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Wszechdrożny jest człowiek. 
Nie dlatego, że zmierza do celu. 
Lecz dlatego, że jest bramą dla wszystkich dróg 
Możliwych do pomyślenia.

Tadeusz Sławek
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Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy toast

Miłość nie jest słowem akademickim. Słowami akademickimi są 
raczej: dystans, racjonalizm, punkty, konkurencyjność, parame-
tryzacja, obiektywizm, zrównoważony rozwój. Ale toast można 
wznieść wyłącznie z miłości. A z miłości można tylko płonąć. 
Na szczęście miłość wiąże się z toastem i żarzeniem się, jeśli 
wierzyć etymologii. Angielskie słowo toast pochodzi od łaciń-
skiego czasownika torrere (‘palić’, ‘piec’, ‘prażyć’). Toast nie tylko 
jest wiwatem na cześć kogoś, kogo pragniemy uczcić, lecz także 
gorącą śniadaniową grzanką. Toast to jakby rozświetlanie jubile-
uszu ogniem miłosnym. W ten sposób chcemy wyrazić naszemu 
Jubilatowi, Tadeuszowi Sławkowi, szacunek, uznanie, wdzięczność, 
uwielbienie, podziw, a nawet lęk nabożny. I to, że nie zawsze 
rozumiemy, co mówi i pisze, bo dopiero później rozumiemy, co 
powiedział i co napisał. Po czasie pomału zaczynamy pojmować, 
z jakiej troski i z jakiej mądrości mówił do nas i dla nas pisał.

Dlatego ten nasz toast to pożar dla Ciebie, Tadeuszu. I mówimy 
ze wzruszeniem, gdy trzymamy w rękach puchary albo – mniej 
patetycznie rzecz ujmując – kieliszki, że Cię kochamy. Płoniemy 
z tymi kieliszkami – i podnosimy je wysoko, wznosząc toast uro-
dzinowy na Twoją cześć!

Jak się pisze toast? Jak się toastu słucha? Toast to wiwat z kie-
lichem w dłoni za osobę, za Jubilata, za towarzyszy, za przyjaźń, 
za drogi, które się wspólnie przeszło, za horyzonty, za to, że pa-
radoks przewyższa system i że jest tym, co zawsze daje nadzieję. 
Ale to nie tylko Ten, na którego cześć wznosimy kielichy, jest 
ważny i najważniejszy. Wznosimy bowiem toast za wszystko, co 
stawało się przyległościami, te(ryt)oriami, domami i wychodze-
niem z domów, rozgałęzieniami i wciąż nowymi tropami podej-
mowanymi z Tobą. Wznosimy toast za Ciebie jako przewodnika 
wielodrożnego, który nie studził naszych zachwytów, a nawet 
najbardziej nietypowe i pozornie nieakademickie poszukiwania 
traktował poważnie. Ostatecznie, nie pragnąłeś, żebyśmy byli 
najbardziej akademiccy, ale najbardziej ludzcy, a nawet zwierzęcy.

Zawsze uczyłeś jednej rzeczy w wielu postaciach: wykładach, 
teoriach, seminariach, książkach, poezjach, esejach na głos i kon-
trabas, rozmowach. Uczyłeś i uczysz nadal politropii. Tego jedne-
go. Politropia – jako sprawność poruszania się po wielu ścieżkach 
i nieustanna gotowość przecierania nowych szlaków – nie określa 
błądzenia czy niezdecydowania co do wyboru drogi, lecz jest inną 
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Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy tOast

nazwą mądrości. Choć to Odyseusz był polytropos, politropia 
nie jest po prostu Odyseuszową przebiegłością, wyrafinowaniem, 
podchwytliwością, przemyślnością, sprytem, umiejętnością ra-
dzenia sobie z sobą i światem, lecz czymś znacznie więcej. Uczysz 
nas, jak politropicznie interpretować, czytać, rozmyślać, a nawet 
uczysz nas tej rzadkiej umiejętności traktowania eksperymentu, 
który się nie powiódł, jako poznania koniecznego i krzepiącego. 
Uczysz nas prostomyślnie, choć politropicznie, jak być Jonaszem, 
Odyseuszem, Heraklitem, Szekspirem, Angelusem Silesiusem, 
Thoreau, Blakiem, Nietzschem, Derridą; jak malować, śpiewać 
i grać, nie przestając słuchać, pisać, mistycyzować, angażować 
się, nie wstydząc się, że nie zdołamy sprostać wielu pytaniom.

