Śląskie emigracje i powroty

Kazimierz Kutz, fot. Bartłomiej Barczyk, za biografia24.pl.
Marek Baster: Co mówiła matka, kiedy wyjeżdżał Pan ze Śląska w wielki
świat?
Kazimierz Kutz: „Pamiętaj, mój mały, z czepkiem w dłoni przejdziesz przez świat
cały”…
MB: To znaczy: bądź skromny i układny, tak?
KK: Nie narażaj się. Zdejmuj czepek przed kimś, kto na to zasługuje. Nie szalej,
nie buntuj się. To było przesłanie, które wynikało z wielopokoleniowego
doświadczenia robotniczej sfery na Śląsku, gdzie strajki i powstania uczyły, że jak
człowiek chce coś zmienić, to się naraża. Więc nie buntuj się. Mimo klęsk i
sukcesów, żyj przyzwoicie – w gruncie rzeczy w zgodzie z Dekalogiem, z którym
Ślązacy byli prawie na „ty”. Rób swoje i nie daj się zniszczyć – taka była filozofia
mojej matki, która się bała o dziecko, które wybiera niebezpieczną ścieżkę, z dala
od swoich.

MB: I co Pan zrobił z tym przykazaniem?
KK: Ja je wciąż słyszę. Bo można o mnie różne rzeczy mówić, ale w istocie
pozostaję w środku skromnym człowiekiem. Między innymi dlatego, że nie myślę
kategoriami biznesu czy kariery, tylko staram się robić swoje. Właśnie: z czepkiem
przez ten świat przejść.
MB: No, to się sprawdziło.
KK: Wie pan, pewnie nie wszystko. Moja matka do końca życia nieludzko się o
mnie bała. Że pyskuję, narażam się, że mnie napadają. Była przerażona, czytając z
przejęciem o różnych moich wybrykach, ale z drugiej strony była szczęśliwa, że do
czegoś dotarłem i że jestem kimś. I tylko drżała, żebym nie został przemielony. Ale
wiedziała, że wszystko to jest efektem wolności, którą sama we mnie rozbudziła.
Więc miała poczucie winy i satysfakcji jednocześnie. Jak się dowiadywała o jakichś
moich przejściach, od razu sobie tłumaczyła, że za tę moją rogowatość będę
odsuwany i biedny, że sobie nie dam rady w życiu, choć się jej do tego nie
przyznam. W pewnym momencie, to było jakoś w stanie wojennym, przysłała mi
swoją rentę. Bez słowa. Ja bez słowa jej te pieniądze odesłałem. I ona się na mnie
bardzo obraziła.
MB: Wychowanie w wolności – to nie była wtedy zwykła na Śląsku postawa.
KK: Moja matka była genialna. Tutaj tak się chowało dzieci, żeby się kamuflowały,
nie zdradzały. Pracuj i siedź cicho, bo jak nie, to będziesz miał problemy. A ona
nas wszystkich wychowała w fantastycznej wolności, w której mogliśmy ujawniać
charaktery, również z wszystkimi wadami. Wychowała nas po prostu na
inteligentów. Ludzi, jak mówiła, okrzesanych. Czyli po dzisiejszemu –
wykształconych, którzy nie godzą się na bycie robolem, buntują się.
MB: Więc jednak bunt.
KK: Przeciwko śląskim ograniczeniom, które zakreślały świat naszych rodziców.
Ja z grupą kolegów spędziłem okupację na samokształceniu. Dzieci powstańców,
pierwsze pokolenie Ślązaków, które chodziło do polskiej szkoły – poszliśmy w
konspirację kulturalną. Bardzo nie polską przecież, chociaż patriotyczną, bośmy
byli przekonani, że ta Polska jednak będzie. Dlatego niewiarygodnie pracowaliśmy
nad sobą. I nie Sienkiewicza czytywaliśmy, a Goethego i Woltera. A jak się wojna
skończyła, byliśmy już inni od rodziców. Jeszcze strzelali, a myśmy lecieli

