackiej klasykę słowacką od epoki odrodzenia narodowego do
współczesności.
Kalligram jest przykładem dla intelektualistów z całej Europy Środkowej, jak suwerennie współpracować, według własnego uznania, bez
uprzedzeń.
Petr Pithart, czeski polityk, prawnik i naukowiec

Strona internetowa: www.kalligram.com.

Észak-Keleti Átjáró Egyesület
Wydawnictwo Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Stowarzyszenia Pasaż
Północno-Wschodni) w Miszkolcu rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku.
Pierwsza opublikowana seria wydawnicza nosiła tytuł Egyszer volt, hol nem
volt… (Dawno, dawno temu…). Główne cele wydawnictwa to propagowanie XX-wiecznej historii Miszkolca, pokazywanie prawdziwego obrazu tego
miasta, między innymi poprzez zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących jego ekonomicznej degradacji, oraz wzbudzanie identyfikacji mieszkańców ze swoją miejscowością. Jedną z form działalności wydawnictwa jest
także upowszechnianie wyników lokalnych badań antropologicznych.
Strona internetowa: www.atjarokhe.hu.
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Przez diabelską rusałkę stworzone!
Próba poznania Ołomuńca
Spacerując po ulicach i placach, odwiedzając miejsca
rozrywki i sklepy, rozmawiając z naszymi gospodarzami, mieszając się w dzienny ruch i nocne życie miasta,
ujrzeliśmy żywszy obraz Ołomuńca niż ten, który mieliśmy po obejrzeniu Ołomuńca złożonego z kamieni.
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na zadany temat
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Austerlitz – chwała bohaterom –
teraz i zawsze. Urywki nie z tego
wieku

46 Fotografie: Ołomuniec, Brno
12–15 kwietnia 2012
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Jan Balabán, Wakacje, Możliwe, że odchodzimy

Fotograficzna gra z modernizmem
Na przesyconej światłem fotografii kobieta z dziećmi
ubiera choinkę. Kobieta, lat około 30, ciemne włosy
i ciemna oprawa oczu, jasna cera, gładko uczesane
włosy. Sukienka prosta, stonowana. Dwie dziewczynki, też w sukienkach, aktywnie uczestniczą w zabawie.
Chłopiec, dużo młodszy, zdaje się niewiele jeszcze rozumieć, opiera się delikatnie o drzewko, próbując zachować równowagę. Cała czwórka ubrana w stylu z lat
30. Buty, uczesanie, zabawki, a nawet choinka – niedzisiejsze. Scena piękna, fotografia bardzo dobra –
w powietrzu niemal unosi się zapach piernika, jest
ciepło, gwarno, a my słyszymy śmiech dzieci.
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55 Jan Musiał

Miron Białoszewski, Tajny dziennik
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czyli dziennik niecodziennych lektur
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Dwa wjazdy, czyli wypracowanie
na zadany temat
Czesi ponad honor stawiali ochronę narodowego dziedzictwa, jakim stała się złota metropolia nad Wełtawą.
Datujący się od Jana Luksemburskiego rozkwit gospodarczy i kulturalny, aczkolwiek nie zawsze jednostajnie dynamiczny, dla Czechów stanowił wyzwanie
i zobowiązanie. Niekiedy bardzo trudne – wiemy, jak 14
marca 1939 roku Hitler groźbą zbombardowania stolicy
zmusił prezydenta Háchę do przyjęcia swojego dyktatu,
oznaczającego faktyczną inkorporację Czech i Moraw
do III Rzeszy. Polacy, poza zwykle bardziej powściągliwą oficjalną historiografią, z tego typu postaw szydzili,
przeciwstawiając im niezłomną, to jest bez względu na
koszta, walkę.
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64 odnotoWano
Ten numer został
wydany dzięki dotacji
z Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego.
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sProstoWanie
W numerze 3 (22) 2011 „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” w artykule Olgi Hryńkiw pt. Zapełnić pustkę znalazł się
błąd. Organem wykonawczym Miasta i Gminy Cieszanów jest
burmistrz, a nie – jak napisaliśmy
– wójt.
Pana Burmistrza
ZdziPRZEMYSKI
PRZEGLĄD
KULTURALNY
sława Zadwornego przepraszamy za pomyłkę.
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Chciałbym zaproponować krótki spacer po Ołomuńcu. Jednak nie będzie
to spacer po miejscowych zabytkach
i turystycznych ciekawostkach, ale
raczej po znakach i symbolach, którymi to miasto mówi do przybysza. Proponuję, by przypatrzeć się temu pięknemu miastu przez pryzmat trzech
tytułowych płynów.

Zespół redakcyjny:
Andrzej Juszczyk,
Wojciech Kalinowski (sekretarz redakcji),
Paweł Kozioł (redaktor naczelny),
Monika Maziarz (adiustacja i korekta),

Lila Kalinowska

Andrzej Skibniewski.
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Redaktor techniczny
i opracowanie graficzne: Mariusz Kościuk.
Wersja elektroniczna:
Henryk Lasko.
Współpracownicy:
Piotr Bałajan, Jacek Drozdowski,
Katarzyna Dzierżawin, Adam Erd, Olga Hryńkiw,
Michał Jagiełło, Adam Jaremko, Lila Kalinowska,

Pobożne książki
dla wiernych
każdego stanu,
czyli dziennik
niecodziennych
lektur

Ewelina Kasperska, Jacek Kawałek,

Spacerki
osobiste

Joanna Kociuba, Agnieszka Korniejenko,
Joanna Korpal-Drozdowska,

Dusery dworcowe

Wspominam i opisuję moje najdawniejsze lektury, też i nieprzeczytane książki z czasów, kiedy
sam ich jeszcze nie kupowałem
i zdany byłem na to, co było w rodzinnym domu. A dom, w którym się urodziłem i wychowałem
(może powinienem powiedzieć:
w którym zostałem wychowany,
ale wciąż zdaje mi się, że sam
się wychowałem, gdyż od zawsze
mam złudzenie, że jestem niezależny), stał w cieniu przemyskiej
katedry obrządku łacińskiego –
dosłownie i w przenośni.
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Znowu fascynuje, przyciąga oko,
puszy się splendorem, błyszczy
złotem, hipnotyzuje przestrzenią. Znowu ma swoje pięć minut
i rozgłos w całym kraju. Przemyski dworzec kolejowy. Po gruntownym remoncie, z wielką pompą oddany do użytku pod koniec
stycznia 2012 roku. Były toasty,
przemówienia, a wielka dworcowa sala restauracyjna odgrywała przez dwie czy trzy godziny
rolę… dworcowej sali restauracyjnej. Jak dawniej. Jadła i napitku
nie zabrakło, kelnerzy uwijali się
z tacami, a strażnicy pilnie baczyli,
by nikt nie zakłócił odświętnego,
dworcowego porządku.
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Paweł Tomasz Kozioł, Małgorzata Myszka,
Tadeusz Nuckowski, Janusz Polaczek,
Anna Siciak, Olga Hanna Solarz,
Stanisław Stępień, Zdzisław Szeliga.
Instytucje współpracujące:
•Agencja Rozwoju Przemysłu SA – Oddział w Krasiczynie –
Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie,
•Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
•Centrum Kulturalne w Przemyślu,
•Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
•Muzeum Historyczne w Sanoku,
•Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
•Muzeum-Zamek w Łańcucie,
•Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
•Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.
Druk:
Drukarnia „Papirus”
ul. Spytka z Jarosławia 11
37-500 Jarosław.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
oraz zmian tytułów zamieszczanych tekstów.
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WYSZEHRAD

Przez diabelską rusałkę stworzone!
Próba poznania Ołomuńca
Richárd Darázs

Tłumaczyła z węgierskiego
Barbara Furgoł

W drodze

Czy można poznać jakieś miasto,
które znało się wcześniej jedynie
jako pozbawiony treści rząd liter?
Czy może tego dokonać przybysz?
Czy otworzy się ono przed kimś z zewnątrz, przed obcym? Jak odczytać,
zinterpretować dostępne o nim informacje? Czy to w ogóle możliwe? Czy
wałęsanie się po nim pozwoli odkryć
jakąś nową warstwę znaczeń, odsłonić nieznaną dotąd twarz miasta?
Poznawanie obcego to najeżony
niebezpieczeństwami i przygodami
proces, w którym nie można się obyć
bez kategorii swój, własnych wzorców
kulturowych, horyzontu interpretacyjno-odniesieniowego – nieodłącznych
elementów porównania i autorefleksji. Czterodniowa wędrówka po nigdy
wcześniej niewidzianym, nieznanym
mieście może z jakiegoś punktu widzenia być wystarczająca, ale z innego –
nie. Jako przeciętny, zwyczajny (jeśli
taki istnieje) turysta mogę zwiedzić
ważniejsze zabytki, powłóczyć się po
starym mieście i okalających go parkach, pstrykając aparatem cyfrowym…
W hotelu dostajemy wielojęzyczną małą broszurę, a także kolorową
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jednostronicową mapę formatu A4,
z zaznaczonymi 27 najważniejszymi
miejscami, z adresami i godzinami
otwarcia 4 instytucji – a wszystko
to napisane czcionką w prawie niemożliwym do odczytania rozmiarze.
Skąd więc mamy czerpać wiedzę,
która pozwoli nam spenetrować miasto? Gadatliwa i chaotyczna mnogość
informacji w internecie okazuje się
niewystarczająca: różne miejsca noclegowe, suche, encyklopedyczne wyliczenia Wikipedii, mapy, archiwalne
pocztówki, fotografie, strony kilku
popularnych organizacji (na przykład
miejscowej drużyny piłkarskiej –
SK Sigma Olomouc). Na stronie
tourism.olomouc.eu znajdują się
zwięzłe informacje na temat polecanych miejsc (z fotografiami
i krótkimi opisami), na nawigacyjnej mapie (maps.google) dostępne są
stosunkowo bliskie zdjęcia i podstawowe informacje dotyczące ważniejszych miejsc, budynków. Jeśli chcemy wiedzieć coś więcej, możemy
skorzystać z innych źródeł poznania:
zawodowego przewodnika, biura informacji turystycznej, no i ewentualnie miejscowych znajomych. Mieliśmy szczęście do tych ostatnich:
naszym gospodarzom zawdzięczamy
poznanie Ołomuńca z punktu widzenia jego mieszkańców. Zrezygnowaliśmy zaś z zawodowego przewodnika oraz dobrodziejstw informacji
turystycznej, a książkowy przewodnik został w domu…
Kluczem do poznania miasta mogło być pójście szlakiem miejsc
upamiętnionych na starych pocztówkach z portali internetowych:
czarno-białych lub kolorowych,
powstałych w różnych okresach
historii miasta. Koniec końców zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ale
wykorzystaliśmy pocztówki, by po

raz kolejny nie obfotografowywać reprezentacyjnych budynków, placów
pamiętających dawny Olomouc (lub
Olmütz). Widokówki i pamiątki turystyczne dają zwiedzającym wrażenie
poznania miasta oraz możliwość zachowania i ożywienia wspomnień.
Hašek, Čapek, Hrabal, Menzel,
Kundera, Havel czy Forman – to
oni wywarli wpływ na nasz obraz
Czechosłowacji. Ale myśmy chcieli
poznać Ołomuniec także poprzez
to, co napisano o nim po węgiersku. Węgierskojęzyczne czasopisma
z artykułami o Ołomuńcu, seria
książek o miastach monarchii austro-węgierskiej utknęły w zawiłościach bibliotecznych wypożyczeń.
W tekstach literackich nazwa miasta
występuje zazwyczaj na poziomie
wzmianki, najczęściej jako zamek,
więzienie lub twierdza do zdobycia1.
1

Podróżujący do Olmütz Węgier,
Bolyai, w swoich wspomnieniach
mówi w sumie tylko o Wiedniu.
W powieści Erzsébet Kelemen
Tiszta szándék. Gróf Batthyány
Lajos olmützi és pesti naplója, levelei [Czyste zamiary. Ołomuniecki
i peszteński pamiętnik, listy hrabiego Lajosa Batthyányego] nazwa
miasta pojawia się jedynie jako
miejsce więzienia. Gdzie indziej
Komárom, Olmütz i Timişoara
zostają wymienione jako ważne
twierdze (Mór Jókai, Rossz napok –
Złe dni). Jak moglibyśmy szybko
zakończyć wojnę, skoro Czesi są
takimi dobrymi żołnierzami i mają
takie liczne wojska? Sam widziałeś,
z jakim trudem udało mi się zdobyć zamki Olmütz i Brno – mówi
król Maciej w węgierskim podaniu.
W książce Ferenca Móry Dióbél
királyfi [Książę z orzecha] czytamy: i wróci z zamku Olmütz ślepy
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Niezwykłą przygodę z Ołomuńcem
miał pewien mało znany węgierski
poeta, przedstawiciel cyganerii, József Berda. Opisując uroki picia i jedzenia, wszedł w intymny związek
z serem kwarglem2.
Naszą wędrówkę po Ołomuńcu
zorganizowaliśmy w końcu zgodnie z książką Csehszlovákia [Czechosłowacja] Viktora Szombathyego z serii Panoráma z 1976 roku,
w której znaleźliśmy praktyczne
i ciekawe porady oraz konkretną
prezentację miasta. Jedna z opcji
zakładała, że będziemy koncentrować się na zabytkach związanych
jakoś z Węgrami. Ale ostatecznie
wybraliśmy inny wariant i omijaliśmy je z daleka. Jako pilni turyści
maksymaliści wczytywaliśmy się
w słowa Szombathyego, kartkując
każdą historię, docierając do wielu
opisanych miejsc, pstrykając naszymi słabymi aparatami cyfrowymi – jak gdyby miasto można było
poznać dzięki przeczytaniu dokumentów kulturalno-historycznych,
sfotografowaniu atrakcji polecanych w książce. Jak się okazało,
również ta metoda może przynieść
rezultaty, bo przecież nie da się
uniknąć zewnętrznych wpływów,
informacji i wrażeń. Skorzystaliśmy z pomocy przestarzałego przewodnika, który pozwolił nam na
poznanie obcego Ołomuńca (oczy-

2

i w nędzy. W utworze Gézy Laczkó
Német maszlag, török áfium [Niemieckie bujdy, tureckie opium] Ołomuniec jest celem wypraw wojennych: Raczej na koń! […] do Árvy!
Stamtąd przejściem przez Jablunkov, idąc na zachód, złączymy się
z Götzem działającym na Śląsku, potem razem do Olmütz!,
a w dziele Kálmána Sándora Zord idők. Levél idegenből
[Ciężkie
czasy.
List
z obczyzny] – miejscem zamieszkania krewnego pewnego arcybiskupa.
Można przeczytać o tym w wierszu Rudolfa Vargi Berda Józsefet olvasva [Czytając Józsefa
Berdę],
http://ezredveg.vasaros.
com/html/2010_05/10051.html.
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wiście bez refleksji nad czasem,
w którym ta publikacja powstała,
to wszystko by się nie udało).

Przez diabelską
rusałkę stworzone!

Przewodniki z serii Panoráma były
ozdobą wielu węgierskich salonów,
i to w kolekcjach wielotomowych.
Były to książki wielobarwne i wystawne, z małymi obrazkami wzdłuż
grzbietów. Nieprzypadkowo więc
użyłem określenia ozdoba. Ciekawe,
do ilu krajów dotarli ich czytelnicy?
Czy zabierali je ze sobą w podróż?
Książki te były tanie, pełne informacji i praktycznych porad, a równocześnie reprezentacyjne. Ułożone obok
siebie, dzięki barwnym okładkom
z obrazkami, tworzą kawalkadę kolorów (podstawowym kolorem tomu
Csehszlovákia jest żółto-brązowy,
a tego dotyczącego Polski – czarny).
Funkcjonowały jako świetny element wyposażenia wnętrz. Od kilku
dziesięcioleci rozpoczął się wymarsz
z naszych domów tych nośników wiedzy, wiążących się z dobrym wychowaniem, wykształceniem i kulturą,
na półki antykwariatów, do skrzyń
w czeluściach strychów lub komórek, albo do sklepów internetowych.
Pierwszy cios zadały serii wydarzenia przekształcające granice Europy
Środkowo-Wschodniej
w
latach
1989–1990: wiele tomów, delikatnie
mówiąc, straciło na użyteczności.
Na przykład w podróży Miszkolc–
Koszyce zbędne jest dźwiganie prawie 900-stronicowej książki, która
w dwóch trzecich poświęcona jest
słynnym miejscom Czech, Moraw
i Pragi. Tomy Jugoszlávia [Jugosławia], Szovjetunió [Związek Radziecki] oraz NDK [NRD] jako świadkowie
innego, zatopionego, przeklętego
lub wyidealizowanego świata stały
się szybko składowiskiem kurzu.
Zawarte w nich specyficzne dla tamtych czasów dodatki uczyniły z nich
narracyjne i wizualne mauzolea minionego okresu: swoiste etnograficzne banki danych o życiu w krajach
bloku wschodniego.
Seria Panoráma w starej formie
i koncepcji została zarzucona z różnych innych przyczyn. Jedną z nich

było uznanie, że niektóre miasta,
okolice, prowincje zasługują na
osobny tom (były to już mniejsze, łatwiejsze i wygodniejsze podręczniki):
tomy Prága [Praga], Pozsony [Bratysława], Kassa [Koszyce] czy Varsó
[Warszawa] pojawiły się już w czasie
świetności serii. Później nastąpiła
zmiana paradygmatu: w nowszych
tomach nie starano się zamieszczać
wszystkiego o danym mieście czy
państwie. Natomiast czar starej serii
tworzą między innymi anachronizmy (śmierć dla każdej książki podróżniczej) oraz odcisk codzienności tego okresu w postaci zbioru rad
praktycznych, naiwnych słowniczków oraz wywołujących uśmiech,
pojawiających się tu i ówdzie, dydaktycznych frazesów ideologicznych.
Nasz przewodnik okazał się
użyteczny i z pewną przesadą
moglibyśmy
nawet
powiedzieć:
wytrzymał próbę czasu, gdyby ominąć ślepe uliczki prowadzących
donkiszotowską walkę z wiatrakami
w poszukiwaniu cnót minionego
okresu, lub też chcących w gniewie
wykasować
wszystkie
pamiątki
„grzesznej przeszłości”. Na stronie 842 znajduje się indeks miejsc,
a na następnych 48 – mapy z kartonu [!], w tym plan Ołomuńca. Na
wewnętrznych stronach okładek –
mapy wschodniej i zachodniej Czechosłowacji (w ten sposób nasze miasto docelowe znalazło się na obydwu).
Twarda okładka ze sztucznej skóry
ze złoconymi literami: na przedzie
tytuł, na grzbiecie tytuł i emblemat
Panorámy, z tyłu cena (129 forintów).
Na stronie tytułowej wieże Pragi, na
wewnętrznym skrzydełku obwoluty
notatka o książce. Dla nas, podróżujących z Miszkolca, użyteczne mogą
być również części Szlovákia [Słowacja] oraz Morvaország [Morawy].
Natomiast niewiele skorzystamy ze
112-stronicowego wstępu o przyrodzie i historii kraju, a najmniej z rozdziałów omawiających życie kulturalne i zwyczaje oraz wiadomości
praktycznych. Na początku rozdziału
pod tytułem Pivo, knédli, brindza,
borovička (némi konyhaművészeti
eszmefuttatás) [Piwo, knedle, bryndza, jałowcówka (pewna spekulacja
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Richárd Darázs

Brama Marii Teresy
kulinarna)] znajdujemy, rzecz jasna, stereotypowe, ale dowcipne
i pogodne wzmianki na temat
zależności między sposobem życia
a charakterem narodowym: Jest taki
rysunek Josefa Lady, światowej sławy ilustratora powieści o Szwejku,
pod tytułem Hanacki raj. Dobrze odżywieni morawscy Hanakowie [jedna z grup etnicznych na Morawach,
przyp. red.] leżą na brzuchu na zielonej łące, wokół nich kucharzą podobnie zaokrąglone aniołki, kręcą ciasto
na kluski, gotują maślane knedle,
smażą mięso, obracają w tłuszczu
gęś, nalewają piwo, na rajskim poziomie szczęśliwego istnienia, w poetyce placka śliwkowego. Mieszające
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kluski, rozlewające piwo, podrzucające kacze udka pyzate aniołki; nie
tylko Węgier lubi sobie dobrze pojeść,
ale także Czech lub Morawianin.
Co najwyżej różnią się ich przepisy
na życie lub pragnienia kulinarne.
Jedną z cech charakterystycznych
czeskiej kuchni jest to, że nie przyprawia się za bardzo potraw […]3.
Po omówieniu i ocenie charakterystycznych posiłków i trunków pojawia się fragment poświęcony kawie,
będącej przedmiotem prawdziwego
konfliktu gastronomicznego pomiędzy kulturami, między my i oni: Tyl3

Viktor Szombathy, Csehszlovákia, Panoráma Kiadó, 1976, s. 112.

ko z czarną kawą zawsze będziemy
mieć problem. Wyjątkowo rzadko
trafimy na takie miejsce, gdzie moglibyśmy dostać prawdziwą podwójną peszteńską. Zamiast tego podają
czarną kawę zagotowaną do piany
i wydęcia, to jest kawę po turecku.
Ilościowo dużo, pod względem mocy –
mało. Gryźć można. Znajdziemy takie cukiernie, kawiarnie, gdzie mają
kawę z ekspresu na sposób węgierski,
ale lepiej będzie, jeśli sami pokażemy, jak należy ją przyrządzać. Naszą
czarną oni traktują jak truciznę4.
Warto wspomnieć o dwu innych źródłach konfliktu opisanych
4

Ibid., s. 115.

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

Richárd Darázs

Mauzoleum Żołnierzy Jugosłowiańskich, poległych w I wojnie światowej
w wiadomościach praktycznych: o granicach państw i różnicach językowych.
W pierwszym wypadku nawet nie same
granice, ile raczej niektóre przepisy celne wzbudzały pewne emocje: Mieliśmy
na uwadze, że niedawno Czechosłowacja zaostrzyła przepisy dotyczące ilości
i jakości artykułów przemysłowych
wwożonych do kraju. Lista zakazanych produktów jest długa i nie zamieścimy jej z powodu braku miejsca, ale
dotyczy przede wszystkim artykułów
z lnu, tkaniny, sztucznej skóry. Można
wwieźć 1 aparat fotograficzny, 1 kamerę (na wąski film), 1 radio przenośne,
1 magnetofon, 1 adapter, 1 przenośną
maszynę do pisania, 1 lornetkę […],
należy to jednak zanotować w pasz-
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porcie5. Radia przenośnego i magnetofonu nie zabieraliśmy ze sobą, ale
przynajmniej kojarzyliśmy te nazwy.
Nie tak, jak dzisiejsze nasto- i dwudziestolatki: dla nich, słuchających
muzyki z odtwarzaczy CD i MP3, nawet wieże Hi-Fi z trochę nowszego
okresu są mglistymi obiektami. Za to
gramofon – dzięki swemu odrodzeniu –
na pewno jest pojęciem całkiem dobrze
znanym. Za prawdziwą perełkę można
uznać przenośną maszynę do pisania –
takie urządzenie najprawdopodobniej
możemy zobaczyć tylko w muzeum.
Niepotrzebne i mało eleganckie byłoby punktowanie podobieństw (głównie
5

Ibid., s. 798.

o charakterze technicznym) i różnic (wynikających z rewolucji w narzędziach komunikacji i informacji)
między tym urządzeniem i przewożonym przez nas laptopem. Mimo to na
dźwięk wyrażenia maszyna do pisania
rysuje się przed nami zachwycający
pod wieloma względami obraz z bohaterskiego okresu: maszyny dającej
duszę strumieniowi tekstów ludzkości
z końca XIX, a zwłaszcza XX wieku,
będącej prawdziwym skarbem dla pisarzy i artystów „inaczej myślących”.
Czasami ukrywanym, bo mogła być
świadectwem przestępstwa, w zależności od tego, w jakim stopniu dany kraj
próbował ograniczać dostęp do informacji w społeczeństwie. Patrząc dzisiaj
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Richárd Darázs

Baszta Michalska

Relief upamiętniający spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1479 roku,
znajdujący się na budynku, w którym obecnie mieści się rozgłośnia radiowa

na ograniczenia związane z wwozem
urządzeń do obcego kraju, obowiązujące w 1975 roku, odnosimy wrażenie,
jakby to nie było 37 lat temu, ale ponad
100. Ponieważ wkraczamy nie tylko
w inne stulecie, inne tysiąclecie, ale
pod wieloma względami w nową erę
i paradygmat. I to bez przenośnej maszyny do pisania – w drodze z Miszkolca do Ołomuńca, w kwietniu 2012 roku.
Przez diabelską rusałkę stworzone, to znowu Hódmezővásárhely!6 –
figlarnemu humorowi autora zawdzięczamy nową niespodziankę.
W rozdziale Egy kis nyelvlecke [Krótka lekcja języka] proponuje on, aby-

śmy spróbowali nakłonić naszych
czeskich znajomych, by to wymówili,
wszak jest to tak beznadziejna próba,
jak gdybyśmy my, Węgrzy, nieznający
czeskiego, próbowali wymówić 3344
po czesku. Nie udało się nam tego powiedzieć poprawnie, więc musieliśmy
się pogodzić z faktem, że tak naprawdę nie znamy czeskiej wymowy…

6

10

Ibid., s. 813.

Na bruku Ołomuńca

Po przyjeździe trochę pobłądziliśmy,
właśnie z powodu trudności językowych: jakaś czterdziestoletnia pani
narysowała nam drogę, ale – jak się
później okazało – tylko jej fragment,
bo nie potrafiliśmy się w tej sprawie
dogadać…

Nasz autor pisze o 85-tysięcznym
wtedy Ołomuńcu i na niemal jednej stronie w lekkim stylu streszcza
jego historię: od ludów celtyckich
aż do Słowian; wspomina o utworzonym w 1063 roku biskupstwie,
a później o benedyktynach i jezuitach,
o najeźdźcach i podpisujących pokój,
a potem o koronowanych władcach
(Wacławie III, Jerzym z Podiebradów,
Macieju Korwinie, Fryderyku IV, Ferdynandzie V i Franciszku Józefie),
o najeźdźcach austriackich, szwedzkich, pruskich, a potem o Marii Teresie
przekształcającej miasto w „garnizon”, o twierdzy, uniwersytecie i konkurowaniu Ołomuńca z Brnem oraz
uwięzieniu hrabiego męczennika

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

Richárd Darázs

Fontanna Ariona
Lajosa Batthyányego. Na koniec
opowiada o czasach mu współczesnych: o mieście rozkwitającym po
II wojnie światowej, centrum gospodarczym i kulturalnym, gdzie
świętej pamięci József Berda, poeta,
jedynie tonem najwyższego uduchowienia mógł wyśpiewać o przedmiocie swoich pragnień, o ołomuńskim
kwarglu7. Olomouc lub Olmütz, była
stolica Moraw, garnizon monarchii,
a po 1945 roku uprzemysławiające
się siódme miasto Czech – przewodnik daje wiele możliwości odczytań
dawnego Ołomuńca. Skłonił nas także, byśmy oprócz odczytania warstw

tego palimpsestu spróbowali poznać
dzisiejsze oblicze miasta.
[…] najlepiej, aby zmotoryzowany
przyjezdny zaparkował w centrum
miasta, w tym przypadku na placu
Pokoju, przed ratuszem8. Różnice
w zwyczajach i mentalności między
czasami autora a współczesnymi widać jak na dłoni. Dzisiaj nie możemy,
a nawet nie chcielibyśmy parkować
przed ratuszem, a i nie włóczymy się
po placach Pokoju i Armii Czerwonej.
Budynek ratusza, wybudowany
w stylu gotyckim, a potem wzbogacany o elementy renesansowe, barokowe i neogotyckie, pod wieloma

względami budzi podziw: wieża, loggie, portal, bogate herby, no i zegar
astronomiczny – muszę znaleźć odpowiedni przymiotnik – czarodziejski. Wygrywana melodia, ozdobne
godziny, ruszające się figury, piejący blaszany kogut… Niezwykłe
wrażenie robi kawalkada stylistyczna i tematyczna: wśród występujących figur pojawia się współczesny
bohater, robotnik, według przewodnika znalazł się tu w wyniku dążenia
do odbudowy zegara i jego naprawy:
Po szkodach wojennych z roku 1945
artysta Karel Svolinsky odnowił go
w nowoczesnym stylu9. Zegar ten,

7

8

9

Ibid., s. 519.
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Ibid., s. 519.