Ale ten nigdy niezdrożony Ulisses obywatelski, regionalny 
i globalny wędrowiec, który idzie i patrzy, wie i widzi jak Grecy 
w jednym akcie, Tadeusz Sławek, uczy nas także relacyjności 
wspólnotowej i honorowego oraz rzeczowego uczestniczenia 
w życiu polis. Jak miłować to, co między ludźmi, nie zawłaszczając 
tego. Jak bez przemocy pokonywać i zwyciężać. Jak bez retoryki 
przekonywać. Jak umiejętnie czekać na to, co nadchodzi. Jak 
chodzić – mówiąc słowami Jubilata – by chodzenie było rodzajem 
głębokiego uczestniczenia w świecie. 

Jubilacie (wybacz, wybacz to słowo!)! Wznosimy kielichy tutaj, 
gdzieś pomiędzy Itaką i Katowicami, między San Francisco i West 
Chester, między Polską i Italią, w samym środku drogi, szczęśliwi, 
że z nami jesteś!

Zbigniew Kadłubek
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Citizen Ulysses, or the Shortest Toast

Love is not an academic word. Academic words are instead: 
distance, rationalism, points, competition, standardization of 
evaluating procedures, objectivity, sustainable development. But 
a toast can only be made out of love. And with love one can only 
burn. Fortunately, if etymology is to be trusted, love is related 
to a toast and to glowing. The English word “toast” originates 
from the Latin verb torrere (“to burn,” “to bake,” “to roast”). 
A toast is not only a salutation in honor of the person that we 
desire to distinguish, but it is also a piece of a hot, breakfast 
bread. A toast is what as if illuminates the anniversary with the 
flame of love. In this way we would like to express our respect, 
esteem, gratitude, admiration, awe, and even reverential fear to 
our Jubilarian, Tadeusz Sławek. And also the fact that we do not 
always understand what he says and writes, because only later do 
we come to understand what he has said and written. It is only 
after some time that we are beginning to comprehend a little 
the care and the wisdom out of which he spoke and wrote to us.

This is why our toast here is a blaze dedicated to You, Tadeusz. 
And thus, holding cups – or, to put it less bombastically – glasses 
in our hands, we wish to tell you that we love you. We burn with 
these glasses, and we raise them high, making a birthday toast in 
Your honor!

How does one write a toast? How does one listen to a toast? 
A toast is a salutation with a cup in one’s hand to a person, 
to the Jubilarian, to companions, to friendship, to the roads 
traversed together, to horizons, to the fact that the paradox 
exceeds the system, which is what always brings hope. But no 
only the One to whom the glasses are raised is important and 
the most significant. We also make a toast to everything that 
materialized on the way, to te(w)ritories, homes and home-leaving, 
to bifurcations and ever -new trails undertaken with You. We 
make a toast to You, as our guide on many paths, one who never 
dampened our ruptures, and treated seriously even the most 
peculiar and seemingly unacademic quests. At the end of the day, 
you never wanted us to become more academic, but human in the 
fullest sense, or even animal.

Through many lessons, lectures, theories, seminars, books, 
poems, essays for voice and double bass, and conversations, 
you always taught one thing. What you taught us and you are 
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citizen Ulysses, or the shortest toast

still teaching us is polytropy. That single thing. Polytropy – as 
the ability to move along many pathways and the constant 
readiness to blaze new trails – does not designate lost wandering 
or hesitation, but is another name for wisdom. Although it was 
Odysseus who was polytropos, polytropy is not just the Odyssean 
cunning, craftiness, shrewdness, the ability to cope with oneself 
and the world, but much more. You teach us how to polytropically 
interpret, read, think, including that rare ability of regarding 
a failed experiment as a necessary act of cognition. You teach us 
straightforwardly yet polytropically how to be a Jonas, Odysseus, 
Heraclitus, Shakespeare, Angelus Silesius, Thoreau, Blake, 
Nietzsche, Derrida; how to paint, sing, and play, without ceasing 
to listen, write, think mystically, engage ourselves, and without 
feeling ashamed of not being able to face up to many questions.