zapisywać się do gimnazjum, do harcerstwa, do sportu. Wiedzieliśmy, że Polska
potrzebować będzie mądrych ludzi. Ja miałem w głowie tyle książek, że
nauczyciele dziwili się, skąd ten gówniarz tyle może wiedzieć. I bardzo dobrze
kombinowaliśmy – powiem, że bardzo po śląsku, bo praktycznie.
MB: Ale zawód to Pan sobie wybrał mało „praktyczny”.
KK: Wie pan, ja idąc do szkoły filmowej nie wiedziałem, kim jestem ani jakie są
moje możliwości. To była bardziej intuicja, bo przecież ta szkoła dopiero co
powstała. Pewnie też miałem lęk przed uniwersytetem, bo chociaż mówiłem
świetnie po polsku, kultura polska mnie onieśmielała. Jednak człowiek pochodzący
ze Śląska, obracający się wśród ludzi niewykształconych, nie czuł tego
dziedzictwa na sobie. Z mojej grupki jeden poszedł na medycynę, inny na ASP.
Część pouciekała przed ruskimi, bo się strasznie bali, że jeden koszmar się
skończył, to teraz przyjdzie Azja. A pokolenie, które przeżyło Wehrmacht, wróciło
jako kompletne wraki. Ci ludzie już nigdy nie stanęli na poziomie swoich
możliwości, choć byli szczęśliwi, że w ogóle do swojego gniazda wrócili. My,
którzyśmy wojnę przeżyli na nauce, z tego gniazda wyfrunęliśmy.
MB: Ku karierze.
KK: Mnie by do głowy nie przyszło, że idę robić jakąkolwiek karierę. W ogóle. Ja
chciałem być człowiekiem sztuki, chciałem być pożyteczny społeczeństwu.
Chciałem służyć.
MB: Serio?
KK: Tak. Wtedy nie brało się w rachubę pieniędzy. Jeśli już, to człowiek myślał o
prestiżu społecznym, że jak coś zrobi dla ludzi, to go będą szanować. To jest,
sądzę, efekt myślenia jeszcze XIX-wiecznego, bo całe moje pokolenie było
wychowane na tamtej kulturze, ze swej natury prospołecznej, organicznej.
Zwłaszcza w moim przypadku, kiedy myśmy zawsze żyli w biedzie, ojciec i
dziadkowie sprzedawali swoje ręce pracy. Dlatego w głowie miałem nie interes, a
zapłatę za pracę. Ja to mam do dzisiaj, ja nie wiem, jak się zarabia duże pieniądze.
Rozmawiam z kolegą reżyserem, który pracuje w reklamie, a on mi mówi, że za
jeden dzień pracy w reklamie można dziś zarobić do 20 tysięcy. Taka reklama
powstaje, powiedzmy, w pięć dni. To ja bym musiał w ciągu roku z pięć spektakli
zrobić, i to w bardzo bogatym teatrze.

MB: Ale wtedy odnalazł się Pan w tym świecie, cudowne dziecko polskiego
filmu, jak ryba w wodzie.
KK: Mnie wyjątkowo łatwo wszystko poszło. Oczywiście źle się ubierałem, byłem
biedny, ale już na drugim roku zostałem asystentem dwóch katedr w szkole
filmowej. Bo miałem przydatny w zawodzie instynkt wodzowski, no i tę ogromną
ilość przeczytanych książek w sobie. A człowiek się jednak bierze z książek,
prawda? Więc praktycznie nie chodziłem na wykłady, za to sam dostawałem
pensję asystencką, która wystarczyła na codzienne utrzymanie ze stołówką, i
zostawało 30 złotych. Potem, jeszcze na studiach, wchłonęła mnie produkcja –
Wajda zaprosił mnie do „Kanału”, jako jedynego z młodszego rocznika. Ponieważ
okazało się, że jestem bardzo dobrym asystentem, mając tę swoją porządność
śląską, zajął się mną Kawalerowicz. I kiedy organizowały się zespoły filmowe,
byłem pierwszym człowiekiem, który zapracował na samodzielny debiut. Nie
miałem wtedy jeszcze 30-tu lat. Film, który zrobiłem, „Krzyż Walecznych”, uznano
w tamtym roku za najlepszy w Polsce. A konkurencja była już bardzo silna.
MB: I jeszcze parę lat, a rzuci Pan wszystko w diabły i wsiądzie w pociąg
do Katowic.
KK: Aż za dobrze mi wszystko szło. Myślałem, że jak mi się wszystko udaje, to nic
mi nie grozi. Wystąpiłem z buntowniczym filmem „Nikt nie woła”. To był skandal
zaprogramowany: patrzcie, wszystko, co robiliście, jest do niczego, ja wam
pokażę, jak się filmy robi!
MB: Myślał pan już o powrocie na Śląsk?
KK: W tym czasie w ogóle o Śląsku nie myślałem. Śląsk się wydawał rzeczą nie
nadającą się do kina. Byłem wobec Śląska bezradny. I w jakiś sposób go
nienawidziłem.
MB: Jak?
KK: Jak tu przyjeżdżałem, to wszystko było takie samo. Nie wiedziałem, jak się do
tego wszystkiego zabrać. Wie pan, Śląsk jest jednak pusty, nie ma się na czym
oprzeć. Polskie kino było oparte na literaturze, na konsumpcji tekstów. Było co
konsumować. Na Śląsku nie było nic.
MB: Ale w 1967 wrócił Pan.