Ibid., s. 520.
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pokazujący również lata, jako miernik czasu teoretycznie mógłby pozostać w użyciu do 9999 roku (4 miejsca na cyfry), co Szombathy uznał za
oznakę nie zawsze optymistycznego
myślenia. Pstryka tani aparat cyfrowy turysty; ratusz, zegar, budynki
Górnego Rynku trafiają na soczewki.
Nasz przewodnik prowadzi przez
poddany renowacji pałac Salma,
pałac Edelmanna, a potem do pierwotnie gotyckiego ratusza z frontem
w stylu empire, w którym od ponad
400 lat jest apteka. Następny jest interesujący pod wieloma względami
budynek: według znaków wciąż działa w nim rozgłośnia radiowa, a trzy
godła: czeskie, polskie i węgierskie
wskazują na królewskie spotkanie
w 1479 roku. A potem reszta: teatr, sala koncertowa, pałac Petrasza
i pałac Liechtensteina. Oczywiście
wiele innych budynków uznaliśmy
za godne sfotografowania, zgadzając się z autorem, że prawie każdy
obiekt na głównym placu jest wart
uwagi. Zostały nam jeszcze monumentalna barokowa kolumna Trójcy
Przenajświętszej oraz fontanny Herkules i Cezar. Po nich kościół Świętego Maurycego przy pobliskiej ulicy
Opletalovej z wieżą zamkową. Nie
udało nam się dowiedzieć, czy barokowe organy z 2311 piszczałkami
są jeszcze używane na uroczystych
koncertach, jak to było w czasach powstawania naszego przewodnika.
Idąc w kierunku wschodnim,
przechodząc przez ulice Pekařską
i Denisovą, dochodzimy do placu
Republiki. Od kościoła Panny Marii
Śnieżnej, zbudowanego przez jezuitów, rozpoczyna się dzielnica sakralna: były dom kanoniczny i kolegium
jezuickie oraz dawny klasztor Klarysek (dziś Muzeum Regionalne) po
przeciwnej stronie. Podążając ulicą
1 Mája, dochodzimy do najbardziej
historycznej części miasta.
Najważniejszy zabytek: plac Wacława z katedrą pod jego wezwaniem,
która z romańskiej bazyliki stała
się budynkiem gotyckim, a później
neogotyckim. Przy ołtarzu głównym
z marmuru kararyjskiego, bogatych
rzeźbach z drewna i mozaikach nie
niknie jednak grobowiec: tablice
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z czerwonego marmuru oznaczają
miejsce pochówku dwóch Przemyślidów – książąt Wacława i Brzetysława.
Do skarbca nie dotarliśmy, więc nie
udaje nam się zdobyć największego
szmaragdu Czechosłowacji, który
zdobi jeden z pierścieni arcykapłańskich.
Z sąsiednim budynkiem też wiąże
się kilka historycznych faktów: tutaj,
w pałacu służącym kiedyś jako kaplica
katedralna, zabito podstępnie Wacława III., ostatniego potomka Przemysła10. Tablica pamiątkowa informuje,
że w tym budynku w 1767 roku mieszkał Mozart. Nie znaleźliśmy za to miejsca o nazwie park Pioniera.
Jako następna pojawia się ulica
Wurmova z domem rodzinnym założyciela muzeum, Wurma, z budynkiem ozdobionym freskiem przedstawiającym Cyryla i Metodego,
z podcieniami i Pałacem Arcybiskupim. Budynki barokowe z bogatymi
portalami, ozdobnymi frontami11.
Pałac Arcybiskupi służył jako miejsce noclegu i pobytu dla arcybiskupów, ministrów, a nawet władców –
w 1848 roku mieszkał tu Franciszek Józef i tu został cesarzem Austrii. Trafiamy na dalsze pałace,
imponujące budowle: Archiwum
Państwowe, byłą siedzibę rady arcybiskupa na placu Friča i trochę wystający z rzędu budynek zbrojowni,
renesansowo-barokowe byłe domy
kanoniczne na ulicy Křižkovskyégo,
budynki Uniwersytetu Palackýego –
wcześniej pałac i dom prepozyta. Nadal pilnie pracują aparaty cyfrowe,
choć w jednym trzeba wymienić baterię, a w drugim zapełniła się karta – i w jakiś sposób zniknęło parę
ładnych zdjęć z tej części śródmieścia.
Z powrotem na plac Republiki. Stąd
nasza droga prowadzi przez ulicę
Uniwersytecką, w kierunku placu
Uniwersyteckiego: widzimy rząd barokowych budynków, w byłej kościelnej dzielnicy szkolnej teraz odbywa
się kształcenie uniwersyteckie. Nasz
autor robi tutaj mały zakręt – w rzeczywistości my również – ale w interesie zachowania ciągłości tematycz10
11

Ibid., s. 522.
Ibid., s. 522.

nej omówimy to później. Wchodzimy
na ulicę Purkrabską, a potem na Rynek Žerotína. Na uwagę zasługują
także byłe seminarium arcybiskupie,
kościół Świętego Michała i kaplica Świętego Aleksego, a także były
klasztor dominikański.
Co jeszcze pozostało? Dolny Rynek,
brama Marii Teresy, park Smetany.
Na próżno szukalibyśmy placu Armii Czerwonej, a na nim centralnego
dworca autobusowego. Plac znajdujemy oczywiście przechrzczony
lub z powrotem ochrzczony: Dolny
Rynek pasowałby na rynek główny;
ruch samochodowy być może znów
jest ograniczony (trudno to ustalić,
ponieważ plac jest rozkopany). O Dolnym Rynku w książce znajdujemy
zaledwie kilka linijek: obok fontann
Neptuna i Jowisza nasz autor wyróżnia pałac Hauenschilda z mnóstwa
starych domów kupieckich.
Wskazówki naszego autora wiodą nas ulicą Lafayettovą do parku
Smetany, a po drodze musimy się
natknąć na bramę Marii Teresy12 –
chociaż Szombathy tylko wspomina o niej w części napisanej małą
czcionką: Dzisiaj jeszcze możemy obejrzeć pozostałości murów,
baszt, bramy i wielkich umocnień
zbudowanych po części w czasach
gotyckich, po części barokowych
i w czasach panowania Marii Teresy13. Autor przewodnika, jak dotąd dokładny i zorientowany, w tym
punkcie sprawia wrażenie zmęczonego: ostatnią część wycieczki ścieśnił w niedbałych określeniach. My
też jesteśmy zmęczeni, nasz album
ze spaceru po parku Smetany będzie wybrakowany: nie poszukaliśmy palmiarni, hali wystawowej, hal
sportowych, Galerii Sztuk Pięknych
i również mimochodem wspomnianej ulicy 8 Květná z barokową fontanną Merkurego (w drodze powrotnej zrobiliśmy sobie przerwę przy
kościele z czerwonej cegły i przy
12

13

Na stronie tourism.olomouc.eu pojawia się wzmianka o bramie, na
niemieckojęzycznej pocztówce jest
napis: Olmütz. Maria Theresientor
und Josef v. Engelstraße.
V. Szombathy, op. cit., s. 523.
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pasażu). Ku naszemu zaskoczeniu
trafiliśmy na pomnik Armii Czerwonej i nie omieszkaliśmy go sfotografować.
Już wcześniej udało się nam zrobić
mały spacer po południowej części
parku Bezruča: schodząc po znajdujących się na końcu ulicy Uniwersyteckiej schodach nad brzeg Morawy.
Plaży za rzeką i hali sportowej Sokol
już nie zwiedzaliśmy. Obejrzeliśmy
za to Mauzoleum Żołnierzy Jugosłowiańskich w północnej części parku,
i wcale nas nie zaskoczyło, że jest tak
zapuszczone.
Na tym przewodnik kończy zwiedzanie Ołomuńca. Kolejny rozdział
omawia już różne wycieczki w okolice miasta.
Nawet dla turysty maksymalisty
to za dużo. W czasie jednodniowego
wymuszonego spaceru nie sposób
dokonać tego, do czego skłania nas
książka. Nie da się przejść i sfotografować wszystkiego: baterie kilkakrotnie się wyczerpały, karty pamięci
wielokrotnie się zapełniły, zmęczeni
coraz mniej przykładaliśmy starań,
by wybrać jak najlepsze kadry. Najważniejsze w tym pościgu było nie
tyle robienie dobrze skomponowanych zdjęć, ile raczej zaliczenie największej liczby atrakcji.
O przedmieściach Ołomuńca,
o otaczających starówkę nowoczesnych dzielnicach i osiedlach nie dowiedzieliśmy się niczego, choć wszak
i one kształtują obraz miasta. Patrzyliśmy na Ołomuniec jak na wystawę
sklepu z niesłychanie wymyślnymi towarami, w którym dekorator
ma jeszcze wiele do zrobienia. Choć
przebywaliśmy w mieście na początku sezonu turystycznego, rzadko
spotykaliśmy turystów – przy odpo-

wiednim marketingu i infrastrukturze turystycznej Ołomuniec mógłby
się stać atrakcyjnym celem podróży
przez cały rok.

Podsumowanie
Plan zwiedzania Ołomuńca udało
się nam zrealizować, nawet jeśli nie
dotarliśmy do każdego zaznaczonego w przewodniku miejsca. Miasto
najwyraźniej bardzo się zmieniło,
ale pod wieloma względami jest takie, jak w latach 70. ubiegłego wieku. Zmieniły się tu i ówdzie nazwy
ulic i placów, zniknęły wyrażenia
pochodzące z niezbyt chlubnego
okresu sowieckiego, choć pomnik
Armii Czerwonej pozostał jako memento. Przekształciła się komunikacja, z całą pewnością zmodyfikowała się mapa noclegowa, zmieniły
się też nazwy restauracji i karczm.
Zmienili się oczywiście mieszkańcy
Ołomuńca, choć o żyjących tu wtedy ludziach niczego się nie dowiemy
z naszego przewodnika.
Spacerując po ulicach i placach,
odwiedzając miejsca rozrywki i sklepy, rozmawiając z naszymi gospodarzami, mieszając się w dzienny
ruch i nocne życie miasta, ujrzeliśmy żywszy obraz Ołomuńca niż ten,
który mieliśmy po obejrzeniu Ołomuńca złożonego z kamieni.
Dla nas Ołomuniec jest z jednej
strony miastem kamieni brukowych,
miastem ozdobnych fontann, schodów i przejść, a z drugiej – miastem
epizodów, wielkich okresów historycznych, wielkich ludzi: Mozarta,
Mátyása Hunyadiego (Macieja Korwina), Lafayette’a, Franciszka Józefa.
Ołomuniec to gotycko-renesansowo-barokowe stare miasto, XVIII- i XIX-wieczne pałace, ale również nowo-

czesne dzielnice, osiedla i ogrody.
Miasto z plakatami i graffiti, zadymionymi knajpami, zatłoczonymi
klubami, koncertami, punkami, kibicami piłki nożnej, rowerzystami,
babciami z wnukami na spacerach,
uczniami, z tysiącami studentów…
Nieuchronnie pojawiło się pytanie:
wrócilibyśmy? Oczywiście, z wielką
radością!

summary

Created by diabolic water
nymph painted!
Attempt of knowledge
of Olomouc
Is it possible to understand a city that
you have known before just as not meaningful row of letters? Can it be done
by newcomer? Can a city open to someone from outside, to stranger? How
to read and interpret available information about it? Is it even possible? May
wandering around it allow to discover
a new level of meaning, reveal an unknown face of the city?
Looking for answers to these questions, the journalists from Miskolc
(Hungary) decided to visit Olomouc
using the book guide from Panoráma
series published 37 years ago (sic!). Following the footsteps of the author of the
guide, they tried to discover not only
the top attractions of the city but also
places and objects which had lost their
good fame during the history (for example the Red Army monument). Wandering through the streets and squares,
shops and taverns is the way to explore
the city of Olomouc, not only as an architectural and urban creation but, first
off all, as people who live, work, learn
and relax here.
Translated by Sylwia Mikuła

Richárd Darázs (ur. w Miszkolcu) – ukończył filologię i literaturę węgierską, a następnie wydział antropologii
kultury na Uniwersytecie w Miszkolcu. W ostatnich latach zajmował się głównie działalnością naukową i pedagogiczną, pracował jako muzeolog oraz organizator imprez kulturalnych. Pełniąc funkcję prezesa Észak-Keleti
Átjáró Egyesület (Stowarzyszenia Pasaż Północno-Wschodni), brał udział w wielu przedsięwzięciach z zakresu
ochrony dziedzictwa kulturowego, wolontariatu młodzieżowego oraz antropologii miasta. Jest redaktorem,
autorem lub współautorem wielu pozycji wydawniczych Stowarzyszenia, między innymi wydanego w 2011
roku albumu o historii Miszkolca pod tytułem A Célváros. Egyszer volt, hol nem volt... Acélváros? Hétköznapok
Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiből [Miasto Docelowe. Było raz sobie… Miasto Stalowe? Dni powszednie Miszkolca w dekadach poprzedzających zmianę ustroju].
Tłumaczyła z węgierskiego Anna Butrym
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Fotograficzna gra z modernizmem
Lila Kalinowska

Pierwszy plan
Na przesyconej światłem fotografii kobieta z dziećmi ubiera choinkę. Kobieta, lat około 30, ciemne
włosy i ciemna oprawa oczu, jasna
cera, gładko uczesane włosy. Sukienka prosta, stonowana. Dwie dziewczynki, też w sukienkach, aktywnie
uczestniczą w zabawie. Chłopiec,
dużo młodszy, zdaje się niewiele jeszcze rozumieć, opiera się delikatnie
o drzewko, próbując zachować równowagę. Cała czwórka ubrana w stylu z lat 30. Buty, uczesanie, zabawki,
a nawet choinka – niedzisiejsze. Scena piękna, fotografia bardzo dobra –
w powietrzu niemal unosi się zapach
piernika, jest ciepło, gwarno, a my
słyszymy śmiech dzieci.
Kobieta ze zdjęcia to Greta Tugendhat, córka Alfreda i Marianny
Löw-Beer. Urodzona w 1903 roku
w Brnie. Pochodzi z zamożnej rodziny żydowskiej, co jest nie bez znaczenia w opowieści o tej fotografii.
Jedna z dziewczynek to jej najstarsza córka, jeszcze z pierwszego małżeństwa, Hana. Na zdjęciu bawi się
zapewne ze swoją kuzynką, a mały
chłopiec, który im towarzyszy, to syn
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Grety – Ernst, urodzony w 1930 roku.
Kiedy będzie miał 15 lat, matka podaruje mu egzemplarz Bycia i czasu
Heideggera, który na zawsze zmieni
jego życie. Później zostanie znanym
filozofem, ale na razie cieszy się jeszcze dużą matczyną uwagą, nie na
długo zresztą, bo w 1933 roku Grecie urodzi się kolejny syn – Herbert.
A dużo później córki: w 1942 roku
Ruth i w 1946 – Maria Daniela.
Autor pierwowzoru fotografii to
Fritz Tugendhat, starszy o osiem lat
mąż Grety. Fritz, pośrednik w handlu
tekstyliami, pracownik gigantycznej
firmy teścia, z zamiłowania jest fotografem. Eksperymentuje z fotografią
kolorową, z procesem wywoływania
filmu, chemią fotograficzną i kolorem. Na zdjęciach uwiecznia przede
wszystkim rodzinę, bawiących się
w całym domu chłopców i, oczywiście, Gretę.
To właśnie ona wymyśliła ich dom.
Z wcześniejszym mężem, Hansem
Weissem, mieszkała przez osiem lat
w Berlinie. Tam, zainteresowana
sztuką nowoczesną, obserwowała powstającą i rozwijającą się szkołę Bauhaus, którą prowadził wtedy Ludwig
Mies van der Rohe. Zainspirowana
ideami modernizmu przekonała
męża do kontrowersyjnego pomysłu, by projektantem ich domu został
właśnie Mies van der Rohe. Nie było
to trudne, Fritz także nie chciał takiego domu, jaki miał w dzieciństwie,
wypełnionego pamiątkami i meblami. Oboje marzyli o domu jasnym,
wygodnym i nowoczesnym.
Działkę dostali od rodziców Grety.
Strome zbocze na obrzeżach Brna,
z przepięknym widokiem na stolicę
Moraw, było decydującym argumentem dla Miesa van der Rohe. Zain-

spirowany miejscem i entuzjazmem
małżonków zgodził się przyjąć zlecenie.
To właśnie w tym domu wykonano fotografię. Trudno nie rozpoznać
na niej fragmentów tak bardzo charakterystycznego wnętrza. Za sprawą eksperymentów fotograficznych
Fritza wspomniane zdjęcie zostało
dzisiaj przerobione na współczesny
fotomontaż. Artysta Dirk Brömmel
nałożył na wykonany przez Fritza
obraz bawiącej się rodziny współczesne zdjęcia odrestaurowanych
wnętrz, w których fotografia Fritza
została wykonana. Stawał w dokładnie tych samych miejscach, co Fritz,
używał takiego samego obiektywu,
a kolorowe zdjęcia skrupulatnie naniósł za pomocą komputera na oryginały.
Wrażenie nie byłoby tak ogromne,
gdyby rodzina została umieszczona
we wnętrzach tradycyjnej mieszczańskiej kamienicy z tamtego czasu. We wnętrzach ze zdobionymi
ścianami, sztukateriami, z obrazami,
parkietami. Fritza to nie interesowało. Na fotografii, chociaż ledwie zarysowane, znajdują się fragmenty jednego z najbardziej rozpoznawalnych
domów w Europie – willi Tugendhatów w Brnie.

Drugi plan
Na drugim planie przesyconej światłem fotografii puste wnętrze. Kamienna ściana, po prawej stronie
opadająca przez całą wysokość pomieszczenia kurtyna, a w rogu, widoczny tylko we fragmencie, stół.
Wszystkie elementy bez dekoracji.
Wszystkie mówią o domu więcej niż
przedstawiona na pierwszym planie rodzina. Warto opisać je po kolei,

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY

Dirk Brömmel

Dirk Brömmel, fotomontaż
aby dopełnić historię, którą opowiada fotografia.
Zasłona. Nie zasłania okna – okna
są odsłonięte. Mies van der Rohe zaprojektował willę, wcielając w życie
niemal wszystkie zasady modernistów. Ale główna idea, jaką się kierował, to otwarta przestrzeń domu. Dlatego budynek ten właściwie nie ma
ścian, a cała konstrukcja opiera się
na metalowych filarach. Konstrukcję
domu młodym małżonkom ufundo-
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wał, tak samo jak działkę, teść. Koszt
był ogromny, budynek był zupełnie
nowatorski, trudno było znaleźć firmę, która by się podjęła realizacji
tego zadania. Ale dzięki tej konstrukcji na każdej kondygnacji można
było zrobić całkowicie przeszklone
elewacje. Ogromne szyby o szerokości pięciu metrów, a wysokie na trzy
łączą się ze sobą bez żadnych podziałów. Co więcej, umieszczone w piwnicy specjalne windy-dźwigi pozwalają

na pełne wsunięcie frontowej elewacji pod ziemię (w letnie dni dom można było prawie całkowicie otworzyć),
zostawały słupy i dach. Taras łączył
się z przestrzenią domu. A przed zalewaniem go światłem chroniły rozsuwane, w pełni zautomatyzowane
markizy. Po co zatem zasłona, bohaterka naszej fotografii?
Otóż system zasłon-kurtyn, ciągnących się od sufitu do samej
ziemi, to zbiór parawanów, który
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Zabytkowe fotografie wnętrz willi

pozwalał członkom rodziny, w razie potrzeby, oddzielić się od siebie.
W domu, w części dziennej, w zasadzie nie było ścian działowych, co
więcej – nie było też nośnych, gdyż
spoczywał on na słupach. Mieszkańcy w razie potrzeby rozwijali kurtyny, tworząc bardziej kameralne
przestrzenie. Idea wolnego planu –
domu, który można sobie dzielić
i łączyć, w zależności od kaprysu
czy potrzeby – to jeden z głównych
postulatów modernizmu. Całkowicie otwarta przestrzeń byłaby jednak kłopotliwa dla rodziny Tugendhatów w części sypialnej. Oprócz
rodziców i dzieci mieszkali tam
także guwernantka córki oraz małżeństwo kucharki i kierowcy w wydzielonym mieszkaniu. Dlatego –
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aby zapewnić im komfort – górna
kondygnacja oddzielona jest ściankami, a przestrzeń otwierają lub łączą wysokie do samego sufitu drzwi.
Kamienna ściana. Szczególnie traktowana przez projektanta. Wysoka na trzy
metry, gruba na dziesięć centymetrów.
Mies van der Rohe osobiście wybierał
odpowiedni blok w kamieniołomie –
miał zresztą ogromne doświadczenie;
jako dziecko praktykował w kamieniarskim zakładzie ojca. Tutaj chodziło
mu o wyjątkowy ornament, który miał
się utworzyć po złączeniu czterech kamiennych bloków. Osobiście pilnował
na budowie, aby zostały one ułożone we
właściwej kolejności – ich późniejsza
zamiana byłaby kłopotliwa, bo każdy
z nich ważył ponad tonę. Ścianę wyko-

nano z onyksu – kamienia podobnego
do marmuru, ale o szczególnych właściwościach – przepuszczającego światłem. Dlatego kamienna ściana jest tak
ważna; widzimy to nawet na zdjęciu:
popołudniowe słońce wpadające do
wnętrza rozświetlało kamień i wypełniało je złotymi barwami. Moderniści
konsekwentnie nie stosowali ornamentu. W buncie przeciw secesji odcinali
się od dekorowania i zdobienia. W willi
Tugendhatów nie ma ozdobników. Ożywienie wprowadzają jedynie naturalne
materiały – takie jak wspomniany kamień czy afrykańskie i azjatyckie forniry, którymi obklejono drzwi i regały na
książki. Głównym bohaterem wnętrza
willi nie miały być jednak jego elementy, ale oszałamiający widok na Brno.
Nie ma dla niego żadnej konkurencji.
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www.tugendhat.eu

Biurko. Czarny masywny kształt po
lewej stronie zdjęcia to fragment biurka. Wszystkie meble w willi, jak i detale (przekrój słupów, klamki) zostały
specjalnie zaprojektowane przez architekta i jego asystentkę Lilly Reich.
To rzadkość nawet dzisiaj – mało kto
może sobie pozwolić na produkcję
własnej linii krzeseł. Najbardziej znane, krzesło Barcelona, produkowane
jest do dzisiaj. Moderniści odkrywali
metal w meblarstwie. Dotychczas
powszechnie stosowany, ale tylko do
produkcji łóżek szpitalnych – jako
element łatwy do wyczyszczenia
i trwały. W willi Tugendhatów metal –
zestawiany z naturalnymi materiałami – jest tworzywem dominującym.
Na fotografii widzimy fragment
chromoniklowanej nogi biurka, kon-
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trastującej z jego fornirowanym blatem. Noga okrągłego stołu w jadalni –
też z błyszczącego metalu, o takim
samym przekroju jak słupy-kolumny stanowiące konstrukcję domu.
Stół zresztą, ulokowany w drewnianej półokrągłej wnęce, genialny
w swoim zamierzeniu. Składa się
z półokrągłych modułów dostawianych do okrągłego niewielkiego
stołu. Dzięki temu rodzina mogła
używać go kameralnie na co dzień
i rozbudowywać w razie potrzeby
tak, że mogło przy nim usiąść dwadzieścia osób.

Tło
Podłoga pokryta linoleum w kolorze beżowym. Linoleum, które dzisiaj leży na podłodze w willi Tugen-

dhatów, zostało wykonane w tej
samej niemieckiej fabryce (Deutsche
Linoleum-Werke) i według tej samej
receptury, co to kupione przez pierwotnych właścicieli. Specjalnie na
potrzeby rekonstrukcji wnętrz willi
uruchomiono produkcję tego linoleum, choć to tylko kilkaset metrów
kwadratowych – wyłożono nim podłogi domu z wyjątkiem pomieszczeń
technicznych i łazienek. Staranny
remont willi ukończono w marcu
2012 roku. Wtedy też odtworzono
ogromne szyby, bo oryginalne, jak
większość wyposażenia, nie przetrwały wojny. Rodzina Tugendhatów
opuściła Brno w 1938 roku, uciekając przed nazistami.
Dom został przejęty przez Niemców i użytkowany jako mieszkanie.
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Greta Tugendhat

Fritz Tugendhat

Część dzienna willi. Na pierwszym planie
krzesła Barcelona. W tle ściana z onyksu

Wtedy też zmodernizowano świetny
system ogrzewania i klimatyzacji.
Po wkroczeniu do Brna Armii Czerwonej żołnierze sowieccy urządzili
w willi stajnię. To właśnie wtedy całkowicie zniszczono linoleum, meble
oklejone cennymi fornirami spalono,
szyby stłuczono, a dom, zalewany
wodą, mocno ucierpiał. Onyksowa
ściana przetrwała tylko dlatego, że
wcześniejszy lokator domu, Walter
Messerschmidt, kazał ją otynkować,
zasłaniając i chroniąc tym samym
bezcenny kamień. Po wojnie, po prowizorycznym remoncie, w domu mieściła się szkoła baletowa Ivo Váňy Psoty, centrum psychoterapii, a później
sanatorium. To także w tym domu
odbyły się negocjacje i został podpisany pakt o rozpadzie Czechosłowacji.
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A w 2001 roku został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Sama Greta, bohaterka naszej fotografii, odwiedziła Brno przed śmiercią,
w 1967 roku. Wrócić już nie chciała, ale
dom był dla niej ważny; podarowała go
miastu Brno pod warunkiem jego rekonstrukcji. Dzisiaj możemy zwiedzać
willę Tugendhatów. Stojąca pomiędzy
współczesnymi domami zaskakuje
swoją nowoczesnością. Od strony ulicy sprawia wrażenie nowoczesnego
minimalistycznego pawilonu. Obok
punktu informacyjnego, umieszczonego w mieszkaniu służby – drzwi do
garażu. Można je uchylić – i trudno nie
być zaskoczonym. Zamiast współczesnego mercedesa stoi tam samochód
z 1920 roku. Takie samo wrażenie robią przywołane fotograficzne kolaże:

Szkoła baletowa we wnętrzach willi

Szklana elewacja willi

stare czarno-białe zdjęcia Fritza Tugendhata artysta zestawił z barwnymi,
zrobionymi w tym samym miejscu. Na
pozór – zabawna grafika. Stara, przesycona światłem fotografia, a na niej
kobieta z dziećmi ubiera choinkę.

summary

Photographic play with
modernism
On the filled with light photograph is
a woman with children decorating the
Christmas tree.
All four of them dressed in the style
of the 30’s. Shoes, hairstyle, toys and
even the Christmas tree are outmoded. The scene is beautiful and photography very good – we can almost
feel the smell of gingerbread in the
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air, warm atmosphere and hear their
laughter.
The woman in the picture is Greta
Tugendhat, the daughter of Alfred and
Marianne Löw-Beer. The author of the
photo is Fritz Tugendhat, eight years
older husband of Greta. It was she who
created idea of their house. The land
they had got from Greta’s parents –
the steep slope on the outskirts of
Brno with stunning view of the Moravian capital was a decisive argument
for Ludwig Mies van der Rohe. He accepted the job inspired by the place
and the enthusiasm of the spouses.
The picture would not be so impressive if the family was inside a traditional middle-class house of that
time. In the photograph, although
barely visible, there are fragments of

KWARTALNIK q 1 (24) 2012

Dirk Brömmel

www.tugendhat.eu

Dirk Brömmel, fotomontaż

one of the most recognizable houses
in Europe – villa Tugendhat in Brno.
In the background you can notice the
curtain – spread out from ceiling to
floor – which is kind of partition wall
system, symbolically dividing the
vast space of the house. Mies van der
Rohe put in the practice almost all the
ideas of the modernists – including
the concept of the free plan. All the
furniture in the villa, as well as details, were specially designed by the architect and his assistant Lilly Reich.
Their best known chair „Barcelona” is
produced till today.
The floor in the Villa Tugendhat is
covered by beige linoleum. This one
which is today on the floor was made in
the same German factory and the same
technology as the original.