Yet, Tadeusz Sławek, this tireless citizen Ulysses, a regional 
and global Wanderer, who walks and looks, knows and sees as 
the Greeks did in one act, also teaches us communal relations 
and honorable and substantial participation in the life of the 
polis. How to love that which exists between people, without 
appropriating it. How to overcome and win without violence. How 
to convince without rhetoric. How to adeptly wait for that which 
approaches. How to walk so that walking becomes – in the words 
of the Jubilarian – a way of participating in the world in the most 
profound manner.

Dear Jubilarian! (forgive me, forgive me this word!) We raise 
our glasses, somewhere between Ithaca and Katowice, between 
San Francisco and West Chester, between Poland and Italy, 
right in the middle of the road, elated to have you with us!

Zbigniew Kadłubek
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 1. Jestem, ja, urodzony w 46, na dymiącym jeszcze brzegu 
wielkiej dziury, łatą. 
(Olmaryja, czyli o MIEJSCU)

 2. Na razie jestem. Ale to przejściowe.  
(korespondencja)

 3. Jestem facetem, który chciałby się starzeć jak Clint i od czasu 
do czasu dawać w mordę. 
(korespondencja)

 4. Wędrowałem drogą dookolną, skąd widok czarujący. 
Dzisiaj, coraz częściej – nie bacząc na porę dnia – 
Wybieram skrót między Francuską i Damrota. 
Przestało mnie dziwić, że droga wiedzie przez cmentarz. 
(Aforyzmy miejscowe)

 5. Pisanie – ołówek, ręka, papier, stół, słońce, dom. 
(Pisanie jest budowaniem domu)

 6. Piszę, nie aby się zbroić, lecz aby się rozbroić. 
(Widok z okna – zamiast wstępu do „Nagrobka ciotki Cili”)

 7. Jestem pisarzem liter, nie słów. 
(Rozmowa)

Zdania ze Sławka 
Antologia subiektywna
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 8. Gdyby jeszcze tak całkiem usunąć tzw. autorytety, 
Barthesa / Derridy / Nietzscheński, zostać z surowością, 
nagością 10 zdań, z retoryką zdartą do kości… ale to bardzo 
trudne… nie potrafię tego. 
(korespondencja)

 9. Wracam do pisania jak do lekarstwa. To jak leczenie się wtedy, 
kiedy już żadne lekarstwo nie działa, kiedy ratunek jest nie 
do pomyślenia, właśnie wtedy nachodzi nas, nie całkiem 
świadomych tego, co się dzieje, pisanie jako kroplówka czegoś, 
co wraca życie, którego wrócić się nie da. 
(korespondencja)

 10. Bez ostrożności, bez osłony, 
z gołą szyją bycia, 
bez szalika słów zdrabniających, 
to-co-przychodzi, przychodzi. 
(Pięć esejów o gościnności)

 11. Słowo mówi 
ale 
słowo jeżeli jest dobre 
dotyka. 
(Rozmowa)

 12. Subtelności lektury nie przekładają się na cnotę subtelnego 
życia. 
(Zdania z Szekspira)

 13. Jako czytelnicy jesteśmy specjalistami od złudzeń. 
(Zawsze jest jakieś ale)
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zdania ze sławka. antologia sUbiektywna

 14. A jeśli wszystkie te wymyślne szczegóły i kwieciste opisy 
cieszące czytelnika są zdradą samej wędrówki, nielojalnością 
wobec świata i stóp, które nas w nim noszą? Jeśli faktycznie 
liczy się jedynie uczestnictwo mojego ciała, jego wejście 
w materię świata, stanie się przedmiotem pośród innych 
przedmiotów, bez żadnych przywilejów i roszczeń? Jeśli język 
książki zakrywa w efektowny sposób to, co jest istotnym 
doświadczeniem chodzenia, a co trudno nazwać inaczej jak 