KK: Stwierdziłem, że jałowieję, że się rozpływam w dolce vita. Żyłem w elicie
warszawskiej pomiędzy pisarzami, ponieważ mnie filmowcy nie interesowali.
Miałem słabość do kobietek. To był też okres wielkiego romansu z alkoholem. Wie
pan, życie było tanie. Wódka była tania, a pozycja reżysera luksusowa. Dziś to
śmieszne pieniądze, ale zarabiało się wtedy relatywnie dużo – przeliczając na pół
litra, to było w ogóle nie do wypicia.
Już mi czterdziecha dochodziła i doszedłem do wniosku, że czas spoważnieć.
Powiedziałem sobie – ja, wunderkind, który uciekł ze Śląska – że trzeba wrócić
pokornie i próbować się zmierzyć z tym molochem. Że to moja szansa i obowiązek.
Muszę zrobić film o Śląsku. Ale żeby to zrobić, trzeba się było zastanowić, co to
jest Śląsk.
MB: A co to jest: Śląsk?
KK: To jest sierota, bez ojca i matki. Ma tylko siebie. Nie mieścił się ani w Polsce,
ani w Niemczech. Okropna ziemia. Cały czas wykorzystywana, okradana,
napadana, raz polska, raz niemiecka – no, kocioł potworny! Jakby jakieś
przekleństwo wisiało nad tą ziemią. I kiedy sobie ten mój Śląsk nazwałem, pojawił
się szacunek do tego, co tutaj jest. I rodzaj miłości do tego, co odmienne. A dla
sztuki odmienność oznacza szansę pokazania oryginalności. Dlatego „Sól ziemi
czarnej” dotyczy kluczowej sytuacji, kiedy po wiekach nastąpiło rozdarcie Śląska
na Polskę i Niemcy. Powstał ten przeklęty kocioł, którego Ślązacy wcale nie
chcieli, bo oni zawsze byli pomiędzy, a właściwie – zawsze na dole. Żeby to
wyartykułować, musiałem znaleźć poetykę podnoszącą „regionalne” do
„ogólnopolskiego”. Odrzucić wszystko, co człowiek czytał i zrobił, całą tę Polskę
szlachecką, i po prostu zrobić coś z własnego nasłuchu. Wymyślić formę.
A jak już byłem gotowy – ta wielka potrzeba powiedzenia: patrzcie, to jest takie!
To jest wielkie! I to jest moje! Ci wszyscy fantastyczni ludzie są stąd, tylko wy o
tym nie wiedzieliście! Do dziś ludzie mówią mi, że nie znają takiego natężenia
miłości do ojczyzny jak w moich śląskich filmach. Faktycznie, te filmy są wielkim
krzykiem dziecka porzuconego przez matkę.
MB: A potem Śląsk Pana odrzucił.
KK: Idąc za ciosem, chciałem tu założyć zespół. Po to, żeby na jego podstawie
mogło powstać regionalne centrum filmowe. Te moje filmy były dobrą do tego
przygrywką. To był jedyny zespół, który był poza Warszawą. Pomysł był taki, żeby

