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R E D A K C Y J N E  R E W E L A C J E

Miasto ze sw¹ ¿ywio³owoœci¹ wkracza we wszystkie dziedziny ¿ycia jego
mieszkañców. Ka¿de ma swoj¹ w³asn¹ specyfikê, urodê i rz¹dzi siê swoimi pra-
wami, ¿yje we w³asnym rytmie. Aglomeracja œl¹ska jest rozpêdzona w sercu i senna
na swych obrze¿ach.

Miasto jest tworem ludzkich r¹k, umys³ów i namiêtnoœci. Ka¿de miasto dla jego
mieszkañców jest centrum, z którego obserwuj¹ œwiat. Niesie ze sob¹ rozwój, jest
œwiadectwem ludzkiej potêgi, wzbudza szacunek oraz niepokój.

W tym numerze zachêcamy Pañstwa do przechadzki po obszarach aglomeracji
œl¹skiej poprzez wiersze traktuj¹ce o mieœcie, poprzez recenzjê ksi¹¿ki o nim opo-
wiadaj¹cej oraz zdjêcia „Moja brama, moja ulica, moje miasto”. W regionaliach
przypominamy dzieje Stanis³awa Broszkiewicza – zag³êbiowskiego pisarza.

Wychodzimy równie¿ jednak daleko poza granice Œl¹ska i zapraszamy Pañstwa
w egzotyczn¹ podró¿ do Chin i na ciekawe spotkanie przy neapolitañskiej kawie.

Numer, który maj¹ Pañstwo w rêkach, jest numerem wyj¹tkowym, prze³omo-
wym i to nie tylko ze wzglêdu na datê 2007/2008. Sk³adany w ostatnim kwartale
2007 roku trafi do r¹k czytelników w pierwszych miesi¹cach roku 2008. Najbar-
dziej istotna, eksperymentalna jest zmiana formatu wydawniczego, nie rezygnu-
jemy jednak z luŸnego sk³adania kartek, aby czytelnik sam móg³ zdecydowaæ
o kszta³cie magazynu.

Ruszy³a te¿ internetowa wersja magazynu, gdzie prócz tekstów ze wszystkich nu-
merów magazynu, publikowane s¹ równie¿ inne, które nie ukaza³y siê „na papierze”.

Poprzez stronê internetow¹ mo¿na pobraæ wszystkie, archiwalne numery Art Anons,
w elektronicznym formacie PDF. Na bie¿¹co informujemy równie¿ o wydarzeniach,
którym patronuje magazyn.

Mamy nadziejê, ¿e zmiany, które wprowadzimy w ci¹gu nadchodz¹cego roku
spodobaj¹ siê naszym czytelnikom.

W imieniu ca³ej redakcji serdecznie dziêkujê za maile i nades³ane teksty oraz
¿yczê Pañstwu samych pozytywnych zmian w 2008 roku.

redaktor naczelna
Matylda Sêk
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Mi³o spotkaæ w Sosnowcu. Krótki urlop?
Nie. Ju¿ emerytura. Wracam na sta³e. Neapol po-

¿egna³em ostatecznie, co wcale nie œwiadczy, ¿e nie
bêdê tam lataæ. Zapewne nie raz jeszcze spotkam siê
ze swymi w³oskimi studentami tam, ale równie¿ i tu.
Niektórzy W³osi maj¹ ochotê kontynuowaæ poloni-
styczne studia w Polsce. Bardzo dobrze.

Zapraszam na rozmowê przy kawie, mo¿e
kawa nie tak doskona³a jak w³oska, ale za to w cie-
kawym miejscu.

Nigdy tu nie by³em. Ca³kiem przyjemnie i ten
wystrój! Co to jest, fotografie czy rysunki? Muszê
w³o¿yæ okulary, niestety wci¹¿ mam k³opoty ze wzro-
kiem.

Jesteœmy w Galerii Patelnia 36, gdzie Stowa-
rzyszenie Istota, wydawca magazynu, dla którego
przeznaczona jest nasza rozmowa, organizuje od
dwóch lat wystawy m³odych artystów. Teraz wisz¹
rysunki Marty Œwiêcek.

Bardzo ciekawe. Chêtnie poprosi³bym t¹ m³od¹
pani¹ o portret. Jestem doœwiadczonym akwarelist¹,
choæ amatorem, ale portretu nie mam odwagi malo-
waæ. Pejza¿, architektura to mi jeszcze jako tako wy-
chodzi.

Wiem, mam przecie¿ w domu uroczy neapo-
litañski zau³ek podarowany mi przez pana kilka
lat temu, wisi na honorowym miejscu. No, ale czas
przedstawiæ siê czytelnikom. Aleksander Wilkoñ
– od niedawna emerytowany profesor Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Œl¹skiego, wy-
k³adowca w Nansy i paryskiej Sorbonie. Od 1993
roku profesor zwyczajny filologii s³owiañskiej Uni-
wersytetu w Neapolu. Jêzykoznawca i historyk li-
teratury a prywatnie poeta i malarz, mi³oœnik sta-
rych miast w³oskich i polskich, tak¿e ma³ej wioski
pod Wieliczk¹, której ju¿ nie ma. Dalej pan.

Moje malarstwo to czyste hobby, choæ przyzna-
jê sprawia mi wiele satysfakcji. Brat natomiast jest
profesjonalist¹ i mistrzem w swoim fachu. Widocz-
nie sk³onnoœci rodzinne. Z poezj¹ natomiast moja
przygoda zaczê³a siê stosunkowo niedawno. Pisywa-
³em to i owo na w³asny wy³¹cznie u¿ytek. Kiedyœ
w Pary¿u goœci³em jedn¹ z bardzo znanych polskich
poetek, która przeczyta³a maszynopisy, bez mojej wie-
dzy pokazane jej przez ¿onê. Wys³a³a jeden z nich na
ogólnopolski konkurs i proszê sobie wyobraziæ,
wiersz wygra³ konkurs. Dowiedzia³em siê o wszyst-
kim, gdy znalaz³em publikacjê i informacjê o mnie,
jako o poecie z Pary¿a. Potem by³ tomik „Jest to za-

N E A P O L I T A Ñ S K A  K A W A
Z  A L E K S A N D R E M  W I L K O N I E M

rys zaledwie” i trochê publikacji w prasie. Moj¹ ko-
lejn¹ pasj¹ jest promowanie polskiej kultury w Euro-
pie. Tam gdzie mogê, przede wszystkim we Francji
i we W³oszech, staram siê organizowaæ spotkania, od-
czyty, wyk³ady. Ta dzia³alnoœæ poch³ania mnie w tej
chwili ca³kowicie.

Pewnie dlatego tak rzadko siê spotykamy. Pan
w wiecznej podró¿y.

Tak, rzeczywiœcie wiele podró¿ujê, to oczywi-
ste, ale od teraz ju¿ wyje¿d¿am z Sosnowca a nie z Ne-
apolu. Uniwersytet, z którym by³em zwi¹zany przez
ostatnie kilkanaœcie lat, powo³any ponad 270 lat temu,
przeznaczony by³ do kszta³cenia misjonarzy udaj¹-
cych siê do Azji. Po pierwszej wojnie œwiatowej
„L’Orientale” by³ ju¿ licz¹c¹ siê instytucj¹ naukow¹
we W³oszech. Wœród 40 filologii obcych, g³ównie
wschodnich, pojawi³a siê namiastka przysz³ej polo-
nistyki poprzez lektorat jêzyka. Jednak dopiero
w 1985 roku powo³ano sekcjê polonistyki. Nawi¹za-
no wówczas wspó³pracê z Uniwersytetem Œl¹skim.
Od 1987 roku polscy naukowcy prowadz¹ cykle za-
jêæ w Neapolu w zakresie jêzyka, literatury i kultury
polskiej. Z roku na rok roœnie liczba studentów i m³o-
dych naukowców korzystaj¹cych z wymiany i stypen-
diów fundowanych przez oba uniwersytety.

Obecnie na polonistyce kszta³ci siê oko³o 50 stu-
dentów, na slawistyce oczywiœcie znacznie wiêcej.

Jak trafi³ pan do Neapolu?
Czternaœcie lat temu prosto z Sorbony. Zabiega³

o to by³y rektor, profesor Nullo Minissi, który przez
wiele lat kierowa³ Dipartimento di Studi dell’Europa
Orientale. Praca tam dawa³a mi wiele satysfakcji. Nie-
dawno, na moje 70-lecie, uhonorowano mnie nie-
zwyk³¹ publikacj¹, której tytu³ wiele mówi: „Studia
w ho³dzie Aleksandrowi Wilkoniowi”. Zawiera arty-
ku³y profesorów, nie tylko neapolitañskiej uczelni,
obszernie analizuj¹ce ró¿norodne realia i fakty kul-
turowe, historyczne, jêzykoznawcze i literackie, czyli
wszystko to, czym zajmuje siê Instytut Europy
Wschodniej, w którym pracowa³em.