Today you can finally visit Tugendhat
house. Villa, which stands between the
modern houses, surprises with its modernity. From the street side it gives the
impression of a modern minimalist pavilion. Next to the information point located in the previous service apartment
is door to the garage. you can open it
to get inside and it’s hard to be not surprised. Instead of the modern S-Class
Mercedes car stands there the car from
1920. Also impressive are photographic
collages – old black and white photographs of artist Fritz Tugendhat juxtaposed
with color ones, all taken in the same
place. Outwardly – funny graphics. The
old, filled with light photograph and on
it the woman with children decorating
the Christmas tree...
Translated by Sylwia Mikuła
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Piwo, woda, wino

Andrzej Juszczyk

Chciałbym zaproponować krótki
spacer po Ołomuńcu. Jednak nie
będzie to spacer po miejscowych zabytkach i turystycznych ciekawostkach, ale raczej po znakach i symbolach, którymi to miasto mówi do
przybysza. Proponuję, by przypatrzeć się temu pięknemu miastu
przez pryzmat trzech tytułowych
płynów.

Piwo nasze codzienne
Centrum Ołomuńca pełne jest gospód i lokali, w których króluje piwo.
Piwo jest tu obecne wprost, w całej swej prozaicznej prostocie. Pije
się go dużo i często, rzadko jednak
ulegając jego zgubnym skutkom, bo
piwo to dość lekkie i niezbyt mocne. Piją je wszyscy, bez wyraźnych
ograniczeń wiekowych, a gospoda
jest dla wielu Czechów miejscem
chyba nawet ważniejszym niż dom.
Jeśli chcą się z kimś spotkać, to raczej nie zaproszą go do siebie, ale
umówią się w pobliskiej gospodzie,
gdzie w gwarze i papierosowym dymie spędzą dobrych kilka godzin
nad kuflami holby, zubra czy litove-
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la. Choć właściwie nawet nikt nie zamawia tu piwa według nazw czy marek handlowych – po prostu prosi się
dziesiątkę, jedenastkę lub dwunastkę, nazywane tak od zawartości słodu w napoju.
Piwo jest tu czymś powszednim,
związanym z najzwyklejszą codziennością. Jego oczywistość przejawia
się nawet w nazwie – piwo (po czesku
pivo) to jest to, co się pije. Co ciekawe, we wszystkich językach słowiańskich i w wielu innych wywodzących
się z korzenia praindoeuropejskiego,
nazwa tego napoju pochodzi od czasownika pić, to znaczy, że to właśnie
piwo, a nie woda, z czynnością picia
kojarzyło się w sposób naturalny.
Było ono najbardziej rozpowszechnionym napojem, spożywanym do
posiłków. W Czechach ta kultura
piwa nigdy nie uległa zachwianiu
(jak to miało miejsce w Polsce), a zatem napój ten nie jest tu niczym nadzwyczajnym – oznacza po prostu codzienne życie, zwłaszcza społeczne,
wspólnotowe.
Przy piwie Czesi jakoś dziwnie
też miękną – trudno doświadczyć
w gospodzie agresji czy chamstwa.
Znalazłem się w pewnej knajpie
w Ołomuńcu, której nazwa, wystrój,
ciężka i głośna muzyka w tle, wreszcie wygląd klienteli wyraźnie sugerowały, że jest to przybytek lokalnych motocyklistów. Zdawałoby się,
że to towarzystwo raczej twarde i pozbawione sentymentów. Aż tu nagle
w knajpie zaczął się improwizowany
koncert, muzyka na gitarę i skrzypce, dość nieprzystępna, a już na pewno kontrastująca z klimatem wnętrza. Spojrzałem po gościach: same
uśmiechy, ogólny entuzjazm, u niektórych łezka w oku. Dało się tam

odczuć jakieś niezwykłe poczucie
wspólnoty i wzajemnej akceptacji.
Życie w gospodzie to życie w przestrzeni publicznej, we wspólnocie,
która nie narzuca nieżyciowych
norm, która wprawia w pogodny nastrój. W gospodzie trudno coś knuć
przeciw innym, trudno zapiekać się
we własnej mizantropii. Gospoda
nie sprzyja aroganckiemu indywidualizmowi, ale służy budowaniu społecznej więzi. I tacy właśnie są Czesi
w Ołomuńcu…

Woda poświęcona
W ścisłym centrum Ołomuńca znaleźć można zaskakującą jak na tę
część Europy ilość fontann. Ich liczba może nie dorównuje miastom
włoskim, ale na południu to klimat
wymuszał tego typu wodne instalacje, tutaj zaś pełnią one właściwie
tylko funkcję ozdobno-symboliczną.
Fontanna to ujarzmione przez człowieka źródło wody, która jest ukryta,
trzeba ją dopiero wydobyć, wyprowadzić na światło dzienne. Dopiero
wtedy będzie gasić pragnienie, cieszyć oko, chłodzić w upalny dzień.
W odróżnieniu od studni jej funkcja
nie ogranicza się tylko do zaopatrywania w wodę. Fontanna zwykle łączy się z jakimś pomnikiem, wizerunkiem, symbolem, a więc także
coś oznacza.
Ołomunieckie fontanny (powstały
między 1683 a 1727 rokiem) to jedne z najpiękniejszych barokowych
budowli tego typu. Każda z nich poświęcona została postaci z tradycji
antycznej: Jupiterowi, Merkuremu,
Neptunowi, Herkulesowi, Trytonom
oraz Juliuszowi Cezarowi. Obok nich,
już w XXI wieku, zbudowano dwie
inne: jedną dedykowaną mitycznemu
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Janusz Polaczek

Fontanna Cezara
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Arionowi oraz drugą, nazywaną Źródłem Żywej Wody Świętego Jana
Sarkandra.
W Ołomuńcu aż do XIX wieku nie
budowano wodociągów, bo ziemia
obfituje tam w liczne żyły wodne,
a zatem mieszkańcy tego miasta korzystali z wielu studni. Ale znaczy to,
że fontanny nie miały być urządzeniami praktycznymi. Oczywiste wydaje się, że taki zespół fontann miał
służyć upiększeniu miasta, powinien
być więc związany z jego największym rozkwitem.
Ale w Ołomuńcu fontanny zaczęto
budować właściwie w czasie bardzo
trudnym: w 1642 roku miasto zostało
zajęte przez Szwedów po kilkudniowym oblężeniu. Ośmioletnia szwedzka okupacja i przekształcenie miasta w twierdzę przyniosły opłakane
skutki: liczba mieszkańców Ołomuńca spadła z 30 tysięcy w 1640 roku
do niespełna 2 tysięcy w 1650 roku.
Z 700 domów zburzono aż 570. Miasto popadło w kompletną ruinę, tak,
że nawet pojawiły się pomysły, by go
już nie odbudowywać. Właściwie prawie przestało istnieć, a funkcję stolicy Moraw przejęło wtedy Brno. Dopiero po kilku latach do Ołomuńca
przybyli inwestorzy, chcący podnieść
miasto z upadku: były to instytucje
kościelne oraz prywatni właściciele.
A po 30 latach zbudowano tu pierwszą fontannę.
Ponowne ożywienie miasta w dużej mierze wiązało się z działalnością
Kościoła, ale przedstawione na fontannach postacie pochodzą z mitologii rzymskiej. Neptun – najstarszy
z tej grupy (fontanna powstała w 1683
roku) – jest dość oczywistym gospodarzem swego miejsca, w końcu to bóg
morza. Jakkolwiek Morawy nigdy
dostępu do morza nie miały, jednak
takie symboliczne ujarzmienie żywiołu wody (w końcu opodal płynie
Morawa) wydaje się uzasadnione. Ale
co obok niego robią pozostali rzymscy
bogowie i jeden heros? Zwłaszcza że
stanęli oni na wielkim i małym rynku
Ołomuńca dobrych kilka lat przed kolumną Trójcy Przenajświętszej, dziś
górującą nad całym miastem.
Jeszcze bardziej do myślenia
daje fontanna poświęcona Juliu-
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szowi Cezarowi – legendarnemu
założycielowi miasta. Podobno na
niedalekim wzgórzu (dziś Świętego Michała) stacjonował on wraz ze
swym legionem. Przedstawia go stojący pośrodku fontanny pomnik, na
którym dwie leżące pod kopytami
jego konia postacie mają symbolizować rzeki Dunaj i Morawę. Każda
z nich trzyma ponadto tarczę z herbami – odpowiednio – Dolnej Austrii oraz Moraw. Ciekawe dlaczego
mieszkańcy Ołomuńca postanowili
uwiecznić na swym rynku rzymskiego wodza, który właśnie podbija ich kraj. Jeszcze ciekawsze jest
połączenie postaci Cezara z wodą –
trudno przecież o nim mówić jako
o tym, który w jakiś sposób ujarzmił
wody dwóch wielkich rzek.
Woda wypływająca z wnętrza ziemi jest czymś prawdziwym, niezwykłym, świętym. Symbolizować może
życie, ale także coś głęboko ukrytego, co dąży do ujawnienia się. Tutaj
bijące w sercu miasta źródła obmywają rzymskich bogów i herosów.
Czyż nie jest to wyraz ukrytej tęsknoty za utraconą wielkością? Przywołanie wzniosłych postaci z tradycji
największego europejskiego imperium i umieszczenie ich w źródle żywej wody chyba może być tak interpretowane.
Po prawie 300 latach w Ołomuńcu
zbudowano dwie kolejne fontanny:
Ariona i Świętego Jana Sarkandra.
Ta pierwsza nawiązuje tematycznie
znów do mitologii rzymskiej, jednak
druga jest poświęcona Janowi Sarkandrowi, który w Ołomuńcu zakończył swoje życie. W miejscu, gdzie
teraz bije fontanna, znajdowało się
kiedyś więzienie, w którym święty
Jan był przetrzymywany i torturowany przez protestantów. Legenda
głosi, że kiedy umęczony torturami
prosił o wodę, ale jej nie dostał, ze
skały tuż obok jego głowy wytrysnęło źródło. Fontanna w tym miejscu
powstała dopiero 12 lat po kanonizacji Sarkandra. Jego postać jest
bardzo kontrowersyjna w Czechach
(protestanci uważają go za symbol
nawracania Czechów na katolicyzm,
katolicy za ofiarę protestantów),
a jego kanonizacja wywołała burzę.

Na pozór to zatem trochę ryzykowne stawiać mu pomnik-fontannę.
Być może jednak postać symbolizuje w gruncie rzeczy dawną chwałę
Ołomuńca, kiedy działy się tu rzeczy
ważne. Znamienne, że Sarkander
zginął, gdy Ołomuniec był jeszcze
stolicą Moraw.
Kiedy rozmawia się z mieszkańcami
Ołomuńca, wyraźnie daje się odczuć
ta tęsknota, melancholia za utraconą
wielkością. Ołomuńczanie są dumni
z historii swego miasta, z jego wspaniałej architektury, z jego uczelni, ale
gdzieś w tyle głowy pozostaje im świadomość utraconej potęgi. Dlatego gdy
powiedziałem im, że chciałbym zwiedzić Brno, w ich oczach zobaczyłem
lekki zawód. Dla nich Brno to miasto
uzurpator, którego rozwój był możliwy
tylko dzięki upadkowi Ołomuńca.

Wino specjalnej troski
W centrum Ołomuńca (zresztą jak
w wielu czeskich i słowackich miastach) co kilkaset metrów można
znaleźć „vinotekę”, gdzie sprzedaje
się głównie produkty morawskich
winnic. Na półkach rozmaite białe
cabernet sauvignony, rieslingi, chardonnaye i czerwone pinot noiry czy
blaufränkische, bardziej swojsko
zwane frankovką.
To może zaskoczyć tylko kogoś,
kto dawno nie odwiedzał Czech lub
Słowacji. Od jakiegoś bowiem czasu
wyraźnie widać tu ogromny wzrost
zainteresowania winem, nie tyle
jako napojem spożywanym na co
dzień, ile jako produktem. Jak mówią sami morawscy winiarze, tradycja uprawy winorośli sięga tam co
najmniej 1000 lat wstecz, a niektórzy datują jego pojawienie się na
Morawach już na III wiek, kiedy to
u podnóży Pálavy swoje obozy rozbiła X legia rzymska. W średniowieczu władcy Czech i Moraw sprowadzali z Francji szlachetne sadzonki
winorośli i zakładali winnice, tak,
że w XIX wieku ich łączny obszar
zajmował 30 tysięcy hektarów. Tradycje winiarskie poszły w zapomnienie w czasach władzy ludowej,
kiedy to stawiano na przemysłową
produkcję wina, jednak od 20 lat
zaczynają powracać. Dziś 18 tysięcy
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Lila Kalinowska

Zaimprowizowany koncert w jednej z ołomunieckich knajpek
hektarów Moraw obsadzonych jest
winoroślą, a liczbę winogradników
szacuje się na około 20 tysięcy.
Miejscowi winiarze uparcie poszerzają ofertę, zapraszają do swych
piwnic turystów, by na miejscu
przekonywać ich o jakości trunku.
Ale choć produkcja wina wymaga
tu specjalnej troski, większej niż
w krajach śródziemnomorskich, jej
efekt raczej rozczarowuje.
Nie tylko miejscowi producenci,
ale też i sami Morawianie wyraźnie czują się dumni ze swego wina,
liczba lokalnych imprez związanych
z jego promocją jest imponująca.
A jednak trudno na co dzień zobaczyć wielu ludzi sączących morawskie wino, w każdym razie na pewno przegrywa ono z piwem. Co tu
ukrywać, nie jest to wino najlepsze
na świecie, choć istnieje wiele jego
gatunków, będących efektem ciężkiej pracy hodowców. Rośnie tu 25
odmian białej i 17 czerwonej winorośli, lokalni winogradnicy prześcigają się w próbach osiągnięcia
doskonałego i oryginalnego smaku,
jednak morawskiego wina nie da się
pić zbyt często. Zwłaszcza jeśli za
połowę jego ceny można kupić wina
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hiszpańskie, francuskie czy włoskie,
nie mówiąc o południowoafrykańskich czy amerykańskich. Butelkę
frankovki można dostać jako elegancki (i wcale nie tani) prezent, ale
już lepiej nie namawiać gości do jej
wypicia.
Jest to zatem napój cenny, trud
jego uzyskania jest wręcz wzniosły, ale wino okazuje się tu raczej
fantazmatem niż kulinarną rzeczywistością. Być może to jakaś forma
powrotu do mitycznych rzymskich
korzeni, do czasów kiedy Juliusz Cezar zakładał Ołomuniec. Wino wiąże
się oczywiście z cywilizacją śródziemnomorską, jest głęboko symbolicznie nacechowane w kulturze
Zachodu, jednak czym innym jest
ono dla narodów, które uprawiają je
w sposób naturalny, a czym innym
dla Czechów, którzy muszą zadać
sobie wiele trudu, by ich ziemia urodziła ten owoc. Można powiedzieć,
że mieszkańcy Ołomuńca (ale też
szerzej: Moraw i Czech) pragną być
ludem wina, pragną udowodnić sobie, że należą raczej do winnej tradycji Świętego Cesarstwa Rzymskiego
niż do naszej jęczmiennej północnej Europy. Chcieliby doskonałym

winem zamazać pamięć o Szwejku,
którego – jako postaci – szczerze nie
cierpią. Wino to symboliczny wyraz
marzenia o doskonałych Morawach –
silnych, ważnych, śródziemnomorskich. Trzeba przyznać: marzenie
bardzo piękne…

summary

Water, beer and wine
The theme of this essay is attempt of
interpretation the social living and
the history of Olomouc. Text is focused on three important liquids which
are used by citizens every day in the
city, but they also have symbolic meaning. The beer is presented as most
common element of social life, but
drinking beer in pubs seems like kind
of ritual which estimate the friendly
community. The wine which is sold in
many wine shops is not only new local
product, but can be also understood
as a representation of myth of sublime history of Moravia. The water and
especially famous Olomouc fountains
have a similar sense as a reference to
phantasm of magnitude of the city as
a piece of Roman Empire.
Translated by Andrzej Juszczyk
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Dwa wjazdy,
czyli wypracowanie
na zadany temat
Janusz Polaček

Zadzwonił telefon. W słuchawce
usłyszałem stanowczy, aczkolwiek
miły głos dyrektora-redaktora Przemyskiej Biblioteki Publicznej / Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego:
– Panie Januszu, robimy numer
czeski, co pan napisze? – pytał.
– Hm, a to masz ci babo placek –
pomyślałem.
Choć nazwisko czeskie noszę,
anim ci ja znawca czeskiej kultury,
ani tym bardziej słowianofil czy jakaś tego typu zombia. A poza tym,
czy jest potrzeba roztrząsania spraw
peryferyjnoeuropejskich w sytuacji,
gdy chciwość wielkich zdaje się spychać naszą cywilizację ku przepaści?
Słowo się jednak rzekło i za tematem porozglądać się czas. Cóż,
ostatnio zajmowałem się problematyką malarstwa historycznego, więc –
pomyślałem – może w tej dziedzinie natknę się na coś godnego zainteresowania również ze względu
na współczesne nam implikacje.
Naturalnie pierwsza myśl, która mi
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się nasunęła, związana była z osobą
Jana Matejki – mistrza spajającego poniekąd przynajmniej związki
krwi pomiędzy naszymi narodami
w dziedzinie wyobraźni historycznej.
Można by na przykład w kontekście
Bitwy pod Grunwaldem zastanawiać
się nad istotnym problemem idei
słowiańskich w polityce czy, jeszcze
bardziej, nad ideą słowiańskiego malarstwa historycznego, o ile dobitniej
wyrażoną potem w tryptyku Epopeja
słowiańska przez Alfonsa Muchę1.
Aż tu – masz ci los!; w trakcie wertowania kart katalogu wystawy Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena2 uwagę moją przykuł
obraz, którego kompozycja i – poniekąd – temat wydały mi się dziwnie
znajome. Mam na myśli wyobrażenie wjazdu Jana Luksemburskiego
do Pragi (około 1854)3 pędzla Petra
Maixnera. Jako żywo przypomniał
mi się Wjazd Bolesława Chrobrego
do Kijowa autorstwa Piotra Michałowskiego4, którego czas powstania
1

2

3
4

Vide: M. Theinhardt, Miroslav Tyrš
i Jan Matejko – idea słowiańskiego malarstwa historycznego, [w:] Wokół Matejki. Materiały z konferencji Matejko
a malarstwo środkowoeuropejskie, zorganizowanej w stulecie śmierci artysty,
pod red. P. Krakowskiego i J. Purchli,
Kraków 1994, s. 113 i nn.
Vide: Historická malba v Čechách.
Škola Christiana Rubena, Praha
1996, s. 52.
Olej, płótno 52 x 78,3, Galeria Narodowa w Pradze, inw. O–4809.
Olej, płótno 35,5 x 48,5, niedatowany,

Piotr Michałowski,
Wjazd Bolesława Chrobrego
do Kijowa
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Polskie malarstwo nowoczesne, Warszawa–Kraków 1935

historycy sztuki określają na końcówkę lat trzydziestych XIX wieku5.
Powinowactwo kompozycyjne i tematyczne – wjazd władcy przez wi-

5

Muzeum Narodowe w Warszawie,
inw. MP 293.
A. Zeńczak, Piotr Michałowski
1800–1855. Wystawa dzieł artysty
w dwusetną rocznicę urodzin, Kraków 2000, s. 177, poz. 122.
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doczną w tle bramę z przeniesieniem
optycznego (kolorystycznie rozjaśnionego) akcentu na drugi plan,
rdzawo-błękitna kolorystyka – a nawet zbliżony format obrazu pozwalały, tak mi się zdawało, postawić kuszącą tezę, że Peter Maixner (jeden
z najzdolniejszych uczniów „ojca”
czeskiego malarstwa historycznego –
Christiana Rubena) zainspirował
się obrazem najwybitniejszego pol-

skiego malarza doby romantyzmu.
Przy głębszym zastanowieniu teza
ta okazała się jednak tyleż kusząca,
co mało prawdopodobna. Przecież
nie tylko nie wiemy nic o kontaktach
Michałowskiego ze środowiskiem
czeskich malarzy historycznych, ale
nadto powszechnie wiadome jest, że
Michałowski, z wyjątkiem ekspozycji w paryskiej galerii Léopol (1845)
i dobroczynnej wenty w Krakowie
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Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena, Praha 1996
Wikipedia

Peter Maixner, Wjazd Jana Luksemburskiego do Pragi

François Gérard, Wjazd Henryka IV do Paryża
(1849)6, swych prac nie wystawiał,
więc
prawdopodobieństwo
ściągnięcia wzoru przez Maixnera jest
minimalne. O wiele bardziej interesujące okazać się natomiast może
zestawienie obu kompozycji w kontekście, określmy to, historiozoficznym. Albowiem zarówno Michałowski, jak i Maixner przedstawili wjazd
w jakimś sensie triumfalny, tyle że
w odmiennym aspekcie. Michałowski, malując zdobycie Kijowa przez
Bolesława Chrobrego, pojmował
wjazd władcy do wschodniej metro6
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polii jako wyraz idei mocarstwowej –
chodziło przecież o wyznaczenie
granic ekspansji terytorialnej. Maixner natomiast symboliczne objęcie
władzy w Czechach przez władcę,
który musiał w tym względzie konkurować z innym pretendentem do
tronu, potraktował – przede wszystkim – jako wizję, zapowiedź początku złotego wieku Pragi w roli metropolii europejskiej. Obydwa aspekty
tematu ramowego, za jaki należy
uznać, bądź co bądź, triumfalny czy
uroczysty wjazd władcy do miasta
stolicy, miały w XIX-wiecznym europejskim malarstwie historycznym
wiele analogii. Wystarczy wspomnieć

Charles Meynier, Wjazd Napoleona
do Berlina w 1806 roku
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Wikipedia

Charles’a Meyniera Wjazd Napoleona
do Berlina w 1806 roku (biorąc pod
uwagę aspekt zwycięzcy – zdobywcy)
oraz François Gérarda Wjazd Henryka IV do Paryża (w aspekcie objęcia
władzy – początku pomyślnych dla
kraju rządów). I to właśnie owe aspekty są tak wiążące dla sposobu pojmowania historii przez Polaków i Czechów, nie tylko w dobie romantyzmu.
Otóż wybór tematu Chrobrego
u bram Kijowa implikowany był po-
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czuciem słabości narodu, aspirującego do rangi mocarzy Europy, narodu,
którego państwo zostało rozdziobane
przez sąsiadów i w związku z tym
od chwili upadku rozpamiętującego
dawną potęgę – zdobycie Kijowa było
jedną z egzemplifikacji tych mocarstwowych złudzeń w ikonografii narodowej7. Rzec można, jednym z tych
7

Początki tego tematu były wcześniejsze nawet niż Śpiewy Juliana Ursyna

motywów, które inspirowały i inspirują politykę polską jeszcze w XX,
a nawet w XXI wieku, że wspomnę
wyprawę kijowską Piłsudskiego,
Niemcewicza, ktore okazały się decydujące dla ustalenia kanonu wielkich
rycerskich wyczynów i odpowiadających im odpowiednich ilustracji.
Chrobrego uderzającego szczerbcem
o Złotą Bramę w Kijowie malował
przecież już Franciszek Smuglewicz.
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Christian Ruben, Wjazd Brzetysława I do Pragi w 1039 roku z relikwiami świętego Wojciecha
wizje
geopolityczne
Giedroycia
i Brzezińskiego, które w sposób
mniej lub bardziej nieudolny próbowali przekuwać w rzeczywistość na
skalę swych możliwości również włodarze III i IV RP.
Chrobry jaki był, każdy Polak z reguły pojęcie ma. Dla lepszego zrozumienia problemu przypomnijmy
zatem dzieje Jana Luksemburskiego. Czesi mieli co prawda niemal
współczesnego Chrobremu zdobywcę – Brzetysława, który – w podobny sposób jak król Bolesław Kijów –
zdobył i złupił Gniezno, skąd wywiózł między innymi relikwie świętego Wojciecha. Owszem, i ten epizod
czeskich dziejów inspirował malarzy
historycznych, choćby nauczyciela
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Maixnera, czyli Christiana Rubena8.
Częściej zajmowały ich wszelako
zdarzenia, takie jak wjazd Jana Luksemburskiego do Pragi, choć mogliby tego króla przedstawić na przykład pod murami Krakowa.
Jan Luksemburski urodził się
w 1296 roku jako syn cesarza Henryka VII Luksemburczyka. Dzieciństwo upłynęło mu w Paryżu na
dworze Filipa Pięknego, stąd jego
8

Vide obraz Wjazd Brzetysława I do
Pragi w 1039 roku z relikwiami świętego Wojciecha, stanowiący ważny
element skomponowanego przez
Rubena cyklu malowideł obrazującego dzieje Czechów, vide: Historická
malba, op. cit., s. 30, poz. III.