„nic”, gdyż idąc, oddalam się od siebie, schodzę na drugi plan, 
nie myślę, lecz współ-myślę ze światem? Co wtedy? 
(U‑chodzić)

 15. Trzeba zamknąć usta, aby uczucie mogło znaleźć sposoby 
spełnienia się; inaczej język zawsze będzie stawiał mu tamę. 
(Zdania z Szekspira)

 16. Niedaleko na gładkim trawniku 
młodzi całują się objęci ciasno ramionami, 
żeby nie wpuścić między siebie cienia wątpliwości. 
(Staw)

 17. Miłość jest solą życia. 
Owszem, dodaje mu smaku, 
ale teraz jest czas życia zranionego 
(a które życie nim nie jest?). 
Miłość soli rany. 
(Medea)

 18. Nie jest dobrze, gdy prawda jest w tobie, 
i źle jest, gdy prawda jest we mnie; 
miejsce prawdy jest m i ę d z y  nami. 
(Staw)

 19. Zakwitające dziewczęta, oczywiście, są, tylko że one nie dla 
mnie kwitną. 
(korespondencja)

 20. Starość jest muzyką, która rozbija znane nam dotychczas 
rytmy codzienności. 
(Dziesięć westchnień na temat starości)
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 21. Sztuka rozbija pewność siebie wiedzy oraz przebija powłokę 
egocentryzmu. 
(Żółta ściana Vermeera, czyli sztuka i przyjaźń)

 22. Tęcza jest chwilową, a więc niedostępną starości konfiguracją 
cząsteczek powietrza. 
(korespondencja, na marginesie wiersza e. e. cummingsa,)

 23. Jak pięknie pachną deski po deszczu. 
Czy to pachnie drzewo, 
czy to pachnie deszcz? 
(Staw)

 24. Być w rozmowie, 
to znaczy 
słuchać tak, 
by nie było wiadomo 
kto mówi 
a kto słucha 
(Rozmowa)

 25. Ilekroć mówisz myśl, 
że ten, kto cię słucha stoi niewygodnie. 
(Rozmowa)

 26. Milczenie jest oszczędnością mowy, przestrogą przed inflacją 
nadmiernie łatwo produkowanych słów. Nie ufaj (nadmiernie) 
poetom i (nigdy) złotoustym politykom. 
(Pan Szekspir ratuje świat)

 27. Tylko ręce, które nie troszczą się o nic i o nikogo są naprawdę 
brudne. 
(Historia o człowieku, który bez przerwy mył ręce)

 28. W przestrzeni dwóch rąk 
otwartych na padający deszcz 
zbudowano miasto ufności. 
(Rozmowa)
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zdania ze sławka. antologia sUbiektywna

 29. Twoje ręce wpadły w zasadzkę tylu spraw nie twoich, 
że zabłądziły w tym wszystkim. 
(Grand Circus Hotel)

 30. Głód to rozbieżność między tym, co nazywam „mną” a ciałem, 
które całkiem niesłusznie określam jako „moje”. 
(Zawsze jest jakieś ale)

 31. Opowiada o głodzie tylko ten, co się najadł. 
(O głodzie)

 32. Taka jest właśnie misja tej ryby: pośród domowej radości 
i góry zadowolonych z siebie prezentów ma nas przebić 
białym ościeniem niepokoju i ciemną gardzielą mulistej wody. 
(Karp. Elegia)

 33. Ten, co wiele gromadzi, nie jest gościnny, 
bowiem z braku miejsca, rzeczy byle jak upycha, 
stłacza, wreszcie, by – zrobić miejsce następnym – głodzi je, 
aż zostają ledwie puste muszle, 
ledwie szkielety przedmiotów. 
(Pięć esejów o gościnności)