To zobowi¹zuje
Powtórzê raz jeszcze to, co powiedzia³em dziê-

kuj¹c za niezwyk³y jubileusz. Jestem g³êboko wzru-
szony i szczêœliwy, ¿e znalaz³em siê na uczelni o wy-
miarze europejskim, ¿e dano mi mo¿liwoœæ prze-
kszta³cenia wspó³pracy z Uniwersytetem Œl¹skim na
bardziej europejsk¹. To porozumienie nabra³o nowych
akcentów, wprowadzone zosta³y wspólne u³atwienia
i mechanizmy integracyjne dla osób niepe³nospraw-
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nych, ruszy³ eksperymentalny program do technicz-
nej realizacji nauczania na odleg³oœæ. Dziêki aktyw-
noœci Umberto Cinque, odpowiedzialnego za marke-
ting i promocjê Uniwersytetu L’Orientale, interesu-
j¹co rozwija siê wspó³praca Neapolu z Katowicami.

Czy zawsze wszystko uk³ada³o siê tak piêk-
nie?

Oczywiœcie, ¿e nie. W³ochy, zw³aszcza po³udnio-
we, bardzo ró¿ni¹ siê od nas i reszty Europy. To jak-
by zupe³nie inny œwiat w obyczajach, mentalnoœci
mieszkañców, atmosferze ulicy, ale te¿ uczelni. Od
czasu pamiêtnego 68 roku uczelnie Europy, szcze-
gólnie we Francji i we W³oszech, co mog³em bezpo-
œrednio obserwowaæ ewoluuj¹ – obawiam siê – w nie-
bezpiecznym kierunku. Dyscyplina studiów jest ju¿
tak luŸna, ¿e zaczyna wymykaæ siê spod jakiejkol-
wiek kontroli. Znany z naszych uczelni stosunek
mistrz – uczeñ zanika. Pracuje siê trudno, nie ukry-
wam, ¿e bywa³y ciê¿kie chwile. Przecie¿ ja odbywa-
³em studia w okresie bardzo ostrych rygorów, przy-
zwyczai³em siê do nich i z czasem doceni³em ich
wartoœæ. Niezale¿nie od dyscypliny u nas wówczas
a po czêœci nadal wyk³adowca wy¿szej uczelni, pro-
fesor, cieszy siê du¿ym spo³ecznym uznaniem i auto-
rytetem. Tam mniejszym. Natomiast uznanie wyra-
¿ane w wynagrodzeniu nigdy w Polsce nie by³o du¿e.

No tak. Tam lepiej.
Owszem, ale bez przesady.

Jak pan znajduje Polskê i Sosnowiec
po powrocie?

Polska bardzo siê zmieni³a a Sosno-
wiec, zw³aszcza centrum, bardzo wy³adnia³.
Przyje¿d¿am z przyjemnoœci¹, choæ muszê
przyznaæ, ¿e po pewnym czasie entuzjazm mija. Przy-
gnêbia wieczne malkontenctwo, spory nie wiadomo
o co, k³ótnie polityków, ponure miny przechodniów,
manifestowanie niezadowolenia ze wszystkiego. W³o-
si, nawet ci kiepsko sytuowani, a proszê pamiêtaæ, ¿e
po³udnie W³och jest regionem rzeczywiœcie biednym,
wiêc na ulicach dominuj¹ ubodzy, potrafi¹ siê cie-
szyæ tym co maj¹, s¹ weseli, rozœpiewani i wzajem
wobec siebie ¿yczliwsi.

Wróæmy na koniec do poezji. Chcia³bym móc
zaproponowaæ redakcji choæby ma³¹ próbkê pañ-
skiej twórczoœci.

Jeœli mogê sugerowaæ, chcia³bym przypomnieæ
wiersze, co prawda nie najnowsze, ale myœlê, ¿e
charakterystyczne. To „Na sask¹ porcelanê”, dru-
gi „B³êkitny sonet” a na koniec ca³kiem inny „Dia-
b³y historii”.

Przyjmujê sugestiê. Równie¿ ceniê je wyso-
ko. Tymczasem bardzo dziêkujê za rozmowê
i polecam siê na przysz³oœæ. Do nastêpnego spo-
tkania.

Z Aleksandrem Wilkoniem przy kawie rozmawia³
Tomasz Kostro
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Diab³y historii

Przewa¿nie s¹ mali i pyzaci
z w¹sem co dodaje powagi
Lubi¹ cholewy i lampasy
lecz bluzy nosz¹ skromne
(wystawê orderów nosz¹ ich genera³owie)
Przewa¿nie cierpi¹ na bezsennoœæ
wiêc rz¹dz¹ w nocy gdy imperium œpi
Boj¹ siê t³umów i agentów
mdlej¹ na widok kropli krwi
Maj¹ kompleksy i mœciwe urazy
Trudne dzieciñstwo, z³e pochodzenie
we w³asnym imperium s¹ cudzoziemcami
a¿ do ostatnich dni.

Na sask¹ porcelanê

Ile ust pi³o z tej fili¿anki
z rokokowym portretem damy
zastyg³ej w œniegu porcelany?

Tak krucha jak skorupka ma³¿y
trwa ju¿ od dawna uwiêziona
w szklanej trumnie serwantki.

Lekko tr¹cona jak muszla œpiewa,
uniesiona – przepuszcza œwiat³o
i d³ugo trzyma ciep³o d³oni.

Czy porcelana jak per³a umiera
i matowieje od œrodka brzuszka,
gdy nie dotyka jej kobiece cia³o?

Aleksander Wilkoñ

B³êkitny sonet

Jeœli krzyk jaskru uciszysz w popiele
i popió³ wzburzysz ró¿ow¹ pian¹,
to co otrzymasz? Maœæ jak¹œ szar¹,
pot albo staroœæ w przera¿onym ciele.

Tak lekko muœnij czerwieñ albo zieleñ,
ale po brzegach cieñ zostawiaj¹c,
by ledwie barwy i kszta³tu zosta³o,
jakby tu przebieg³ po swych œladach jeleñ.

Niech bêdzie b³êkit jak twój rysunek,
a nie jak niebo kiedy b³êkitnieje
i nie jak w s³oñcu oliwkowe cienie.

Niech bêdzie Laury lêk, gdy poca³unek
pierzchnie z ust twoich i zatruje
w fijo³kach cyprysów jej cia³o senne.
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Karolina Siemiacka
Z A  C H I N Y  P O D R Ó ¯ O W A Æ ! …

S¹ miejsca na œwiecie, w których têskni siê za
widokiem trawy, kwiatów, drzew, s¹ miejsca,
w których nie sposób dostrzec bia³ego cz³owieka,
w których docenia siê smak ¿ó³tego sera. S¹ miej-
sca, w których codziennie mo¿na siê baæ czegoœ
nowego: rosn¹cej temperatury, braku tlenu, dzikich
wê¿y, tr¹b powietrznych, spadaj¹cych ska³ na dro-
gê, przejœcia przez ulicê w dzikim mieœcie, niezna-
nej potrawy na talerzu, zjazdu na linie z Muru
Chiñskiego, lecz w zamian dzieje siê coœ niezwy-
k³ego, w tych miejscach przekracza siê ró¿ne gra-
nice emocjonalno-psycho-fizyczne, odkrywa siê
nowy wymiar… tam koñczy siê œwiat, w którym
¿yjesz a zaczyna siê zew…

W pogoni za tym prze¿yciem, wyruszyliœmy
czteroosobow¹ ekip¹ do Chin. Naszym celem by³a
pustynia Takla Makan, postanowiliœmy objechaæ
j¹ dooko³a, zatrzymuj¹c siê w kolejnych miejscach
w zale¿noœci od naszego nastroju. Mieliœmy nie-
ca³y miesi¹c czasu. Z warszawskiego lotniska,
z przesiadk¹ w Moskwie, dolecieliœmy do Pekinu.
Tam nast¹pi³o moje pierwsze zderzenie z azjatyck¹
rzeczywistoœci¹. Niesamowite t³umy i pierwsze do

dziœ nieodgadnione chiñskie napisy, które z cza-
sem przesta³y przykuwaæ mój wzrok. Od razu wie-
dzieliœmy, do którego hotelu chcemy siê udaæ, mie-
liœmy przewodnik Pascala. Jak tylko wyszliœmy na
zewn¹trz z klimatyzowanego lotniska, uderzy³
mnie podmuch wrêcz parz¹cego powietrza i do-
tkliwego smogu, który bez ustanku zas³ania b³êkit
nieba. Natychmiast znalaz³o siê wielu chêtnych
przewoŸników z cennikami jak dla naprawdê za-
mo¿nych Amerykanów, bo tylko tak nas okreœla³,
nasz wyró¿niaj¹cy siê kolor skóry. Jako œrodek
transportu wybraliœmy miejski autobus, którym
dojechaliœmy do jednej z dzielnic Pekinu – tzw.
hutongów. Jad¹c rozgl¹da³am siê, by zobaczyæ jak
najwiêcej Pekinu, mija³am szklane wie¿owce, po-
tê¿ne banki, nowoczesn¹ architekturê, szerokie
drogi, czyli wszystko, z czego s³yn¹ stolice.
Hutong – dzielnica, w której siê zatrzymaliœmy
by³a jak „doklejona” do reszty – w zupe³nie innym
klimacie. Tradycyjne chiñskie w¹skie, krête ulicz-
ki, setki kupców, na ka¿dym kroku mo¿liwoœæ po-
silenia siê na ulicy, bieda, brud, rikszarze, rowe-
rzyœci, zaczepiaj¹cy sprzedawcy.