związki już jako władcy Czech z kulturą francuską i – co się z tym wiąże – niezwykle wysoki jak na Europę
Środkową poziom jego ogłady towarzyskiej. Koronę Czech zyskał jako
15-letni młodzieniec, po wymarłych
Przemyślidach, za sprawą zaaranżowanego i przemyślanego, jeśli chodzi
o konsekwencje prawno-polityczne,
ożenku z córką Wacława II – Elżbietą oraz – nade wszystko – dzięki
wpływom swojego ojca-cesarza. Faktyczne objęcie władzy nie przyszło
mu wszelako łatwo. Zbrojna wyprawa, którą prowadził w tym celu,
utknęła z początku pod Kutną Horą.
Szczęście jednak dopisało mu w inny
sposób – zmarł jego konkurent do
czeskiej korony Henryk Karyncki.
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W lutym 1311 roku, już bez przeszkód, mogła się zatem odbyć jego
koronacja na króla czeskiego. Dwa
lata później, w podobnej sytuacji,
gdy we Włoszech zmarł jego ojciec-cesarz, nie miał już tyle fartu; nie
udało mu się przekonać elektów do
poparcia swej kandydatury na cesarza. Kiedy jednak uświadomił sobie,
jak niewielkie szanse ma w walce
o tron cesarski, opowiedział się po
stronie jednego z dwóch elektów
Ludwika IV Wittelsbacha – w 1314
roku doszło bowiem do podwójnej
elekcji cesarskiej (drugim elektem
został cieszący się poparciem papieża Fryderyk Piękny Habsburg). Dla
Jana Luksemburskiego oznaczało to
wszakże dalekosiężne konsekwencje
polityczne – w zasadzie konieczność
trwania w wymierzonych w Habsburgów sojuszach. Tak, jak to się
działo w 1336 roku, w trakcie walk
o obsadę tronu w Karyntii. Co dla
Polaków ciekawe – w zorganizowanej
wówczas wyprawie jako sojusznik
Janowi Luksemburskiemu towarzyszył król Polski Kazimierz III Wielki.
Dziesięć lat później (1346) tego typu
mądrym zaangażowaniem w politykę
europejską Jan Luksemburski doprowadził do wyboru swojego syna,
Karola, na króla Niemiec.
Wspomniany sojusz Kazimierza
Wielkiego z Janem Luksemburskim
z 1336 roku nie oznaczał jednak, że
stosunki polsko-czeskie obywały
się wówczas bez zgrzytów. Ba, dochodziło nawet do konfliktów zbrojnych. Jan Luksemburski, poniekąd
w spadku po Przemyślidach, w swej
oficjalnej tytulaturze używał tytułu
króla Polski, nie chcąc przyjąć do
wiadomości, jakoby w tym względzie koronacja Władysława Łokietka
(1320) cokolwiek zmieniała, ale jednocześnie ograniczając swe pretensje do obszaru dawnego królestwa
Przemysława II, czyli Wielkopolski
i Pomorza.
Formalnie i czynnie Jan Luksemburski o swe mniemane polskie dziedzictwo po Wacławie II upomniał się
dopiero w 1327 roku. Zdając sobie
sprawę z wrodzonego uporu i determinacji Łokietka w dążeniu do
celu (nie zdołał przecież przeszko-
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dzić mu w koronacji), ziemiami, co
do których rościł pretensje (Wielkopolska i Pomorze), postanowił zawładnąć przy pomocy siły zbrojnej.
Samą wyprawę poprzedził jednak
odpowiednimi zabiegami dyplomatycznymi. Sposobności i pretekstu
Janowi Luksemburskiemu dostarczyły posunięcia polityczne Łokietka względem Brandenburgii, które
zdawały się ukierunkowane między
innymi przeciwko jego sojusznikowi Ludwikowi Wittelsbachowi.
W zaistniałej sytuacji Jan Luksemburski mógł liczyć na wsparcie cesarza – sojusz luksembursko-bawarski nabierał w tych warunkach
nowych, realnych wymiarów. Z kolei
neutralność węgierskich Andegawenów, dotąd wspierających Łokietka,
zapewnił sobie – jak przynajmniej
mniemał – na drodze rokowań mających określić warunki małżeństwa
jego córki Anny z Władysławem,
synem króla węgierskiego Karola
Roberta. Rokowania te, zakończone
w lutym 1327 roku zawarciem układu tyrnawskiego, można było przy
odrobinie wyobraźni odczytać – tak
jak pragnął – jako pozostawienie
mu wolnej ręki w Polsce (podpisany
traktat nie wymieniał przecież Władysława Łokietka jako sojusznika
Andegawenów). W samych Czechach
Jan Luksemburski wprowadził natomiast nowe daniny pozwalające na
wystawienie liczniejszej niż dotąd
armii. Czując się zabezpieczonym
w sferze dyplomatycznej, finansowej
i militarnej, wyruszył zatem na Polskę. Główny impet uderzenia Jana
Luksemburskiego skierował się jednak nie na prowincje, wobec których
wysuwał pretensje, ale ku centrum
administracyjnemu królestwa. Armia czeska bez większych problemów dotarła do bram Krakowa. Od
ostatecznej klęski i uzależnienia od
Czech uratowała Polaków interwencja dyplomatyczna węgierskich Andegawenów, jak się okazało nie do
końca przekonanych przez Jana Luksemburskiego, zwłaszcza w obliczu
rysującej się perspektywy likwidacji
państwa polskiego. A to dla Węgrów
oznaczałoby nadmierny wzrost potęgi sąsiada, i tak już pozwalającego

się postrzegać jako groźnego. Czesi
w wyniku skutecznych zabiegów węgierskich odstąpili od szturmowania
Krakowa i przez Śląsk Jan Luksemburski podążył z powrotem do swego
królestwa.
Wracając jednak do pokojowych
aspektów polityki Jana Luksemburskiego, warto zwrócić uwagę na jego
działalność – nazwijmy to – w sferze
cywilizacyjnej. Chociaż w 1310 roku
Pragę zajął mając za sobą wojsko, to
przez resztę swego panowania dbał
o jej materialny rozwój. I tak, około
1320 roku na lewym brzegu Wełtawy lokował miasto Hradczany, czego
dopełnieniem okazało się założenie
w 1348 roku na prawym brzegu Nowégo Města, dokonane już za sprawą
jego syna – Karola IV (1346–1378),
któremu skutecznie otworzył drogę
do starań o koronę cesarską, czyli ku
temu, co dla niego samego okazało
się nieosiągalne. Karol IV Luksemburski obrał zatem Pragę na siedzibę
królewską, a zostawił jako cesarską,
co było jednoznaczne ze stworzeniem
warunków dla szczególnego rozkwitu tego miasta. Praga stała się wtedy ważnym ośrodkiem politycznym
i kulturalnym Europy. Cesarz sprowadzał tu między innymi wielu wybitnych architektów włoskich, którzy przeobrazili miasto w prawdziwie
europejską metropolię – centrum
handlu, gdzie ogniskowały się ważne
szlaki z zachodu i południa Europy
oraz ze wschodu i północy. Prażanie
bogacili się nie tylko na handlu czy
wydobyciu srebra, ale w równie wielkim stopniu na produkcji rzemieślniczej. W 1348 roku Karol IV w swej
stolicy założył pierwszy w Europie
Środkowej uniwersytet – Carolinum.
Z wyprawy Chrobrego na Ruś, jeśli
nie brać za dobrą monetę zahamowania rozwoju Kijowa, podobnie jak
z innych triumfów wojennych tego
wybitnego wodza, nic dobrego dla
Polski nie wyszło. Poza może – rozpamiętywanym przez stulecia – przekonaniem o potencjale mocarstwowym
narodu. Nieodległy w czasie najazd
Brzetysława na państwo polskie udowodnił zresztą, jak nikłe i nietrwałe
były podstawy potęgi państwa Bolesława zwanego Chrobrym. No ale
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cóż, przekonań o mocarstwowości,
czy raczej snów o potędze, podobnie
jak wzorców patriotyzmu, nie takie
klęski dziejowe Polakom wyzbyć się
czy zmienić nie zdołały.
A przecież można się było czegoś
nauczyć nawet od Czechów. Tych
pogardzanych i wykpiwanych,
choćby z racji śmiesznie brzmiących nazwisk; weźmy Polaček –
brzmi śmiesznie, ale jeszcze nie
obraźliwie. Ale już taki Čapek –
u nas w ten sposób nazywa się psy
rasy kundel. Bardziej chyba razi
Polaków – dumnych potomków
Chrobrego – sposób pojmowania
patriotyzmu przez Czechów. Albowiem patriotyzm był przez nich
rozumiany w cokolwiek odmienny
sposób od naszego. W czeskiej tradycji przede wszystkim chodziło
o miłość do kraju, postrzeganego
jako własne miejsce do życia, miejsce na ziemi. W dużo mniejszym
stopniu do narodu czy państwa.
Patriotyzm rozumiany na sposób
podobny do polskiego, a więc –
w zależności od nurtu myśli politycznej – narodowy bądź państwowy, zaczął się kształtować,
i to w ograniczonym zakresie,
w drugiej połowie XIX wieku, co
miało związek z recepcją romantycznego pojęcia narodu. Lecz dopiero w okresie międzywojennym
podjęty został przez prezydenta
Edvarda Beneša trud wprowadzenia patriotyzmu państwowego.
Później – chcąc nie chcąc – owe
starania, choć w swoistej wersji,
musieli kontynuować komuniści.
Ale nawet w odniesieniu do wskazanych tu okresów nasilenia się
państwowej propagandy patriotycznej w tej nowej formie, trudno
powiedzieć, że i tamto tradycyjne
przekonanie o tym, że za patriotę
należy uważać tego, kto na koniu
z mieczem zdobywa nowe terytoria czy też składa z siebie czy
współziomków całopalną ofiarę
(najlepsze w tej roli okazywały
się dzieci, że o dziewicach-żołnierkach już nie wspomnę) na
barykadzie, ustąpiło miejsca etosowi budowniczych, czyli tych,
którzy wznosząc fabryki i two-

Edward Brzozowski, Bolesław Chrobry i Otton III u grobu świętego Wojciecha
rząc renomowane marki, uwiarygodniali hasło: my też potrafimy.
A właśnie to w początkach XX wieku usytuowało Czechy jako kraj,
a jeszcze nie odrodzone państwo,
w czołówce najwyżej rozwiniętych
regionów gospodarczych świata,
Czechom jako narodowi przysparzając prawo do szacunku. A przecież jeszcze w dobie Wiosny Ludów, równie niefortunnej jak dla
Polaków, przemierzających Europę w poszukiwaniu pracy, chociażby sąsiednie kraje niemieckie, to
właśnie Czesi mieli szczególną
(bo przymusową) sposobność dostrzec różnicę oddzielającą ich
kraj od państw rozwiniętych przemysłowo. To z poczucia wstydu,
zaściankowości i świadomości
własnego ubóstwa zrodził się pęd
ku nowoczesności, by wpierw dorównać Niemcom, a następnie ich
przegonić. Skutkiem tego okazało
się chociażby powstanie – rychło
uznanych za renomowane – fabryk, takich jak Škoda, mogących
się poszczycić nowoczesnymi,
wysokiej jakości produktami, tudzież elektryfikacja ulic Pragi już
w 1891 roku, czy też uruchomienie

dostępnych dla niemal każdego
sieci połączeń kolejowych.
Chociaż klęski dziejowe w różnej
postaci nie omijały i naszego południowego sąsiada, raczej trudno sobie
wyobrazić, że Czesi dopuściliby do sytuacji, jaka zaistniała w Warszawie za
sprawą przywódców polskiego państwa podziemnego. W Pradze wprawdzie również wybuchło powstanie,
tyle że w sytuacji pod względem wojskowym zupełnie klarownej.
Czesi ponad honor stawiali ochronę narodowego dziedzictwa, jakim
stała się złota metropolia nad Wełtawą. Datujący się od Jana Luksemburskiego rozkwit gospodarczy
i kulturalny, aczkolwiek nie zawsze
jednostajnie dynamiczny, dla Czechów stanowił wyzwanie i zobowiązanie. Niekiedy bardzo trudne –
wiemy, jak 14 marca 1939 roku Hitler
groźbą zbombardowania stolicy zmusił prezydenta Háchę do przyjęcia
swojego dyktatu, oznaczającego faktyczną inkorporację Czech i Moraw
do III Rzeszy. Polacy, poza zwykle
bardziej powściągliwą oficjalną historiografią, z tego typu postaw szydzili,
przeciwstawiając im niezłomną, to
jest bez względu na koszta, walkę.
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Politycy
II
Rzeczypospolitej
wprawdzie również mieli wielkie
dokonania na polu gospodarczym.
Albowiem, tak jak o Czechach nie
można powiedzieć, że nigdy nie
byli waleczni, tak samo o Polakach
błędem byłoby mówić, że zawsze
byli niegospodarni i nierozsądni.
Sęk w tym, że zupełnie odmienna
jest nad Wisłą i nad Wełtawą proporcja tego typu zachowań, czy inaczej – gradacja wzorców stawianych
za przykład w edukacji patriotycznej bądź szerzej – obywatelskiej.
Wzorców, których wyrazem była
przede wszystkim wielka sztuka:
literatura, malarstwo, a obecnie
również film, a nawet gry komputerowe. U nas dominują wyobrażenia wielkich triumfów i w nie
mniejszym stopniu wielkich ofiar,
nierzadko bezowocnych (to jest
owocnych w sposobie rozumienia
Jarosława Marka Rymkiewicza).
Chociaż zdarzały się przykłady stawiania pod osąd narodu wizji zachowań bardziej konstruktywnych,
i to w wymiarze europejskim – na
przykład umieszczenie w „mauzoleum pierwszych Piastów”, tak
zwanej Złotej Kaplicy katedry poznańskiej, obrazu nie popularnego wówczas Zdobycia Kijowa, ale
Spotkania Bolesława Chrobrego
i Ottona III u grobu świętego Wojciecha9, czyli zjazdu gnieźnieńskiego (notabene pomysłodawca
całego przedsięwzięcia Edward
Raczyński, pomawiany o pychę
i działanie na własną chwałę, popełnił spektakularne samobójstwo,
strzelając do siebie z… armaty10).
9

10

Chodzi o namalowany w latach
1836–1840 obraz Edwarda Brzozowskiego. Również stanowiący do
niego pendent obraz Januarego Suchodolskiego Mieszko I kruszy bałwany (1836–1837) sławił dzieło cywilizacyjne, a nie wyczyny wojenne,
vide: Z. Ostrowska-Kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich, czyli Złotej w katedrze poznańskiej, Poznań
1997, s. 113 i nn.
Zdarzyło się to 20 stycznia 1845
roku na wyspie jeziora w Zaniemyślu. Edward Raczyński wystrzelił
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U Czechów w głównej mierze przedstawiane były akty założycielskie
(w żadnym wypadku całopalne!),
ewentualnie sceny objęcia rządów
przez mądrych, przewidujących
władców, w rodzaju opisywanego
tutaj Wjazdu Jana Luksemburskiego do Pragi, i tylko na marginesie –
tu i ówdzie – znalazło się miejsce
dla wyobrażenia Triumfu Brzetysława przywożącego z wyprawy
łupy zrabowane w Gnieźnie.
Brzemię romantyzmu, bo wtedy
tak naprawdę zaczęto rozpamiętywać
i na różny sposób komentować przeszłość, okazało się dla Czechów i Polaków dosyć odmienne. Przekłada
się ono również na sferę – powiedzmy – groteski, do której to kategorii
niektórych polskich i czeskich polityków zaprowadziły (tym razem już
wspólne) kompleksy względem tej
starszej, odrobinę dłużej się integrującej (bo nieobarczonej czyśćcem komunizmu) Europy.
Podprowadzenie pióra przez prezydenta Czech w trakcie podpisywania
europejskich dokumentów to wszelako mniej niebezpieczne działanie niż
stawianie na szali (pod wpływem majaków o odgrywaniu roli mocarstwa
regionalnego) reputacji państwa
i bezpieczeństwa narodowego w trakcie poważnych, a niedotykających
nas, kryzysów międzynarodowych.
Można w tym kontekście powiedzieć,
że Václav Klaus – cokolwiek by o nim
sądzić – zachował się z tamtejszą tradycją, po gospodarsku. Bo jak mądrość ludowa głosi, dobry gospodarz
do domu przyniesie i to, czego po
imieniu w tak szacownym periodyku
nie godzi się nazwać, choć – z innej
perspektywy – słowo to doskonale
określałoby rezultaty europejskich,
politycznych szczytów.
PS Wciąż nie mogę pojąć, za jaką
formę symboliczną uznać pomnik
Szwejka na przemyskim rynku. A to
też jakiś kontekst stosunków polsko-czeskich. Nieważne przy tym, że dający się przyporządkować do kategorii randka z wyobraźnią.
wtedy do siebie z armatki wiwatowej,
vide: Eadem, op. cit., s. 182–188.

summary

Two entries
In the exhibition catalogue Historická
malba v Čechách. Škola Christiana Rubena the attention of Polish historical
art lover would be attracted by Petr Maixner painting illustrating the entry of
John of Luxembourg to Prague (painted
around 1854). It highly recalls Boleslaw
entrance to Kiev by Piotr Michalowski
(painted at the end of the thirties of the
nineteenth century). The resemblance
of composition and form, as well as the
theme, is so striking that able you to put
an idea that Peter Maixner (a student of
Christian Ruben) has been inspired by
the masterpiece of this Polish painter
of the Romantic period. After deeper
reflection, this thesis turns out to be
tempting, but unlikely. Much more interesting can be to consider these two painting compositions in the context of the
historical philosophy. Michalowski and
Maixner had both illustrated entries in
a triumphant, but also different aspect.
Choice of subject at the gates of Kiev
was implied of the weakness of the nation which was aspiring to the rank of
European emperors, of the people whose country was captured by neighbors
and therefore still recalling the former
power.
On the other hand, the idea of entering John of Luxembourg to Prague was
created to draw attention to his input to
the civilization development. Although
in 1310 Prague was taken by force of
army, during the rest of his reign in this
city he cared about its development.
For his son and successor – Charles IV,
it was good basis for creating a great
metropolis of Prague and the capital of
European imperium. And the attack of
Polish king to Russia, if not to consider
value of the growth inhibition of Kiev,
as with other triumphs of this great war
leader, had not achieved anything positive for the homeland. Besides only –
recalled for centuries – the proud of the
past power of the nation. This is an essential difference between Polish and
Czech history. And something what
Poland can learn from the Czechs who
are often treated only as not very serious neighbors.
Translated by Sylwia Mikuła
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Austerlitz – chwała bohaterom – teraz i zawsze.
Urywki nie z tego wieku

Janusz Polaczek

Janusz Polaček

Introdukcja

Zapamiętam ten wieczór: Ołomuniec,
gdzieś w centrum, apartament hotelowy. Zostałem sam. Sam w pokoju.
Multiplikatorzy wyszli. Poszli zacieśniać relacje polsko-czeskie (ze mnie
multiplikator jak z…, więc obyło się
bez straty dla relacji). Byłem pod wrażeniem, pod wrażeniem pola bitwy.
Odwiedziliśmy je jednak, a mało brakowało – mogliśmy ominąć. Trudno
po tym było zasnąć, jakoś się jednak
udało. Miałem sen. Pewnie jakieś reminiscencje radiowej audycji, może
słuchanej przez kierowcę służbowego busa. Śniło mi się, że dzwonię do
radia czy jakiejś tam telewizji; zaczynam od pozdrowienia:
– Austerlitz – wyrzekłem trochę zalękniony.
– Chwała Bohaterom – odpowiedział prowadzący (ubrany w galowy
mundur strzelców konnych Gwardii –
ponoć to obowiązkowy strój wiktorianistów).
– Teraz i zawsze – dodałem już
dużo pewniejszym głosem, a wyrzekłszy tę formułkę, wiedziałem, że
będę wysłuchany, i to w prime time,
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Mogiła Pokoju
na Wzgórzu Praceńskim
co znaczy, iż tuż przed koncertem nie
byle kogo, tylko samych Austerlickich Trojaczków1. Mogłem więc się
przedstawić:
– Urodzony w PRL, zdradzony
w południe, gdy świtała Solidarność,
nim zdołała mnie dopaść kapitalizmu marność. Innej już w życiu nie
mogłem mieć osłody, jak lipcowe paryskie obchody.
Wyjaśniłem, co miałem na myśli,
czyli 200-lecie Rewolucji Francuskiej –
w tym jednak momencie, gdy jeszcze
nie zdążyłem o sobie powiedzieć, co
1

Chodziło, rzecz jasna, o popularną
grupę hardmarszową w państwie
wiktorianistów, miesiącami okupującą listy przebojów. Nie mylić z tytułem kultowego serialu Austerlickie
czworaczki.

chciałem, sen się urwał. Szybko, jak
tamte wakacje...
Swoją drogą – wnet zaświtała taka
myśl – ów, zdawałoby się, surrealistyczny dialog mógłby przecież się
odbyć w realu. Różne religie, o kultach nie wspominając, różne przecież miały początki – bywało, że wydarzeniem prymarnym stawała się
krwawa jatka, rzeź, katastrofa, śmierć
wodza, ale zwycięska wojna też. Bo
przecież historia to ruletka. Bądź
inaczej rzecz formułując – efektem
tyleż chciejstwa, ile naiwności byłoby
myślenie mające u podstaw założenie, że historia toczy się w jednym li
tylko kierunku, zmierzając do określonego celu. Historia toczy się byle
jak. Wychodząc z takiego założenia,
a przy okazji wyjaśniając sobie powód
niniejszego wywodu – spróbujmy sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać
świat, gdyby idee Rewolucji Francuskiej, zwanej dziś Wielką, idee sankcjonowane (obecnie) przez większość
państw Zachodu jako podstawy zasad
funkcjonowania społeczeństwa, idee
postrzegane jako logiczna i nieodwracalna konsekwencja pewnej ścieżki
rozwoju cywilizacji zachodnioeuropejskiej, przepadły w mroku historii.
Można sobie też wyimaginować sytuację odwrotną – Europę urządzoną
na zasadzie ładu będącego konsekwencją pasma bezustannych zwycięstw militarnych. Wstępny dialog
potraktujmy zatem jako próbę imaginacji nowej duchowości, wynikającej z obowiązującej ideologii, opartej
na wierze w zbawczą moc triumfów.
Potraktujmy go też jako pretekst do
wyrażenia radości z faktu, że z istoty
chaotyczny proces dziejowy nie objawił się (przynajmniej wtedy) w postaci
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Janusz Polaczek

Widok ze Wzgórza Praceńskiego na pole bitwy
aż tak skrajnych społecznych form
symbolicznych.

Austerlitz – tam (naprawdę)
wszystko się zaczęło

Skoro już posiedliśmy świadomość,
że dzieje – a obecna historia Polski
tego dowodzi (do Iranu – jak na razie,
na szczęście – nie ma konieczności
się odwoływać) – nie toczą się w sposób konsekwentnie logiczny, jednostajnie do przodu, niczym pociąg dobrych linii kolejowych poruszający
się zgodnie z rozkładem – w jednym
kierunku, bez zawracania i zbędnych
postojów – spróbujmy skonstatować:
Tak naprawdę Rewolucja Francuska znalazła swe uwieńczenie – choć,
ściśle rzecz ujmując, w formie mocno
utemperowanej i, jak się potem miało
okazać, nieostatecznej – właśnie na polach Sławkowa – Austerlitz2. Mógł Ludwik XIV odsunąć hegemonię finansową Anglosasów. Mógł nie dopuścić
do ukształtowania się na modłę anglosaską giełdy papierów wartościowych.
Nie udało się. Ale mogło się też zdarzyć tak, że rewolucyjne idee wolności,
2

Obecnie oryginalna nazwa tej, położonej na Morawach, miejscowości
brzmi Slavkov u Brna.
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równości i braterstwa, nieraz fałszywie
brzmiące w ustach psychopatycznych
rewolucyjnych radykałów, ale mimo
to wielkie i ważne, zostałyby zakazane, tak jak obecnie wiele różnych ideologii. Alibobowiem – posługując się
językiem wieszczbiarstwa z zamierzchłych czasów, w tym wypadku jakoś
dziwnie samo się nasuwającym – gdyby nie stało się to, co się pod Austerlitz stało, z pewnością by się odstało,
co się we Francji parę lat wcześniej
stało, a świat, ten zachodni, przyjął za
podstawę projektów przyszłościowych
rozwiązań ustrojowych – nic, że z początku li tylko jako wyzwanie płynące
od elit intelektualnych. Przecież wciąż
trwały stare monarchie europejskie,
a ich władcy – owe z tronów patrzące szatany posępne, jak ich dosadnie
słowem odmalował Słowacki – szukali
szansy jakiejkolwiek, by ślad wszelaki po korsykańskim parweniuszu
zatrzeć. Po parweniuszu, co to nie
tylko śmiał sięgnąć po koronę Karola
Wielkiego, ale jako jego samozwańczy
spadkobierca, tytułując się cesarzem
Francuzów, a z początku nawet cesarzem Republiki Francuskiej (sic! –
i taka tytulatura funkcjonowała), co
bardziej przyswajalne hasła rewolucjonistów roznosił po Europie. Po Auster-

litz była bowiem jeszcze Jena i Auerstedt, a potem Friedland, Wagram oraz
inne triumfy. I nawet tragiczny odwrót
spod Moskwy czy ostateczna klęska
pod Waterloo nie mogły już odwrócić
w całości zmian, które utrwaliły się
w powszechnej świadomości, zwłaszcza zaś tych, które zaszły w sferze myśli o nowoczesnym państwie. Nawet
jeśli uwzględnić fakt, że po 1815 roku
dominującą formą ustrojową w Europie wciąż pozostawały monarchie (monarchią było przecież również postrewolucyjne Cesarstwo Francuskie) – to
nie sposób nie zauważyć, że nie były to
już takie same monarchie jak wtedy,
gdy rozpoczynało się wrzenie rewolucyjne we Francji. W liberalne szatki stroił się nawet samodzierżawca,
car Aleksander I, co prawda z myślą
o stworzeniu swego nowego wizerunku – nowoczesnego władcy Królestwa
Polskiego (powstałego w miejsce Księstwa Warszawskiego), i w tej roli pragnący zaskarbić sobie wdzięczność
polskich poddanych większą niźli ta,
której nad Wisłą doświadczał Napoleon. Jak bowiem inaczej odebrać nadanie Polakom z woli cara wcale liberalnej konstytucji, w jednych obszarach
w niemałym stopniu wzorowanej na
regułach znajdujących stosowanie
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René Théodore Berthon, Kapitulacja Ulm (fragment)

w jego imieniu sztuką. Tą sztuką, która
w dobie Cesarstwa nierzadko okazywała się tożsama z wytworami propagandy państwowej. Temat bitwy trzech
cesarzy3 – bo i tak zwykło się nazywać
starcie armii francuskiej z połączonymi
siłami Austrii i Rosji pod Austerlitz –
okazał się jednym z podstawowych dla
batalistyki napoleońskiej. W dziedzinie
malarstwa i grafiki raz po raz sięgali
po niego artyści różnych lotów: od tych
najwyższej rangi, a więc w rodzaju
François Gérarda, aż po twórców ludowych. By lepiej pojąć fascynację tematem – bo abstrahując od intratnych
zamówień rządowych mamy w tym wypadku do czynienia z autentyczną fascynacją – spróbujmy pokrótce przedstawić przebieg tej batalii4. Miała ona
bowiem własną, pełną nieoczekiwanych zwrotów dramaturgię. Niezgorszą
nawet od najbardziej wyrafinowanych
wytworów fantazji literackiej.