zaprosić filmowców, reżyserów, scenografów, stworzyć im tu miejsce, które
wykorzysta ich talenty i na bazie Śląska realizować programy w kinie i w telewizji
regionalnej. Ekipa Gierka była przy władzy, sekretarzem do spraw ideologii był
ten… jak on się nazywał… Szydlok. Pojechałem do niego z projektem takiej małej
wytwórni filmowej. I mówię: proszę pana, macie władzę, zróbcie coś, chodzi o
odrabianie niedoborów kultury górnośląskiej, to nie może być cały czas kolonia!
No i nic. Nie byłem Zagłębiakiem, nie byłem członkiem partii. A jednocześnie
mówiłem cały czas to, co myślę, bez „ogródek”. Zostałem więc wrogiem
publicznym. Nie tylko perspektywy filmowe, ale i moja egzystencja osobista się
kompletnie skończyła. Tu nie było możliwości pracy.
MB: No i znowu Pan wyjechał. Albo uciekł, jak Pan woli.
KK: Jako człowiek zdrowy, uciekłem ze strefy zakażonej. Żeby móc w ogóle
pracować. Zachowałem się jak zdrowy szczur, prawda?
MB: Nie szkodzi, dzisiaj też wszyscy stąd wyjeżdżają…
KK: Bo tam są pieniądze i decydenci.
MB: Ale żeby zrobić film o Śląsku, na przykład „Serce z węgla”, to
przyjeżdżają inni.
KK: Dlatego, że, jak to się mówi, mieli dojście na Woronicza. A tutaj jest pełny
analfabetyzm i ubezwłasnowolnienie. Szkoda, bo Śląsk naprawdę ma pokrycie,
żeby być źródłem sztuki. Są młodzi reżyserzy, jest szkoła filmowa, wydziały
teoretyczne – wszystko, żeby ujawniać potencjał odmienności Śląska.
MB: W „Soli ziemi czarnej” pyta Gabriel, czemu nam Polska nie pomogła,
a Erwin odpowiada: „Może nas mo kajś”. A dziś?
KK: Dzisiaj jest coś gorszego: nieżyczliwa obojętność dla Śląska. Przeciwko temu
trzeba się buntować. Moje filmy takie były. O powstaniu, o strajku, o Habryce,
który walczy o swoje. Myślę, że w jakimś sensie Śląsk jest ostatnim regionem w
Polsce, w którym cała nadzieja w związkach zawodowych.
MB: Socjalista z Pana.
KK: Ja jestem liberałem, ze zdecydowanym skrętem w lewo. Nie bez powodu

lewica – ta bardziej okrzesana – daje mi nagrody… (śmiech) I to nie ma nic
wspólnego z rewolucjonizmem radzieckim. To jest bardzo europejskie. Moi
rodzice byli PPS-owsami. Matka była radną miejską, pyskowała, więc się jej
wszyscy bali. I ja od moich dzieci chciałbym tego samego, żeby się buntowały w
słusznych sprawach. Bo to jest prawdziwe szczęście, żeby się buntować i żeby był
z tego jakiś pożytek. Bo cały czas trzeba się buntować, także wobec siebie.
MB: Matka byłaby z Pana zadowolona?
Jak ją ostatni raz widziałem, właściwie żegnałem się z nią, ponieważ ona
wiedziała, że odchodzi, pocałowała mnie w rękę i podziękowała, że się na mnie nie
zawiodła. A na koniec powiedziała: Nie musisz się o mnie martwić, bo na trumnę
mam odłożone.
Rozmowa odbyła się w 2003 r.
_________________________
Kazimierz Julian Kutz – urodził się w 1929 roku w Szopienicach, reżyser
teatralny oraz filmowy, poseł VI kadencji. Jego rodzicami byli Franciszek Kuc,
który był kolejarzem, oraz Anastazja Kamińska. W młodości Kazimierz Kutz
należał do Związku Harcerstwa Polskiego oraz do Czerwonego Harcerstwa
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę
Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Po jej ukończeniu pracował jako asystent
Andrzeja Wajdy. „Krzyż walecznych” był samodzielnym debiutem Kazimierza
Kutza. Popularność przyniosły mu filmy “Sól ziemi czarnej” i “Perła w koronie”,
oba opowiadały o Śląsku. Od lat 70. inwigilowany, internowany w czasie stanu
wojennego. W związku z krwawymi zdarzeniami jakie miały miejsce w kopalni
„Wujek” zrezygnował z piastowanego stanowiska głównego reżysera regionalnego
ośrodka telewizyjnego w Katowicach. Wielokrotnie wybierany do Senatu, poseł IV
kadencji. Mimo że w wyborach do obu izb parlamentu startował z określonych
partii politycznych, nigdy nie był członkiem żadnej z nich. (biografia24.pl).
Marek Baster, dziennikarz, redaktor miesięcznika „Śląsk”, współpracownik m.
in. „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Polityki”, pracownik Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Przeprowadził wiele świetnych wywiadów. Jego
rozmówcy, wybitni artyści, naukowcy, politycy zwierzali mu się z rzeczy i spraw,
których nikomu innemu by nie powiedzieli.

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 7 kwietnia 2004 r.