Widok na Mustagata 7546
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Niestety hutongi ju¿ w³aœciwie nie
istniej¹. Podczas naszego pobytu ju¿ za-
czêto je wyburzaæ, ze wzglêdu na Igrzy-
ska Olimpijskie 2008. W tej dzielnicy za-
trzymaliœmy siê w hotelu na noc. Spotka-

liœmy siê ze znajomymi, którzy wyznaczyli sobie
za cel zwiedziæ wschodni¹ czêœæ Chin. Tego wie-
czoru zorganizowaliœmy sobie ucztê, wówczas
pierwszy raz skosztowa³am prawdziwej kuchni
chiñskiej no i przy pomocy pa³eczek dos³ownie
„patyczkowa³am” siê z jedzeniem. Na drugi dzieñ
wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê. Wróciliœmy na lot-
nisko, aby dostaæ siê do miasta Urumczi, z które-
go mogliœmy rozpocz¹æ wyprawê wokó³ pustyni.

I tu, na lotnisku, prze¿yliœmy pierwsz¹ niepla-
nowan¹ przygodê. Byliœmy ju¿ po odprawie baga-
¿owej i paszportowej, czekaliœmy pod bramk¹ na
wejœcie do samolotu, kiedy rozleg³ siê nasz telefon.
Dwóch naszych towarzyszy siedzia³o ju¿ w samo-
locie, który jak siê okaza³o, odlecia³ bez nas. Mi³y,
weso³y Chiñczyk, targaj¹cy bilety na pok³ad lataj¹-
cej maszyny bardzo siê zmartwi³ i zaproponowa³
nam kupno nowego biletu i miesi¹c czekania, co
rzecz jasna nie wchodzi³o w grê. Nagle dotar³o do
mnie, ¿e jestem z Jackiem sama na œrodku olbrzy-
miego lotniska w Chinach, bez baga¿u, z perspek-
tyw¹ koczowania w Pekinie, gdzie ma³o kto mówi
w jêzyku angielskim. Zaczêliœmy dzia³aæ, a w³aœci-
wie Jacek, któremu do dziœ dziêkujê, bo co prze¿y-
liœmy to nasze. W koñcu pracownicy lotniska bar-
dzo przejêli siê nasz¹ sytuacj¹ i skierowali nas do
samego managera lotniska, który wykona³ kilka te-
lefonów, poprzybija³ jakieœ piecz¹tki, odnalaz³ na-
sze baga¿e i zakomunikowa³, ¿e za nied³ugo mamy
nastêpny lot, liniami chiñskimi, bez dodatkowych
op³at. PóŸniej dowiedzieliœmy siê, ¿e takie sytuacje
nie maj¹ miejsca, ¿e zawsze jest dop³ata, bo prze-
cie¿ samolot to nie jest to samo co autobus. I tak
uda³o nam siê dotrzeæ do Urumczi.

Urumczi jest stolic¹ regionu Xinjiang i jest
najdalej le¿¹cym od oceanu miastem na œwiecie.
Ca³e Chiny maj¹ jedn¹, pekiñsk¹ strefê czasow¹
i tylko prowincja Xinjiang pos³uguje siê w³asnym,
nieoficjalnym czasem, cofniêtym o dwie godziny.
Poniewa¿ wszystkie wa¿niejsze urzêdy opieraj¹ siê
na czasie pekiñskim, otwarte s¹ w godzinach od
10.00-13.00 i od 16.00-20.00. Urumczi jest mia-
stem beznadziejnie brzydkim, chcieliœmy stamt¹d
uciekaæ jak najszybciej. Nawet wymyœlaliœmy ró¿-
ne anegdoty typu: „poœlij swoich wrogów na wa-
kacje do Urumczi”. Hotel jak z horroru. Ubikacja
– dziury w pod³odze, nieodseparowane œciankami,

nie bêdê wnikaæ w szczegó³y, nadaremno tam szu-
kaæ wygód i czystoœci.

Udaliœmy siê na kolacjê do pobliskiej knajp-
ki. Zawsze w jad³odajniach podawali menu z chiñ-
skimi napisami, obok t³umaczone na „angielski”
tzn. np. „xingxioniu”, oczywiœcie nadal z tego nic
nie wiedzieliœmy, wiêc palcem wskazywaliœmy wy-
bran¹ potrawê. I zawsze mieliœmy niespodzianki.
Z proponowanych dañ znaliœmy kurczaki, wiêc
przynieœli nam posiekanego w ca³oœci, prawie su-
rowego, zimnego kurczaka wielkoœci go³êbia. Jak-
by tego by³o ma³o zawsze pa³eczki, dziwne sosy,
dodatki i… kelnerzy stoj¹cy przy naszym stoliku,
by móc siê na nas napatrzyæ. Przygl¹dali siê nam
wszyscy, jak wygl¹damy, jak jemy, jak coœ nam
spada z pa³eczki tu¿ przy ustach…

Z Urumczi udaliœmy siê do Turpanu, pierwsze-
go miasta rozpoczynaj¹cego nasz¹ trasê wokó³ pu-
styni. Dotarliœmy do niego poci¹giem. By³y drobne
problemy przy zakupie biletu, ale w koñcu powiod³o
siê. Dworzec tam nie nale¿y do bezpiecznych miejsc.
Z poci¹gu przesiedliœmy siê do taxi i w drodze pierw-
szy raz w ¿yciu poczu³am prawdziw¹ wolnoœæ. Dro-
ga wiod³a przez pustyniê. Uœmiech na twarzach, w ra-
dio azjatycka muzyka, kierowca, który w ogóle nie
mówi³ po angielsku, droga bez koñca… widok – bez-
kres pustyni, ¿adnych domów, drzew, ludzi, cywili-
zacji, nic… pustka. Rozleg³ siê dzwonek telefonu
komórkowego kierowcy, odebra³ i poda³ go nam.
Przemek odezwa³ siê do s³uchawki, okaza³o siê, ¿e
w Turpanie ju¿ nas oczekuje w³aœciciel sieci hoteli,
który dosta³ wiadomoœæ, ¿e do miasta zbli¿aj¹ siê biali.
Ca³a sytuacja by³a nieco abstrakcyjna.

Zamieszkaliœmy w tym hotelu, mieliœmy eu-
ropejskie wygody, klimatyzacjê, porz¹dn¹ ubika-
cjê, europejski alkohol, papierosy i hamburgery.
Miasteczko ³adne, skrajnie upalne, drugie po de-
presji Morza Martwego, najni¿ej po³o¿one miej-
sce na œwiecie. Latem, czyli podczas naszej obec-
noœci temperatura osi¹ga³a 50 stopni.

Turpan s³ynie z produkcji rodzynek i wina, co
mieliœmy okazjê zobaczyæ i zakosztowaæ. Tu ju¿
wyraŸnie przewa¿aj¹ Ujgurzy, którzy s¹ muzu³-
manami, rzadko mo¿na spotkaæ Chiñczyka Han.
Specja³em ujgurskiej kuchni, który uwielbialiœmy,
by³ langman tzn. d³ugi makaron, sma¿ona barani-
na, papryka, pomidory, bak³a¿an, zielone fasolki
i czosnek. Posi³ki popija siê piwem lub gor¹c¹, zie-
lon¹ herbat¹, która gasi pragnienie.

W Turpanie wynajêliœmy samochód wraz
z kierowc¹, chocia¿ proponowali nam byœmy sami
jechali, nie znaj¹c ich pisma. W koñcu wyruszyli-
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œmy w nasz¹ tak oczekiwan¹ podró¿. Zatrzymy-
waliœmy siê w kolejnych miastach. Wszystkie by³y
do siebie podobne. W ka¿dym czeka³y nas nowe
sytuacje, hotele, knajpki. Za oknami naszego volg-
swagena zmienia³y siê rodzaje pustyni, czerwona,
¿wirowa, piaszczysta, tereny górzyste. Czasami
min¹³ nas ktoœ na rowerze. Temperatura dochodzi³a
nawet do 70 stopni, mnie stopi³y siê sanda³y. Za-
trzymywaliœmy siê na arbuzy, wszyscy w miastecz-
ku nam siê przygl¹dali, by³am jedyn¹ bia³¹ kobiet¹
i przez trzy tygodnie jedyn¹ osob¹ o zielonych
oczach, bo tak siê z³o¿y³o, ¿e moi towarzysze pod
tym wzglêdem nie wyró¿niali siê z t³umu.