Garść faktów

Preludium ostatecznego starcia w tej
kampanii stanowił mistrzowski manewr cesarza, w wyniku którego doprowadził on do kapitulacji pod Ulm
(odpowiednio 15 i 20 października
1805 roku) austriackiej armii generała
Macka (słynnego teoretyka sztuki wojennej, napuszonego niczym współczesne nam w gronostaje strojne grona
okupujące katedry „renomowanych”
polskich uczelni), armii broniącej podejścia do Wiednia od północy. Później wydarzenia militarne toczyły się
gładko, aż nadto gładko – 13 listopada

Charles Thévenin, Kapitulacja Ulm (fragment)
w systemach prawnych krajów zwasalizowanych przez Cesarstwo Francuskie, a w niektórych aspektach nawet je wyprzedzającej (inna rzecz, gdy
chodzi o kwestię przestrzegania tej
konstytucji). Kodeks Napoleona zaś,
odziedziczony po francuskim ładzie
prawnym z okresu Cesarstwa, w którym – cokolwiek by mówić – utrwalonych zostało mimo wszystko szereg
zdobyczy Rewolucji Francuskiej, w kilku państwach funkcjonował (w niekoniecznie daleko zmodyfikowanej
postaci) jeszcze w XX wieku. Ledwie
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siedem lat hegemonii Francji w Europie kontynentalnej, jakie nastąpiły po
Austerlitz, wystarczyło, aby epopeja
napoleońska pozostawiła ślad głębszy niż tylko w postaci egzaltowanych
wspomnień żołnierzy tudzież literackich opisów morderczych kampanii.
Nie sposób rozsądzić, czy z tej ponadczasowej wagi zwycięstwa pod Austerlitz zdano sobie sprawę zaraz po
tym zdarzeniu. Natomiast z pewnością
świadomość, jak wiele ono znaczyło dla
jego kariery politycznej, miał nie tylko
sam cesarz, ale i osoby zarządzające

3

4

Formalnie jednak była to bitwa dwóch
cesarzy, albowiem osobiście prócz
Napoleona wziął w niej udział tylko
imperator Rosji Aleksander I. Określenie bitwa trzech cesarzy zostało użyte,
o ile nie ukute, przez samego Napoleona w celach propagandowych.
Najobszerniej, biorąc pod uwagę literaturę w języku polskim, bitwę omawiają: R. Bielecki, Austerlitz 1805,
Warszawa 1993; T. Rogacki, Bitwa
pod Austerlitz 2 grudnia 1805, Zabrze 2005. Jeśli chodzi o literaturę
obcojęzyczną, godna polecenia jest
zwłaszcza praca: O. Sokolov, Austerlitz. Napoléon, l’Europe et la Russie,
Saint-Germain-en-Laye 2006.
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Pierre-Claude Gautherot, Napoleon przemawiający do II Korpusu Wielkiej Armii przed atakiem na Augsburg
marszałek Murat wkroczył do Wiednia. Siedem dni potem Napoleon był
już w Brnie. Dla Francuzów, pomimo szeregu wspaniałych zwycięstw,
sytuacja stawała się cokolwiek trudna. Realną groźbą było to, że III koalicję antyfrancuską, zmontowaną po anglosasku przez przebiegły
gabinet londyński5, zdecydują się
5

Ta dobrze nam dziś znana z tak zwanych
wojen z terroryzmem anglosaska tradycja, a właściwie machina przekupywania
potencjalnych sojuszników (o ile ci sami,
za sprawą odpowiednio przekonanych
kół sprawujących władzę, wcześniej
już się nie poddali wasalizacji, „honorowo” użyczając mięsa armatniego), już
wtedy sprawnie funkcjonowała; Anglicy
za każdego wystawionego żołnierza płacili koalicjantom 12 funtów. W związku
z powyższym nawet cesarz Franciszek II
miał się wyrazić w chwili zawodu, to
jest w czasie spotkania z Napoleonem
po bitwie pod Austerlitz, że Anglicy to
handlarze mięsem armatnim, cyt. za:
R. Bielecki, op. cit., s. 162.
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Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, Napoleon odbierający klucze
od Wiednia w Schönbrunn
w końcu wesprzeć Prusy. Czas pracował na niekorzyść Napoleona.
Cesarz musiał działać błyskawicznie i zmusić do rozstrzygającego

starcia Rosjan i Austriaków, dotąd
dźwigających na sobie główny ciężar wojny z Francją. Wszelako, gdy
wreszcie na północny wschód od
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Louis-François Lejeune, Biwak Napoleona w wigilię bitwy pod Austerlitz
(fragment)

Louis-Albert-Guislain Bacler d’Albe, Napoleon wizytujący biwakujących
żołnierzy w wigilię bitwy pod Austerlitz (fragment)
stolicy Austrii, na szlaku prowadzącym
do Ołomuńca, nawiązał styczność
bojową z koncentrującymi się w okolicach Austerlitz połączonymi, ocalałymi jeszcze siłami Austrii i Rosji,
okazało się, że nastąpiło to w nie tak
do końca szczęśliwym dla Francuzów
położeniu i momencie. Dopiero co do
Napoleona, jak i jego przeciwników
dotarły wieści o zagładzie floty francuskiej pod Trafalgarem. Nie wszystkie
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siły francuskie były już skoncentrowane na miejscu, chociażby III Korpus marszałka Davouta. A naprzeciw
Francuzów stały nieopodal Austerlitz
również wojska rosyjskie, którym nie
dane było jeszcze doświadczyć poważnej klęski, między innymi korpus Kutuzowa, uważany za przedstawiający
wielką wartość bojową, ten, który nie
zdołał dotrzeć w porę z odsieczą do
Ulm i za którym pościg determinował

dotąd główne kierunki działań militarnych Napoleona.
Bacząc na cokolwiek dla Francuzów
niekorzystny stosunek sił (według
różnych źródeł od 71 500 do 75 000
żołnierzy wobec od 86 000 do 92 000
żołnierzy połączonych wojsk austriacko-rosyjskich dowodzonych przez
Kutuzowa), Napoleon postanowił zastawić swego rodzaju pułapkę. Sposobności ku temu dostarczało mu
ukształtowanie terenu: nad północnym obszarem pola bitwy, która miała się rozegrać 2 grudnia 1805 roku,
wznoszą się wzgórza: Santon (210 metrów) i nieco wyższe Žuráň (260 metrów), z obu stron wznoszące się nad
drogą Ołomuniec–Brno. W samym
środku zaś, o bardziej łagodnych zboczach, ale za to wyniesione najwyżej
i bardziej rozległe Wzgórze Praceńskie (324 metrów nad poziomem
morza, lecz ledwie kilkanaście metrów ponad otaczający je płaskowyż).
Wedle wspomnień adiutanta cesarz
w przeddzień starcia, obserwując ze
szczytu wzgórza Žuráň teren, miał
powiedzieć do marszałków: Przyjrzyjcie się uważnie temu miejscu, to pole
jutrzejszej bitwy; będziecie się o nie
potykać. Jak powiedział, tak zrobił.
Mimo że miał jeszcze sposobność zajęcia dogodnych pozycji na Wzgórzu
Praceńskim, odstąpił je nieprzyjacielowi, słusznie przewidując, że jego
zachodni skłon stanie się naturalnym
kierunkiem ataku na prawe skrzydło
Wielkiej Armii, które zaplanował rozłożyć w okolicach nieodległych wsi
Telnice (Telnitz) i Sokolnice (Sokolnitz). Sam bowiem postanowił uderzyć z zaskoczenia na wspomniane
wzgórze w momencie, gdy główne siły
sprzymierzonych będą związane atakiem na mniej liczne w tym miejscu
jego oddziały. W rezultacie przeciąć
całe ugrupowanie armii sprzymierzonych, a następnie eliminować izolowane od siebie jego części.
I rzeczywiście – zgodnie z przewidywaniami Napoleona – bitwę około
godziny siódmej rano rozpoczęło natarcie sił sprzymierzonych na prawe skrzydło Francuzów, w zamyśle
cesarza mające związać w działaniach obronnych gros sił przeciwnika. Zadanie dla broniących się było
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François Gérard, Bitwa pod Austerlitz
niezwykle trudne, a dysproporcja sił
olbrzymia – zanim przybyły tu około
godziny dziesiątej, idące forsownym
marszem od strony Wiednia, kolejne
jednostki korpusu marszałka Davouta, około 9000 Francuzów musiało
dać odpór około 27 000 atakującym.
Jednak wytrwali. Dzięki temu Napoleon mógł zaplanować silny, niespodziewany atak, wyczekując tylko
momentu, kiedy Kutuzow rzuci dalsze oddziały do boju, kierując je –
bo tak nakazywała rzeźba terenu –
przez Wzgórze Praceńskie do zasnutych mgłą dolin. Do legendy przeszło
bowiem nie tylko czerwone słońce
spod Austerlitz6, które wyłoniło się
około godziny wpół do ósmej, ale
i mgła. Można powiedzieć, że do nie6

Słońce to oświetliło Napoleonowi
Wzgórze Praceńskie i uszykowane
tam siły koalicjantów, które za chwilę
miały paść ofiarą Francuzów. Później
słowa słońce spod Austerlitz wypowiadane przed bitwą zwiastować
miały zwycięstwo. Nie zawsze się
jednak sprawdzały. Napoleon powtórzył je również przed bitwą pod Waterloo.
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dawna była to najsłynniejsza mgła
w historii. Z polskiego punktu widzenia szczegół to wyjątkowo ważny,
dający sposobność zrozumienia fenomenu polskiej wersji legendy Napoleona – mściciela Polaków. Przecież gdyby nie jego zmysł taktyczny,
mgła zwykle o tej porze roku opadająca u podnóża Wzgórza Praceńskiego mogła stanowić naturalną zasłonę
dla rosyjskich wojsk. Napoleon postanowił jednak sam się w niej skryć.
W rezultacie misternie zaplanowanych posunięć cesarza to nie Rosyjski Niedźwiedź, ale Francuski Lew
zaczaił się w mgle. Szykował się do
skoku7. Tym razem to Rosjanie zostali zaskoczeni, zaskoczeni o świcie.
Mniej więcej o godzinie dziewiątej,
wykorzystując zamieszanie w szeregach sprzymierzonych, wynikłe
z niespodziewanego wyłonienienia
się z mgły kolumn francuskich, jak
7

Skokiem Lwa historycy wojskowości
nazwali manewr zastosowany przez
Napoleona rankiem pod Austerlitz.
Polegał on na ataku z zaskoczenia
ukrytych w gęstej mgle dywizji Soulta
na kolumny rosyjskie.

i wspomniane już związanie przeważających sił sprzymierzonych
przez prawe skrzydło jego wojsk,
cesarz zaatakował pozycje rosyjskie
na samym Wzgórzu Praceńskim,
rzucając tam dwie dywizje korpusu
marszałka Soulta. Choć początkowo nawet w tym miejscu Francuzi
nie dysponowali przewagą liczebną, nadrabiali wszystko werwą. Szli
niewzruszeni, jak na defiladzie.
Czy się bali śmierci? Pewnie jak
niczego w życiu. Ale szli. Szli przy
dźwiękach wojskowej muzyki, która
wedle relacji naocznego świadka –
francuskiego piechura Coigneta –
poderwałaby nawet paralityka; dobosze walili w tarabany z taką siłą, że
aż pękała skóra na owych bębnach.
Wreszcie, po dwóch godzinach walki,
szala zwycięstwa przechyliła się wyraźnie na stronę Francuzów. Zajęcie
Wzgórza Praceńskiego zmusiło przeciwnika do pośpiesznego odwrotu,
odcinając jego kolumny wciąż walczące bez powodzenia z francuskim
prawym skrzydłem. Zgrupowanie
sprzymierzonych zostało przecięte na pół. Car Aleksander I w akcie
desperacji próbował jeszcze ratować

37

Według François Gérarda, Bitwa pod Austerlitz, drzeworyt ludowy
sytuację, zmuszając Kutuzowa do
rzucenia do kontrataku ostatnich
rezerw, doborowych oddziałów gwardyjskich: pułków Preobrażeńskiego
i Siemianowskiego, a także kawalergardów pod dowództwem wielkiego księcia Konstantego. Ci ostatni
z ogromnym impetem zaszarżowali
na Francuzów, praktycznie roznosząc
dwa pułki piechoty, lecz chcąc rozprawić się z niedobitkami, nieopatrznie
pozsiadali z rosłych wierzchowców.
Wtedy Napoleon wysłał przeciwko
Rosjanom mameluków i strzelców
konnych gwardii cesarskiej pod dowództwem swego adiutanta, generała Rappa. Ten, dając rozkaz do ataku,
krzyknął: Niech zapłaczą piękne panie z Petersburga, po czym w efekcie
świetnej i jakże potem słynnej szarży rozniósł carskich kawalergardów,
kładąc przy tym trupem ponad pół
tysiąca nieprzyjaciół, a dwustu biorąc do niewoli, między innymi księcia Repnina. W rezultacie oddziały
tworzące lewe skrzydło wojsk sprzymierzonych, i tak już izolowane od
skrzydła prawego, rozpierzchły się.
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Sprzymierzonych ogarnęła panika.
Rosjanie i Austriacy pierzchali z pola
bitwy we wszystkich możliwych kierunkach. Większość oddziałów rosyjskich, tych rozbitych w trakcie
nieskutecznych ataków na formacje
francuskie tworzące prawe skrzydło,
próbowała umknąć w stronę Wiednia
przez zamarznięte o tej porze roku
stawy. Jednak wskutek ostrzału francuskiej artylerii lód pokruszył się.
W lodowatą wodę powpadali ludzie,
tonęły armaty i jaszcze amunicyjne.
Różne są dziś szacunki na temat, ile
w tym miejscu Rosjanie stracili żołnierzy, a ile dział; mówi się, że od około 200 do blisko 2000 osób oraz od 38
do około 100 armat. Faktem jest natomiast, że ci, co tam nie utonęli, całymi
grupami poddawali się Francuzom.
Chociaż z powodu braku rezerw
cesarz nie był w stanie dopełnić
dzieła całkowitej zagłady sił sprzymierzonych normalnym w takim
wypadku pościgiem jazdy, mógł
z pełnym przekonaniem wyrzec
kolejne słowa, które przeszły do legendy: Soldats, je suis content de

vous! (Żołnierze, jestem z was zadowolony!) – tak prosto, a zarazem
uroczo brzmiał początek proklamacji zamieszczonej w 30. „Biuletynie
Wielkiej Armii”. Kończyła się zaś
nie mniej znamiennymi słowami:
Mon peuple vous reverra avec joie,
et il vous suffira de dire: J’étais à la
bataille d’Austerlitz, pour que l’on
réponde: Voilà un brave! (Ludzie
ujrzą was znowu z radością i wtedy
wystarczy powiedzieć: Walczyłem
pod Austerlitz, by usłyszeć: Oto Bohater!)8.
Napoleon miał powód do zadowolenia. Wprawdzie pod Austerlitz
straty zadane armii sprzymierzonych wynosiły najwyżej około 4000
zabitych i około 12 000 rannych,
11 453 wziętych do niewoli oraz 176
armat i 111 jaszczy amunicyjnych.
Jednakowoż to, co uszło z pogromu –
grupy żołnierzy z pomieszanych
8

Napoléon Bonaparte: Proclamations, Ordres du Jour, Bulletins de la
Grande Armée, Choix et présentation
par J. Tulard, Paris 1964, s. 65–66.
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Antoine Charles Horace Vernet zwany Carle, Bitwa pod Austerlitz
oddziałów, nierzadko pozbawione
broni i zdemoralizowane – nie przedstawiało już wartości bojowej. Napoleon odniósł zwycięstwo, tracąc nie
więcej niż 600 zabitych, około 7000
rannych i 570 wziętych do niewoli.
W opinii dawnych historyków sukces ten w dziejach wojen uplasował
go jako drugiego w historii mistrza
finezji taktycznej w działaniach wojennych, zaraz po Hannibalu, który
popisał się okrążeniem i zniszczeniem armii rzymskiej pod Kannami.
Dziś wszakże wielu badaczy skłonnych jest zgodzić się z nieco innym
poglądem, że sława zwycięstwa pod
Austerlitz była też w pewnym stopniu wynikiem perfekcyjnego działania napoleońskiej propagandy,
następnie bujnego rozkwitu legendy
cesarza.
Niemniej bezpośrednim następstwem klęski pod Austerlitz – i tu
trudno dyskutować – była przekazana osobiście 4 grudnia 1805 roku
przez cesarza austriackiego Franciszka II prośba o rozejm. Trzy tygodnie
później (26 grudnia) podpisany został
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w Preszburgu (dzisiejsza Bratysława) traktat pokojowy. W pierwszej
kolejności zakończył on formalnie
wojnę z trzecią koalicją antyfrancuską, w dalszej perspektywie skutkował rozpadem Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego.
Wprawdzie pod Austerlitz polskich oddziałów nie było, ale słynna batalia ma jednak swój polski
aspekt. Otóż Napoleon, planując
wyprawę na Rosję w 1812 roku, czyli
drugą wojnę polską (jak inaczej
nazwał to przedsięwzięcie militarne), pragnął powtórzyć, tym razem
w megaskali, manewr spod Austerlitz. Chodziło o sprowokowanie Rosjan do ataku w dokładnie
wybranym przez siebie miejscu.
Tym miejscem miała być część terytorium Księstwa Warszawskiego
położona na wschód od jego stolicy,
a przynętą pozostawiony wyraźnie
z tyłu V Korpus Polski Wielkiej Armii pod dowództwem księcia Józefa
Poniatowskiego. Tym razem plan
Napoleona się nie powiódł i to niestety on się rychło dał wciągnąć

w bezkresne przestrzenie Rosji.
Wschodzące nad lodową pustynią
blade słońce nijak się wszelako miało do tego spod Austerlitz.

Fakty, same w sobie
niczym cuda,
w najcudowniejsze twory
wyobraźni przekuje
geniusz mistrza
Tyle, jeśli chodzi o podstawowe fakty ze sfery, w której wzrastała potęga
militarna Napoleona. Czas wejrzeć
w bezkresną przestrzeń zbiorowej
wyobraźni bądź – jak to można jeszcze
inaczej nazwać – w napoleońską ikonosferę. Z perspektywy wieków Napoleon w tym obszarze okazał się mistrzem na jeszcze większą skalę niźli
na polach bitew, jego mitu nie zmogła
nawet ostateczna klęska militarna.
On sam poniekąd kreślił program
wykorzystania dzieł sztuki w edukacji państwowej, chociażby wtedy, gdy
wypowiadał następującą kwestię:
Literatura i sztuki piękne [wzlatują]
na poziom odpowiadający potrzebom wieku, który jest świadkiem
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Krąg Carle’a Verneta, Bitwa pod Austerlitz
tak wielkich wydarzeń. […] Jest
w naturze rzeczy, że wielkie czyny są
wcześniejsze od obrazów mających je
upamiętniać i od najpiękniejszych
dzieł sztuki naśladowczej. Śladami
tego, kto działa, idzie ten, kto maluje i opowiada. Najcudniejsze twory
wyobraźni zrodziły się wszędzie z cudownych wydarzeń. Po takim wstępie
mógł sam siebie retorycznie zapytać:
A czyż nie żyjemy w wieku cudów?9.
9

40

A. Palluel, Dictionnaire de l’Empereur, Paris 1969, cytowany fragment
w tłumaczeniu: M. Senkowska-Gluck,
L. Gluck, Napoleon. Maksymy, Warszawa 1983, s. 95. Na temat roli
sztuki w systemie władzy napoleońskiej, vide: Y. Cantarel-Besson,
C. Constans, B. Foucart, Napoléon –
images et histoire. Peintures du
château de Versailles (1789–1815),
Paris 2001, s. 14 i nn.; L’histoire de
Napoléon par la peinture, sous la dir.
de J. Tulard avec la collab. de A. Fierro
et J.-M. Léri, Paris 1991, s. 40 i nn.

Wszelako zdarza się, zaś historia
stanowi tego dowód, że sens wielkich
czynów należy przedłożyć przed oczy
mas, by wyobraźnia zbiorowa poniosła je naprawdę ku wieczności. W tym
też należy szukać przyczyn, że pierwsza wojna niemiecka – jak inaczej nazywano kampanię 1805 roku – stała
się częstym tematem zadawanym
artystom; między innymi w celu upamiętnienia podobnych wydarzeń,
prócz intratnych zamówień konkretnych dzieł, organizowane były
konkursy. Najbardziej widomym po
dzień dzisiejszy upamiętnieniem bitwy pod Austerlitz pozostaje kolumna Wielkiej Armii na placu Vendôme
w Paryżu, wzniesiona na mocy dekretu cesarskiego z 1 stycznia 1806
roku. Prace przy tym monemencie,
wzorowanym na rzymskiej kolumnie Trajana, trwały do 1810 roku (odsłonięcie nastąpiło 15 sierpnia 1810
roku). Nadzorował je sam Dominique
Vivant Denon, zaś modele do płaskorzeźb zaprojektował malarz i grawer

Pierre Bergeret. Według oficjalnej
wersji wysoką na 44 metry kolumnę
odlano z brązu pochodzącego z przetopienia 1200 luf armatnich zabranych z arsenału w Wiedniu (mówiono
też o armatach zdobytych pod Austerlitz). Trzon kolumny opasuje, wijąc się spiralnie, 425 połączonych ze
sobą płyt ze scenami obrazującymi
całą kampanię: od opuszczenia przez
Wielką Armię obozu w Boulogne aż
do zawarcia pokoju w Preszburgu10.
Podobnie największe etapy wojny
1805 roku zapisane zostały ku pamięci pokoleń za pomocą histoire
metallique, czyli serii pamiątkowych
medali bitych przez mennicę paryską11 i – rzecz jasna – przez malarzy.
10
11

A. Murat, La Colonne Vendôme, Paris 1970 i nn.
C. Delmas, Denon directeur de la
Monnaie des Médailles, [w:] Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon, Paris 1999, s. 276 i nn., poz.
264–265.
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Szarża mameluków pod Austerlitz, ilustracja z początku XX wieku
Wymienię tylko najsłynniejsze z płócien, które określiły obraz tej kampanii. Zacznijmy od pierwszego etapu –
kapitulacji generała Macka pod Ulm,
malowanej przez René Théodore’a
Berthona i Charlesa Thévenina (to
ostatnie płótno zamówiono jeszcze
w 1806 roku dla przyozdobienia Galerii Diany w pałacu cesarskim Tuileries12). Oba wspomniane obrazy
kapitulacji Ulm, prócz ogromnej
liczby precyzyjnie odmalowanych,
strojnie odzianych postaci, łączy
jeszcze
szczególnie
malowniczy
pejzaż, przywodzący na myśl dzieła wczesnych Flamandów. Nastrój
dziejowej burzy podkreślony został
12

Vide: Y. Cantarel-Besson, C. Constans, op. cit., s. 154. Pierwotnie zamówienie to zyskał P.A. Hennequin,
jednak płótno ukończył w 1815 roku
Thévenin. Tamże dane dotyczące następnych, opisywanych w niniejszym
tekście obrazów z kampanii 1805
roku.

KWARTALNIK q 1 (24) 2012

Jean-Louis-Ernest Meissonier, Rok 1805 – kirasjerzy francuscy przed szarżą
w obu wypadkach przez zachmurzone niebo. Przeciskające się przez
ciemne chmury promienie słońca
dodatkowo uwypuklały malownicze

efekty pejzażowego tła batalistycznej sceny. Nie mniej bogate w efekty
kolorystyczne i światłocieniowe – co
poza innymi kwestiami poświadczało
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Antoine-Jean Gros, Spotkanie Napoleona z Franciszkiem II po bitwie pod Austerlitz
studiowanie przez malarzy cesarza stylu wielkich mistrzów – były
również i inne obrazy upamiętniające niemiecką wojnę cesarza Francuzów. Od płótna z wyobrażeniem
Napoleona odbierającego klucze
od Wiednia w Schönbrunn (Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson),
po – zwłaszcza – odmalowane przez
uczestników napoleońskich kampanii obrazy Louisa-François Lejeune’a
Biwak Napoleona w wigilię bitwy
pod Austerlitz czy Louisa-Alberta-Guislaina Baclera d’Albe Napoleon
wizytujący biwakujących żołnierzy
w wigilię bitwy pod Austerlitz. Ostatni z wymienionych – wyjątkowo urokliwy jak na malarstwo batalistyczne
nokturn – godny jest również uwagi
ze względu na zawarty w nim legendotwórczy wątek treściowy. Otóż do
kanonu opowieści tworzących legendę Austerlitz przeszła i ta mówiąca
o tym, jak Napoleon, wizytując pozycje swej armii w wieczór poprzedzający bitwę, potknął się w ciemności
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Plakat filmu Abla Gance’a Austerlitz

o kłodę drewna, a żołnierze, chcąc
mu oświetlić drogę, zapalili pochodnie, co przez wrogów opatrznie zostało odebrane jako sygnał, że szykujący się do odwrotu Francuzi palą
własne obozowisko, zaś przez świtę
cesarza i jego samego – jako rodzaj
mimowolnej iluminacji zwyczajowo
urządzanej dla uświetnienia świąt
państwowych (nazajutrz przypadała
rocznica koronacji) bądź dla uczczenia wielkich zwycięstw – co z kolei
można było uznać za dobrą wróżbę.
Najbardziej jednak legendę Austerlitz zdawał się utrwalać wielki obraz
(dziś krytycy użyliby terminu masywny epicki fresk) François Gérarda,
który został namalowany z przeznaczeniem na plafon Salle des Travées
cesarskiej rezydencji Tuileries13.
13

Został tam umieszczony w 1811
roku. Później to wielkie płótno
przeniesiono do słynnej Galerie des
Batailles tworzonej przez Ludwika
Filipa w pałacu wersalskim, vide:
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W zgodzie z legendą wyobraża on
moment składania cesarzowi raportu
o zwycięstwie przez generała Rappa.
Gérard batalistą nie był. Był za to najbardziej wziętym portrecistą epoki
napoleońskiej. Stąd jego sława i zamówienie na obraz bitwy, w którym
należało oddać cześć bohaterom. Konkretnym bohaterom. W jakimś sensie
był to wielki portret zbiorowy zwycięzców i zwyciężonych. Z „pomnikowym”, konnym portretem Napoleona
na pierwszym miejscu. Co prawda nie
było to już wyobrażenie potęgi młodości niosącej światu idee wolności, jak
określała Maria Janion wcześniejsze
obrazy generała Bonaparte, ze słynnym jego portretem na Przełęczy
Świętego Bernarda (pędzla Davida)
na czele, ale idealizowane wyobrażenie wodza i władcy. Można nawet powiedzieć, że wzorcowe bądź klasyczne
dla „cesarskiej” ikonografii Napoleona. Niemniej można powiedzieć, nawet pomijając ów nowatorski aspekt
kompozycji Gérarda, że obraz okazał
się również udany w kategorii: kompozycja batalistyczna. Dlatego implikacje właśnie tej wizji znajdziemy
zarówno w produkowanych masowo
w dobie rozkwitu legendy napoleońskiej na poły ludowych drzeworytach,
jak i w powstałych półtora wieku później produkcjach filmowych – vide
Austerlitz Abla Gance’a. O licznych
przykładach naśladowania takiego
sposobu gloryfikacji wodza, dających
się zauważyć w powstających przez
cały XIX wiek na oficjalne zamówienie obrazach batalistycznych dotyczących najróżniejszych zdarzeń militarnych, już nie mówiąc. Podobnego
potencjału imaginacyjnego próżno
szukać na przykład w innym monumentalnym, również skomponowanym zgodnie ze wszelkimi zasadami
gloryfikacji wodza, obrazie bitwy pod
Austerlitz pędzla Carle’a Verneta. Nie
wspomnę przy tym alegorycznych,
G. Fonkenell, Le Palais des Tuileries,
Arles 2010, s. 144–145; T.W. Gaehtgens, Versailles. De la résidence
royale au musée historique. La Galerie des Batailles dans le Musée Historique de Louis-Philippe, Antwerpen 1984, s. 232–236.
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Antoine-François Callet, Alegoria bitwy pod Austerlitz (fragment)
malowanych przez Antoine’a-François Calleta wyobrażeń boga wojny
gromiącego nieprzyjaciół w kampanii 1805 roku, zapomnianych niemal
z chwilą upadku I Cesarstwa14.