 34. Prawdziwą bliskość przyjaźni przeżywamy z przeciwległych 
brzegów jeziora. 
(Jacques Derrida albo etyka gościnności)

 35. Jesteśmy gospodą dla różnych zdarzeń, 
poważnych, tragicznych – zdarzy się – zabawnych, które 
wśród nas przez chwilę grzeją 
swoje ciało, po czym odchodzą ku niewiadomym lądom. 
(Pięć esejów o gościnności)

 36. Myśleć dom – to myśleć otwarcie. 
(Ujmować)

 37. Człowiek zapiekłej urazy, nieustannie rozliczający to-co-było 
usiłuje – nadaremnie przecież – postawić tamę przyszłości; 
przebaczenie przeciwnie – zaprasza przyszłość. 
(Uniwersytet i to, co między ludźmi)
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 38. Nasza kultura publiczna jest w znacznym stopniu nie kulturą 
pamięci, lecz pamiętliwości. 
(Ogród przebaczenia)

 39. Wybaczam, zostawiwszy siebie za sobą. 
(Zdania z Szekspira)

 40. Każda edukacja, a uniwersytecka zwłaszcza, nie daje się 
sprowadzić do uczenia wszystkich tego samego; jej zadaniem 
jest stworzenie warunków do tego, aby wspólny program 
stanowił jedynie podstawę do wzajemnego uczenia się od 
siebie. 
(Uniwersytet – pożytki i powinności)

 41. Mamy w szkołach wciąż dobrych nauczycieli, którzy wiedzą, 
że prawdziwa edukacja odbywa się „obok” wykładanego 
przedmiotu i polega na uczeniu mądrego postępowania. 
(Co nam powiedział Marcin Król?)

 42. Człowiek jest „piastunem”, a nie „posiadaczem” funkcji. Bycie 
„piastunem” oznacza wypełnienie obowiązków z koniecznym 
nadmiarem ofiarności. 
(Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie 
i czasach obecnych)

 43. Ważną jest sprawą być profesorem, lecz ważniejsze jest to, aby 
żyć w przekonaniu, że jest nieskończenie wiele ważniejszych 
rzeczy i myśli, aspektów życia, za które bez wahania 

„oddałbym” ów tytuł. 
(Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie 
i czasach obecnych)

 44. Nie chodzi o czynienie nikogo „lepszym”, to zadanie 
wykraczające poza możliwości uniwersytetu; chodzi o ciągłe 
zadawanie pytania „co to znaczy być lepszym?”. 
(Uniwersytet, rozum, użyteczność) 

 45. „Troska”, „czuwanie”, „przenoszenie” – te działania mają nas 
zapisać w pamięci, upamiętnić nasze istnienie, sprawić, że nie 
przepadniemy bez śladu, chociaż nadzieja na to pozostanie 
jedynie w sferze domysłu.  
(Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża)
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 46. Trzeba ostrożnie gospodarować obietnicą, aby można było 
ocalić nadzieję. 
(Subtelny żarłok i pierzaste stworzenie. Nadzieja, obietnica, 
utopia)

 47. Szekspir przedstawia politykę jako studium permanentnego 
kryzysu godności. 
(Zdania z Szekspira)

 48. Przeszkodą dla polityki gościnności jest polityka radykalnego 
i bezwarunkowego bezpieczeństwa. 
(Drzwi i próg. Gościnność i gramatyka przyimków)

 49. Historia to dzieje tego, co z konieczności i nieuchronnie 
przepada. „Reszta jest milczeniem” i właśnie ta „reszta” jest 
powołaniem i żywiołem ludzkiego losu. 
(Pan Szekspir ratuje świat)

 50. Dzieje są tragikomiczne – tylko tak możemy je pojąć i nie 
zwariować. 
(Pan Szekspir ratuje świat)

 51. Jesteśmy jak bokser, który trenuje całe życie, wychodzi na 
ring z myślą, że wygra, a potem dostaje w dziób. I koniec. 
(Ile warto zapłacić za cztery wersy miłości?)