By³o coœ na pustyni, co zrobi³o na nas niesa-
mowite wra¿enie. Przecina³a j¹ droga o d³ugoœci
500 kilometrów, by nie zasypa³ jej piasek, zasa-
dzili wzd³u¿ niej po dwadzieœcia rzêdów krzaków
z obu stron, a ka¿dy rz¹d nieustannie podlewany
by³ wê¿ami z wod¹…

Gdy dotarliœmy do kolejnego miasta, wieczo-
rem jak zwykle poszukiwaliœmy miejsca gdzie mo-
glibyœmy coœ zjeœæ, poobserwowaæ tocz¹ce siê ¿ycie,
i znaleŸliœmy jad³odajniê pod go³ym niebem (z reszt¹
jak wszêdzie dot¹d), ale wówczas by³ wieczór ta-
neczny. Jak siê szybko zorientowaliœmy, mogli tañ-
czyæ wy³¹cznie mê¿czyŸni, kobiety zas³oniête
w burkach jedynie obserwowa³y z oddali. Przemek
postanowi³ pokazaæ im kulturê europejsk¹ i zapro-
si³ mnie do tañca… wszyscy mieli takie miny, jak-
by pierwszy raz w ¿yciu widzieli tañcz¹c¹ kobietê.

Bili nam brawo. PóŸniej jednak zrobi³o siê
nieprzyjemnie, jakaœ ma³a awantura i postanowi-
liœmy ju¿ wróciæ do hotelu. Przyby³a policja
i w ca³ym zamieszaniu funkcjonariusze wprowa-
dzili Przemka do radiowozu, jednak maj¹c œwia-
domoœæ ich polityki przes³uchañ. Przemek wy-
szed³ drugimi drzwiami. Mnie i Jacka te¿ zapro-
sili do radiowozu i tak pierwszy raz jecha³am tym
pojazdem w ¿yciu, w dodatku w Chinach. Nie
wiedzieliœmy gdzie nas wioz¹, jak siê okaza³o do
hotelu, bo nie chcieli ¿eby biali ludzie byli œwiad-
kami ulicznych awantur.

Nastêpnego dnia wyruszyliœmy w dalsz¹ tra-
sê. Czeka³a nas teraz powa¿na zmiana temperatu-
ry i ciœnienia, poniewa¿ jechaliœmy nad jezioro
Karakul w górach Pamir, na wysokoœæ prawie
czterech tysiêcy metrów n.p.m. Widok tego miej-
sca, kojarzy³ mi siê z rajem, nieska¿ony cywili-
zacj¹, rzeœkie powietrze, przezroczyste jezioro,
kozy, konie, dooko³a rozci¹gaj¹ce siê siedmioty-
siêczniki i tubylcy zamieszkuj¹cy jurty. Doskona-
³a prostota. Cz³owiek i natura… Tam zatrzymali-

œmy siê na d³u¿ej, jeŸdziliœmy na koniach,
codziennie rano budzi³ nas widok potê¿-
nych gór i najwy¿szej wœród nich Musta-
gaty 7546 metrów n.p.m. Przemek kupi³
tamtejszym dzieciom pi³kê. Ca³a wioska
siê zbieg³a. Dzieci widzia³y j¹ pierwszy raz w ¿y-
ciu, ogromnie siê radowa³y. W³aœnie w takich miej-
scach, w takich chwilach cz³owiek uœwiadamia
sobie wiele rzeczy. Ile zbêdnych przedmiotów ota-
cza go w ¿yciu, bez których nie potrafi funkcjono-
waæ, a których œwiadomoœci istnienia nie maj¹ inni
ludzie. Zderzenie dwóch skrajnych œwiatów.
Z wielkim ¿alem opuszczaliœmy to miejsce.

Czeka³ na nas Kaszgar i niedzielny, najbardziej
egzotyczny bazar w Azji, na którym mia³o, jak co
tydzieñ, zjawiæ siê oko³o 50 tysiêcy kupców oferu-
j¹cych najcenniejsze towary rêcznie robione jak np.:
tkane dywany, malowane jedwabie, ozdobne no¿e,
bi¿uteria, wyroby z ¿elaza, a ponadto przyprawy,
herbaty, konie, kozy itd. Przez dwa tysi¹clecia mia-
sto to by³o wa¿nym centrum handlowym na Jedwab-
nym Szlaku, gdzie zje¿d¿a³a siê ludnoœæ m.in. z Pa-
kistanu. Tad¿ykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu.

Nasze oczekiwania nie zosta³y jednak spe³nio-
ne, nie by³o takich t³umów, choæ faktycznie nie-
które przedmioty zwraca³y nasz¹ uwagê. Podobno
wszystko zmieni³o siê po 11 wrzeœnia, po ataku na
WTC, w³adze chiñskie zaostrzy³y pewne przepi-
sy. Po takich zakupach musieliœmy ruszaæ dalej,
by zd¹¿yæ na samolot do Pekinu. Zosta³o nam ju¿
tylko kilka dni. Zd¹¿yliœmy jednak w te kilka dni
zwiedziæ Zakazane miasto, Œwi¹tyniê Nieba,
Mur Chiñski, z którego mieliœmy okazjê zjechaæ
na linie i który w rzeczywistoœci zapiera dech
w piersi. Bêd¹c w Pekinie nie mog³am sobie od-
mówiæ pójœcia do Opery Pekiñskiej, któr¹ w re-
zultacie nie by³am usatysfakcjonowana, poniewa¿
by³a nastawiona na turystów. By³a raczej pokazem
ni¿ przedstawieniem.

W koñcu nadszed³ czas powrotu. Nie sposób wra-
¿eñ z takiej wyprawy zawrzeæ w kilku s³owach, wie
o tym ka¿dy, kto podró¿uje, ale mo¿na nawet sp³yca-
j¹c, opowiedzieæ, ¿e s¹ ludzie, którzy ¿yj¹ inaczej…

W ci¹gu dwudziestu jeden dni przemierzyli-
œmy samochodem, ponad 4000 km, ca³¹ Pustyniê
Takla Makan.

Dziêkujê moim Towarzyszom wyprawy i na-
szemu, cierpliwemu kierowcy „Tomurowi”.

Fotografie autorstwa Karoliny Siemiackiej i Jacka
Zawiszy, zamieszczone w numerze, s¹ pami¹tk¹ z wy-
prawy do Chin. Podró¿nicy zapraszaj¹ Czytelników na
krótk¹ wyprawê szlakiem ich wspomnieñ.
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Pawe³ Wiêc³awek, sosnowiczanin. Za cykl fotografii zaj¹³ III miejsce w miejskim konkursie
fotograficznym „Moja brama, moja ulica, moje miasto”.
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Rafa³ Wieliczko
S P A G H E T T I

Du¿y, p³aski talerz. Bia³y. Na jego obrze¿ach wymalowane jakieœ niebieskie kwiatki – stokrotki
chyba. Dooko³a z³oty pasek, ten, który uniemo¿liwia wsadzenie naczynia do mikrofalówki. Na tale-
rzu posklejane, nabrzmia³e nitki makaronu, z obsychaj¹cymi ju¿ koñcówkami. Szczyt tej bez³adnej,
wystyg³ej masy zdobi ¿ó³ty ser, wczeœniej stopiony, teraz ju¿ tward¹ skorup¹ zaciskaj¹cy siê na
grudkach mielonego miêsa. Ca³oœci kompozycji dope³nia sos, który w wiêkszoœci zimnym, lepkim
t³uszczem sp³yn¹³ na samo dno.

Adam wpatrywa³ siê w ten talerz dalekim, nieobecnym wzrokiem. Nie tak dawno, w kuch-
ni, t³uszcz skwiercza³ raŸno na patelni, obmywaj¹c rozdrabniane miêso. D³ugie nitki makaronu
miêk³y stopniowo w bulgocz¹cej wodzie, mieszane od czasu do czasu wielk¹, drewnian¹ ³y¿k¹.
Skrojone drobno pomidory czeka³y na po³¹czenie z posiekan¹ cebul¹ i czosnkiem, a szczodrze
sypane przyprawy uzupe³nia³y bukiet smakowy. W ca³ym mieszkaniu ³agodnie rozchodzi³ siê
ciep³y aromat, nios¹c mi³¹ dla niecierpliwi¹cych siê ¿o³¹dków obietnicê posi³ku. Ich wspólnie
ulubionego dania.