Jednakowoż historia sposobu obrazowania bitwy pod Austerlitz to
w jakimś sensie również dzieje legendy napoleońskiej, jak i malarstwa batalistycznego XIX wieku15.

14

15

Vide: Y. Cantarel-Besson, C. Constans, op. cit., s. 157, 161.

L’histoire de Napoléon par la peinture, op. cit., s. 80–91.
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Poczynając od oficjalnych obrazów propagandowych zamawianych
w czasach I Cesarstwa (Gérard, Vernet), aż po realistyczno-rekonstruktorskie obrazki Ernesta Meissoniera16.
Nawet wątki wyimaginowane poprzez
legendę poddawane były obróbce historyczno-rekonstruktorskiej przy użyciu
realistycznego języka wypowiedzi malarskiej, a więc w taki mniej więcej sposób, jak to czynili twórcy polskich panoram, których fragmenty oparte na nie
do końca sprawdzonej tradycji uwiarygadniane były przez iście archeologiczno-antykwaryczną wierność i precyzję
szczegółu. Jednak próba przedłużenia
za pomocą obrazu ruchomego tradycji
ikonograficznej, czyli zakorzenionych
już w świadomości zbiorowej w związku
z rozwojem technik reprodukcyjnych
pewnych ujęć kompozycyjnych, nie do
końca się powiodła. O ile dyskutować
można jeszcze nad sugestywnością
opartego na wizjach malarskich obrazu Austerlitz zawartego w ekranizacji
Wojny i Pokoju w reżyserii Siergieja
Bondarczuka17, o tyle jeśli nie o kicz,
to o natrętną teatralizację ocierają się
podobne zabiegi Abla Gance’a, widoczne we francusko-włoskiej superprodukcji Austerlitz18. Zaaranżowana tam
na nowo, tym razem z udziałem odpowiednio ucharakteryzowanych aktorów
słynna – wspomniana tu wcześniej –
kompozycja Gérarda, razi tym bardziej,
że dokonał tego geniusz kina niemego,
autor powstałej w latach międzywojennych i zrazu uznanej za arcydzieło epopei kinematograficznej Napoleon19. Po
tym podobnych eksperymentów – jeśli
nie brać pod uwagę twórców gier komputerowych – nikt już raczej nie dokonywał.
Osobny problem w odniesieniu
do legendy Austerlitz to (nazwijmy ją tak) refleksja humanistycz-

na nad sensem tego typu zmagań.
Bodaj najwymowniejszym pod tym
względem, biorąc pod uwagę realizacje artystyczne, przykładem jest
Mogiła Pokoju – pomnik wzniesiony w najbardziej newralgicznym
miejscu bitwy. Idea jego budowy
zrodziła się w 1899 roku, a podjął
ją Komitet budowy dostojnego ossarium na pustym polu walki pod Austerlitz20, założony w Sokolnicach.
Dzięki dotacjom rządowym z Rosji,
Francji i Austro-Węgier, jak również
publicznym kwestom, Komitet zebrał konieczną kwotę i mógł rozpocząć przygotowania do budowy
monumentu. W 1906 roku wybrany
został projekt autorstwa Josefa Fanty (wobec odmowy ze strony słynnego architekta Otto Wagnera). Chociaż budowla była w dużym stopniu
przygotowana do otwarcia w sierpniu 1914 roku, wobec wybuchu
wielkiej wojny została ukończona
i udostępniona do użytku dopiero
w marcu 1923 roku. Koncepcja monumentu pod nazwą Mogiła Pokoju,
jak i charakterystyczne dla najlepszego – secesyjnego – okresu twórczości Fanty znamiona stylowe21
jednak się już nie zmieniły. Powstał
pomnik-mogiła, który składa się ze
sklepionej kaplicy i przykrywającej ją, wysokiej na 26 metrów, kamiennej piramidy o wydłużonym,
ściętym wierzchołku, na którym
umieszczona jest miedziana elipsoidalna forma symbolizująca ziemski glob z wetkniętym weń krzyżem staro-cerkiewno-słowiańskim.
Krawędzi monumentu strzegą personifikacje: Francji, Rosji, Austrii
i Moraw, co miało wyrażać pojmowaną w duchu ekumenicznym ideę
zbratania i wzajemnego wybaczenia
przeciwników, kiedyś naprzeciw
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Ernest Meissonier. Rétrospective, Paris 1993, s. 194–195.
Produkcja ZSRR, Mosfilm, 1969
(Oskar dla najlepszego filmu zagranicznego).
Lyre Films, Galatea Film, 1960.
Vide: Abel Gance. Napoléon. Épopée cinégraphique en Cinq époques.
Première époque: Bonaparte, préf.
J. Tulard, Paris 1991, s. I–VII.
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J. Hanák, Mogiła Pokoju i bitwa pod
Austerlitz, Brno 2003, s. 15. Z pracy
tej zaczerpnięte zostały również pozostałe informacje dotyczące Mogiły
Pokoju.
Fanta początkowo próbował przeforsować
bardziej
niepokojący
i w większym stopniu mieszczący się
w poetyce fin de siècle’u projekt pod
nazwą Mogiła Śmierci.

siebie stających do śmiertelnych
zawodów.

Bawmy się, nim kult
poległych obudzi demony

Obecnie, mimo wyraźnych już objawów wypalania się legendy napoleońskiej w zbyt już rozległym obszarze kultury masowej, zawłaszczanej
przez hollywoodzkie wytwory, czy
raczej stwory, po Austerlitz coś
wszakże pozostało. Coś, czego woń
snuje się nawet w kadzidlanych oparach naszej narodowej wyobraźni. I –
co więcej – to coś może prowokować
nawet dziś do myślenia. Jeśli, rzecz
jasna, komuś nerwów i rozumu starczy, by zastanowić się i pojąć z pozoru
nierozwiązywalne antynomie, jak na
przykład: upojenie pięknem i odrazę; wzniosłość i trywialność, czy najważniejszą z nich – śmierć w chwale
i życie w upodleniu. W różny sposób
można je pojmować i odczuwać. Kazik śpiewał o dziewczynie bez zęba
na przedzie, Kurylak (na przekór
gensekom z IPN) napisał o dziewczynie z uciętą głową, Hemingway
natomiast zauważył, że w umieraniu
w błocie nie ma nic wzniosłego. Pisał o wielkiej wojnie światowej, nie
miał pojęcia, że stanie się jeszcze coś
takiego, jak powstanie warszawskie.
Takie boje miały zresztą miejsce już
w dobie napoleońskiej. Pruska Iława
czy odwrót spod Moskwy – to już nie
to samo, co piórze i strojne szarże
pod Austerlitz. I nawet bohaterska
śmierć miała inny, mniej malowniczy wymiar, co na przykład zauważyli
cesarscy agenci, kiedy raportowali
o przygnębiającym odczuciu, jakie
wywołują wyobrażenia dziesiątek
ludzkich trupów umieszczone na
dziełach wystawionych w Paryżu
w związku z konkursem na obraz
bitwy pod Iławą. W końcu i tak górę
bierze prostacki utylitaryzm. Dziś,
po – wydawałoby się – ostatecznej
lekcji, którą dała Europejczykom
II wojna światowa, bitwy takie jak
Austerlitz stały się wdzięcznym tematem do zabaw tak zwanych rekonstruktorów historycznych. Szyją oni
sobie kopie historycznych mundurów, spotykają się w historycznych
miejscach i bawią się w wojnę. Jest
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nawet takich jak Polska, aspirujących do roli regionalnych liderów.
Pozostało więc cieszyć oczy bitwami na obrazach, tudzież pobawić się
w wojny z rekonstruktorami, z dala
od proroków. Fałszywych proroków.
A może – inaczej – prorokom oddać,
co ich, najlepiej spokojne schronienie w miejscu, gdzie nawet spotkaliby Napoleona, i to niejednego.

summary

Austerlitz

Janusz Polaczek

pięknie – historia ożywa, a nikt nie
ginie. Młodzi i starsi miłośnicy militariów z krajów i nacji dawniej
walczących ze sobą spotykają się
i nawzajem poznają. Gorzej, gdy
przedmiotem tego typu zabaw staje się martyrologia – a do takiego
absurdu ten nowy sposób przyjemnego spędzania wolnego czasu
doprowadzili niektórzy polscy rekonstruktorzy. Ponieważ w takich,
przybierających wymiar quasi-religijny działaniach nie ma już nic
pięknego ani tym bardziej mądrego.
Kto widział rekonstrukcję zorganizowaną na przemyskiej bocznicy
kolejowej – z wysoką trybuną dla
publiczności i wielkim szwankującym (dzięki Bogu) telebimem – wie,
o czym mówię. Są w Ojczyźnie tragedie i katastrofy upamiętnione
i czekające na upamiętnienie. Ale
na Boga, nie jest to temat dla widowisk plenerowych! Bo jak się zaczyna z Katyniem, to czemóż nie
odtworzyć wołyńskiej siekierezady –
bo co?, jej ofiary na to nie zasługują?, czy może metody mordu nazbyt
drastyczne? (można przecież po 23).
Źle, że za tymi, którzy inscenizują,
idą ci, co manipulują – politycy oraz
ich usłużni prorocy, chociażby ci nauczający o nowym krwawym chrzcie
Polski w 1944 roku. A najgorsze, że
jest w tym jakiś sentymentalny wabik i – poniekąd – rozwiązanie najistotniejszej ze wspomnianych antynomii romantyków.
A tu jak na złość wszystko zdaje
się mówić: czasy malowniczych batalii, takich jak Austerlitz, już się
skończyły. Bezpowrotnie. Współczesnym krwawym jatkom nikt już
piór nie przystroi. Dziś nie wystrojony niczym u Diora oficer Strzelców
Konnych Gwardii, ale wymaziany
farbami i własnymi odchodami skrytobójca ze snajperką ukazywany jest
jako wzorzec bohatera wojen. Co
więcej i co gorsza – te współczesne
bitwy i ich ofiary nie mają mocy soteriologicznej czy chociażby oczyszczającej – nie zmieniają już oblicza
świata. Dziś średniej wielkości,
umiędzynarodowiona zwykle, korporacja dysponuje siłą perswazji pewnie większą niż siły zbrojne państw,

Kolumna Wielkiej Armii na placu
Vendôme w Paryżu, według tradycji odlana z armat zdobytych pod
Austerlitz

It would be naive to assume that the
history takes place in one direction
only, heading a particular purpose. The
history goes on without any logic. For
example, the idea of French revolution,
now called the Great, considered (now)
by the most Western countries as the
basis for the rules of modern society, could disappear in the darkness of history if not one particular event. The event
which for some time has consolidated
the power of man who was created by
the Revolution – Napoleon Bonaparte.
Of course, the Revolution established
by him had already well clarified form.
However, such a heritage, sanctioned
by law and the constitution of many
countries, remains even after the fall of
the Emperor of the French. This significant event which changed the history
was the victory at Austerlitz.
Therefore, the process of building the
myth of this event is very interesting.
Starting from rich propaganda operations, through honest fascination of the
Romantics, to the aware reflection on
the meaning of such murderous struggle in the era of Art Nouveau. A visible
sign of that reflection is ‘Peace Mound’
built just before the outbreak of First
World War on the Praceński Hill – a place within the hardest fights during the
battle of Austerlitz.
Translated by Sylwia Mikuła

Reprodukcje obrazów pochodzą z:
1. A. Dayot, Napoléon. Illustrations
d’après des peintures, sculptures, gravures, objets, etc., du temps, Paris [b.d.];
2. L. Lumet, Napoléon 1er, empereur des
Français, Paris 1908;
3. Versailles, Musée de l’histoire de France, Paris 1970.
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WYSZEHRAD

O Czechach
ciąg dalszy
Katarzyna Dzierżawin

N

ajnowszy zbiór felietonów Mariusza
Szczygła Láska nebeská powstał
niejako na marginesach czeskich książek, i muszę przyznać, że są to marginesy
bardzo interesujące. Czechy to dla dziennikarza temat wciąż otwarty i atrakcyjny.
Charakter felietonów został jasno określony we wstępie – począwszy od tytułu
ta niewielkich rozmiarów książka ma nas
wprawić w dobre samopoczucie. Czyta się
ją lekko i przyjemnie. Dodatkowym atutem są fotografie Františka Dostala. Duet
Szczygieł–Dostal nie jest przypadkowy:
obaj autorzy są wnikliwymi obserwatorami
życia codziennego, łowcami przelotnych
i pięknych momentów.
W porównaniu z poprzednią książką,
Zrób sobie raj, ta nie jest tak zwarta tematycznie. Problematyka felietonów zgrupowanych w pięciu częściach jest różnorodna. Najbardziej obszerny segment tworzą
teksty napisane dla Agory do siedemnastu
książek z serii Literatura Czeska. Punktem
wyjścia jest zawsze jakaś pozycja literacka, która prowadzi do wielu nieoczekiwanych skojarzeń, kończących się zazwyczaj
na przeciętnym człowieku. Bo według
Szczygła czeska literatura kocha szczegół,
życie i zwykłego człowieka. Uszlachetnia
zwyczajne. Pozostałe części są poświęcone znaczącym postaciom czeskiej kultury,
takim jak František Dostal, Ivan Martin Jirous, siostrzenica Franza Kafki Věra Saudková czy Jára Cimrman. Każda z nich prezentowana jest w inny, ciekawy, sposób:
na przykład przez wywiad (František Dostal) lub też brak zgody na wywiad (Věra
Saudková).
Szczygieł koncentruje się zazwyczaj na
odmienności Polaków i Czechów, pokazując, że nawet za miedzą można trafić na
antypody. Jedną z takich różnic jest nasz
stosunek do Szwejka, tej – wydawałoby się –
zabawnej postaci, która poprzez śmiech
ukazywała absurdy wojny. Ten papierowy
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Mariusz Szczygieł

Láska nebeská
Agora SA, Warszawa 2012

bohater ma w Przemyślu swój pomnik, ulicę i restaurację. Jego twarz jest wizytówką
tego miasta i zdobi billboardy, podczas gdy
większość Czechów stara się pozbyć gęby,
którą im Szwejk przyprawił. Musimy pokazać światu, że już nie jesteśmy Szwejkami! –
powiedział Václav Havel w drugą rocznicę wstąpienia Czech do NATO. Szwejk to
postać, która naszych sąsiadów boli, ich
czuły punkt. Uosabia cechy charakteru,
z którymi nie chcą być utożsamiani. Szwejk –
symbol naszego narodowego charakteru – umiera, a jego szczątki zostają spalone. My wreszcie mówimy sobie, że był
to obrzydliwy typ z czerwonym nosem,
i czcimy go wielką narodową stypą. Będzie
to nasz ostatni kicz. Niektórzy Czesi specjalnie nie czytali tej popularnej książki na
znak protestu przeciw szwejkizmowi, czyli
filozofii cwaniaka, który usiłował przeżyć
za wszelką cenę i dostosować się do każdej władzy. Mają nawet słowo szwejkować,
używane w sytuacjach, w których ktoś się
głupio zachowuje. Szczygieł sugeruje, że
czeski stosunek do Szwejka jest związany
z oceną pewnych wydarzeń historycznych
i rozliczeniem z komunizmem.
Przechodząc do postaci realnej, autor
przywołuje zmarłego niedawno w wieku

101 lat reżysera Otakara Vávrę, który tworzył przez niemal cały XX wiek i umiał się
przystosować do każdego reżimu, nazywając to prawdziwym bohaterstwem. Vávra
tak doskonale odnalazł się w XXI wieku,
że wywiadów udzielał tylko za pieniądze.
Szczygieł nie poprzestaje jedynie na kulturze wysokiej. Charakteryzuje Czechów
także poprzez literaturę klozetową. Wysoki z niskim, filozoficzny z trywialnym, ale
zawsze dowcipny – taki jest styl czeskich
napisów. Przedstawia nawet swoje siedem
najlepszych napisów pochodzących z toalet różnych miast.
Bohaterowie jego felietonów są zróżnicowani: od Bohumila Hrabala, Oty Pavla
przez celebrytów po bufetowego z Borówkowej Góry. Nie brakuje oczywiście ciekawych informacji o Największym Czechu –
Václavie Havlu, a także jego pogrzebie.
Szczygieł nie ignoruje swoich czytelników. Felietony są reakcją na ich prośby, komentarze czy, jak to nazywa autor, donosy. A jest ich całkiem sporo. To
czytelnicy podsuwają mu nowe pomysły
i spostrzeżenia: na przykład historię baru
samoobsługowego w górach, w którym nie
ma sprzedawcy, a każdy produkt ma cenę
i sprzedaje się sam. Dziennikarz skontaktował się z właścicielem baru i przeprowadził z nim wywiad (O donosach z raju).
Co ciekawe, piszą do niego nie tylko Polacy, ale także Czesi. W swoich felietonach
Szczygieł przywołuje te listy, komentuje
je, są więc one swoistym dialogiem autora z czytelnikami. Wydaje się, że on sam
cieszy się wśród Czechów dużą popularnością. Czeski tygodnik „Reflex”, który
zamieścił pierwszy wielki wywiad z Věrą
Saudkovą, 84-letnią siostrzenicą Franza
Kafki, zaczął go od tego, że ma tę rozmowę, podczas gdy Szczygłowi nie udało się
z Saudkovą porozmawiać. Wydaje mi się,
że jest to fantastyczny komplement dla
dziennikarza. O jego popularności za naszą południową granicą świadczy też to, że
ma być przetłumaczony na język słowacki.
Láska nebeská to seria ciekawych i zabawnych felietonów, pokazujących kulturę czeską w przystępnej formie. Jej bohaterowie potrafią zwykły dzień przeżyć jak
bajkę. Po tej lekturze nie można ich nie
lubić.
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Nic śmiesznego
Monika Maziarz

J

an Balabán to nazwisko, które do roku
2011 niewiele mówiło polskim czytelnikom. Nic dziwnego: Wakacje oraz Możliwe, że odchodzimy to pierwsze polskie
wydanie utworów tego czeskiego pisarza.
Ale za to jakich! Dość powiedzieć, że drugi
ze zbiorów w ubiegłym roku został okrzyknięty Książką Dziesięciolecia przez jury
najważniejszej czeskiej nagrody literackiej
Magnesia Litera.
Sam autor zresztą jest postacią nieprzeciętną. To taki nieczeski pisarz czeski, jak
określił go Mariusz Szczygieł, bo nie hołduje pohodzie, czyli optymistycznej wizji
świata, ale stawia na realizm. Urodził się
w 1961 roku w Šumperku na Morawach
w rodzinie ewangelickiej. Studiował filologię czeską i angielską na Uniwersytecie
w Ołomuńcu, a później pracował jako tłumacz (przełożył na czeski między innymi
książki Howarda P. Lovecrafta). Od dziecka mieszkał w Ostrawie, gdzie zmarł nagle
w 2010 roku, w wieku 49 lat, z powodu
kardiomiopatii – przerośniętego, zbyt dużego serca. Był skromnym człowiekiem,
stroniącym od pochwał i zaszczytów, z dystansem podchodzącym do licznych nagród. Nie lubił całego tego okołoliterackiego
zgiełku; interesował go sam tekst jako taki,
praca nad nim. Nie znosił pyszałkowatości
ani pozerstwa. Nie godził się na szufladkowanie. Miał za sobą doświadczenia alkoholizmu i rozwodu, co znalazło odbicie w jego
twórczości. Co ciekawe, choć żył w zlaicyzowanym kraju, był głęboko wierzący, czemu także dawał wyraz w swojej prozie.
Na pierwszy zbiór Wakacje składa się
szesnaście miniaturowych opowiadań, których tłem jest Ostrawa – miasto blokowisk
i kopalń, oddychające ciężko smogiem,
gdzie rytm życia wyznaczają kolejne szychty. Bohaterowie to nie rozbawione, zadowolone z życia istoty, jakich niemało w czeskiej
literaturze, ale ludzie rozczarowani i rozgoryczeni, samotni i lękliwi, którym w życiu
zwyczajnie nie wyszło. Choć, nie powiem,
zapowiadało się całkiem nieźle. Taki Ivan
Satinsky, biolog z tytułem doktora, robił
niegdyś zawrotną karierę naukową. Można
powiedzieć, że był ojcem projektu dziecka
z próbówki. Możliwe, że Bóg, w którego nie
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Jan Balabán

Wakacje,
Możliwe, że odchodzimy
Przekład z czeskiego Julia Różewicz,
Wydawnictwo Afera, Wrocław 2011

wierzył, go za to pokarał, bo skończył jako
pomocnik murarza, w przerwach topiący
smutki w tanim winie. Jeszcze gorszym
przypadkiem jest bezrobotny Szczepan
Żuraw, który tylko włóczy się po knajpach
i upija na umór. No ale czy mógł wyjść na
ludzi, skoro prześladował go pech, zanim
się jeszcze urodził?… Kiedyś, gdy leżał
pijany na mrozie, pomógł mu jego dawny
szkolny kolega, Paweł Niedostał, ale teraz
już nikt go nawet nie podnosi. I tak znowu
upadnie. Paweł Niedostał też ma problemy,
choć zgoła inne: jego małżeństwo zawisło
na włosku. W młodości studiował z Ivanem
Satinskim. Dwaj przyjaciele z boiska – czy
raczej ze studiów w Ołomuńcu – klęli wtedy
na komunistów, mieli jakieś ideały i marzyli
o lepszych czasach. I co, i co? I nic, i nic –
jak śpiewał Andrzej Sikorowski.
Myliłby się jednak ten, kto by twierdził, że
dla bohaterów Balabána nie ma już żadnej
nadziei. Ona jest, choć nie tak oczywista,
o czym przekonuje nas także zbiór Możliwe,
że odchodzimy, będący esencją pisarstwa
czeskiego autora. Mamy w nim do czynienia z bogatszym tematycznie repertuarem
historii. Ale to, co je łączy z obrazkami z poprzedniego tomu, to przede wszystkim sytuacje nie do pozazdroszczenia, kryzysowe,
pełne napięć i nieporozumień, ale także te
zwyczajne, banalne, które jednak uświada-

miają bohaterom ich położenie, prowokują
do autorefleksji. U Balabána nie potrzeba
przełomowych ani granicznych momentów,
aby z oczu spadło bielmo. Wystarczy górska wędrówka i rozmowa o napotkanych
ptakach, by uzmysłowić sobie, że tak naprawdę nie zna się własnej żony. Choć zdarza się i tak, że przed drzwiami mieszkania
staje nagle nigdy wcześniej niewidziana
siostra – i wówczas wszystko się zmienia,
nawet obraz własnej matki.
Celebracja chwili i wytchnienia od codzienności, tak znamienna dla czeskiej
prozy, tutaj przybiera niewesołe oblicze.
Do knajpy idzie się, i owszem, napić się
piwa, tyle że samotnie, by pogrążyć się
w chmurnych myślach. Spokój i cisza pod
piórem Balabána nie mają posmaku błogości, ale bolą i budzą demony.
Skoro już o piórze mowa, doprawdy
można rozkoszować się precyzyjnym,
zwięzłym i sugestywnym stylem autora. Po
prostu pięknym. W tej prozie nawet smutek jest piękny.
Balabán opowiada o tym, że można żyć
pod jednym dachem, a jednak osobno,
o emocjach kotłujących się w zmęczonych
głowach i czterech ścianach, poczuciu
pustki i bezsensu, które próbuje się zagłuszyć pracą i alkoholem. Trzeba przyznać –
tematy to dość przygnębiające, ale jakże
prawdziwe, choć może mało czeskie. Kiedy
brakuje Boga, zaśmianie lęków jest bardzo
przydatne. Tylko że to nie pozwala zbliżyć
się do tego, co w nas przykre – powie pisarz w jednym z wywiadów. Na szczęście
Balabán nie próbuje nas omamić i pozwala
przejrzeć się w lustrze swoich bohaterów. To
prawda, są oni, jacy są, ale mimo wszystko my w nich wierzymy. Chcielibyśmy, by
Żuraw stanął na nogi, a Ivan spotkał wreszcie tę jedyną. Może to naiwne tak wierzyć,
że odbiją się od dna i ich los się odmieni,
ale przecież jeszcze nie złożyli broni, więc
może, jakimś cudem?...
W końcu sam autor nie przekreśla swoich bohaterów, pokazując ich jako normalnych ludzi, którzy przegrali, ale jeszcze
się nie rozbili, pisząc o tym, co właściwie
przydarza się niejednemu. Nie stara się
upiększyć świata na siłę, zagadać jego
niedoskonałości humorem i idzie pod prąd
czytelniczym przyzwyczajeniom co do czeskiej literatury. Jakby mówił: tu się nie ma
z czego śmiać, panowie! A że jest przy tym
niezwykle wrażliwy? Cóż, miał przecież
ogromne serce…
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Nie planowała
rewolucji
Lila Kalinowska

D

anuta Wałęsa zapewnia, że kobiety
nie są w Polsce dyskryminowane: My
same stwarzamy takie pozory, nakręcamy
się. A po chwili dodaje: Rozmawiam z paniami, które są w Sejmie. I mówią, że nie
mają siły przebicia. Nie lubię polityki, ale
jak słyszę to wszystko, to czuję taki przymus, że powinnam iść do Sejmu i krzyczeć. Bo panowie nie słyszą głosu kobiet.
Danuta Wałęsa wielokrotnie publicznie
zapewniała, że nie jest feministką. Jednak przeciętny czytelnik, skonfrontowany
z taką deklaracją, może poczuć się trochę
oszukany. Bo choć autorka deklaruje zdecydowanie konserwatywny światopogląd,
publikacja Marzeń i tajemnic stała się
jednym z ważniejszych wydarzeń feministycznych ostatnich lat. Z książki wyłania
się obraz kobiety nowoczesnej i wyemancypowanej, śmiałej w swoich poglądach
i działaniach.
Wspomnienia są ułożone chronologicznie i podzielone na dwanaście rozdziałów.
Obejmują kolejne etapy życia autorki:
dzieciństwo na wsi, pierwsze lata samodzielnej pracy w Gdańsku, założenie rodziny, lata 70., stan wojenny, przyznanie
Nagrody Nobla jej mężowi oraz jego prezydenturę i późniejszą działalność autorki.
Dopełnieniem wspomnień są wywiady
z jej dziećmi, Bogdanem i Magdą, oraz
opowieści przyjaciół, a także ciekawa galeria zdjęć.
Autorka układa swoje życie w rytmie narodzin kolejnych dzieci (a ma ich ośmioro)
i kolejnych przeprowadzek; każda zmiana
miejsca zamieszkania, o czym wielokrotnie wspomina, była punktem zwrotnym
w jej życiu. Z opowieści o trudnej codzienności i domowych problemach wyłania się
niezwykły obraz, dopełniający naszą wiedzę o wydarzeniach historycznych tamtego czasu. Strajki w stoczni, podziemna
działalność, kolejne aresztowania męża,
rewizje i przesłuchania, jego internowa-
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Danuta Wałęsa

