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Wielki
samotnik
Stanis³aw Bieniasz przemyci³ w swojej najnowszej
sztuce ju¿ wczeniej g³oszone przez siebie pogl¹dy na
temat XX-wiecznej przesz³oci Górnego l¹ska. Pogl¹dy - zauwa¿my - przez niektórych uznawane za kontrowersyjne, bo silnie eksponuj¹ce niemieckie dziedzictwo kulturowe i polityczne.
Dr Eduard Pant, przedwojenny senator Rzeczypospolitej i wieloletni pose³ do
Sejmu l¹skiego, wyda³ siê
pisarzowi postaci¹ wrêcz
symboliczn¹, nie tylko znakomicie wpasowuj¹c¹ siê w
owo dziedzictwo, ale równie¿ nios¹c¹ przes³anie, które mo¿na czytaæ tak¿e poprzez wspó³czesne konteksty. Oto bowiem widzimy

polityka, który mieszkaj¹c
na terenie przyznanym po
roku 1922 odrodzonej Polsce, deklarowa³ lojalnoæ
wobec II Rzeczypospolitej,
choæ jednoczenie twardo
dopomina³ siê praw dla
mniejszoci niemieckiej,
a przede wszystkim tej jej
czêci, która od wieków na
Górnym l¹sku mieszka³a.
Chcia³, by j¹ równie¿ traktowano jak ludnoæ autochtoniczn¹. St¹d tak silnie
akcentowa³ wielonarodowe,
jagielloñskie tradycje Rzeczypospolitej, które jednak zw³aszcza w okresie rz¹dów
sanacji - nie znajdowa³y powszechnego zrozumienia i
akceptacji.
Stanis³aw Bieniasz w swej
twórczoci, tak¿e publicystycznej, niejednokrotnie lata
powstañ i plebiscytu na Górnym l¹sku analizowa³ nie
tylko poprzez pryzmat walki
dwóch narodów i dwóch
pañstw o ustanowienie nowej granicy na spornym terytorium. Nieraz zastanawia³
siê, jak przemo¿ny wp³yw na
losy pojedynczych ludzi i rodzin mia³o poprowadzenie
kordonu granicznego, w niejednym przypadku - dos³ownie w poprzek ich domostw.
To musia³o skutkowaæ narastaniem konfliktów i podzia³ów, których - w tamtej konkretnej sytuacji politycznej ani Warszawa, ani Berlin nie

potrafi³y rozwi¹zaæ, tak¿e dlatego - zdaje siê sugerowaæ pisarz
- ¿e ich po prostu nie rozumia³y. W tym kontekcie Eduard
Pant jawi siê jako wielki samotnik, który d³ugo jeszcze wierzy³,
¿e polscy i niemieccy Górnol¹zacy mog¹ ¿yæ obok siebie w
zgodzie i spokoju. Fundamentem porozumienia mia³y byæ
wartoci chrzecijañskie.
Wiemy, jak potoczy³a siê historia. Niemiecki polityk bataliê tê przegra³, choæ sam wrzenia roku 1939 ju¿ nie doczeka³. Przegra³ tak¿e jako cz³owiek
i jako katolik, co w sztuce Bieniasza silnie zosta³o wyeksponowane. Polacy mu nie dowierzali, a Niemcy siê od niego
odsunêli, poddaj¹c siê p³yn¹cej
z zachodu propagandzie narodowo-socjalistycznej, której
Pant szczerze nienawidzi³.
By³o ju¿ za póno. Drugi akt
sztuki nie pozostawia w¹tpliwoci. Koñcz¹cy ¿ycie Eduard Pant
prze¿ywa duchowe rozterki, bo
ju¿ wie, ¿e Polacy i Niemcy definitywnie nie wykorzystali swej
szansy. Nie potrafili porozumieæ
siê nawet w obrêbie tej samej
opcji politycznej, choæ chadecki program partii Panta w wielu punktach zbli¿a³ siê do tego,
co g³osi³ Wojciech Korfanty. Ale
Korfanty te¿ ju¿ wtedy w polskiej polityce siê nie liczy³.
Ba, nawet Koció³ katolicki by³
podzielony, rozdwojony.

