
POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 
ISSN 1898-1593 

EL BIETA DUTKA 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

„Silezjologiczna eseistyka…”? „ l ska szko a eseju”?  
Refleksje wokó  ksi ki Mariusza Jochemczyka  

Wobec tradycji. l skie szkice oikologiczne 

Opublikowana w 2015 roku praca Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. 

l skie szkice oikologiczne jest kolejnym istotnym eseistycznym g osem na te-

mat wspó czesnego oblicza i do wiadczenia regionu, a tak e jego przesz o-

ci, historii miejsca i losów mieszka ców. Tytu  ksi ki literaturoznawcy 

z Uniwersytetu l skiego w g ównej mierze jednak sugeruje spojrzenie 

wstecz. Nieuchronne wydaje si  bowiem przede wszystkim pytanie o trady-

cj , wzgl dem której sytuuj  si  zgromadzone w niej szkice. 

Pewn  wskazówk  jest druga cz  tytu u. Tradycj  wyznaczaj  wcze niej-

sze „ l skie szkice”. Przede wszystkim te najcz ciej przywo ywane: Stefana 

Szymutki Nagrobek ciotki Cili, Zbigniewa Kad ubka Listy z Rzymu, Aleksandra 

Nawareckiego Lajerman. Na wymienionych poprzedników zwróci  uwag  ju  

Mi osz Piotrowiak (recenzuj cy ksi k  Jochemczyka na amach miesi czni-

ka „ l sk”), pisz c, e „doceni  trzeba równie  brawurow  postaw  autora 

w prze amywaniu »l ku przed wp ywem« nowych l skich apologetów” 

(Piotrowiak 2016, 70). Upomnia abym si  jednak w tym kontek cie tak e 

o Antygon  w wiecie korporacji Tadeusza S awka – esej o idei uniwersytetu, ale 

i o do wiadczeniu konkretnego miejsca, o genius loci regionu, wydany ponad-

to w tej samej serii Wydawnictwa Uniwersytetu l skiego – „Bibliotheca: 

Alia Universa”, w której ukaza y si  szkice Szymutki i Jochemczyka. Zwi zki 

pomi dzy wskazanymi publikacjami s  wyraziste, czasami bardzo cis e, 

bezpo rednie, wr cz „genetyczne”, jak w przypadku Nagrobka ciotki Cili i La-
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jermana (ksi ki pierwotnie, w zamy le autorów mia y tworzy  jedn  ca o 1). 

Dostrzec je mo na tak e w komentarzach, którymi s  opatrzone poszcze-

gólne tomy: wprowadzenie do zbioru Szymutki napisa  S awek (Szymutko 

2001, 7–17), Nawarecki opatrzy  wst pem eseje Kad ubka (Kad ubek 2008, 

7–15), który jest z kolei autorem pos owia do szkiców Jochemczyka (Jo-

chemczyk 2015, 111–123), ale przede wszystkim w samych tekstach: w licz-

nych nawi zaniach – na przyk ad zamieszczony w Lajermanie esej Rzymianin 

l zakiem zosta  po wi cony ksi ce Zbigniewa Kad ubka (Nawarecki 2010, 

108–115), w intertekstualnym dialogu, którego ladem s  cytaty i przypisy. 

W tym miejscu mo na by (lub mo e nawet nale a oby) przywo a  tak e ca y 

szereg innych publikacji o podobnej tematyce i zbli onym charakterze. Wy-

mieni  tylko niektóre z nich: My le  l sk Aleksandry Kunce i Zbigniewa 

Kad ubka2, Katowice-Blues, czyli Kattowitzer-Polka Henryka Wa ka i Miasto 

z przypadku Witolda Turanta. 