Wsta³ energicznie, str¹caj¹c ze sto³u dwa, przeznaczone na wino, kieliszki. Cienkie szk³o roz-
trzaska³o siê w zetkniêciu z pod³og¹ na setki drobnych kawa³ków. Chwyci³ talerz z przygotowanym
jedzeniem i ruszy³ do kuchni, rozdeptuj¹c zgrzytaj¹ce od³amki. Szerokim gestem ca³¹ zawartoœæ
wyrzuci³ do œmietnika. Ona i tak ju¿ tego nie zje...

Wraca³a z pracy. Tu¿ pod blokiem, na przejœciu dla pieszych, pomiêdzy salonikiem prasowym
a klatk¹ schodow¹, nietrzeŸwy kierowca niebieskiego Opla nie zd¹¿y³ wyhamowaæ..

To by³o jedyne wolne miejsce w parku. Wszystkie inne ³awki ju¿ zajêto. Tylko obok niej nikt
nie siedzia³. Przez chwilê zdawa³o mi siê, ¿e pomimo s³onecznego, upalnego dnia, to miejsce jest
jakieœ ciemniejsze. Ale to pewnie z³udzenie wywo³ane zmêczeniem, nic wiêcej. Co dziwne – ubrana
by³a w d³ug¹ czarn¹ sukniê, w której jednak najwidoczniej nie by³o jej zbyt gor¹co. Od czerni sukni
zdecydowanie odcina³a siê jej blada, poci¹g³a twarz, z d³ugimi, niemal¿e bia³ymi w³osami. Spod
jasnych brwi pob³yskiwa³y du¿e, b³êkitne, przejrzyste i ch³odne jak lód oczy.

– Mo¿na? – zapyta³em, wskazuj¹c d³oni¹ miejsce obok niej.
– Proszê – odpar³a cicho, niemal nie poruszaj¹c ustami.
Usiad³em wiêc, z ulg¹ wyci¹gaj¹c przed siebie nogi. Odetchn¹wszy g³êboko otworzy³em notat-

nik i zacz¹³em pisaæ. Po chwili wyczu³em bardziej ni¿ zauwa¿y³em, ¿e moja s¹siadka mi siê przy-
gl¹da. Podnios³em g³owê i napotka³em lodowob³êkitne spojrzenie. Ledwo zaczerwienione, blade
usta drgnê³y nieznacznie. W uœmiechu?

– Dlaczego tu usiad³eœ? – pad³o pytanie.
– Tylko tutaj by³o wolne miejsce. A ja chwilowo nie mia³em czasu i si³y iœæ dalej szukaj¹c inne-

go. Poza tym wygodnie mi tutaj i towarzystwo ca³kiem przyjemne.
Jasna brew powêdrowa³a w górê, wyra¿aj¹c zdziwienie.
– Przyjemne? – powtórzy³a.
– Piêkna kobieta zawsze stanowi przyjemne towarzystwo.
– Piêkna? – kolejne powtórzenie.
– W lustrze siê nigdy nie przegl¹da³aœ? – rozeœmia³em siê. – Chyba nie doceniasz w³asnej urody!

C H W I L A  S £ A B O Œ C I
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– Có¿ – jej twarz œci¹gnê³a siê w nie-

ruchom¹ maskê. – Zapewne widzê w nim
coœ zupe³nie innego ni¿ ty. Poza tym i tak
nie miewam na to czasu. Zazwyczaj mam
wiele pracy.

– To widaæ – przytakn¹³em. – Blada twarz,
wychudzone policzki, spracowane d³onie –
przeci¹gn¹³em palcami wzd³u¿ grzbietu jej rêki
a ona zauwa¿alnie drgnê³a. – I tylko oczy: piêk-
ne i pe³ne ¿ycia...

– Pe³ne ¿ycia? – zaœmia³a siê wreszcie g³o-
œniej, choæ jej œmiech zdawa³ siê byæ jakiœ taki...
zduszony? – Ale dziêkujê...

– Du¿o pracujesz, prawda?
– Tak – odgarnê³a w³osy z czo³a. – Bardzo

du¿o. Nawet teraz powinnam pracowaæ, przysia-
d³am jedynie na chwilê. Lecz tak rzadko mam oka-
zjê porozmawiaæ z kimœ swobodnie, ¿e nie mog³am
sobie odmówiæ chwili s³aboœci.

– Dziêkujê – wyci¹gn¹³em d³oñ, lekko g³adz¹c
jej palce. Ponownie silnie drgnê³a, lecz rêki nie
zabra³a. – Czemu jednak chwila s³aboœci? A¿ tak
ciê¿k¹ masz pracê?

Westchnê³a przeci¹gle. W piêknych oczach zagoœci³ smutek.
– Bardzo ciê¿k¹. I niewdziêczn¹ – przyzna³a. – Zazwyczaj ludzie na mnie z³orzecz¹, przeganiaj¹

jak tylko mog¹, nie chc¹ wpuœciæ do domów... a przecie¿ ja tylko wykonujê polecenia.
– Jak wiêkszoœæ z nas – wtr¹ci³em. – A na czym konkretnie polega twoja praca?
– Ja... – zawaha³a siê i mocniej chwyci³a moj¹ d³oñ. – Dostarczam ludziom wezwania. I pilnujê,

by pos³uchali. Mówi¹, ¿e robiê to nagle, stanowczo, czêstokroæ drastycznie i brutalnie, bez ¿adnej
litoœci. Ale to nieprawda. Ja tylko biorê za rêkê i nie wolno mi uznawaæ odmowy.

Tkniêty nag³¹ myœl¹ wycofa³em rêkê, któr¹ delikatnie g³adzi³a swoimi d³ugimi, smuk³ymi pal-
cami. Zauwa¿y³a to i po raz pierwszy rozeœmia³a siê szeroko, szczerze i perliœcie.

– G³uptas – pochyli³a siê do przodu. – Nie mia³am na myœli ciebie. To ty siê tu dosiad³eœ, pamiêtasz?
Nagle jej twarz stê¿a³a. Czo³o zmarszczy³o siê w skupieniu. Westchnê³a.
– Muszê iœæ – szepnê³a. – I tak pozwoli³am sobie na zbyt wiele...
Wiedziony nag³ym impulsem, otoczy³em j¹ ramieniem, przyci¹gn¹³em jej twarz do swojej i po-

ca³owa³em. Odda³a poca³unek, d³ugo, namiêtnie, po czym odetchnê³a g³êboko.
– Zaskakujesz mnie – stwierdzi³a, poprawiaj¹c pospiesznie w³osy. – Ale to dobrze...
Zaczê³a siê podnosiæ.
– Zaczekaj – zawo³a³em. – Zobaczymy siê jeszcze?
– Na pewno – uœmiechnê³a siê tajemniczo.
Wyprostowa³a siê, narzuci³a na w³osy kaptur,

który dot¹d zwisa³ na plecach jej sukni. Ocienio-
ne oblicze ukazywa³o teraz jedynie blade usta, pod-
bródek i jaœniej¹ce b³êkitnym lodem oczy. Odwró-
ci³a siê i krocz¹c przed siebie dostojnie, zniknê³a
w oddali. Ostatnie, co widzia³em, to metaliczne
odb³yski s³oñca na jakimœ cienkim przedmiocie,
który œciska³a w lewej d³oni...

Rafa³ Wieliczko
Redaktor portalu spo³ecznosci polskiej w Liver-
poolu, i czasopisma Czas na Przerwê.
Niegdyœ recenzent w magazynie CD-Action.
Absolwent Wy¿szej Szko³y Dziennikarskiej im.
M. Wañkowicza w Warszawie, oddzia³ w Lu-
blinie.
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£ukasz WoŸny
E L E C T R O  B A R W N I K

Tym razem, poza mi³¹ pogawêdk¹, da³em siê
jeszcze przek³uæ. Solennie przyrzekam, ¿e Garry
(Tomasz Gaca), szefo studia Art Line, ucho me
³adnie przebi³, bezboleœnie i zakolczykowa³... Ale
o czym ja tu smarujê?! Wywiad, panie £ukaszu,
wywiad. Moja wizyta w Rybnickim studio Art
Line przebieg³a szybko, sprawnie i mi³o. Tofi opo-
wie nam, jak to siê sta³o, ¿e zaj¹³ siê tak¹ brzydk¹
rzecz¹, jak naznaczanie sztuk¹ ró¿nych „cz³owie-
ków”, oraz odpowie na parê innych, ¿yciowych
pytañ. Czytajcie, bawcie siê i TATUUJCIE!