 52. Zegarek elektroniczny jest zegarkiem niemym: może czas 
pokazywać, ale nie może go wypowiedzieć. 
(Między literami)

 53. Marzenie architekta zakłada 
cierpliwość murarza. 
(Rozmowa)

 54. Chodzi więc o to, aby architekt i urbanista myśleli miasto jako 
relację tego, co funkcjonalne z tym, co zaskakujące, odmienne, 
inne. 
(Miasto i bezkres)

 55. Kolej jest miastem wyniesionym w otwartą przestrzeń. 
(Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji)
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 56. Fotografia jest dzieckiem słońca i ułamka sekundy, lecz 
także imienia zakorzenionego w odległej przestrzeni i czasie, 
imienia, którego nie sposób zrekonstruować. 
(Między literami)

 57. Wszyscy kiedyś zejdziemy ze sceny i przez cały czas trzeba 
pracować nad stylem owego schodzenia. 
(Rozmowa z Mirosławem Bochenkiem)

 58. Może takie powinno być zadanie współczesnej humanistyki: 
podjąć wysiłek zrozumienia, czym jest towarzyszenie 
cierpieniu oraz równie mozolny trud pojęcia i nauczania nas, 
o ile to możliwe, ciemnej mowy męczarni. Nie uciekać od 
cierpiącego, który doznaje wielkiej Obcości świata. 
(Dusza medycyny)

 59. To, co zadziwiało tłum zgromadzony pod krzyżem to spokój, 
z jakim Chrystus znosił swoją mękę. Żądni widowiskowych 
efektów, musieli zadowolić się czymś dla nich niepojętym: 
straszne umieranie odbywało się niczym skromne, codzienne 
zajęcie. 
(Bóg‑który‑ratuje. Dopisek do książki Zbigniewa Mikołejki)

 60. Bóg, który wie, że jest bez „serca”, że takim wydaje się 
człowiekowi, bolejąc nad tym stanem rzeczy, płacze nad 
światem i swoją ułomnością. Ten Bóg przeczesuje teraz ruiny 
Bamu, ratując to, co się da. 
(Czy Bóg ma serce?)

 61. Wobec cierpienia i śmierci pozostaje tylko powaga, a to 
oznacza odrzucenie masek, za którymi chronimy myśli 
i uczucia. 
(Pan Szekspir ratuje świat)

 62. Aby „być”, należy przestać lękać się o siebie, bycie bowiem 
kształtowane jest pod wpływem czułego lęku o los Drugiego. 
(U‑bywać)
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 63. NIC Szekspira przywraca możliwość dobra, które nie afiszuje 
się jako dobro, nie triumfuje, lecz ostatecznie z pokorą 
przeżywa własne porażki. 
(Zdania z Szekspira)

 64. To, co wynosi nas ponad zwyczajność, to świadomość 
tragiczności losu zwierzęcia. 
(korespondencja)

 65. Czułość, jaką odczuwamy wobec patrzącego na nas starego 
człowieka, jego kruchego ciała i osobliwych czynności, 
którymi wypełnia czas, przypomina tę, z jaką odnosimy się do 
psa, gdy patrzy na nas mądrymi oczami, zadając w nieznanym 
nam języku pytania odnoszące się do tego, co nas „niesie” i co 
wybija nas z zadufania i pewności siebie. 
(Trakt starego człowieka. Próba polityki starości)

 66. Dążenie ku zdrowiu nie jest zapomnieniem choroby; 
przeciwnie – gdy nawet osąd medyczny uzna mnie 
za „wyleczonego”, moje ciało nosi w sobie blizny i ślady, 
o których może ja „zapomniałem”, lecz o których ono nie 
może nie pamiętać. 
(Zdrowie jako postawa wobec życia)

 67. Nikt nie będzie wiecznie młody, wiem, 
ale ucieczka zawsze postarza przedwcześnie, 
dorysowuje zmarszczki, rani stopy 
uciekając, bardzo chcemy być, 
ale jesteśmy mniej, 
coraz mniej, 
aż wreszcie 
nikniemy w niewiarygodnie obcym świecie, 
gdzie nikt nas nie chce i nie oczekuje, 
a czasem nawet nie przebacza grzechu naszego przyjścia. 
(Medea)