A wojewoda Micha³ Gra¿yñski? Jego cieñ te¿ pojawi
siê na scenie. Koñcz¹ siê lata
trzydzieste, konwencja genewska chroni¹ca prawa mniejszoci niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech, ju¿ nie
obowi¹zuje. O sprawach wielkiej polityki nie rozstrzyga siê
w Katowicach. I Pant, i Gra¿yñski maj¹ tego wiadomoæ.
By³o ju¿ za póno. Zza okien
dobiega tumult i wrzawa coraz bardziej niespokojnej ulicy.
Historia topi siê we mgle.
Za chwilê, podobnie jak dwadziecia lat wczeniej, jedni
mieszkañcy Górnego l¹ska
wyst¹pi¹ przeciw drugim, choæ
tym razem rozprawa nie bêdzie
mia³a tylko lokalnego wymiaru, bo te¿ nie tutaj konflikt ten
sprokurowano. A o Pancie i
jego programie nikt nie bêdzie
ju¿ pamiêta³. Zdradz¹ go nawet najbli¿si wspó³pracownicy.
Ale nie wszyscy.
W roku 1945 garstka pantowców, którzy jakim cudem
uchowali siê w Katowicach,
wsiad³a do poci¹gu i na zawsze
wyjecha³a z Polski. Podobno
Jerzy Ziêtek mia³ wtedy podstawiæ specjalne, wygodniejsze
wagony. Tak zakoñczy³ siê wa¿ny, choæ zapomniany epizod w
dziejach Górnego l¹ska.
Krzysztof Karwat
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I. ROZMOWA
Z SAMYM SOB¥
Zosta³em, jak wszyscy z mojego pokolenia, wychowany przez szko³ê w duchu antyniemieckoci. W domu jednak,
mimo i¿ rodzina posiada³a tradycje powstañcze, o Niemcach mówiono jak o
s¹siadach, a nie odwiecznych wrogach.
Do Niemiec wyje¿d¿ali z mojej okolicy
ci, którzy nie mogli odnaleæ swojego
miejsca w Polsce lub liczyli na poprawê swojego statusu materialnego. I nie
by³o siê czego wstydziæ, mimo i¿ propaganda uku³a dla nich termin "Volkswagen-Deutsche". Z regu³y zreszt¹ motywy wyjazdów nie by³y jednoznaczne
i jednolite, co stara³em siê zawrzeæ w
"Starym portfelu" - sztuce o by³ym powstañcu, decyduj¹cym siê na wyjazd
g³ównie z powodu nêdzy, na jak¹ skaza³a go Polska Ludowa.
Pod¹¿y³em ladami bohatera swojej sztuki g³ównie ze wzglêdów politycznych - siedem tygodni przed
og³oszeniem stanu wojennego - i pozosta³em w Republice Federalnej przez
prawie trzynacie lat. W tym czasie
pozna³em Niemców jako ludzi - czasem wspania³ych, a czasem paskudnych, jak wszyscy ludzie na wiecie,
oraz Niemcy jako pañstwo demokratyczne. Có¿, demokracjê w dzia³aniu
pozna³em na przyk³adzie niemieckim
w czasach, gdy Polska nadal by³a rz¹dzona autorytarnie przez monopartiê.

Kiedy dosz³o do okr¹g³ego sto³u, w
wyniku którego partia odda³a w³adzê,
zacz¹³em przygotowywaæ swój powrót
na Górny l¹sk, a po powrocie by³o dla
mnie oczywistym, ¿e znaczn¹ czêæ
swojej energii powiêcê pracy na rzecz
poprawy stosunków polsko-niemieckich, przede wszystkim poprzez publicystykê i teksty literackie odk³amuj¹ce
historiê.
Zosta³em wspó³za³o¿ycielem Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego,
które póniej by³o cz³onkiem-za³o¿ycielem Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Zorganizowalimy konferencjê nt.
"Polsko-niemiecka wspólnota losów.
Wypêdzeni, wysiedleni, uciekinierzy w
polskiej literaturze kresowej i niemieckiej
literaturze wypêdzenia". Wyre¿yserowa³em swoj¹ sztukê "Biografia" o skomplikowanych losach i to¿samoci Górnol¹zaków. W inscenizacji zagrali czo³owi aktorzy l¹ska: Bernard Krawczyk, Jerzy
Kuczera, Jan Bógdo³, Krystyna Winiewska. Dziêki pomocy organizacyjnej i finansowej Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Konsulatu Generalnego RFN we Wroc³awiu "Biografia" by³a przez ponad dwa lata wystawiana w ramach edukacji regionalnej. Zainicjowa³em konkurs na stare fotografie
i dokumenty "Górnol¹zacy w dwudziestym wieku". Plonem konkursu by³a
wystawa, eksponowana m.in. w Katowicach, Gliwicach, Opolu, Wroc³awiu oraz
album pod tym samym tytu³em wydany przez Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Od 1997 roku Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekt
"Historia lokalna na przyk³adzie wybranych miast i gmin" w wybranych miejscowociach Górnego l¹ska. W 1999