£ukasz: Witajcie moœci Tofiku! Wieœæ
gminna niesie, ¿eœ znów z Art Linow¹ ekip¹
zawojowa³ jakiœ fest. Opowiedz nieco o zda-
rzeniach towarzyskich z ostatnich dwóch wy-
praw :D

Tofi: Zgadza siê, w ubieg³ym roku byliœmy
na dwóch konwencjach tatua¿u, pierwsza
z nich odby³a siê w Krakowie, a druga
w Szczecinie.

Z obydwu przywioz³em nagrody za wyko-
nane przeze mnie tatua¿e.

W pewien wolny od ¿mudnej pracy poniedzia³ek, zdecydowa³em siê w koñcu wybraæ do
Rybnika, by odwiedziæ znajomych. Pozna³em ich najpierw przez pewne pismo «bran¿o-
we», a nastêpnie w Szczecinie, na festiwalu tatua¿u – ju¿ osobiœcie. Tak siê z³o¿y³o, ¿e nie
dosyæ, i¿ dzieliliœmy tam ten sam hotel, to jeszcze odda³em me lewe ramiê do przyozdobie-
nia przez dzielnie prowadzon¹ Tofikow¹ rêk¹ maszynkê.

I miejsce – tatua¿ autorski – Kraków, Tofi, Art line, Rybnik
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£: Jakie s¹ w takim razie plany

Twoje i Twoich kumpli wzglêdem tego-
rocznych woja¿y z maszynk¹?

T: Tegoroczne plany wyjazdowe
s¹ dosyæ napiête: otó¿ w lutym czeka

mnie konwencja w £odzi, nastêpnie w maju
Rzym, który bêdzie chyba najwiêksz¹ tego
typu imprez¹, w której wezmê udzia³. Garry
planuje wyjazd na konwencjê w Amsterdamie.
PóŸniej czerwiec i mój ukochany Kraków- im-
preza, która na polskim podwórku wyró¿nia
siê pod wzglêdem organizacyjnym jak równie¿
rang¹ i presti¿em przewy¿sza inne. Nastêpnym
wyjazdem bêdzie listopadowy Szczecin no
i grudzieñ w Berlinie. Troszkê siê nazbiera³o
i mam nadziejê, ¿e wszystkie wyjazdy uda mi
siê zrealizowaæ.

£: Studio, w którym spe³niasz siê artystycz-
nie, to Art Line w Rybniku. Z wiadomoœci pozy-
skanych wczeœniej od Ciebie i Garry’ego wiem,
¿e dzia³acie od 1994 roku (najpierw Wodzis³aw,
od ’96 Rybnik, Gliwicka). Sam pracujesz w nim
od 2001. Przybli¿ nam trochê, jak wygl¹da stu-
dio, kto w nim siê bawi, jak siê ono krêci oraz co
Ciebie popchnê³o do malowania chêtnych bólu
i sztuki ludzi?

T: Przede wszystkim jest to miejsce, w któ-
rym wiele siê dzieje pod wzglêdem wykony-
wanych przez nas tatua¿y oraz piercingu. Jest
to studio, które z dnia na dzieñ ewoluuje po-
przez ekipê oraz znajomych, którzy stale nas
wspieraj¹ i motywuj¹ jeszcze bardziej do dzia-
³ania. Obecnie na stale tatuuj¹ tu trzy osoby
tzn. Garry, ja, Kosa i w najbli¿szym czasie
Enzo zaczyna swoj¹ przygodê z tym jak¿e spe-
cyficznym sposobem ozdabiania cia³a, jakim
jest tatua¿. Ka¿dy z nas jest inny i ma inne
pomys³y, ka¿dy tatuuje w innym stylu i lubi
inne tematy, ³¹czy nas pasja do tatua¿u oraz
ambicje, które pchaj¹ nas stale do przodu.
Mo¿esz sobie tylko wyobraziæ, co siê dzieje,
kiedy takie indywidualnoœci ze sob¹ wspó³pra-
cuj¹.

£: Wiem, ¿e jesteœ nie tylko cz³owiekiem
z pasj¹ i talentem, ale tak¿e z wykszta³ceniem
plastycznym. Jak ostatnio mo¿na zauwa¿yæ, m³o-
de pokolenie tatuuj¹cych coraz czêœciej tworzy
„dziary” bêd¹c nie tylko zapaleñcami z iskr¹
bo¿¹, ale tak¿e z papierkiem i umiejêtnoœciami
zazwyczaj za nim stoj¹cymi. Co s¹dzisz o takiej
kolejnoœci rzeczy? Co da³y Ci studia?

T: Zdecydowanie bez szko³y poziom mo-
jego tatua¿u pozostawia³by wiele do ¿yczenia.
Dla œcis³oœci jestem magistrem wychowania
plastycznego Uniwersytetu Œl¹skiego w Cie-
szynie. Dla mnie to oczywiste, ¿e zanim zacznie
siê tatuowaæ trzeba okie³znaæ stwora, którym
jest rysunek i to w takim stopniu ¿eby nie by³o

sytuacji, w której klient stawia poprzeczkê tak
wysoko, ¿e nie mo¿na zrealizowaæ jego zamó-
wienia na projekt. Wiadomo, ¿e czasem nie jest
³atwe zaprojektowanie jakiegoœ tatua¿u, na-
kreœlenie wizji klienta. Jednak ja traktujê to
jak wyzwanie, codziennie nowe i bardziej wy-
magaj¹ce. Przy okazji sprawdzam sam siebie.

Na dzieñ dzisiejszy w Polsce nadal sporo
tatuatorów nie rysuje autorskich projektów
z ró¿nych powodów, nad którymi nie bêdê siê
rozwodzi³, to jednak sprawia ¿e mam klien-
tów z ca³ego kraju i z roku na rok coraz wiê-
cej pracy.

Zauwa¿alne jest jednak m³ode pokolenie
tatuatorów – mam nadziejê, ¿e do tych „m³o-
dych” jeszcze ja siê zaliczam – którzy trak-

I miejsce, Szczecin, du¿y b&w, Tofi, Art Line Rybnik
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tuj¹ rysunek jako swoista wejœciówkê w œwiat
tatuowania i nie zaczynaj¹ bez tej w³aœnie
umiejêtnoœci. Za nied³ugo bêdzie tak, ¿e tylko
i wy³¹cznie studia wykonuj¹ce autorskie pra-
ce bêd¹ siê liczy³y na polskim rynku. Tak by³o
kiedyœ na zachodzie, a my patrzyliœmy na to
wszystko, co by³o opisywane w gazetach z nie-
dowierzaniem – tamtejsi tatuatorzy nie musz¹
wykonywaæ katalogowych prac. Z czasem ta
tendencja pojawi³a siê równie¿ w Polsce, co
bardzo mnie cieszy.

£: Czym dla Ciebie jest tatua¿? Z tego, co
zauwa¿y³em, to nie tylko prac¹ za pieni¹dze, ale
tak¿e zabaw¹. Mylê siê?

T: Tatua¿ jest przede wszystkim sposobem
na ¿ycie, poniewa¿ jeœli raz zasmakuje siê tego
„zakazanego owocu”, to szybko mo¿na siê uza-
le¿niæ, i to po obu stronach maszynki. U mnie
uzale¿nienie zdecydowanie bardziej przejawia
siê w tatuowaniu innych. Jeœli wiêc codzien-
nie rano zaczynam kolejny dzieñ od planowa-
nia z zapa³em moich poczynañ na skórze i ro-
biê tak od kilku lat, to œwiadczy to o tym, ¿e
jednak to wiêcej ni¿ praca. Jest jeszcze kilka
bardzo wa¿nych czynników, ale najwa¿niej-
szym jest uzale¿nienie od tego, ¿e klient wy-
chodzi ze studia zadowolony. To jest ponad-
czasowe i mistyczne.

Tatua¿ jest czymœ tak atrakcyjnym, ¿e nie
mo¿na przejœæ obok niego obojêtnie, a przez to,
¿e jest permanentny i zostaje z nami do koñca
(a nawet d³u¿ej – przyp. £.), nabiera zupe³nie in-
nego wymiaru ni¿ np. malarstwo czy rysunek.
Ka¿dy kto ma tatua¿ wie o czym mowie, to taka
specyficzna wiêŸ, której nie mo¿na zdefiniowaæ
(genau, tak w³aœnie – przyp. £.).

£: Nie tylko tatuujesz. Zajmujesz siê tak¿e
inn¹ artystyczn¹ dzia³alnoœci¹. Przybli¿ naszym
czytelnikom, jak¹ konkretnie.:)

T: Tatua¿ na dzieñ dzisiejszy wypar³ na
bok inne moje plastyczne poczynania. Jednak
swego czasu powa¿nie wzi¹³em siê za narzê-
dzie jakim jest aerograf, pocz¹tkowo chcia³em
siê tylko spróbowaæ, ale oczywiœcie sta³ siê na
tyle atrakcyjnym narzêdziem, ¿e przesiedzia-
³em kilkaset godzin maluj¹c za jego pomoc¹
niezliczone iloœci prac, z których najbardziej
upodoba³em sobie realistyczne portrety.

