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Andrzej Ploch
Sacrum Œl¹skie
Sacrum jest wszêdzie jednakie. Jako przeciwwaga doczesnego profanum, naszej u³omnoœci i ostatecznie zawsze jednakiego koñca. Sacrum – koniecznoœæ œwiêtoœci, nagrody,
nadziei – jest wiêc niezbêdnym napêdem instynktu ¿ycia.
Sacrum staje siê Œl¹skie, od kiedy zaczynam myœleæ o swoim miejscu, jako o Œl¹sku w³aœnie. Od kiedy uœwiadamiam
sobie fakt bycia w³aœnie st¹d, z Prowincji Œl¹skiej. Z jej
nieznanym prawie bogactwem dziedzictwa. Pozosta³oœci
kultury materialnej mówi¹ nam o bogactwie dziejów i kultury miejsca, w którym siê urodzi³em. Myœlê o duchowoœci
pokoleñ tworz¹cych to, co sk³ada siê zapewne tak¿e na
Sacrum Œl¹skie. Myœlê o swojej potrzebie okreœlenia bycia
sk¹dœ, a wiêc myœlê o tym, co mnie kszta³towa³o, zwi¹zanego od zawsze z tym, co dziœ zaczynamy bez podtekstów
nazywaæ Œl¹skiem.
W dzieciñstwie by³y patriotyczne wzorce, jeszcze ¿ywa
ocala³ymi ludŸmi historia wojenna. Fa³szowana i wypierana
historia „oficjalna” i powstañczo-partyzanckie wzorce. Jednoczeœnie obecne na ka¿dym kroku, fascynuj¹ce sw¹ innoœci¹ i tajemnic¹, œlady pogmatwanej historii Œl¹ska, jak siê
mia³o okazaæ, burzliwej i nierzadko bolesnej.
Tak wiêc, w dzieciêcych penetracjach by³y przede wszystkim
istotne cmentarze. Ten w rodzinnym Karpaczu z widokiem
na Œnie¿kê, z drewnianymi krzy¿ami, nierzadko rzeŸbionymi i wieñczonymi dwoma deszczu³kami, skoœnie opieranymi
na ramionach. Napisy nie do odczytania, choæby z powodu
specyficznego alfabetu, umownie i nies³usznie nazywanego
gotykiem. By³o te¿ mauzoleum w lesie, na szczycie Karpatki. Z obeliskami ku czci poleg³ych w pierwszej wojnie œwiatowej, wykutymi w granicie nazwiskami i symbolami wojennego orê ¿a. Podobne miejsce, choæ mniej okaza³e, istnieje
do dziœ w Karpaczu tak¿e na Wilczej Porêbie, na wpó³ zaroœniête, na wpó³ zasypywane œmieciem. By³ tak¿e przez lata
jeleniogórski cmentarz, tak piêkny w listopadowe œwiêto,
roz³o¿ony na ³agodnych wzniesieniach. Z zadrzewionymi
alejkami, grobami i grobowcami, gdzie obok siebie ci dawni i ci powojenni mieszkañcy miasta. Dziœ to lastrykowa, bezduszna pustynia. Nie ma te¿ ju¿ cmentarza ¿ydowskiego,

co przez drogê zaledwie. Kilkanaœcie zniszczonych grobów
wroœniêtych w trawê i kamieñ z ob³udn¹ tabliczk¹, ¿e tu do
1974 roku istnia³ ¿ydowski cmentarz. Ewangelicki zamieniony na park i teren pod zabudowê. Wspania³e grobowce
przy koœciele œw. Krzy¿a, zniszczone, grabione i odchodz¹ce w niebyt.
Byæ sk¹dœ. To¿samoœæ Sacrum. Przydawaæ Sacrum miano
Œl¹skie, to myœleæ tak¿e o to¿samoœci. Tak to rozumiem. Tak
o tym myœlê, od kiedy zda³em sobie sprawê, ¿e jestem st¹d.
Ju¿ ca³kowicie. Ukszta³towany jeszcze przez to, co moi
rodzice przekazali mi ze swojego, bezpowrotnie straconego
œwiata. Mimo sentymentów i têsknot, emocje zwi¹zane z Kresami, z Galicj¹, s¹ jedynie moj¹ projekcj¹, bez osobis-tego
doœwiadczenia. Strzecha Akademicka, Samotnia, Snie¿ka,
Wilcza Porêba, Bierutowice, Jelenia Góra... pamiêtane „od
zawsze” to moje pierwsze obrazy. To by³a codziennoœæ,
tajemnicza, nieznana, œwiadcz¹ca o poprzednikach, ale
naturalna. Dostêpna powszednioœæ. Myœlê o duchowoœci
ludzi, dla których te okolice by³y miejscem, w którym przychodzili i odchodzili z tego œwiata. Po nich to w³aœnie tropiê
resztki budowli, przedmiotów, cmentarzy, kaplic, krzy¿y. Jak
ten na cmentarzu w Gierczynie. Wielki, po czêœci zniszczony ju¿ krzy¿. Na ocala³ym, strawionym czasem, drewnianym ramieniu resztki zaledwie kilku liter. Ma w sobie coœ, ¿e
przyci¹ga, te¿ nakazuje respekt, namys³. Przed dwoma laty,
gdy natkn¹³em siê na ten okaleczony, ale przecie¿ potê¿ny
jesz-cze krzy¿, schowa³em go przy resztkach grobowca.
Bywam tam, czasem z zamiarem przywiezienia krzy¿a do
domu, ocalenia go. Z jakiegoœ jednak powodu, krzy¿ nadal
pozostaje na znikaj¹cym w zaroœlach cmentarzu. Krzy¿, najprostsze, odruchowe skojarzenie z Sacrum. Ten z Gierczyna
jest niezwyk³y, niepodobny do innych. Jeszcze go nawet nie
sfotografowa³em.
Koœcio³y, przydro¿ne krzy¿e pokutne, dziêkczynne, kapliczki... Ile zdo³am siê dowiedzieæ o duchowoœci ludzi, po których znikaj¹ ostatnie œlady ich stosunku do Sacrum.
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Andrzej Ploch
Sacrum Œl¹skie
Miejsca zagubione w krajobrazie,
z pozoru zwyk³e, zwracaj¹ nasz¹ uwagê
czymœ ledwie wyczuwalnym.
Emanuje z nich jakaœ moc, chc¹ca do nas
przemówiæ.
Wyciszenie i skupienie wystarczy,
by po chwili przed naszymi oczami
pojawili siê Oni.
Byli tutaj, ka¿dy mia³ jak¹œ wa¿n¹ sprawê:
ktoœ prosi³ ze ³zami w oczach,
inny serdecznie ¿a³owa³,
przeprasza³,
przyrzeka³ poprawê,
œlubowa³,
sk³ada³ ofiarê,
zawierza³ swe tajemnice,
skar¿y³ siê,
dziêkowa³ za ³askê,
sk³ada³ swe szcz¹tki, wierz¹c,
¿e to jeszcze nie koniec.
Pozosta³ po tym œlad, ledwie zauwa¿alny.
Ten œlad jest tematem prezentowanych
fotografii.
Andrzej Ploch
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