Autor Wobec tradycji nie wyrzeka si  wspomnianych powinowactw, oddaje 

g os poprzednikom, podejmuje wskazywane przez nich w tki, nawi zuje dia-

log. Ksi ka zosta a zadedykowana (mi dzy innymi) jednemu z nich – Stefa-

nowi Szymutce (wcze niej pami ci autora Nagrobka ciotki Cili swój zbiór l -

skich szkiców po wi ci  Aleksander Nawarecki). Ten gest jest jak najbardziej 

znacz cy. Wszak od s ynnego Nagrobka ciotki Cili w du ej mierze zacz o si  

nowe my lenie i pisanie o l sku3. Ksi k  zauwa ono poza regionem – by a 

nominowana do Nagrody Literackiej Nike, ale przede wszystkim wywo a a 

gor c  dyskusj  na temat l sko ci i regionalizmu w ogóle4. Nowo ci  by o 

po czenie g bokiej, naukowej, zanurzonej we wspó czesnych dokonaniach 

humanistyki analizy i refleksji na temat najbli szej okolicy, jej kultury i histo-

rii z autobiograficzn  opowie ci . W pami ci czytelników na trwa e zapisa o 

si  na przyk ad intryguj ce zestawienie tytu owej ciotki Cili z Martinem Hei-

deggerem, które – co szczególnie ciekawe, zabawne, ale i zastanawiaj ce – 

wypad o raczej na korzy  tej pierwszej – „skuteczniejszej dydaktycznie” 

(Szymutko 2001, 26). Od historii konkretnych osób: ciotki, babki, dziadka, 

rówie ników, eseista przechodzi do swego rodzaju antropologii regionu, jego 

1 Pisze o tym Aleksander Nawarecki w pos owiu do Lajermana (Nawarecki 2010, 132). 
2 Wspóln  ksi k  Aleksandry Kunce i Zbigniewa Kad ubka w czy  w ci g refleksji sile-

zjologicznej Od „Nagrobka ciotki Cili” do „Listów z Rzymu” A. Nawarecki (2010, 133).  
3 Na skrzyde ku ok adki Nagrobka ciotki Cili zosta y zamieszczone s owa Jana Miodka: 

„Tak na l sku o l sku nikt jeszcze nie pisa !”. 
4 W kontek cie antropologii miejsca i nowego regionalizmu o Nagrobku ciotki Cili pisze 

El bieta Rybicka w swojej ksi ce o geopoetyce (Rybicka 2014, 293–296). 
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celem jest jednak przede wszystkim refleksja nad ludzkim bytem, jego histo-

ryczno ci , sko czono ci . Szymutk  interesuje egzystencja; autor stawia 

uniwersalne pytania o sens ycia, o cierpienie, samotno , przemijanie, ale 

równocze nie dokonuje bardzo konkretnej lokalizacji, sytuuj c opisywane 

osoby w przestrzeni Mys owic, w dzielnicy mok, w tym, a nie innym do-

mu. Szymutko pokaza , jak mo na osadzi  dyskurs wspó czesnej humani-

styki w autobiograficznym, ale i regionalnym konkrecie. 

W podobnym kierunku pod ali kolejni esei ci. Tadeusz S awek jako 

„cz owiek uniwersytetu”, zatroskany o ide  uniwersytetu w wiecie wspó -

czesnym, patrzy na wybrane miejsce z perspektywy uniwersalnej. Stawia py-

tania o regionalizm wobec globalizacji, pisze o dobrze rozumianej prowin-

cjonalno ci, w której „mo liwe jeszcze s  relacje mi dzyludzkie i spotkania” 

(S awek 2002, 102), wnika wreszcie pod powierzchni , w g b, szukaj c tego, 

co jest „dusz ” miejsca, dostrzegaj c jego metamorfozy i odczytuj c war-

stwy przesz o ci, ale tak e my l c o tych, którzy dopiero b d  w tym miejscu 

(S awek 2002, 90–93). Zbigniew Kad ubek podkre la poczucie obco ci, 

przyjmuje perspektyw  bardziej filologiczn  i komparatystyczn . O tym, co 

najbli sze, autor Listów z Rzymu pisze z paradoksalnego „oddalenia” (w sen-

sie geograficznym, ale tak e egzystencjalnym, czuj c si  ze wzgl du na wy-

kszta cenie i osadzenie w kulturze klasycznej nieco wyobcowanym z tego, co 

najbli sze) – „Daleke strony to ty  som moje strony” (Kad ubek 2008, 19). 