£: Œl¹ska scena tattoo. Jak to jest byæ jej czê-
œci¹ (nie anonimow¹ nawet)? Co s¹dzisz o na-
szych regionalnych twórcach tatua¿u?

T: Wydaje mi siê ze œl¹ska scena
nie ma siê czego wstydziæ w porówna-
niu do reszty Polski. Wrêcz przeciw-
nie – w regionie jest wielu œwietnych
artystów, którzy prezentuj¹ wysoki
poziom i stale pokazuj¹ swoje prace w bran-
¿owych magazynach, na konwencjach i w In-
ternecie. Z tatua¿em jest tak, ¿e klient znaj-
dzie studio, które mu odpowiada i za wszelk¹
cenê bêdzie w stanie przejechaæ choæby ca³¹
Polskê w drodze na Œl¹sk, tylko po to ¿eby siê
tu wytatuowaæ (mnie Œl¹sk tatuowa³ w Szczeci-
nie;) – przyp. £.). Naszym ogromnym atutem
jest fakt, i¿ Art Line to jedyne studio w naszych
œl¹skich stronach jak i w Polsce, w którym
pracuj¹ a¿ 4 osoby, czterech tatuatorów.

£: Teraz bêdzie bardziej intymnie: D – du¿o
pijesz? Bo wiem, ¿e nie palisz:) Czy alkohol po-
maga w tworzeniu jakiœ nowych wzorów? Czu-
jesz mistyczn¹ ³¹cznoœæ z przodkami?

T: Nie palê od kilku lat, poniewa¿ zda³em
sobie sprawê z tego, ¿e papierosy poch³aniaj¹
spor¹ czêœæ mojego bud¿etu, zdrowia i czasu,
który w ci¹gu dnia móg³bym spo¿ytkowaæ na
coœ bardziej kreatywnego... a alkohol dzia³a na
mnie Ÿle, szybko siê upijam i jakoœ tak kac nie
jest zachêcaj¹cy do tego ¿eby siê dzieñ wcze-
œniej „nastukaæ”. Co nie znaczy ze jeœli s¹ ja-
kieœ wa¿ne okazje, to siedzê gdzieœ z boku na
imprezie z sokiem.

£: Masz jakieœ preferencje przy tatuowaniu?
Mo¿e nie styl, ale jakiœ guru od k³ucia skóry?

T: Od lat moim guru jest Zappa ze studia
Nightliner z Berlina, jak równie¿ kilku mniej
znanych artystów takich jak np. Victor Portu-
gal z Teneryfy czy Nikko ze Stanów. Swego cza-
su kawa³ dobrej roboty w Polsce robi³ Piotr Woj-
ciechowski, który jest równie¿ moim idolem je-
œli chodzi o realizm i œwiat³ocieñ. Niestety od kil-
ku lat mieszka w USA i rzadko goœci w swoim
studiu tatua¿u D3XS w Gliwicach. Gdy jednak
przyje¿d¿a, wtedy siê w³aœnie tatuujê. Konfron-
tujemy w³asne doœwiadczenia z pracy w tak ró¿-
nych od siebie zak¹tkach œwiata.

£: Garry pokazywa³ mi Art Linow¹ kolekcjê
muzyki. Masz coœ, przy czym tatuuje Ci siê naj-
lepiej, a przy czym chêci jakby Ciê opuszczaj¹?

T: To bardzo dobre pytanie… otó¿ u mnie
wszystko rozbija siê o muzykê, a to jakiej s³u-
cham podczas pracy ma kolosalne znaczenie.
W zasadzie najgorzej jest, kiedy muzyki
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w ogóle nie ma. Jeœli ju¿ jest to prefe-
rujê do pracy wszelakie odmiany
muzyki elektronicznej, rozpostartej
na ró¿nych p³aszczyznach pocz¹wszy
od drum’n’base na industraialu skoñ-

czywszy. S³ucham równie¿ ostrzejszych
brzmieñ rockowych takich jak Tool, Static-x
czy Slipknot. Oczywiœcie na mojej pó³ce z p³y-
tami szczególne miejsce zajmuje Marilyn Man-
son, którego muzyki s³ucham rzadziej, ale za
to bardziej siê ni¹ delektujê. Garry ma w swo-
jej p³ytotece kilka tysiêcy tytu³ów i zdarza siê
równie¿, ¿e z jego zbioru korzystamy (kolek-
cja budzi zazdroœæ – przyp. £.).

£: Koncerty! Bywasz na jakiœ? Mo¿e Mega-
death na tegorocznej Metalmanii? Metallica na
Œl¹skim?

T: Metalmanii nie uœwiadczy³em, ale by-
³em na wszystkich wa¿nych dla mnie koncer-
tach tj. wy¿ej wspomniany MM dwa razy,
Korn, Tool, Metallica ze Slipknot’em i z utê-
sknieniem wyczekujê reaktywacji i trasy kon-
certowej przechodz¹cej przez Polskê Rage
Against The Machine. To by³by ju¿ komple-
cik. Z Polskich kapel najbardziej ceniê sobie
Comê, na której kilku koncertach równie¿ by-
³em i jestem pod ogromnym wra¿eniem, ¿e
w Polskich realiach ma szansê wybicia siê ka-
pela taka jak ta. Moim rodzynkiem muzycz-
nym jest zespó³ Popió³ z Czerwonki pod Ryb-
nikiem, który podpisa³ kontrakt z wytwórni¹
na nagranie pierwszej p³yty, do której nota-
bene ja projektujê w³aœnie ok³adkê. Polska
jeszcze o nich us³yszy, ja ju¿ jestem ich fanem.

£: Wspomnia³eœ coœ w owy poniedzia³ek
(albo Garry wspomnia³) o stronie na sieci, któr¹
macie zamiar przerobiæ na powa¿ny (mniej lub
bardziej) portal dotycz¹cy ca³ej sceny tattoo.
Podaj jakieœ szczegó³y:)

T: Teraz to ju¿ nie jest tajemnic¹, wiêc swo-
bodnie mogê powiedzieæ, ¿e Garry odkupi³
w zasadzie jedyny powa¿ny internetowy serwis
o tatua¿u w Polsce www.tattooart.pl, który po
ponad trzech latach funkcjonowania osi¹gn¹³
ok. 15000 u¿ytkowników, a my mamy zamiar
osi¹gn¹æ drugie tyle w przeci¹gu kolejnego
roku. Plan jest taki, aby z obecnego serwisu
stworzyæ portal, który bêdzie reprezentowa³
polski tatua¿, i który bêdzie skupia³ polskich
artystów – tych z górnej pó³ki. Rozmawialiœmy
osobiœcie z wiêkszoœci¹ z nich i wyrazili apro-

batê do tego typu przedsiêwziêcia, wiêc jeste-
œmy dobrej myœli. Chcemy, aby ta strona za
granic¹ reprezentowa³a nasz kraj i pokazywa-
³a w jak dobrej formie jest sztuka tatua¿u
w Polsce. Chcemy pokazaæ na niej równie¿ ro-
dzimych producentów sprzêtu do tatuowania,
nawi¹zujemy wspó³pracê z gazetami bran¿owy-
mi, a w przysz³oœci równie¿ chcielibyœmy posze-
rzyæ nasze dzia³ania w³aœnie o muzykê i promo-
wanie nieznanych kapel i ich poczynañ.

£: Na waszej stronie jest wyszczególniony
dzia³, gdzie znajduj¹ siê Twoje dzie³a. Masz
gdzieœ jeszcze na www miejsce, gdzie mo¿na rzu-
ciæ okiem, tudzie¿ dwoma, na to, co Twa rêka
tworzy?

T: Oczywiœcie, ¿e mam. Poza standardow¹
stron¹ studia czyli www.artline-tattoo.com,
mam kilka internetowych galerii ze swoimi
pracami pierwsza to www.fotolog.com/to-
fi_tattoo, na której najszybciej mo¿na zoba-
czyæ aktualnie wychodz¹ce spod mojej ma-
szynki tatua¿e. Bardziej profesjonalne i miê-
dzynarodowe portfolio mam pod adresem
www.myspace.com/tofi_tattoo. A w przysz³o-
œci najbardziej bêdzie siê liczy³ w Polsce
www.tattooart.pl, na którym ju¿ teraz jest spo-
ro moich prac. Jest jeszcze www.digart.pl gdzie
pod nazw¹ u¿ytkownika „tofi” kryje siê moja
galeria z rysunkami oraz pracami wykonany-
mi aerografem, wiêc serdecznie zachêcam do
surfowania po sieci i wy³awiania nowoœci wy-
chodz¹cych spod mojej rêki.

