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Jaki będzie
nowy repertuar 
Filharmonii 
Śląskiej?

Przygotowaliśmy bardzo konkretny i  bogaty program 
na nowy sezon, który będzie trwał od września do czerw-
ca. Repertuar rozpoczyna Nagorny Sextet z Dorotą Miś-
kiewicz w bloku jazzowym, wystąpi również Ewa Uryga 
i  jej goście, Beata Przybytek, Krzysztof Herdzin, Adam 
Makowicz, Wiesław Pieregorólka czy Włodzimierz Pawlik. 
W grudniu do naszej Filharmonii zawita Grzegorz Turnau. 
Skupiamy się na tym, by pokazać niesamowitych soli-
stów, dyrygentów i znakomite propozycje repertuarowe, 
jeśli chodzi o wielką symfonikę. Na inaugurację Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej przyjedzie światowej sławy wiolon-
czelista Ivan Monighetti, a we wrześniu wraz z Orkiestrą 
Symfoniczną pojawi się laureat dwóch najbardziej presti-
żowych  konkursów pianistycznych Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego im. Piotra  Czajkowskiego i Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka  
Chopina – Lukas Geniusas z Litwy. Jeśli chodzi o solistów 
w lutym wystąpi genialna sopranistka Ewa Podleś w cu-
downym utworze Musorgskiego Pieśni i  tańce śmierci. 
W nowym repertuarze widnieją również takie nazwiska 
jak Janusz Olejniczak czy Eugen Indjic, amerykański pia-
nista, laureat Konkursu Chopinowskiego. Po raz pierwszy 
zaprezentuje się Amos Talmon,  szef Izraelskiej Orkiestry 
Symfonicznej z  Tel Awiwu, który zadyryguje Stworzenie 
Świata Josepha Haydna. Również szczególnie polecam 
absolutnego geniusza interpretacji muzyki baroku – Da-
niela Reussa.

Repertuar Filharmonii jest bardzo zróżnicowany, kierują 
Państwo również swoją ofertę do tych najmłodszych i do 
seniorów?

Poszliśmy o krok dalej, ponieważ mamy już audycje dla 
dzieci specjalnej troski i będziemy je rozszerzać. Te kon-
certy cieszą się niebywałą frekwencją. Patrząc na to, jak 
dzieci próbują reagować na żywą muzykę, wzruszenie 
miesza się z  radością.  Natomiast seniorzy mają moż-
liwość wysłuchania w  całości koncertów w  godzinach 
rannych na piątkowych próbach generalnych. O nich też 
nie zapominamy. 

Co z młodymi ludźmi? Zauważył Pan wzrost zaintereso-
wania kulturą wysoką wśród tego audytorium?

Próbujemy łączyć różne dziedziny sztuki. Pokazaliśmy 
w zeszłym sezonie 7 koncertów, na których prezento-
waliśmy muzykę z  gier komputerowych w  wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej. Szykujemy kolejną niespo-
dziankę pod koniec stycznia. Utwór Dariusa Milhaud 
będzie odegrany przez Orkiestrę Symfoniczną w towa-
rzystwie animacji wykonanej przez studentów z Uniwer-
sytetu Cambridge. Robimy to w ramach projektu One, 
będzie to niebywała gratka dla tych, którzy zajmują się 
tym na co dzień, nawet amatorsko. Połączenie utworu 
współczesnego kompozytora z  animacją jest wyjątko-
wą atrakcją. Chcemy wykorzystać również smartfony, 
będziemy łączyć muzykę z różnego rodzaju aplikacjami. 
Na wiosnę przyszłego roku bądź wczesną jesienią od-
będzie się finał tej inicjatywy, póki co jesteśmy w sferze 
przygotowań. Podejrzewam, że zabawa młodych ludzi 
przy okazji przyjścia do Filharmonii Śląskiej może im słu-
żyć i pokazać nowe oblicze tej instytucji. 