roku wspólnie z samorz¹dem powiatu
miko³owskiego zorganizowa³em konkurs dla m³odzie¿y szkó³ rednich "Historie rodzin na l¹sku". Obecnie Dom
Wspó³pracy przeprowadza konkurs
pod tym has³em w województwach l¹skim i opolskim.
Sztukê opart¹ na ¿yciu senatora
Eduarda Panta napisa³em latem 1999.

II.NIEMIEC W POLSCE
Senator nie jest sztuk¹ cile biograficzn¹. Eduard ze sztuki nie jest prostym odzwierciedleniem senatora Eduarda Panta. ¯ycie Panta sta³o siê tylko
pretekstem do postawienia kilku pytañ
o doæ istotnym znaczeniu. Dla polityka - o znaczeniu wrêcz egzystencjalnym.
Eduard - polityk z przypadku, nauczyciel gimnazjalny, który zaj¹³ siê dzia³alnoci¹ polityczn¹ poproszony o to
przez grupê katolików niemieckich po
podziale Górnego l¹ska, kiedy nagle
Niemcy stali siê mniejszoci¹, podj¹³ siê
tego zadania, rozumiej¹c politykê jako
s³u¿bê na rzecz spo³ecznoci.
Czy mo¿na braæ siê za politykê, nie
maj¹c pojêcia o tym, ¿e w tej dziedzinie ¿ycia najbardziej liczy siê skutecznoæ, a wiêc iloæ i jakoæ spraw osi¹gniêtych dla swojego elektoratu? W
jaki sposób pogodziæ s³u¿bê ca³emu
spo³eczeñstwu ze s³u¿b¹ tym konkretnym ludziom i rodowiskom, które
udzieli³y politykowi mandatu?
Idmy dalej. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e skutecznoæ w polityce nieraz trzeba okupiæ znacznymi kon-

cesjami moralnymi. Gdzie znajduje siê
granica ustêpstw etycznych?
I czy mo¿na w ogóle pe³niæ funkcje polityczne podchodz¹c w sposób
tak pryncypialny do moralnoci? Czy
dzisiaj potrafimy wród polityków jakiejkolwiek opcji znaleæ chocia¿ jednego, który nie sprzeniewierzy³ siê choæby w sprawach drugorzêdnych g³oszonej przez siebie idei?
Eduard z Senatora" zosta³ wiêc
politykiem do koñca uczciwym, lecz
- byæ mo¿e w³anie dlatego - w wielu sprawach naiwnym a¿ do bólu. W
polityce w tamtych czasach, gdy rodzi³y siê ideologie totalitarne, nie by³o
miejsca dla takich, jak on: ludzi prostolinijnych, wrêcz fundamentalistycznych w swoich zasadach etycznych.
Czy dzisiaj, gdy obowi¹zuj¹ standardy demokracji, jest w tej mierze inaczej? Czy dzisiaj nie irytuj¹ nas politycy nieustêpliwi? Czy nie wzruszamy
z lekcewa¿eniem ramionami, s³ysz¹c
ich byæ mo¿e s³uszne, lecz nierealne
argumenty?
Eduard usi³owa³ nadrobiæ swoje
braki ogromnym wk³adem pracy osobistej, zaanga¿owaniem i powiêceniem. Powiêci³ nie tylko siebie, lecz
tak¿e swoich najbli¿szych. I przegra³.
Pomijaj¹c fakt, ¿e gdyby wygra³, to
historia potoczy³aby siê inaczej, zastanówmy siê, czy w ogóle móg³ wygraæ
jako cz³owiek? I czy jego przegrana
nie jest w gruncie rzeczy wygran¹ dla
cz³owieczeñstwa?
Mylê, ¿e warto powiêciæ chwilê refleksji biografii, która mo¿e byæ wrêcz
klinicznym przyk³adem konsekwencji
oraz jednoci s³ów i czynów w polityce.

