
List otwarty do Redakcji
i Czytelników „Plamy”

Szanowna Redakcjo, Drodzy Czytelnicy!

„Plama” zasługuje na uwagę wnikliwego i wyro
bionego czytelnika. Redagowana na dosyć wysokim 
poziomie, ma znakomitą szatę graficzną. Kolorowe 
ilustracje na papierze kredowym i duża czcionka sta
nowią o wizualnej wartości pisma, które od pierw
szego wejrzenia zachęca do lektury.

Czytelnik otrzymuje od pierwszej strony głębsze 
wejrzenie w strukturę kwartalnika. Informacje o au
torach, spis treści ukazują zawartość numeru. War
tością „Plamy” jest to, że ukazuje się na pustyni, 
wbrew wszelkim trudnościom. Należy życzyć redak
cji, aby „Plama” ukazywała się nadal (i to regular
nie) oraz aby stała się ważnym ośrodkiem kulturo
twórczym w regionie (i nawet w skali Polski), a to 
dzięki hojności Mecenasa - Elektrowni „Rybnik”. 
„Plama” niewątpliwie jednoczy środowisko połu
dniowej części Górnego Śląska. Literaci, muzycy, 
aktorzy, krytycy i wszelkiej maści artyści mogą na 
łamach swojego pisma prezentować lub przybliżać 
czytelnikowi własną sztukę. Jako Ślązak z krwi i kości 
wiem, co to znaczy być artystą i mieszkać na Śląsku. 
Przez pisma spoza regionu traktowany się jest jako 
artysta drugiej kategorii... Trzeba więc starannie ukry
wać swoją śląskość. W „Plamie” zaś mogę przeczy
tać fragmenty literatury o Śląsku... i po Śląsku!

Myślę, że to właśnie nie inne pismo, ale „Plama” 
ma szansę stać się ośrodkiem krystalizacji postaw i 
prężnym mass-medium promocji dóbr duchowych 
stworzonych przez Ślązaków i miłośników Śląska. 
„Plama” powinna pamiętać, że działa na terenie daw
nego średniowiecznego Księstwa Raciborskiego 
(później Księstwa Opolsko-Raciborskiego), a takie 
dziedzictwo zobowiązuje moralnie i artystycznie! 
„Plama” powinna zwrócić uwagę na dobór tekstów 
najcenniejszych co do prezentowanych wartości. Re
dakcja jest świadoma kulturotwórczej roli jaką speł
nia, lecz musi być także świadoma zagrożeń. „Pla
ma” powinna pobudzać artystów śląskich do bycia 
innymi od importowanych z Zachodu tandetnych 
wzorów sztuki masowej. Powinna też stymulować 
rozwój kultury śląskiej, bo kto inny to zrobi? Kto? 
Tu trzeba czasu, setek ludzi pociągniętych przez ideę, 
zjednoczonych przez „Plamę” i starannej reżyserii 
wydarzeń artystyczno-promocyjnych.

Ważną dla Polski rolę „Plamy” widzę w umiejęt
ności inspirowania artystów, w skierowaniu ich w 
stronę wartości. Wychowanie przez sztukę jest ro
dzajem pracy organicznej, którą należy bezwzględ
nie wykonać na pustyni. Wiele tekstów w kwartalni
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ku świadczy o zrozumieniu owej aksjotwórczej roli 
pisma. Niestety, redakcja promuje też „artystów”, któ
rzy reprezentują antywartości. Nie sprzyja to zawar
tości kulturalnej magazynu artystycznego. Mam tu 
na myśli np. Świetlickiego, programowego nihilistę.

Mam nadzieję, że tak znakomity zespół, jaki two
rzą Marian Bednarek, Robert Rybicki i Grzegorz Wal
czak, przedyskutuje głęboko problem p t., jakie war
tości «Plama» ma reprezentować i czym się powinna 
odróżniać od innych pism artystycznych w Polsce?”. 
Myślę, że w czasie dekadencji, permisywizmu, szko
dliwego relatywizmu moralnego - warto postawić na 
wartości. One nie zawiodą.

„Plama” promuje artystów z Rybnickiego - lub 
szerzej - artystów śląskich, lecz promuje także arty
stów przyjeżdżających na Śląsk. Czy jednak rytm 
artykułów i krytyk w „Plamie” ma wyznaczać tylko 
rytm przyjazdów takich, a nie innych plastyków, li
teratów, muzyków, aktorów... do Rybnika? Czy „Pla
ma” może się zadowolić kronikarską przypadkowo
ścią wernisaży, koncertów, spektakli, wieczorów au
torskich odbywających się w Rybniku? Może warto, 
oprócz biernego rejestru wydarzeń, pokusić się o wła
sny aktywny program odrodzenia kultury śląskiej, 
rozwijanie tradycji duchowych czerpanych z tysiąc
letniego dziedzictwa Śląska? (Więcej uwag w szki
cu pt. „Rozważania o kulturze śląskiej”).

Życząc Czytelnikom i redakcji owocnego zagłę
biania się we własną kulturę (śląską), pozostaję z sza
cunkiem i pełen nadziei na przyszłość, oczekując z 
niecierpliwością na kolejne numery „Plamy”.

Marek Mariusz Tytko
Kraków, 24 lipca 1998
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