Jako jedyny z tego grona Kad ubek podj  prób  refleksji na temat regionu 

w jego w asnej mowie. Aleksander Nawarecki natomiast spogl da uwa nie 

na rzeczy (pisze o szolce, klopsztandze czy ryczce) i nas uchuje „g osów 

z tej ziemi” (czyli pisze o tak ró nych twórcach jak Alojzy Lysko i Wojciech 

Kuczok, ale tak e o muzyce tworzonej przez ludzi st d, na przyk ad przez 

Juliana Gembalskiego, i wspomina wizyty kataryniarza na podwórku). Esei-

sta w „okruchach i ograbkach” ledzi fenomeny l skiego ducha, dokonuje 

mikrologicznych analiz. 

Recenzuj c Lajermana na amach „Tygodnika Powszechnego”, Dariusz 

Nowacki stwierdzi : „silezjologiczna eseistyka wyros a na fundamencie au-

tobiograficznym” (Nowacki 2011, 39). Przywo ana formu a wydaje si  traf-

na i mimo e akcentuje przede wszystkim temat i jeden z aspektów tego pi-

sarstwa (autobiografizm), mo na by j  rozci gn  na pozosta e ksi ki, wobec 

których sytuuj  si  szkice oikologiczne, ale tak e na omawian , najnowsz  

publikacj . Praca Mariusza Jochemczyka wydaje si  przy tym przys owiow  

kropl , która przela a kielich i sprawi a, e mo e nadszed  ju  czas, by zasta-

nowi  si  nad wspóln  formu  dla wspomnianych zbiorów. Obok przywo-
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anego okre lenia „silezjologiczna eseistyka” zaproponowanego przez kryty-

ka raz po raz pojawia si  w ró nych (cho  raczej nieformalnych, niepisa-

nych) wypowiedziach tak e inne: l ska szko a eseju. Z jednej strony by oby 

to okre lenie nieco szersze i bardziej ogólne, gdy  – wed ug definicji sfor-

mu owanej w S owniku terminów literackich – „szko a literacka” to „kr g pisa-

rzy uprawiaj cych twórczo  mieszcz c  si  w obr bie wspólnej konwencji 

literackiej, których dokonania s  pokrewne pod wzgl dem stylistycznym, ge-

nologicznym, tematycznym, a cz sto tak e ideowym”, ale w odró nieniu od 

grupy literackiej nie jest konieczne bezpo rednie wspó dzia anie, program 

itp. (S awi ski 1989, 511). Jednak z drugiej strony mo e ono wydawa  si  

niewystarczaj ce, za w skie, zbyt nacechowane regionalnie itd. i podobnie 

jak proponowany kilkana cie lat temu termin „ l ska szko a poezji ycia” 

mo e zostanie odrzucone, zaniechane5. 

Analogia w terminologii sk ania aby do tego, eby przywo a  w tym kon-

tek cie polsk  szko  eseju6. Cho  wydaje si  ona pod wieloma wzgl dami 

do  odleg ym horyzontem, to jednak mo e stanowi  pewien punkt odnie-

sienia i kolejny obszar tradycji. Tym mianem okre la si  zazwyczaj teksty 

tworzone w drugiej po owie ubieg ego stulecia, g ównie przez twórców 

emigracyjnych. Ich cech  charakterystyczn  by o po czenie europejskiej 

tradycji erudycyjnego eseju z tradycj  arcypolsk  – z gaw d  szlacheck , 

a w ród tematów dominowa y wspomnienia „kraju lat dziecinnych”, genea-

logiczne opowie ci i refleksja nad histori  rodzinnego zak tka w szerszych 

kontekstach. Najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej szko y eseju s : 

Czes aw Mi osz, Jerzy Stempowski, Józef  Wittlin i Stanis aw Vincenz, a ich 

utwory uwa a si  za osi gni cia nie tylko pisarstwa emigracyjnego, ale – sze-

rzej – literatury polskiej drugiej po owy XX wieku. 