Marzenia i tajemnice
Opracował Piotr Adamowicz,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

nie – znacząco wpływały na codzienne
życie rodziny Wałęsów. Co zaskakujące,
wydarzenia te nie są jednak w centrum
zainteresowania autorki; pokazuje je ona
przez pryzmat życia rodzinnego i domu,
który starała się stworzyć.
Kobieta ta zostawała właściwie
sama, próbując zapewnić kolejnym
dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju i możliwie duże poczucie bezpieczeństwa.
Sama
opowieść
–
oderwana od kontekstu historycznego –
jest opowieścią bohaterki broniącej bezpieczeństwa swoich najbliższych. Jest też
smutną opowieścią kobiety realizującej
samotnie swoją wizję rodziny. Dom, który
stworzyła autorka, był domem ciepłym,
gwarnym i gościnnym. Ale był też domem
funkcjonującym w rytmie opresji (podsłuchy, przesłuchania, aresztowania).
Historia ta jest też historią żony bohatera, laureata pokojowej Nagrody Nobla,
lidera strajków robotniczych. Osoby znanej nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Opowieść Danuty Wałęsy, żony polityka,
pokazuje jego zupełnie inną twarz. Życie u boku opozycjonisty, o silnym i apodyktycznym charakterze, to życie pełne
kompromisów. Czytając, przyglądamy się

niejako z boku, choć w bezpośredniej relacji, ich małżeństwu i życiu prywatnemu.
Wbrew intencji autorki z jej relacji wyłania
się obraz kobiety zaskakująco stanowczej
i może nawet silniejszej od swojego męża.
Skupionej na jasno wytyczonych celach,
ustępującej mężowi w sprawach błahych,
ale sprawnie zarządzającej ogromnym
przedsięwzięciem, jakim w tym wypadku
jest dom, rodzina, a także biuro męża.
Książka jednak jest nie tylko historią feministyczną i mówienie o niej wyłącznie
w kontekście emancypacji kobiet byłoby
nieuprawnione. Jest to historia o realiach
czasu komunizmu, o konkretnych problemach i trudnościach, ale też o sposobie
życia, o relacjach z innymi ludźmi. Młody
czytelnik może potraktować ją jako skarbnicę wiedzy historycznej, tło opisywanych
w podręcznikach wydarzeń, starszy – jako
wspaniałą podróż sentymentalną. Sytuacje
i spotkania, a nawet sposoby komunikacji
przedstawione w książce uderzają współczesnego odbiorcę swoją anachronicznością, a przecież opisywane wydarzenia nie
są wcale aż tak odległe.
Wspomnienia Danuty Wałęsy nie są
opatrzone właściwie żadnym komentarzem. W konfrontacji z załączonymi wywiadami widać, że obraz bohaterki, jaki się
z nich wyłania, jest nie do końca kompletny. Sama Wałęsowa mówi o sprawach dla
siebie ważnych językiem nieraz naiwnym
i banalnym. Kiedy pisze o modlitwie czy
o Bogu, wydaje się nieco infantylna, ale
przez to pokazuje nam prawdziwą siebie,
bez autocenzury. Autorka nie poświęca ani
trochę uwagi polityce samej w sobie, nie
komentuje, nie wydaje opinii. Mimo że
w istotnych momentach w historii naszego kraju była właściwie w samym centrum
wydarzeń – zdają się one jej kompletnie
nie interesować.
Obok wspomnień Danuty Wałęsy nie
sposób przejść obojętnie. Po tę książkę,
chociaż bardzo chwaloną w recenzjach,
czytelnik sięga z lekkim zażenowaniem.
Nie wiem, czy wpływa na to wizerunek
samej Danuty Wałęsy, kontrowersyjna
prezydentura jej męża, czy najzwyczajniej w świecie nieciekawa okładka, ale
zdecydowanie warto to zażenowanie pokonać.
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Białoszewski
odtajniony
Jan Musiał

D

o końca nie wypadł z rytmu swojej
prozy – skandowanej raczej niż toczonej, bo z przewagą równoważników zdań
nad zdaniami pełnymi i tą interpunkcją
niepełną, znamionującą znaczące zawieszanie głosu. A w owej narracji rozrzedzonej – myśli zaskakująco, błyskotliwie skondensowane, jak ta z ostatniego już (z końca
maja 1983 roku) listu do „Trzech Eumenid”: Papież na przepustki. To tak, jakby
na kartki. No, skoro Mickiewicz na talony.
A „Trzy Eumenidy” to było jego określenie
na trzy zaprzyjaźnione polonistki: Marię
Janion, Marię Żmigrodzką i Małgorzatę
Baranowską. W ogóle miał niebywały dar
poetyckiego przezywania najbliższych, ale
też dalszych, przypadkowych nawet osób,
jak choćby dzielący z nim szpitalny pokój:
Książę Szlafrokowy, Raźny Siwak czy Pan
Dostawiony (sic!). Perełki onomastyczne,
miniatury portretowe w dwóch słowach.
Ukazał się wreszcie Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego. Wydawca, oficyna
„Znak”, anonsuje go jako najważniejsze
wydarzenie literackie 2012 roku, chociaż
się ów rok dopiero zaczął. Zobaczymy.
Dzienników pisarzy bowiem zatrzęsienie
w ostatnim czasie: trzeci już tom Jarosława Iwaszkiewicza, drugi Jana Józefa
Szczepańskiego, pierwszy Jerzego Zawieyskiego, a jeszcze wcześniej Teodor
Parnicki… Czytałem je jeden po drugim.
Wrażenia nakładają się na siebie, mieszają. Różne kryteria prowadzą do różnych
ocen. Niemniej ściśle krytycznoliteracka miara każe uznać wyjątkowość dzieła
Białoszewskiego. Ten dziennik rzeczywiście, jak to określił Tadeusz Sobolewski,
dzieje się przed nami. Dzięki kunsztowi
narracyjnemu wciąga nas nienachalnie,
ale nieodwołalnie w orbitę wielkiej samotności pisarza osobnego. Autotelicznych
w nim rozważań, uwag niewiele, ale jakich! Obnaża Białoszewski własny warsztat pisarski bez póz minoderyjnych, niby
przypadkiem, w anegdocie. Mimo to trafia
w istotę twórczości literackiej: odczuwania
i próbowania możliwości języka, a przezeń
świata, także przeczulonej recepcji swoich
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Miron Białoszewski

Tajny dziennik
Wydawnictwo Znak,
Kraków 2012

wysiłków jego zrozumienia. Szczególnie
w zderzeniu z mniej czy bardziej naukowymi rozbiorami tejże, jak w rozmowie
z Aleksandrą i Januszem Sławińskimi:
Żal jej [Sławińskiej] chyba moich
wierszy, tych, gdzie tak słowa się wiążą
ze sobą i słowa tak słychać, i te neologizmy, na dźwięku. [...] Ja, że [nadal]
w niektórych szukam rozwiązania jednym słowem o odpowiednim brzmieniu
i gramatyce. Żeby tak tym słowem zakręcić. Że zacząłem się [jednak] w pewnym okresie wystrzegać tych budowań
słowami, bo umiałem za bardzo, groziła
maniera. Neologizmów już zacząłem unikać. Sławiński patrzał chyba z błyskiem
zrozumienia na okularach. Dźwięczność –
mówiłem. Dźwiękonaśladowczość. O to
w języku polskim nietrudno, wdzięczny
aż za bardzo. [...] Sławińska nawraca do
moich wierszy i prozy. Że jednak jest rozróżnienie. Ja, że na krańcach tak, ale duży
środek, gdzie się spotykają, mieszają. Sławiński przytakuje. Ona o wierszach wierszowych. Ja – Oczywiście, ja pani powiem
już tak zwyczajnie, jest w tych wyraźniejszych prozach i wierszach u mnie różnica.
Ja to czuję po sobie. Do wiersza trzeba
być sprężonym. A prozę... Prozę – jak jest
jako tako – można zawsze pisać. Sławińska – To jednak wiersz wymaga większego
skupienia, jest trudniejszy? – Chyba tak,

trudniejszy jest. Pisanie prozy ja czuję jak
ładowanie worów z czymś, tyle technicznej roboty, tyle stron, przepisywań, jakbym
dźwigał, przenosił na własnych plecach
ciężkie wory. A wiersze, o, to można spacerować, zapisać pół stroniczki, układać
w pamięci, iść do okna. To takie więcej
pańskie zajęcie.
Trochę pokpiwa sobie poeta z pani profesor (w sojuszu cichym z jej małżonkiem,
też profesorem). Lubi to najwyraźniej –
niepoprawność towarzyską albo polityczną; szczególnie godzenie w sojusze. Podobno na Siódmym Zjeździe Breżniew siedział w czwartym rzędzie, blisko naszego
Gierka. Witał się z różnymi, całował, rozmawiał bardzo głośno. Na zakończenie,
kiedy zaczęli śpiewać Międzynarodówkę,
wyszedł pijany, przed tłum czy na podium,
i zaczął salą dyrygować. Fotoreporterzy zagraniczni trzaskali zdjęcia. Nasi zgłupieli.
Na słabościach ludzkich żeruje bezwzględnie. Sam – piórem. A z przyjaciółmi – także kreując negliżujące sytuacje. Leszek mi
opowiedział, że był u Mai Berezowskiej, bo
przedtem jej przesłał też książkę o Wandzie Wasilewskiej z dedykacją niby od samej Wandy Wasilewskiej (która od lat nie
żyje) i od Ireny [Heleny] Zatorskiej, znanej
stalinowskiej jędzy, urzędniczki z Ministerstwa Kultury. Majunia nie wiedziała, kto jej
tę książkę przysłał, a była na tej książce
dedykacja jeszcze, żeby ona to zilustrowała. [...] Leszek się śmiał i śmiał. Ona
w końcu spytała: – A czy tam jest może
jaka pornografia?
Gry i zabawy okołoliterackie aż do ekshibicjonizmu w ostatniej partii dziennika –
Pogorszeniu, w zapiskach z wyprawy za
ocean, z przemykania się samotnego do
porno-kin, przedsionków nieba czy piekła; w którymś z nich w pewnej chwili
zaczęły mi się buty ślizgać, wiadomo, po
czym. A następnego dnia z Felą Krancową w muzeum murzyńskim. Ona na
końcu: – Trzeba przyznać, że fallusy ich
bardzo interesowały, pan wie, co to fallus? Zawsze z dystansem autoironicznym.
Także tuż przed trzecim i ostatnim zawałem, gdy poeta z reanimacji ułożył tango zamówione przez Kicię Kocię [Halinę
Oberländer, jego muzę, malarkę]: W mym
półgrobie / Piszę Tobie / Zamówione tango. // Póki żyłem, / Nie zdążyłem, / Teraz
za to mam go. Żartobliwy danse macabre
puentujący twórczość nierozstrzygniętą
rodzajowo.
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Pobożne książki dla wiernych każdego stanu,
czyli dziennik niecodziennych lektur
Tadeusz Nuckowski
Czytałem kiedyś, że gdy wyznawcy
świętego Franciszka, przechodząc
przez miasta opuszczone z powodu
zarazy, trzęsień ziemi czy walk bratobójczych, znajdowali na swych
drogach strzępy ksiąg, z największym szacunkiem je zbierali, bo same
litery na kartach żmudnie napisane
zdawały się im święte, gdyż można
by z nich złożyć słowo Jezus.
Józef Czapski

Wspominam i opisuję moje najdawniejsze lektury, też i nieprzeczytane książki z czasów, kiedy sam
ich jeszcze nie kupowałem i zdany
byłem na to, co było w rodzinnym
domu. A dom, w którym się urodziłem i wychowałem (może powinienem powiedzieć: w którym zostałem
wychowany, ale wciąż zdaje mi się,
że sam się wychowałem, gdyż od
zawsze mam złudzenie, że jestem
niezależny), stał w cieniu przemyskiej katedry obrządku łacińskiego –
dosłownie i w przenośni. Rodzice, ortodoksyjni katolicy, zgromadzili biblioteczkę mieszczącą się na niewiel-
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kiej, toczonej przez korniki (raczej
kołatki domowe – Anobium punctatum) etażerce. Większość książek
została wydana przed wojną, głównie
przed pierwszą. Perłą kolekcji było
albumowe wydanie Sienkiewiczowskiego Quo vadis?, z dwudziestoma
heliograwiurami według obrazów
Piotra Stachiewicza, Nakład Gebethnera i Wolffa 1902. Sporo miejsca
zajmowała zaczytana na śmierć Trylogia. W całej kolekcji nie było chyba książek kupionych w księgarni;
były przeważnie niewiadomego dla
mnie pochodzenia, a niektóre miały
(i wciąż mają) pieczątki nieistniejących przedwojennych bibliotek. Czy
to znaczy, że były przez moich rodziców pożyczone z tych bibliotek przed
wojną i nieoddane? Tego nie wiem;
nawet gdyby tak było, wojna rozgrzeszyłaby ich z tego nieoddania, wszak
biblioteki te przestały istnieć. Dla
ciekawości wymienię kilka z nich
przy omawianiu książek noszących
biblioteczne pieczątki.
Wyjaśnię jeszcze tylko podtytuł,
tytuł wyjaśni się sam w stosownym
miejscu. W moich szkolnych latach
(nie wiem, czy teraz też) prowadziło się tak zwane dzienniczki lektur,
zeszyty, w których opisywało się
i ilustrowało przeczytane książki, nie
tylko te z obowiązkowej listy. Będzie
więc ten tekst takim dzienniczkiem
lektur, lektur dość niecodziennych,
wspomnieniem książek czasem nawet nieprzeczytanych, a zapamiętanych jedynie z powodu niezwykłego tytułu. Starałem się też zestawić,
troszkę na zasadzie oksymoronu,
dziennik i niecodzienny (trochę jak –
toutes proportions gardées – znanego

powszechnie autorstwa Dziennik pisany nocą).
Jedną z ciekawszych pieczątek na
zachowanych przeze mnie książkach
z domu dzieciństwa jest niewątpliwie
owalny stempel Biblioteki Oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet. Przemyśl – Miasto. Ta pieczątka
wydaje mi się cenniejsza niż sama
książka ją nosząca. A książka zachowała się bez strony tytułowej, nie
znam więc jej autora. Zawiera dziesięć opowiadań, po których lekturze
wnoszę, że musi to być autor trzeciorzędny, o nazwisku niezasługującym
na zapamiętanie.
Własnością Bibljoteki Uczniów
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Przemyślu
była niegdyś książka Józef Piłsudski
o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień komendanta. Nakładem Panteonu Polskiego we Lwowie 1929
roku. Bardzo ciekawe są spisane
przez Marszałka wspomnienia z najmłodszych lat. Wszystkie zaś marzenia moje koncentrowały się wówczas koło powstania i walki orężnej
z moskalami, których z całej duszy
nienawidziłem, uważając każdego z nich za łajdaka i złodzieja. To
ostatnie zresztą było zupełnie usprawiedliwionem. W owym czasie Rosja
wylała na Litwę szumowiny swoje,
najpodlejsze elementy, jakie posiadała, a opowiadania o łajdactwach
i barbarzyństwie tej hordy Murawiewa były na ustach wszystkich.
Ta opinia Piłsudskiego o Rosjanach
(zwanych przez nas zwykle bolszewikami lub czubarykami) pokrywała się z tym, co mówiło się w domu,
gdzie wciąż żywe były wspomnienia
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wojny, Katynia i wywózek na Sybir.
Dla kompletu przypomnę tu dużą reprodukcję obrazu Wojciecha Kossaka
Cud nad Wisłą, która jakiś czas u nas
wisiała w złotej ramie (później w tym
miejscu zjawił się namalowany przeze mnie pejzaż). Dzisiaj straciła na
atrakcyjności, bo nie jest już „zakazana”.
Sporo było książek pobożnych,
z grubymi Żywotami świętych na
czele, w których przeważali święci
męczennicy. Opisy tortur, jakim byli
poddawani, grały z powodzeniem
rolę dzisiejszych horrorów i kryminałów. Za szczytowe osiągnięcie
tego gatunku muszę jednak uznać
książkę Cuda i łaski św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Tłumaczenie
z francuskiego. Ilustrowana przez
Ch. Jouvenot. Nakładem Karmelu
Poznańskiego, Poznań 1928. Gdyby
to wznowić, z oryginalnymi ilustracjami, mielibyśmy absolutny bestseller. Ach, teraz dopiero zauważyłem,
że w książce nie podano jej autora,
wspomina się tylko, że opisy cudów
są przedrukami z pisma „Pluie de
Roses”. Dziś, kiedy często na okładkach rzucają się w oczy głównie nazwiska autorów, a tytuły pozostają
gdzieś w ich cieniu, pominięcie autora również graniczy z cudem. Książka ta opieczętowana jest przez przedwojenną Bibljotekę Parafjalną Akcji
Katolickiej w Przemyślu i zawiera
na drugiej stronie okładki naklejkę
z bardzo zmyślnie skonstruowanym
Regulaminem bibljotecznym, którego punkt siódmy i ostatni brzmi jak
siódme przykazanie: Nie kradnij.
Ponieważ nie każdy z Państwa zna
tę książkę, opowiem pokrótce o jednym tylko z czterdziestu pięciu opisanych w niej cudów: Opieka przy
upadku aeroplanu. 1917 r. A może
lepiej zacytuję: Na wysokości trzystu
metrów motor wypowiedział posłuszeństwo, wówczas, unoszony przez
wiatr samolot począł bujać się i spadać. Uderzenie, niestety, było straszne, statek powietrzny dosłownie rozbił się na ziemi. Na szczęście nic się
nikomu nie stało, gdyż przytomny
pilot wznosił błagania ku niebu i telegrafował do Siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, by przybyła na pomoc

KWARTALNIK q 1 (24) 2012

nieszczęśliwym podróżnym. Warto
dodać, że równie przytomnie zachował się wydawca tej książki, zamieszczając OZNAJMIENIE: Przypomina się Szanownym Czytelnikom, że
zgodnie z Dekretem Ojca Świętego
Urbana VIII, wszystkie cuda, o których w niniejszych opowiadaniach
jest mowa, mają znaczenie tylko prywatne, nie przesądzające wyroków
Kościoła św.
Próbowałem czytać O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis,
ale się nie dało; stanowczo nie była
to lektura dla dzieci czy nastolatków.
Dziś może bym spróbował, ale już tej
książki nie mam. Jest teraz osiągalna w formie elektronicznej w internecie, może więc kiedyś spróbuję. To
nowsze, bo z 1980 roku, tłumaczenie
Anny Kamieńskiej. Przypomnijmy
przy okazji, że właśnie jej dedykował
wiersz Śpieszmy się ksiądz Jan Twardowski. Pierwszy wers: Śpieszmy się
kochać ludzi tak szybko odchodzą
spadł do roli motta używanego z naruszeniem praw autorskich w nekrologach rozklejanych po mieście. Według mnie stosowniejszy i bardziej
pocieszający byłby tu cytat z Szekspira (Henryk IV): Kto tego roku umrze,
ma spokój na rok przyszły.
Poezja reprezentowana była przez
sporą liczbę bardzo starannie oprawionych tomików serii Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich, wydanych
w 1908 roku nakładem Karola Miarki
w Mikołowie. Do dziś zostało mi dziesięć książek: trzy Juliusza Słowackiego, dwie Zygmunta Krasińskiego,
trzy Ludwika Kondratowicza (znanego bardziej pod pseudonimem Władysław Syrokomla) i jeden Wincentego Pola. W odróżnieniu od tej serii
wiele książek było dość potarganych,
niektóre nie miały okładek, inne nawet i stron tytułowych.
Jedną z książek zachowałem do
dzisiaj głównie ze względu na jej stronę przedtytułową, niezwykle cenną
dla mnie, bo noszącą mój najstarszy
z zachowanych rysunków, wykonany
około 1955 roku. Książka zatytułowana O wiecznej szczęśliwości świętych w niebie napisana została przez
księdza Roberta kardynała Bellarmina T.J. (z łacińskiego na język

polski przełożył ks. Kazimierz Riedl
T. J., Kraków 1896, z serii: POBOŻNE
KSIĄŻKI DLA WIERNYCH KAŻDEGO STANU, tom LXI). Dopiero teraz,
powodowany pisaniem tego tekstu,
sięgnąłem po nią i zacząłem czytać.
Jestem pełny podziwu dla wyobraźni
księdza kardynała, choć we wstępie
tłumacz powiada, że dzieło Bellarmina nie opiera się na żadnych domysłach ani wybujałej wyobraźni, lecz
na pewnej i jasnej nauce objawionej.
Powinni to przeczytać wszyscy chcący dostać się do nieba, aby się dowiedzieć, jak ciasne są jego bramy.
Inną książką o równie intrygującym tytule była Kobieta – ogniskiem
w rodzinie, wydana gdzieś w latach
dwudziestych XX wieku, w twardej
oprawie, z ciekawą literniczą okładką
w stylu art déco. Nie przeczytałem,
bo i po co. Dowiedziałem się o niej
więcej po latach z internetu. Autorka, hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna, przedstawiła ideał kobiety
powołanej do małżeństwa. Kobieta,
na wzór ogniska, powinna: oświecać,
ogrzewać, pokrzepiać, skupiać i rozweselać. Oto cytat dotyczący funkcji
oświetleniowej: Kobieta winna być
w swej rodzinie światłem i dlatego
powinna być wszechstronnie wykształcona. Na kobiecie spoczywa
obowiązek wychowania i stąd kobieta powinna posiadać ogólną wiedzę
w wielu dziedzinach, takich jak: pedagogika z elementami psychologii,
higiena z elementami pielęgniarstwa,
prowadzenie gospodarstwa domowego z elementami ekonomii i umiejętnością posługiwania się budżetem
domowym, estetyka z elementami
historii sztuki, podstawy prawa oraz
etyka i apologetyka chrześcijańska
(cytuję za: Maria Motylińska, Cecylia
Plater-Zyberkówna – jej ideał kobiety
i świadectwo życia; nauczycieldobry.
blogspot.com). Mam wrażenie, że
nie wszystkie dzisiejsze kandydatki do stanu małżeńskiego spełniają
wymogi stawiane przez hrabiankę
Cecylię. Teraz do małżeństwa zwykle wystarcza miłość. Ale co z drugą
połową małżeństwa (w staroświeckim rozumieniu)? Ktoś przecież
musi dbać, by to ognisko jaśniało
pełnym blaskiem. To mężczyzna!
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On zdobywa drwa i do tego ogniska
dokłada. Szkoda, że żaden hrabia
nie dopisał drugiego tomu: Mężczyzna drwalem w rodzinie.
Za to dorastający mężczyźni mogli kształcić właściwe przymioty
charakteru i czerpać wskazówki
z książki węgierskiego księdza Tihaméra Tótha Młodzieniec z charakterem. Do tej książki z rodzinnej
biblioteczki wracałem wielokrotnie;
żałuję, że się gdzieś zawieruszyła,
chętnie znów bym do niej zajrzał.
Przytoczę tu jedną z pouczających
historii, o kogucie japońskiego malarza, która szczególnie utkwiła mi
w pamięci. Malarz przyjął zlecenie
na namalowanie koguta i miesiącami zwlekał z wywiązaniem się
z zamówienia. Kiedy zniecierpliwiony klient zjawił się wreszcie u niego
w pracowni, ten na poczekaniu namalował pięknego ptaka i zażądał
honorarium, które oburzyło zamawiającego: Tyle pieniędzy za chwilkę
pracy? Na to japoński malarz zaprowadził go do sąsiedniej izby, gdzie
piętrzyły się stosy papierów z namalowanymi kogutami.
Kolejna książka, o jakiej chcę wspomnieć, to niemal biały kruk: Powieści
M. Czajkowskiego, Poznań 1844. A powieści (w dzisiejszym rozumieniu raczej opowiadania) zawarte w tym
tomie to: Jan Wyhowski, Rusałka czaromoca, W Czywita-Kastelana, Święto-Michalska Ławra i jeszcze kilka
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innych. Książkę tę czytałem głównie
po to, by delektować się archaizmami. Proszę bardzo, oto mała próbka:
Rusałka czarodziejka oczkami jak
gwiazdami błysnęła, licem jak jagoda
zakromiała; niewieści srom ku ziemi
pochylił piękne czoło i jasny włos rozrzucił się w rozkoszny bezład. Jak po
przejściu świata z nocy na dzień, po
tej chwilce uroczego milczenia powietrze zaszumi dalekiem odbrzmieniem
anielskich głosów, takim głosem zaszumiały usta Rusałki czarodziejki.
Wyjaśnijmy tu od razu, że słowo srom
dawniej znaczyło wstyd czy nieśmiałość. I jeszcze jedno kapitalne okre-