Humor
pisany po śląsku

Nie pojawił się jeszcze na Śląsku ktoś 
taki jak ksiądz Tischner, który w ujmu-
jący sposób potrafił wyeksponować 
główne nurty „filozofii góralskiej”, 
jednocześnie rozprawiając się z  pro-
stackim jej przedstawianiem w kawa-
łach „o bacy”. – Taki sposób myślenia 
ludzi z gór, przebijał już z Sabałowych 
bajań, z powieści Orkana i Tetmajera, 
wyrażają go teksty przyśpiewek, teraz 
już folkowo - rockowych. Ale to właśnie 
wspomniane kawały były najbardziej 
rozpowszechnionym sygnałem o inno-
ści ludzi z Tatr. Mimo, że w większości 
nie przedstawiają górali w najkorzyst-
niejszym świetle, są przekonującym do-
wodem na ich odmienny niż „ceprow-
ski” sposób odbierania rzeczywistości. 
Chyba też dlatego górale specjalnie 
nie mają pretensji do autorów tych 
dowcipów, przeważnie pochodzących 
z  nizin – tłumaczy Jan Hahn, Prezes 
Stowarzyszenia Przymierze Śląskie, 
autor publikacji dt. śląskiego humoru. 
Oprócz górali, jedyną tak powszechnie 
postrzeganą jako odmienną, grupą et-
niczną są Ślązacy. Ową odmienność 
tworzyło o wiele więcej uwarunkowań 
niż środowisko naturalne. Jednak pró-

“Śląskość” definiowana była już na różne sposoby. 
Jednak mało kto zastanawiał się nad charakterystyczną 
mentalnością Ślązaków dotyczącą poczucie humoru. 
Z czego śmieją się mieszkańcy Śląska? 

ba przedstawienia chociażby zarysu 
„filozofii śląskiej” jest zadaniem karko-
łomnym. Warto jednak zastanowić się: 
Czy istnieje śląska odmiana humoru? 

Ważną cechą odróżniającą „śląski 
humor” od „humoru góralskiego” – jest 
ta, że autorami jego są mieszkańcy 
naszego regionu. Humor czasów au-
tonomii śląskiej -Karlika z  Kocyndra 
(Stanisława Ligonia) z jego Fronckiem, 
Zeflikiem i Francikiem, później „Radio-
wej Czelodki” -zrozumiały i przeznaczo-
ny wyłącznie dla Ślązaków – przeszedł 
do historii, a „Bery i bojki śląskie”, są 

Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim 
narodom na Ziemi języki i dialekty. 
Wszystkim... Tylko dla Ślązaków zabrakło.

Wysłali oni delegację z prośbą, aby naprawił 
swój błąd.

Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł: 
– Jerrronie...
wyboczcie chłopy! Wszystko przez tyn 
pieroński bajzel. To w takim razie bydziecie 
godać tak jak jo...

tej historii wielce znaczącym fragmen-
tem. Po przemianach politycznych 
i  społecznych w  ostatnim półwieczu, 
hermetyczne dotąd pod względem 
obyczajowym i  zawodowym środowi-
ska – adresat i jednocześnie nadawca, 
humoru śląskiego – chcąc nie chcąc 
uległy otwarciu na zewnątrz. Straciło 
na ostrości rozgraniczenie „my” – „oni” 
– dodaje Jan Hahn. Inną przyczyną 
tego stanu rzeczy jest niezwykła po-
pularność w ostatnich latach śląskie-
go humoru. Teksty Lucjana Czernego, 
kabaretu „Rak”, a  przede wszystkim 
działalność „Klubu Masztalskiego” 
rozbawiają całą Polskę. Nie dopro-
wadziło to, co prawda, do masowego 
uczęszczane na kursy gwary śląskiej, 
niemniej zapoznało mieszkańców in-
nych regionów kraju ze specyfiką tego 
humoru, nauczyło ich paru zwrotów, 
a  przede wszystkim uświadomiło, że 
Ślązak oprócz innych przymiotów, po-
siada jeden niezmiernie cenny – po-
czucie humoru na wysokim poziomie. 

Obecnie „robią karierę” dowcipy ro-
dem ze Śląska, zrozumiałe dla wszyst-
kich Polaków. Ponieważ jest to jednak 
„śląski humor”, musi się wobec tego 
czymś wyróżniać od jego innych kate-
gorii. Współczesnym reprezentantem 
przemycania tzw. śląskiego humoru 
jest wywodzący się z  Rybnika a  zna-
ny w  całej Polsce Kabaret Młodych 
Panów. Młodzi Panowie w większości 
swoich skeczy posługują się językiem 
śląskim ogrywając je w Warszawie czy 
na nadmorskich festiwalach. Należy 
tylko mieć nadzieję, że obrazek ślą-
skiego humoru nie ugnie się pod cię-
żarem aktualnie dosyć słabej kondycji 
środowiska polskiego kabaretu. 
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