Podobnym wyznacznikiem l skiej eseistyki by yby równie  bardzo realne 

i konkretne lokalizacje oraz szukanie „formy bardziej l skiej i jeszcze bar-

dziej pojemnej” (Nawarecki 2010, 134). Swego rodzaju topografi  regionu 

w tych szkicach wyznaczaj : wspominana ju  mys owicka dzielnica mok 

Stefana Szymutki, ulice, przy których usytuowane s  budynki Uniwersytetu 

l skiego: Bankowa, Uniwersytecka, Jagiello ska, plac Sejmu l skiego w eseju 

Tadeusza S awka, okolice Rybnika dla Zbigniewa Kad ubka, ródmie cie 

Katowic, a zw aszcza ulice: Drzyma y, Krzywa, wirki i Wigury w esejach 

5 O sporach wokó  zaproponowanego przez Karola Maliszewskiego terminu „ l ska szko a 

poezji ycia” pisze Magdalena Boczkowska (2010, 25–27). 
6 Na temat polskiej szko y eseju pisze m.in. Józef Olejniczak (1993, 229–234).  
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Aleksandra Nawareckiego. Stolica województwa jest tak e wa nym miejscem 

w ksi ce Mariusza Jochemczyka, a obok Katowic – równie  Chorzów i My-

s owice. Przywo uj c propozycj  terminologiczn  Ma gorzaty Czermi skiej, 

mo na stwierdzi , e w esejach silezjologicznych przybli ane s  miejsca au-

tobiograficzne, g ównie wspominane i obserwowane (Czermi ska 2011, 

193–194), przy czym s  one opisywane z ró nych perspektyw: przez kogo  

st d (Szymutko, Kad ubek, Jochemczyk), ale tak e przez „ l sko-kresowego 

miesza ca” (Nawarecki) i „wyspiarza”, którego rodzina znalaz a na l sku 

bezpieczny port w ród sztormów historii – jak nazwie siebie Tadeusz S a-

wek w opublikowanym wiele lat pó niej szkicu pod tytu em Wyspa (S awek 

2016, 11–15). We wszystkich esejach dostrzec mo na rysy nowoczesnego 

antropologicznego wzoru „obserwatora uczestnicz cego”, o którym Ry-

szard Nycz pisze, e: 

dysponuj c i do wiadczeniem osobistym (p yn cym z bezpo redniego 

poznania lokalnej wspólnoty), i zdolno ci  intelektualnego uogólnienia 

(jak  daje posiadanie wykszta cenia, zgodnego z europejskim kryteriami 

obiektywnej wiedzy), potrafi w tym, co lokalne, odkry  to, co uniwersal-

ne – tzn. w obcej, egzotycznej kulturze dostrzec przyk ad Kultury (ogól-

noludzkiej); w tym, co osobliwe i inne, rozpozna  to, co wspólne i w a-

sne – w autochtonie zobaczy  cz owieka o tych samych ogólnoludzkich 

w asno ciach (Nycz 2001, 75–76). 

Ka dy z wymienionych autorów, szukaj c specyficznej „ l skiej formy”, 

wypracowa  swój eseistyczny idiom. Przywo uj c ustalenia Ma gorzaty 

Czermi skiej na temat „autobiograficznego trójk ta” (Czermi ska 2000), 

mo na stwierdzi , e melancholijnym esejom Stefana Szymutki najbli sza 

wydaje si  postawa wyznania. Podobn  aur  i koncentracj  na w asnym do-

wiadczeniu dostrzegam w esejach Zbigniewa Kad ubka, który idzie jeszcze 

dalej, przyjmuj c wr cz apokaliptyczny ton w li cie zatytu owanym lonsk si  

traci (Kad ubek 2008, 27–33). Poprzez j zyk swoich esejów, a tak e ich epi-

stolograficzn  formu  ten autor rzuca odbiorcom swego rodzaju wyzwanie. 

Esej Tadeusza S awka jest g bokim, filozoficznym namys em nad uniwersy-

tetem jako ide , ale i nad uniwersytetem usytuowanym w konkretnym miej-

scu – w przestrzeni Katowic, przesuni cie uwagi na wiat zewn trzny czyni 

z niego przede wszystkim bardzo dyskursywne wiadectwo. Jednak przed-

stawiona w Antygonie w wiecie korporacji analiza genius loci zbli a si  równie  do 

kategorii do wiadczenia (o którym szerzej Tadeusz S awek pisze w pracy 

Genius loci jako do wiadczenie. Prolegomena (S awek 2007, 5–27). Narracja Lajerma-
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na jest ekstatyczno-fajerwerkowa, Aleksander Nawarecki wr cz z dzieci cym 

entuzjazmem, ale i swego rodzaju czu o ci  pisze o drobiazgach, g osach, 

ladach. wiadectwo niepostrze enie przechodzi w wyznanie i na odwrót. 