ślenie z tej powieści: chyrlak
pogrzybiały nad książkami.
W tym momencie z żalem
uświadomiłem sobie, że
piszę tylko tekst do kwartalnika, i nie mam się co
za bardzo rozpędzać. Nie
napiszę o wszystkich książkach z rodzinnej biblioteczki. Zauważę jednak, że ten
księgozbiór był tematycznie
dość komplementarny; były
w nim właściwie książki
przydatne we wszystkich
dziedzinach życia (dodajmy:
życia „po bożemu”, jak to
się kiedyś mówiło). W dziale
praktycznych poradników
królowała Kuchnia polska
Lucyny Ćwierczakiewiczowej
(czytałem czasami, głównie
ze względu na zupełnie nierealistyczne w czasach mojej młodości
przepisy). W książkach podróżniczych prym wiódł ksiądz Ignacy
Posadzy i jego dwa dzieła będące
owocem podróży do Ameryki Południowej i Azji: Droga pielgrzymów
i Przez tajemniczy Wschód. Była też
książka Małe Antylle i Jamajka. Jej
autor, tym razem osoba świecka, Witold Szyszłło, był znanym przyrodnikiem i podróżnikiem. Zapamiętałem
z niej tylko opis charakteru czarnej
rasy, która lubi tłumnie zbierać się
w ciasnym pomieszczeniu, i patrząc
na siebie, cieszyć się i głośno śmiać.
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Jeśli już mowa o Murzynach (nie
jestem pewny, czy to słowo nie stało się obraźliwe), przypomina mi się
książeczka Tańce salonowe Mieczysława Rościszewskiego (Warszawa,
Nakładem Jana Fiszera, Dozwoleno
cenzuroju, 1 Oktjabrja 1904 goda),
w której instruuje się, jak tańczyć
Cake-Walk – „taniec ekscentryczny pochodzenia amerykańskiego”:
W ogóle, wiele zależy na swobodzie
ruchów i fantazyi tańczących, którzy
z werwą winni naśladować komiczne, wykrętne ruchy murzynów.
Książek o sztuce czy albumów z reprodukcjami nie było. Zaczęły się pojawiać dopiero w moich czasach licealnych, za sprawą znajomej rodziców,
pani Julii Niementowskiej, która
ofiarowała mi spory księgozbiór swojego brata Jerzego (1889–1918), malarza niesłusznie zapomnianego przez
nasze miasto. Powiem tylko o jednej
książce, tłumaczonym z francuskiego Krótkim zarysie historii sztuki
(autor C. Bayet, roku wydania nie podano), ciekawej głównie ze względu
na dodatek o sztuce polskiej, napisany przez Eligiusza Niewiadomskiego, późniejszego zabójcę prezydenta
Gabriela Narutowicza.
Na koniec przejdę do książek
przyrodniczych, które właściwie
najbardziej mnie interesowały. Tu
z pewnością szczególnie kuriozalni wydają się Nasi sprzymierzeńcy
J.H. Fabre’a (wydawnictwo Książni-
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ca-Atlas, Lwów–Warszawa 1925). Antropomorfizacja omawianych w niej
zwierząt została doprowadzona do
absurdu; najlepszym przykładem
jest opis zachowania orłów przy upolowanym łabędziu: Nie moglibyście
bez zgrozy patrzeć na tryumf orła:
pląsa na zwłokach, zatapia głęboko
swe szpony śpiżowe w serce konającego łabędzia, bije skrzydłami, wyje
z radości. Ostatnie drgawki ptaka
upajają go. Wznosi swą łysą głowę
do nieba, a oczy jego rozpromienione
pychą zachodzą barwą krwi. Przybywa do niego samica. Oboje odwracają łabędzia, przeszywają mu
pierś dziobami i nasycają się ciepłą
jeszcze krwią, która z piersi tej tryska. Rozdział o ptakach drapieżnych
kończy wezwanie: Dalejże na tych
łupieżców, na tych okrutników pijących krew, tych tępicieli zwierzyny,
niszczycieli podwórzy i gołębników.
Weź strzelbę czujny gospodarzu,
dopilnuj sokoła i jastrzębia i pal
w tych rabusiów. Niszcz ich gniazda,
depcz jaja, ukręcaj łby młodym, jeśli

chcesz uratować swoje gołębie, kurczęta i kaczki. Śmieszne to i straszne! I pomyśleć, że w swoim czasie
Jan Henryk Fabre, „wielki przyrodnik francuski”, był powszechnie cenionym autorytetem. Zmarł w 1922
roku otoczony uwielbieniem całego
świata naukowego. Przywołuje go
nawet Marcel Proust, porównując
służącą Franciszkę do błonkoskrzydłego owada obserwowanego przez
Fabre’a (W poszukiwaniu straconego czasu. W stronę Swanna).
Były i bajki dla dzieci, ale już w wydaniach powojennych, przeważnie
klasyka wznawiana do dzisiaj. Głównym jednak źródłem lektur stały się
biblioteki: szkolna i publiczna. Kiedyś zapisaliśmy się z bratem dodatkowo do filii bibliotecznej na Krzemieńcu, gdzie według niego miały
być jakieś inne książki (nie pamiętam, czy rzeczywiście były). Dopiero
w liceum, za zarabiane przez siebie
pieniądze, sam zacząłem kupować
książki, co radykalnie zmieniło zawartość domowej etażerki.
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FELIETONY

Spacerki
osobiste

Dusery
dworcowe
Zdzisław Szeliga

Z

nowu fascynuje, przyciąga oko,
puszy się splendorem, błyszczy złotem, hipnotyzuje przestrzenią. Znowu ma swoje pięć minut
i rozgłos w całym kraju. Przemyski dworzec kolejowy. Po gruntownym remoncie, z wielką pompą oddany do użytku pod koniec stycznia
2012 roku. Były toasty, przemówienia, a wielka dworcowa sala restauracyjna odgrywała przez dwie czy
trzy godziny rolę… dworcowej sali
restauracyjnej. Jak dawniej. Jadła
i napitku nie zabrakło, kelnerzy
uwijali się z tacami, a strażnicy pilnie baczyli, by nikt nie zakłócił odświętnego, dworcowego porządku.
Ciesząc się z odzyskanej świetności,
warto przypomnieć choć parę kart
z dziejów tego obiektu. Tutaj bowiem
przez długie dziesięciolecia toczyło
się bujne, dworcowe życie i kotłowały
najróżnorodniejsze emocje. Spotykały się tu: dostojeństwo i przaśność, bogactwo i mizeria, groza, tajemniczość,
euforia… Słowem, wszystkie części
składowe ludzkiej egzystencji.
Pierwszy pociąg z Krakowa wjechał na przemyski dworzec 15 września 1860 roku. W tym czasie trwał
już w całej Galicji intensywny proces
przechodzenia z owsa na parę. Dogorywały ostatnie firmy transportu
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dyliżansowego. Kolej niosła postęp,
nowoczesność i była jednym z priorytetów polityki kreowanej w cesarsko-królewskim Wiedniu. Dokładnie
rok później, 15 września 1861 roku,
pierwszy pociąg z Przemyśla wjechał
do stolicy Galicji – Lwowa. Na tym
nie poprzestano, Galicyjska Kolej
Arcyksięcia Karola Ludwika (takiego
bowiem patrona zafundowano temu
przedsięwzięciu) nadal się rozwijała,
mnożąc kilometry żelaznych dróg
i rozbudowując nieznaną wcześniej
infrastrukturę kolejową.
Krajobraz Galicji i Lodomerii
(Golicji i Głodomerii, jak mawiano z przekąsem) wzbogacił się
o nowe elementy: mosty kolejowe,
tunele, parowozownie, wieże ciśnień,
a przede wszystkim – dworce. Jedne
nader okazałe, inne znacznie skromniejsze. Budynkom przeznaczonym
dla podróżnych od początku nadano
wysoką rangę, określając je pierwotnie mianem dwór lub dwór kolejowy,
a z czasem przyjęła się oficjalna, obowiązująca do dziś, nazwa dworzec.
Przemyski dworzec szybko okazał
się zbyt ciasny wobec rozrastających
się potrzeb. Zwłaszcza że w latach 80.
XIX wieku miasto (przemianowane na
twierdzę pierwszej klasy) zaczęło się
gwałtownie rozwijać i urbanizować,
a liczba ludności wzrosła czterokrotnie. W 1895 roku gruntownie przebudowano więc ten obiekt, nadając mu
obecny, neorenesansowy kształt.
Teraz należałoby przytoczyć choć
parę dworcowych epizodów z księgi
przemyskiego kolejnictwa. Szkopuł
w tym, że nikt takowej księgi nie

napisał. Może kiedyś ktoś weźmie
się za ten temat i zbierze chociażby
te głośniejsze wydarzenia, o których
rozpisywała się niegdyś prasa.
Już widzę rozdział o powitaniach.
Dawniej funkcjonował bowiem zwyczaj uroczystego powitania na dworcu dostojnego gościa; nawet jeżeli ów
VIP tylko przejeżdżał przez daną miejscowość. Na trasie eskapad cesarza
Franciszka Józefa (który kilkakrotnie
gościł w Przemyślu) ustawiały się komitety honorowe, złożone z miejscowych notabli i prostego ludu, a cesarz
pozdrawiał poddanych z okna cesarskiej salonki. Witano w Przemyślu
cara Mikołaja II, króla Rumunii Ferdynanda I, przejeżdżającego przez miasto Ignacego Paderewskiego i wielu,
wielu innych dostojników i luminarzy.
Ciekawa byłaby karta wojenna.
O dworzec toczono boje kilkakrotnie,
chociażby w 1918 roku podczas walk
polsko-ukraińskich; a we wrześniu
1939 roku lotnicy niemieccy wielokrotnie próbowali zbombardować
ten strategiczny gmach, ale trafiali
tylko w okoliczne kamienice, obracając je w sterty gruzu.
Kolejny
rozdział
poświęciłbym
restauracji dworcowej. Sporo związanych z tym miejscem anegdotek
można by przytoczyć. Austriacki pisarz i publicysta Karl Emil Franzos
w jednej ze swoich książek (pisanej
około 1880 roku), pod znamiennym
tytułem Z pół-Azji, opisał, jak to
w restauracji dworcowej w Przemyślu
miał rzekomo zostać poczęstowany
sznyclem cielęcym, w którym znalazł…
zardzewiały gwóźdź, stalówkę i kępkę
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Ze zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Dworzec przemyski. Pocztówka z 1900 roku, wydana nakładem M.G. Rosenfelda z Przemyśla
włosów, zaś kelner z niezmąconym spokojem miał mu poradzić, by jadł mięso,
a nie stare żelastwo. Na te kalumnie
ostro zareagowali oburzeni stali bywalcy tego przybytku, śląc zbiorowe listy
protestacyjne, przypominając, iż w tej
restauracji bywają najznamienitsi obywatele miasta, a Franzos jest znanym
ze swych fobii polakożercą.
Nie brak też w dziejach przemyskiego dworca różnych tajemnych
osobliwości. Warto więc przywołać
postać wytwornego jegomościa, który w latach 1917–1921 długimi godzinami śledził ruch pociągów i całą
dworcową krzątaninę. Kolejarze
wiedzieli, kto zacz, pozwalali mu się
zapuszczać w plątaninę torów i w tereny niedostępne dla zwykłych użytkowników. Był to Stefan Grabiński,
profesor miejscowego gimnazjum,
a zarazem pisarz określany mianem
pierwszego polskiego fantasty, który
szukał tu inspiracji do swoich mrocznych nowel kolejowych.
Dość tych historycznych wynurzeń, czas wrócić do współczesności
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i przejść się po odnowionym dworcu.
Kiedy tylko jestem w pobliżu, nigdy
nie odmówię sobie przyjemności
chwilowego choćby obcowania z tym
zabytkiem. Trasa mojej marszruty
jest dość prosta. Najpierw hol główny
z kasami biletowymi. Spojrzenie na
malowidła autorstwa Feliksa Wygrzywalskiego i Jana Talagi z dominującymi postaciami kobiecymi grającymi
role symbolicznych personifikacji
różnych dziedzin przemysłu, techniki
i nauki.
Potem należy iść korytarzem za
strzałkami kierującymi do WC.
Wchodząc do sali restauracyjnej,
doznajemy olśnienia (którego zapewne pozbawieni są ci biegnący do
WC z pełnym pęcherzem). Wielka,
dwupoziomowa restauracyjna sala,
dwukrotnie większa od holu głównego. Zadziwia rozmach, jakim kierowali się architekci – dlaczego nie
podzielili tego wnętrza stropem, by
efektywniej wykorzystać pojemność
gmachu? Cóż, mieli gest, albo zamiłowanie do dużych przestrzeni.

Stoję pośrodku tej wielkiej sali
i podziwiam stiuki, żyrandole, przyglądam się, domalowanym w międzywojniu, przemyskim pejzażom pędzla
Mariana Strońskiego. Z całością tego
imponującego wnętrza nieco kontrastuje wejście do całkiem współczesnej ubikacji. Facet pilnujący porządku w tym przybytku mówi, że to tylko
tymczasowa toaleta, ta właściwa,
z prysznicami i wygodami że hej, będzie w przeciwległym skrzydle.
Gość, który przed chwilą biegł za
potrzebą, teraz niespiesznie rozgląda
się wokoło. Rozglądamy się obaj. Panie, ależ wielki przedsionek do kibla
zrobili! – dzieli się swoim spostrzeżeniem. Nie podejmuję dyskusji, niech
pozostanie przy swojej architektonicznej konstatacji.
Wychodzę w przeświadczeniu, że
dworzec ten przypomina mi elegancką,
dostojną i strojną starszą damę, której
należy prawić dusery. Oby jak najdłużej pozostała taka piękna, tajemnicza;
oby nikt jej nie szarpał, nie poszturchiwał; oby nie zdziadziała zbyt prędko.
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slash featuring Myles Kennedy
and the Conspirators
apocalyptic love

Roadrunner / Warner Music

Municipal Waste

the fatal feast. Waste in space
Nuclear Blast / Warner Music

*****

******

M

ój ulubiony gitarzysta powrócił z nowym, wspaniałym, albumem. Zdaję sobie sprawę, że do twórczości tego muzyka
podchodzę bezkrytycznie, ale przypuszczam, że w chwili, gdy ja się
zachwycam tymi dźwiękami, niewielu z fanów rasowego rocka, hard
rocka i rock and rolla turla się ze śmiechu. A może się mylę? Cóż…
Nie biorąc udziału w dyskusji nad tym, czy Axl Rose jest ważniejszy
od Slasha, wiem, że gdy ukazuje się nowa płyta, pod którą podpisuje się mistrz gitary, czekają mnie wspaniałe chwile. Tak było
i tym razem. Album tworzy 15 piosenek – zabójczych kawałków,
doskonale brzmiących, fantastycznie zaśpiewanych przez Mylesa,
okraszonych wybuchową gitarą, solówkami, riffami... Tak, wiem, że
są tacy gitarzyści, którzy grają lepiej technicznie, którzy są w stanie
zagrać pewniej i dziesięć razy szybciej, ale nie to jest najważniejsze
w muzyce. U Slasha zawsze ceniłem ten styl, umiejętność nie tylko szybkiego przebierania palcami po gryfie, ale także świadomość
tego, jak bardzo ważne jest oszczędne granie. A dzięki takim albumom, jak Apocalyptic Love możemy być spokojni o przyszłość rock
and rolla… Przynajmniej na kilkanaście najbliższych lat. Bo o ile jest
od groma zespołów retro nawiązujących do klasycznych dźwięków;
muzyków, którzy nawet w chwili, gdy są young, próbują być old,
o tyle Slash ze swoimi kompanami poraża słuchacza szczerością
i autentycznością. To wszystko płynie w jego żyłach. Facet, który pijany i naćpany zasypiał na ulicach, muzyk, który został milionerem,
ćpał, pił, tracił przytomność, sypiał z tabunami fanek, niszczył zdrowie… I nawet jeśli jakiś czas temu przystopował, to nadal wszystko
to słychać w jego muzyce. Guns N’ Roses, Velvet Revolver, Slash’s
Snakepit, Slash… Szacunek dla rockandrollowej tradycji i doświadczenie płynące z życia na krawędzi. A nowe piosenki? W gruncie
rzeczy to proste numery. W tym tkwi ich siła. Bez względu na to, czy
mamy do czynienia z szybkimi, ostrymi i jednocześnie melodyjnymi
utworami One Last Thrill, Hard & Fast, balladowymi kompozycjami
Far And Away, Not For Me, totalnymi hitami You’re A Lie, Bad Rain,
ciężkim Halo czy majestatycznym rockowym hymnem Anastasia (fenomenalny klimat, rewelacyjny refren, piękne nawiązanie do Bacha
w partii gitary), zawsze czujemy prawdziwą przyjemność z obcowania z tą płytą. Płytą, która – według słuchaczy – jest bardziej spójna
od poprzedniej. Przypomnijmy, że dwa lata temu na albumie Slasha
gościła najprawdziwsza rockowa (i nie tylko) śmietanka wokalistów:
Ozzy, Lemmy, Fergie, Alice Cooper, Iggy Pop, Kid Rock, Nicole Scherzinger… Tym razem artysta postawił tylko na Mylesa Kennedy’ego,
z którym zdążył już objechać kawał świata… Wspólnie napisali materiał na nową płytę, i jeśli mam być szczery, reklamacji nie przewiduję! Slash po raz kolejny udowodnił, że będąc z dala od swego macierzystego zespołu (choć nadal na koncertach gra utwory Gunsów),
odnalazł nowe życie, wolność i radość. Jego muzyka charakteryzuje
się luzem, wirtuozerią i dobrym smakiem. I niech tak pozostanie!
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laboratu na temat tej płyty raczej pisać się nie
powinno. Przekaz muzyczny jest tu bardzo jasny:
przede wszystkim liczy się dobra zabawa! Jeśli ktoś
koniecznie potrzebuje muzyki, przy której mógłby obalić kilka browarków, pomachać łepetyną i poszaleć jak
na koncercie, to The Fatal Feast spełni jego oczekiwania. Nowa płyta Municipal Waste to dowód na to, że
muzycy pochodzącego z Richmond zespołu po raz kolejny doskonale odrobili zadanie domowe. Ich wytwórnia opisuje prezentowany przez nich styl muzyczny
jako spotkanie Nuclear Assault z wczesnym Tankard,
ale ja dodałbym od siebie jeszcze takie nazwy, jak:
Gang Green, M.O.D., Suicidal Tendencies, Anthrax,
a przede wszystkim D.R.I. Po prostu znakomity, zawodowy i klasowy crossover! Połączenie thrash metalu
z punkiem i hard core’m. Masa młodzieńczej energii,
melodii i specyficznego poczucia humoru. Nie żebym
spłycał rolę zespołu i jego muzyki, ale rzućcie okiem
na okładkę, obejrzyjcie absurdalny teledysk do utworu tytułowego, przeczytajcie zwariowane teksty i sami
powiedzcie, czy należy ich traktować ze stuprocentową powagą. Żadna ideologia za tym nie stoi. Nikt przy
zdrowych zmysłach, słuchając tej płyty, nie pomyśli
o czytaniu Crowleya czy o przywoływaniu demonów.
17 piosenek, 38 minut muzyki. Muzyki, która przypomniała mi o czasach, gdy byłem nastolatkiem, poznawałem dźwięki wymienionych w tej recenzji zespołów,
ubierałem się w dżinsową katankę z obowiązkowymi
naszywkami, znaczkami. To były czasy, kiedy człowiek
z radością patrzył w przyszłość… A jak jest dzisiaj?
To już niech każdy sam sobie odpowie… Wracając do
płyty – uwielbiam te naprawdę krótkie numery. Trwające niewiele ponad minutę muzyczne petardy. Unholy
Abductor zamiata mną za każdym razem. I zawsze kiedy słucham tego utworu, momentalnie na myśl przychodzi mi płyta Slayera z punkowymi coverami. Znakomitym rozwiązaniem są minimalne przerwy między
utworami. Tu nie ma czasu na odpoczynek. Liczy się
jedynie ostra jazda. Żadnej nowoczesności. Brzmienie
albumu w naturalny sposób nawiązuje do lat 80., nadając tej płycie posmak autentyczności. Hity najlepsze
to Jesus Freaks i Standards And Practices. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że na albumie pojawiło
się kilku gości specjalnych. Wśród nich John Connelly
z Nuclear Assault.

Skala ocen: ****** musisz to mieć ***** bardzo dobra **** dobra

Piotr Bałajan
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*** przeciętna ** marna * tragedia

ODNOTOWANO
astępcą Wojciecha Inglota na stanowisku Konsula Honorowego Ukrainy
w Przemyślu został Aleksander Baczyk.

W styczniu otrzymał zgodę na wykonywanie obowiązków konsula od ministra
spraw zagranicznych Radosława Sikor-

P

Rady Chrześcijan i Żydów, zaangażowanym w różnorodne działania ekumeniczne, odznaczającym się przyjaznym stosunkiem do Żydów. Będąc proboszczem
parafii pod wezwaniem Dzieciątka Jezus
w Warszawie, zaprosił do kościoła na modlitwę Żydów i chrześcijan z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory),
stanowiącego uroczyste zakończenie rocznego cyklu czytania Tory.
Ksiądz Roman Indrzejczyk od początku kadencji prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
pełnił funkcję jego kapelana. Zginął 10
kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem.
Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się
8 stycznia w kościele parafialnym w Krasiczynie.

ierwszym laureatem Nagrody im. ks.
Romana Indrzejczyka, ustanowionej
przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów,
został ksiądz prałat Stanisław Bartmiński.
Nagroda przyznawana jest osobom konsekrowanym, które swoją postawą i działalnością przyczyniły się do rozwoju dialogu
i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej.
Ksiądz Stanisław Bartmiński, urodzony w 1936 roku w Przemyślu, w latach
1970–2008 był proboszczem parafii pod
wezwaniem Świętego Marcina w Krasiczynie. Znany jest ze swego otwarcia i działalności na rzecz różnych religii i narodowości. Odnowił między innymi zapomniany
cmentarz żydowski w Krasiczynie.
Patron Nagrody, ksiądz Roman Indrzejczyk (1931–2010), był wiceprzewodniczącym powstałej w 1989 roku Polskiej

skiego. Konsulat obejmuje swoim zasięgiem województwo podkarpackie.

Dariusz Delmanowicz

N

Ksiądz prałat Stanisław Bartmiński
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Teatr „Przedmieście”
WYRÓŻNIENIE:
q Jerzemu Kałdusiowi z Teatru Jednego
Aktora (Lublin) za rolę w spektaklu Kaziuk Kirlejson;

Jacek Dubiel

egoroczna, XXXIII Biesiada Teatralna.
Konfrontacje Zespołów Teatralnych
Małych Form – Horyniec-Zdrój 2012 odbywała się od 2 do 5 lutego.
Jury: Mirosław Baka, Remigiusz Caban,
Łukasz Drewniak i Jan Zdziarski (przewodniczący) przyznało:
NAGRODY:
– w kategorii zespołów teatralnych małych form:
q Złoty Róg Myśliwski Króla Jana – Teatrowi „Przedmieście” (Rzeszów) za spektakl Obietnica,
q Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana – Grupie Teatralnej „Forma” (Słupsk) za spektakl Kurdypiełki,
q Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana – Teatrowi „Planeta M.” (Poznań) za spektakl Dziadowanie;
– w kategorii indywidualnych dokonań
twórczych:
q Złotą Misę Borowiny – Natalii Mioduszewskiej z Teatru „Kreatury” (Gorzów Wielkopolski) za rolę w spektaklu Ciamciaramcia,
q Srebrną Misę Borowiny – Joannie Rudkowskiej z Teatru „Antidotum” (Kraków)
za rolę w spektaklu Małe zbrodnie małżeńskie,
q Brązową Misę Borowiny Pawłowi Sroce
(Jarosław) za pracę z młodymi aktorami
z Teatru Plaster;

Jacek Dubiel

T

Teatr „Planeta M.”

q Nagrodę uczestników, Talerz Biesiadny
Króla Jana, otrzymał Teatr „Ecce Homo”
(Kielce).
Głównym organizatorem Biesiady Teatralnej jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.

PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY
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Profesor Rudolf Chmel, wicepremier Republiki Słowackiej (trzeci od lewej)

A

mbasador Węgier w Polsce Róbert
Kiss i przewodniczący Komisji ds. Unii
Europejskiej w parlamencie węgierskim
Richárd Hörcsik wzięli udział w spotkaniu
(którego gospodarzem był prezydent Przemyśla Robert Choma) dotyczącym współpracy polsko-węgierskiej oraz aktualnych
problemów ekonomicznych i politycznych
Węgier. W spotkaniu wzięli udział między
innymi przemyscy radni, pracownicy instytucji kultury i młodzież (Urząd Miejski
w Przemyślu, 24 lutego).

M

iędzynarodowa konferencja z cyklu
Europa Karpat odbyła się 25 lutego
w zamku w Krasiczynie. Przedsięwzięciu temu patronuje Parlamentarny Zespół
Karpacki Sejmu i Senatu RP. Współorganizatorami były samorządy Przemyśla i Jarosławia oraz Euroregion Karpacki Polska.
Główne tematy, którymi się zajmowano,
to: polityka europejska wobec Karpat,
przegląd i porównanie doświadczeń na

obszarach Karpat i Alp oraz instytucjonalne i obywatelskie inicjatywy w państwach
karpackich.
W konferencji uczestniczyli między innymi parlamentarzyści z Ukrainy, Węgier
i Polski, przedstawiciele środowisk naukowych i władz regionalnych. Spotkanie
w Krasiczynie było już czwartym z tego
cyklu, po konferencjach w Przemyślu, Nowym Targu i Krynicy-Zdroju.

W

P

Polecamy

ystawę obrazów Iwony
Lenik,
Tomasza
Rolniaka i Piotra
Worońca juniora
można było obejrzeć od 3 do 18
marca w Muzeum
Narodowym Ziemi
Przemyskiej.

Adam Podulka

oszukiwanie możliwych w praktyce
modeli tolerancji w Europie Środkowej i Wschodniej – to tytuł międzynarodowej konferencji, której pierwsza część
odbyła się we Fričovcach koło Prešova na
Słowacji, a druga 17 lutego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Uczestnikami
konferencji byli słowaccy i polscy naukowcy oraz publicyści, między innymi wicepremier Republiki Słowackiej profesor
Rudolf Chmel.
Spotkanie było częścią projektu realizowanego z dotacji Międzynarodowego Funduszu Wydzehradzkiego.

aństwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zawarła
umowy – w ramach programu wymiany
międzynarodowej „Erasmus” – z uniwersytetami w Austrii, Grecji, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Turcji. Trwają rozmowy
dotyczące podpisania porozumień partnerskich z wyższymi uczelniami w innych
krajach europejskich.

M

niejszości narodowe i etniczne województwa podkarpackiego – pod
takim tytułem Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki, zorganizowała konferencję w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (21 marca).
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
mniejszości ukraińskiej, romskiej i łemkowskiej, parlamentarzyści z Podkarpacia oraz
reprezentanci samorządów. Zamierzeniem
organizatorów było przeprowadzenie oceny
obecnej sytuacji mniejszości w województwie podkarpackim i stworzenie płaszczyzny dyskusji o problemach, na które niejednokrotnie trafiają środowiska mniejszości.

KWARTALNIK q 1 (24) 2012

Program „Erasmus” przeznaczony jest
dla uczelni, ich studentów oraz pracowników. Jego ideą jest intensywne rozwijanie
międzynarodowych kontaktów i współpracy głównie poprzez wymianę stypendialną
oraz stwarzanie wielu możliwości uczestnictwa w różnorodnych projektach wspólnie z partnerami zagranicznymi; w części
tych przedsięwzięć mogą brać udział inne
instytucje współpracujące ze szkołami
wyższymi.

Monika Bułaj, Boży ludzie. Podróż po
kres Europy, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2011.

Monika Bułaj urodziła się w Warszawie, mieszka
w Trieście. Niezależna fotograficzka (ponad 50
wystaw), pisarka
(5 tytułów) i autorka filmów dokumentalnych.
Bada
duchowe
kresy Azji, Afryki,
Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej:
rytuały, pielgrzymki, tańce, kult zmarłych,
obrzędy opętania. Boży ludzie, jej pierwsza polska książka, to efekt 20 lat podróży
tropem mniejszości religijnych i etnicznych.
Z okładki książki

Opr. A.S.
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Tomasz Rolniak

Tomasz Rolniak, Otwórz szerzej oczy, 100 x 100, 2012

Tomasz Rolniak
urodził się w 1981 roku w Brzozowie. W latach 2003–2008 studiował na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskał w 2008 roku w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Gustawa Wiktora
oraz aneks z rysunku w pracowniach prof. UR Marleny Makiel-Hędrzak i prof. Stanisława Góreckiego. Zajmuje się malarstwem, fotografią,
rysunkiem i obiektami. Miał dziesięć wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród
i wyróżnień. Obecnie odbywa studia podyplomowe na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
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