
 

 

Copòt, 14 łżëkwiata 2020  

KÒSMÒPÒLIS  2020 

Jinaczi jesmë mëslelë ò festiwalu, czej latos jesmë kùńc kùńców stwòrzëlë jegò przédny témat: 

Kòsmòpòlis 2020. Nôtëra mia równak gwôsné zamëszlënczi. Copnãła codniowé nëkanié, 

przëbôcziwającë, jak krëchim gatënkã më jesmë. Dzysô mòżemë próbòwac sã z rozkòscérzającym sã 

òbkrańcowanim, zewsządka nadcygają lëché wiadła, co napiérają na òbrazë pòwszechnégò cerpieniô i 

nimòtë. Doswiôdcziwómë niekùńczącégò sã czekaniô, grańcowi zastëdłoscë, zabiérającëch chãcë i 

nôdzejã òbkrańcowaniów, roscemë w kòpc ùsëpóny z nôskwarny codniowòscë. Ni ma na to radë. 

Swiat sã zmienił i bãdze czësto jiny jak przódë. Wspòminczi, lekturë, łączba z bliszczima z kòżdim 

dniã nabiérają corôzka to nowëch znaczëniów.  

Jakno pierszé, jesmë chcelë przeniesc Between.Pomiędzy na jeséń. Jesmë założëlë, że ni ma jinégò 

wińscô, żëwiącë nôdzejã, że bãdzemë mòglë sã pòtkac midzë 19 a 25 rujana. Chùtkò sã równak 

pòkôzało, że w mòcnym òdòsobnienim brëkùjemë wespółbëcégò, dzeleniégò sã spòsobama 

przeżiwaniô ti dzywny codniowòscë, zewsządka bùchô ùtwórstwò. Zwieliwómë swiôdectwa czasu 

chërë. Kòżdi na swój spòsób przechòdzy bez całozemsczé doswiôdczenié, równo czim òkôże sã òno w 

przińdnocë. Kòsmòpòlis 2020 robi sã dëcht jiny, le chto wié, czë nié mòcniészi, terôzniészi, niżlë jesz 

na pòczątkù rokù.  

Zmieniwómë tej zdanié. Chcemë pòtkac sã jesz w maju – tëli, że w wirtualnym swiece. Chcemë 

pòdzelëc sã zebrónyma artefaktama: filmama, zdjãcama, wspòminkama, archiwaliama, wszelczima 

mòżlëwima fòrmama zapisënków. Razã z wespółrobiącyma artistama i akademikama pitómë, czim je 

doswiôdczenié, bez jaczé przechòdzymë? Czim bãdze òno w przińdnocë? Jak w rozmajitëch nórtach 

swiata radzymë so z codniowim òdòsobnienim? Jak widzymë, doch tak niedaleką, ùszłotã, chòcbë le 

nié do pòmësleniô w ti chwilë Eùropë bez grańców?  

Niech le taczi bãdze Kòsmòpòlis 2020, złożony ze strzãpków, òkrëszënów, dzélëków. Niech festiwal, 

co łączi swiat akademików z artisticznym swiatã, bãdze nieùpòrządkowónym, rësznym, letczim 

labòratorium wëmianë terôczasnëch doswiôdczeniów i niedorobionëch mëslów. Niech le nasza robòta 

do jubileùszu roczëznë 50-lecégò Gduńsczégò Ùniwersytetu przëjimnie, kònieczno, taką prawie 

fòrmã.  

Mómë nôdzejã, że më nen kalejdoskòp – chùtuszkò złożoną semiosferã - głãbòk przegôdómë, czej 

spòtkómë sã òb jeséń w – na nowò wëfùlowónym ùtwórczim fermentã – Copòce. Timczasã: 

òstôwómë doma, spòtikómë sã w jinternetowi sécë. 
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