W interesuj cych mnie esejach autobiografizm czy si  z namys em filo-

logicznym, wspomnienia i obserwacje z dyskursami wspó czesnej humani-

styki, to, co partykularne, z tym, co uniwersalne. Wszyscy wymienieni auto-

rzy s  lud mi uniwersytetu, humanistami. W l skich szkicach niejako 

„sprawdzaj ” j zyki, narz dzia, metodologie w konfrontacji z regionem – 

miejscem bliskim i w asnym do wiadczeniem. Szymutko czyni to nieustan-

nie, odwo uj c si  do koncepcji Derridy i Deleuze’a, ale i hermeneutyki, 

zw aszcza spod znaku Heideggera. Autor Bycia i czasu wydaje si  szczególnie 

bliski tak e S awkowi; Kad ubek odwo uje si  do twórczo ci Sándora Mára-

iego, si ga po analizy filologiczne i narz dzia komparatystyczne; Nawarecki 

szuka „fenomenologii l skiego ducha” (Nawarecki 2010, 21). A jaki jest 

idiom Jochemczyka? 

Autor Wobec tradycji podejmuje melancholijny ton Szymutki. W eseju Ida na 

smyntorz… ujawnia si  on chyba najwyra niej. Autobiograficzny fundament 

wydaje si  jednak bardziej ukryty, przes oni ty „czu ym obejmowaniem kra-

jobrazu” (Jochemczyk 2015, 75), empati  dla innych, która zbli a szkice oi-

kologiczne Jochemczyka do esejów Nawareckiego. Mariusz Jochemczyk, jak 

ju  wspomina am, podejmuje dialog z poprzednikami, cz sto przywo uje ich 

g osy, ale równocze nie w szkicu fina owym wprost zastrzega, e nie chce 

pisa  drugiego Nagrobka ciotki Cili, od egnuje si  od dopisywania kolejnej 

„prywatnej narracji”, zdawania relacji z gruntownie „oswojonych” wra e  

przez przywo ywanie prywatnych anegdot (Jochemczyk 2015, 91–93). Autor 

Wobec tradycji wyznaje, e próbuje dotkn  ducha miejsca („zamieszka  

w miejscu? od-czu  miejsce?”) poprzez zapis relacji z do wiadcze  granicz-

nych: „ze zdarze  zaistnia ych na granicy wiatów, krajów, dzielnic, l ska 

i Zag bia, l ska i l ska” (Jochemczyk 2015, 93), a doda  do tego mo na 

tak e styk literatury, refleksji humanistycznej i codzienno ci. W eseju Dom 

z piasku i z mg y do wiadczenie graniczne wi e si  z histori  miejsca, ze spo-

tkaniem na pograniczu jawy z poprzednimi mieszka cami „dziwnego” blo-

ku w Chorzowie, który kiedy  by  hotelem robotniczym. Szkic Super flumina 

Silesiae Superioris po wi cony zosta  doznaniom na brzegu rzeki, temu, co ro-

dzi si  pomi dzy chybotliwym, „eksterytorialnym ywio em” a tward  egzy-

stencj , pomi dzy przekonaniem o panowaniu nad przestrzeni  a zagarni -

ciu przez ni . Kolejny esej pt. Ida na smyntorz… to namys  nad przej ciem 

z ycia do mierci, nad cia em i prochem, „marasem”, którym staje si  cz o-
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wiek, pami ci  i zapomnieniem, granic  mi dzy wiatem ywych i zmar ych. 