 68. Nie mogę „pokonać” rzeki, bowiem w zmaganiach z czasem 
jestem zawsze po tej samej stronie, która jest stroną 
przegranych. 
(rzekibrzeg / rzekibieg. Rzeka i jej opowieści)
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 69. Ja się nie wspinam, a nawet przeciwnie. 
(korespondencja)

 70. A przecież będę stary. Czeka mnie to, na co na nic cała 
filozofia. Mięśnie zwiotczeją, włosy posiwieją, dostanę 
emeryturę. I co wtedy, i co wtedy? Nic, dopóki nie będę 

„za stary”. 
(Dziesięć westchnień na temat starości)

Wybrała: Florencja Słowik
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off records 2004.
Rzeczy/Teraz. Płyta cd. off records 2005.
Żaglowiec Nietzsche. Esej na głos i kontrabas. Płyta cd. 

off records 2007.
Olmaryja, czyli o miejscu. Płyta cd. off records 2010.
Pies Odysa. Dwa eseje na głos i kontrabas. Płyta cd. W: Zwierzęta 

i ludzie. Red. J. kurek, k. maLiszewski, Chorzów 2011.
Bez warunków wstępnych. Esej na głos i kontrabas. Płyta cd. 

W: Przebaczenie. Red. J. kurek, k. maLiszewski. Chorzów 2012.
O morzu i utracie. Esej na głos i kontrabas. Płyta cd. W: Utrata. 

Red. J. kurek, k. maLiszewski. Chorzów 2013.
Eine Kleine Nichtmusik. Esej na głos i kontrabas. Płyta cd. 

W: Muzyka i wartości. Red. J. kurek, k. maLiszewski. Chorzów 
2014.

Przyjaźń pór roku. Esej na głos i kontrabas. Płyta cd. W: Przyjaźń. 
Red. J. kurek, k. maLiszewski. Chorzów 2015.

Opracowali: Tomasz Gęsina, Krzysztof Muszyński

Polytropos_001.indb   624 2016-11-02   14:23:46



Redaktor serii: Komparatystyka Literacka i Kulturowa

Tadeusz Sławek

Recenzent

Piotr Wilczek

Fotografie   str 2 (dzięki uprzejmości Małgorzaty Kłosowicz)

   str. 121 (dzięki uprzejmości Agnieszki Sikory)

   str. 43, 167 (dzięki uprzejmości Richarda Terdimana)

   str. 448, 459 (dzięki uprzejmości Bogdana Mizerskiego)

Redakcja   Gabriela Marszołek, Katarzyna Więckowska, 

   Krystian Wojcieszuk, Katarzyna Wyrwas 

Projekt graficzny   Ewa Satalecka

Łamanie    Marta Kamieńska

Korekta   Barbara Jagoda, Marzena Marczyk

Copyright © 2016 by

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone

issn 0208-6336

isbn  978-83-226-3008-2 (wersja drukowana)

isbn  978-83-226-3009-9 (wersja elektroniczna)

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego

nr 3496

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12b, 40-007 Katowice

www.wydawnictwo.us.edu.pl

e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie i. Ark. druk. 39,25. Ark. wyd. 35,0. Papier Munken Lynx 100 g/m2, vol 1.13

Cena 68 zł (+ Vat)

Druk i oprawa: „totem.com.PL” Sp. K. (ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław)

KATOWICE 2016

Polytropos_001.indb   626 2016-11-02   14:23:47



N
a

 d
ro

g
a

ch
 T

a
d

eu
sza

 S
ła

w
k

a
T

r
a

c
i

n
g

 
T

a
d

e
u

s
z

 
S

ł
a

w
e

k
’

s
 

R
o

u
t

e
s

o

opospolytr  o
N a  d r o g a c h  T a d e u s z a  S ł a w k a

T r a c i n g  T a d e u s z  S ł a w e k ’ s  R o u t e s

pos
polytr  o