III.
AUTOR- czy RE¯YSERAUTOR?
RE¯YSER

Re¿yserowanie w³asnej sztuki wymaga od autora swoistej
dwoistoci mylenia, poniewa¿ wyobrania dramatopisarza opiera siê w znacznej mierze na s³owie i jego znaczeniach, re¿yser
za musi wydobyæ z tekstu to wszystko, co tkwi w nim podskórnie - poza s³owami, ponad nimi i obok nich. Autor, nawet
najsprawniejszy warsztatowo, zawsze jest do pewnego stopnia
czym w rodzaju medium, zapisuj¹cego nie tylko to, co tkwi
w jego wiadomoci, lecz tak¿e wiele spraw nie do koñca uwiadomionych. Zadaniem re¿ysera jest wydobycie ich i ukazanie
na scenie w taki sposób, by wzmacnia³y one prawdê o postaciach, stworzonych przez autora.
A jeli autor sam wystawia swoj¹ sztukê? Czy inscenizacja
taka bardziej jest dzie³em "re¿yserrautora" czy "autorre¿ysera"?
I wreszcie trzeci twórca przedstawienia: aktor. W wyobrani
aktora, któremu powierzono okrelon¹ rolê, tekst autorski wywo³uje ci¹g skojarzeñ, wynikaj¹cych z jego osobistych dowiadczeñ. Aktor zawsze musi uto¿samiaæ siê z kreowan¹ postaci¹,
a to oznacza - broniæ jej, nawet jeli jej czyny s¹ moralnie naganne, a sposób mylenia fa³szywy. Re¿yser nie jest w stanie
uto¿samiæ siê ze wszystkimi postaciami dramatu, wiêc jego
g³ównym zadaniem staje siê z jednej strony zainspirowanie
aktorów do poszukiwania prawdy o bohaterach, a z drugiej dopilnowanie, by mikrowiaty poszczególnych postaci scenicznych stworzy³y spójny wiat konkretnej sztuki. Postaci musz¹
broniæ siê tak, by nie zaprzeczyæ przes³aniu ca³oci. Idea³em
jest, gdy wszystkie elementy przedstawienia: tekst, dokonania
aktorskie, re¿yseria, scenografia i muzyka, sk³adaj¹ siê na now¹,
niepowtarzaln¹ jakoæ. Ba! Gdyby to by³o takie proste!

Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
jest zwi¹zkiem stowarzyszeñ zrzeszaj¹cym polskie i niemieckie organizacje i instytucje wspó³pracuj¹ce na rzecz
budowania dobrych stosunków polsko-niemieckich. W
uroczystym otwarciu Domu w lutym 1998 roku uczestniczy³ prezydent Republiki Federalnej Niemiec Roman Herzog oraz - w imieniu Prezydenta RP - Danuta Hübner,
szefowa jego Kancelarii.
Dzia³alnoæ Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w
Gliwicach opiera siê na wspó³pracy polskich i niemieckich
instytucji realizuj¹cych przedsiêwziêcia o charakterze edukacyjnym, spo³ecznym, kulturalnym i gospodarczym, nakierowane na budowanie dobrych stosunków miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec w
oparciu o postanowienia Traktatu o dobrym s¹siedztwie i
przyjaznej wspó³pracy z 17 czerwca 1991 r.
W latach 1998-2000 Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej zrealizowa³ szereg projektów historycznych i kulturalnych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê cykl przedstawieñ spektaklu "Biografia" Stanis³awa Bieniasza, który
zosta³ zaprezentowany w miastach województw l¹skiego i opolskiego w roku 1999. Bohater sztuki - stary Górnol¹zak Grzesiok - prze¿y³ antagonizmy narodowe epoki miêdzywojennej, okrucieñstwo hitleryzmu, czas wypêdzeñ i deportacji, stalinizm oraz komunistyczn¹ beznadziejê lat póniejszych, by wreszcie zdecydowaæ siê na - wcale
nie przynosz¹c¹ ulgi - emigracjê do Niemiec. Jego nacechowany tragizmem ¿yciorys jest typowy dla generacji,
która w³anie na naszych oczach odchodzi w przesz³oæ.
Projekt "Historia lokalna na przyk³adzie wybranych powiatów, miast i gmin" oraz konkurs dla m³odzie¿y licealnej "Historie rodzin na Górnym l¹sku", których celem jest
pobudzenie zainteresowania histori¹ najbli¿szej okolicy,
s¹ kontynuacj¹ dzia³añ Domu na rzecz edukacji regionalnej oraz integracji wszystkich grup zamieszkuj¹cych l¹sk.
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