Tematem Widoku z Hugobergu s  zdarzenia na granicy mi dzy przestrzeni  

a s owem (nazwy miejscowe, topografia), legend  a biografi  (Karol Godu-

la), ró nymi rodzajami romantyzmu i romantykami (romantyzm in ynierski 

i romantyzm idei), spotkania na granicy fikcji i mo liwo ci (Karola Goduli 

i Juliusza S owackiego we Wroc awiu). Wreszcie esej ostatni – Trójk t trzech 

cesarzy – przynosi opowie  zaczynaj c  si  dos ownie od punktu graniczne-

go – miejsca styku trzech zaborów, od Mys owic, które by y niegdy  mia-

stem granicznym, z którego zaczyna y si  epopeje emigracyjne emków, 

Bojków i innych grup, szukaj cych daleko (bo nawet na innym kontynencie) 

lepszego losu. 

Specyfika zbioru Mariusza Jochemczyka w du ej mierze wynika z intrygu-

j cego zestawienia do wiadcze  granicznych z pytaniem o zadomowienie, 

zamieszkiwanie. Eseista ju  w tytule swojej ksi ki nawi zuje do oikologii – 

„nauki o domu”, której fundamentem sta a si  wspólna ksi ka Tadeusza 

S awka, Aleksandry Kunce i Zbigniewa Kad ubka; szerzej swoje stanowisko 

prezentuje w cz ci zatytu owanej l ski óikos. Introdukcja w jedenastu fragmen-

tach (Jochemczyk 2015, 7–20). Problematyka domowa wydaje si  szczególnie 

trudna w czasach, dla których dominuj cym do wiadczeniem jest poczucie 

bezdomno ci, wykorzenienia, destabilizacji i deterytorializacji, p ynno ci 

rzeczywisto ci i lotno ci map. Dom staje si  wobec tego kolejnym limesem, 

granic  swojsko ci i obco ci, bycia u siebie i zagubienia, prywatno ci i wspól-

notowo ci. Jochemczyk podejmuje w kolejnych szkicach namys  nad ró ny-

mi formami przestrzennymi: domem, rzek , cmentarzem, gór , granic . Za 

ka dym razem s  to konkretne miejsca: znajduj cy si  na jednym z chorzow-

skich osiedli dawny hotel robotniczy zaadaptowany na blok mieszkalny, Ra-

wa p yn ca (cho  w ukryciu) przez Katowice, cmentarz na ulicy Sienkiewi-

cza w tym mie cie i inne l skie nekropolie, Góra Hugona na pograniczu 

rudzkich Koch owic, Chorzowa-Batorego i wi toch owickiej Zgody oraz 

Trójk t Trzech Cesarzy – granica zaborów. Ale istotne okazuj  si  równie  

metaforyczne tre ci zwi zane z tymi formami spacjalnymi, ich pojemno  

duchowa, emocjonalna i intelektualna, sie  relacji i afektów z nimi zwi za-

nych. 

Mi osz Piotrowiak, recenzuj c tom Jochemczyka, napisa : 

Z jednej strony to dobra filologiczna robota, prywatne archiwum bada  

terenowych, z drugiej strony ka dy szkic l skiego narratora móg by si  

zaczyna  ba niow  formu : „Opowiem wam pewn  histori ”. Z in y-
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nieryjn  dok adno ci  obrysowa  teren, zrobi  rodowiskowy wywiad, 

przejrze  dokumentacj  i wykre li  w asne plany – to jedno, a wywo a  

widma pami ci, zapyta  o puste miejsca, zobaczy , us ysze  i przenie  

si  w dawno miniony czas – to drugie – nieoczywiste, niesamowite spec-

trum l skiego divertimento (Piotrowiak 2016, 70). 

A dalej recenzent wyja nia: 

Cierpliwe i metodyczne przeszukiwanie stanowiska badawczego, odkry-

wanie niesamowito ci „w obej ciu”, re-kultywacja miejsc zdegradowa-

nych, pasjonuj cy sposób prezentacji artefaktów, historii, wie ci gmin-

nych i familiarnych zas ysze  to wspólne ingredienty ka dej wysmako-

wanej opowie ci Jochemczyka (Piotrowiak 2016, 70). 

Doda abym do tej charakterystyki, e strategi  eseistyczn  Mariusza Jo-

chemczyka wyznaczaj  trzy etapy, które zosta y wyszczególnione jako ród-

tytu y w eseju Widok z Hugobergu: Perspektywa, Pryzmat i Spotkanie, ale które 

mo na dostrzec tak e w pozosta ych esejach. Istotne jest szukanie perspek-

tywy ogl du, czy b dzie to wzniesienie terenu, takie jak Góra Hugona, z któ-

rej rozci ga  si  niegdy  szeroki widok na okolice, czy w asne mieszkanie, 

czy wreszcie taka lub inna koncepcja intelektualna albo teoria. Z perspekty-

w  wi e si  obserwacja, kontemplacja, namys , wyznaczany jest obszar re-

fleksji, zarysowywane t o i konteksty. W etapie, który mo na by nazwa  pry-

zmatem, istotne jest rozszczepienie, sproblematyzowanie, zwrócenie uwagi 

na detale. Widok z Hugobergu prowadzi do my li o konkretnej biografii – 

o cz owieku, którego tajemnicze i nieprzeniknione losy zwi zane s  z wie-

loma pobliskimi miejscami. Jednym z bohaterów tego szkicu jest bowiem 

Karol Godula – l ski wizjoner, pionier przemys u i zastanawiaj cy cz owiek 

legenda. Pojawia si  wraz z nim my l o liniach „korespondencji”, cz cych 

trwale „pojedyncze ludzkie losy z konkretnymi ziemskimi tópoi” (Jochemczyk 

2015, 76). Kolejny etap – spotkanie – wyznacza mo liwo  dialogu czy kon-

frontacji (konkretnych postaci, ale te  idei, tego, co regionalne i globalne, 

itp.). Efektem takich spotka  bywa uogólniaj ca refleksja lub – mo e nawet 

cz ciej – kolejne pytania. 

Wspomnie  w tym miejscu trzeba o jeszcze jednym obszarze tradycji, wo-

bec którego sytuuj  si  szkice oikologiczne. Jest nim romantyzm7. W esejach 

Jochemczyka w tki romantyczne powracaj  raz po raz, podaj c w w tpli-

7 To kolejna p aszczyzna cz ca szkice M. Jochemczyka z esejami A. Nawareckiego. 
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wo  tak cz sto przywo ywane, ale do  stereotypowe przekonania o wyklu-

czaj cym romantyczne uniesienia l skim pragmatyzmie. Tymczasem bohaterem 

l skich szkiców Mariusza Jochemczyka jest Król-Duch, poeta-wizjoner-mistyk 

– Juliusz S owacki, ale romantycznym duchem nazwany zosta  równie  

przemys owiec, Król Cynku – Karol Godula (Jochemczyk 2015, 83). 

Tytu  ksi ki Mariusza Jochemczyka, jak pisa am we wst pie, sk ania do 

pewnego podsumowania, spojrzenia za siebie, do wywo ania problemu tra-

dycji, ale po lekturze szkiców oikologicznych w kontek cie esejów wcze-

niejszych trudno nie my le  o przysz o ci. Nasuwaj  si  bowiem liczne py-

tania o nowe do wiadczenia regionu i ich zapisy, o kierunki rozwoju „ l -

skich szkiców”?; „silezjologicznej eseistyki wyros ej na fundamencie 

autobiograficznym”?; „ l skiej szko y eseju”? 
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Silesian essay writing? Silesian school of essay writing?  
On Mariusz Jochemczyk’s book, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology 

The book by Mariusz Jochemczyk, Facing tradition. Sketches in Silesian oikology, serves here as an 

example of some broader tendency, which can be described as Silesian essay writing or Silesi-

an autobiographical essay writing. The author of the article asks a question about commonali-

ties between such books as Nagrobek Ciotki Cili (Aunt Cilia’s Tombstone) by Stefan Szymutko, 

Antygona w wiecie korporacji (Antigone in corporation) by Tadeusz S awek, Listy z Rzymu (Letters 

from Rome) by Zbigniew Kad ubek, Lajerman by Aleksander Nawarecki and the afore men-

tioned book by Mariusz Jochemczyk. Certain essayistic ‘idioms’ of the discussed authors are 

being described here. The author asks about the future of the phenomenon, which refers to 

regional issues but certainly is not only of a local nature.  

Keywords: Silesia, essays, literary school, oikology 