£: Dziêki za ten mega krótki wywiad. Stan-
dardowo powiedz coœ od siebie i jesteœ wolny:)

T: Pamiêtajcie, ¿e tatua¿y nigdy za wiele
i zawsze chêtnie znajd¹ siê na waszym Ciele!

£: Do zobaczenia wiêc na konwencjach lub
w Rybniku i zdrówko!

Herr Tofi przy pracy
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Tomasz Kostro
M U £ £ A  S A F A N D U £ A

Stanis³aw Broszkiewicz zmar³ w marcu
1984 roku. Przez te lata jakby o Nim zapomnia-
no. A przecie¿ – zdawaæ siê mog³o – Mu³³y Sa-
fandu³³y zapomnieæ nie sposób. Mocno wpisa³
siê niegdyœ w zbiorow¹ œwiadomoœæ regionu
i miasta, w którym ca³e lata mieszka³, tworzy³,
bawi³ siê i cierpia³, gdzie wreszcie zmar³ i gdzie
Go pochowano.

Skromny grób i dostojna w swej prostocie in-
skrypcja na granitowej p³ycie: „Stanis³awa Brosz-
kiewicz. 1926 – 1984. Pisarz” znajduje siê na po-
graniczu Bêdzina i Sosnowca, na cmentarzu ko-
munalnym. Grób skromny i prosty, jakim by³
cz³owiek, którego doczesne szcz¹tki zawiera.

Ej¿e! – wielu zaprotestuje – czy to nie prze-
sada? Staszek skromny i prosty? Czy to prawda
i czy to wystarczy?

Oczywiœcie, ¿e nie!
Wiele s³ów trzeba, by scharakteryzowaæ bir-

banta i weso³ka, kawalarza i utracjusza, po-
czciwca brata-³atê i wybrañca muz. A jednak.
Kiedy zawi³e wojenne i powojenne losy przy-
gna³y warszawiaka z urodzenia, rzymianina
z wykszta³cenia, do zadymionego wówczas So-
snowca otoczy³ Go zewsz¹d nimb dwuznacznej
s³awy. Sam go podsyca³ z premedytacj¹ tworz¹c
wokó³ siebie legendê i szereg pomniejszych mi-
tów, epatowa³ otoczenie b³yskotliwym talentem,
gawêdziarsk¹ swad¹, m¿y³ wko³o urokiem swej
osoby, bawi³ i rozczula³. £atwo, mo¿e nazbyt
³atwo, sta³ siê wizytówk¹ miejscowego œrodo-
wiska, wspó³twórc¹ i przedmiotem licznych
o sobie plotek, a przy tym pozostawa³ – mimo
wszystko – skromny i prosty. Nie chcê, aby za-
brzmia³o to nazbyt patetycznie, niemniej pozwo-
lê sobie nazwaæ Stanis³awa Broszkiewicza po-
staci¹ tragiczn¹. Zmar³ osamotniony, zapl¹tany
beznadziejnie w labiryncie chorób, uzale¿nieñ,
jako ofiara w³asnej s³awy.

Ni¿ej podpisanemu nie by³o dane znaæ pi-
sarza osobiœcie. Byæ mo¿e to dobrze – bo z dy-
stansu i bez emocji – przyjdzie mi podzieliæ siê
z czytelnikami garœci¹ uwag i refleksji. Byæ
mo¿e Ÿle, bo zosta³em pozbawiony szansy ¿ycz-
liwego (zapewne) potraktowania, a kto wie,
mo¿e nawet szansy przyjaŸni. Mniemanie takie
nie wziê³o siê znik¹d. Odpytuj¹c bli¿szych i dal-

szych znajomych twórcy postaci Mu³-
³y Safandu³³y napotyka³em na ka¿dym kroku
opinie nie budz¹ce w¹tpliwoœci: dusza cz³owiek,
niezmiennie wszystkim ¿yczliwy, pe³en we-
wnêtrznej kultury, przemi³y, uczynny i tak da-
lej i dalej.

Szczególnie wspominam rozmowê z by³y-
mi s¹siadami sosnowieckiego literata. S¹siedz-
two do najcichszych nie nale¿a³o, bywa³o, sta-
wa³o siê chwilami uci¹¿liwe, ale zapamiêtali
g³ównie to, co napisa³em powy¿ej. Ujmuj¹cy
sposób bycia zniewala³ wszystkich. By³ uro-
czym gawêdziarzem zabawiaj¹cym towarzystwo
bogatymi w treœci wspomnieniami (a przygód
i wspomnieñ mia³ wiele), które jak¿e chêtnie
krasi³ obficie zmyœleniem, koloryzowa³, podbar-
wia³, „Jak to pisarz” – trafnie ujê³a jedna z by-
³ych s¹siadek, godna starsza pani, najwidocz-
niej do dziœ jeszcze w autorze „Takich butów”
zadurzona. O w³aœnie! „Co te baby w nim wi-
dzia³y?” – zada³a pytanie inna, schorowana, mi³a
staruszka. Uœmiechnê³a siê przy tym tak zna-
cz¹co, ¿e chyba jednak dobrze wiedzia³a, co.

Stanis³aw Broszkiewicz by³ pisarzem dwor-
skim. Spróbujê wyjaœniæ. co przez to rozumiem.
Otó¿, aby ¿yæ i tworzyæ, musia³ mieæ wokó³ sie-
bie ¿ywych, znanych z imienia i nazwiska lu-
dzi, audytorium reaguj¹ce natychmiast. Ponie-
wa¿ przysz³o Mu ¿yæ w czasach pozbawionych
prawdziwych, zastanych dworów, próbowa³, ba,
musia³ stworzyæ dwór w³asny. Tylko wtedy,
w ¿yczliwym otoczeniu, kiedy czu³ na sobie
spojrzenia, kiedy widzia³ z uwag¹ nastawione
uszy, rozbawione twarze i gesty zachêty, dopie-
ro rozkwita³, a wrodzony mu talent znajdowa³
w³aœciwe ujœcie. Podobno, kiedy pisa³, goœci nie
przyjmowa³ i na nic siê zda³o uporczywe ko³a-
tanie. Tak. Ale wiedzia³, ¿e wieczorem, ¿e ju-
tro, zbior¹ siê i bêdzie ich móg³, znanych sobie,
zabawiæ, zaskoczyæ, wprawiæ w podziw, a nie-
rzadko w zak³opotanie, „Gdybyœ ty Staszek, tak
umia³ pisaæ, jak umiesz mówiæ, to ho, ho! – na-
pisa³ sam o sobie przytaczaj¹c zdanie któregoœ
z przyjació³. Mia³ œwiadomoœæ, ¿e bez dworu
niewiele móg³by dokonaæ.

Taki charakter pisarski Stanis³awa Broszkie-
wicza ma swoje zalety, ale ma tak¿e wady. Pamiê-
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tamy ze szko³y, z jak¹ bezradnoœci¹ sta-
waliœmy wobec utworów, których bez
stosownych przypisów nijak nie da³o siê
zrozumieæ. Czasem nawet przypisy nie
pomaga³y. Do kogo to by³o kierowane?

Kto kry³ siê pod tak¹ czy inn¹ postaci¹? Do jakie-
go wydarzenia by³o to aluzj¹? Z kogo pisarz za-
drwi³, komu ³atkê przypi¹³? Pytania mo¿na mno-
¿yæ w nieskoñczonoœæ a i tak nie zawsze daje siê
rozszyfrowaæ treœci kierowane przecie¿ nie do nas,
spóŸnionych czytelników, ale do dworu, sta³ego,
niezbyt szerokiego krêgu odbiorców wyczulonych
na dowcip sytuacyjny i œrodowiskowy.

Spostrzeg³em rzecz charakterystyczn¹. Ci
ludzie, którzy zaliczali siê do bliskiego pisarzo-
wi grona, którzy inaczej Go nie wspominaj¹, jak
tylko w superlatywach, a najdrobniejsz¹ kry-
tyczn¹ uwagê przyjmuj¹ jak afront, wielu jego
ksi¹¿ek nie czyta³o wcale. Owszem, znaj¹ i do-
skonale zapamiêtali te utwory, które dane im
by³o us³yszeæ na ¿ywo, lub przeczytaæ na gor¹-
co, a w których dopatrzyli siê aluzji do siebie
lub znajomych. Inne najwidoczniej uznaj¹ za
skierowane nie do nich. Po trosze maj¹ racjê.
Zbyt wiele w dorobku Broszkiewicza jest dzie-
³ek z kluczem, z kluczem do nieistniej¹cych ju¿
zamków. Czy jednak wszystkie?

Otó¿ nie! Spuœcizna pisarska Stanis³awa
Broszkiewicza mieni siê ró¿nymi barwami. Spo-
tkaæ w niej mo¿na prawdziwe pere³ki, skrz¹ce
siê humorem czystej wody brylanciki, krwawe
rubinki, dostojne sw¹ czerni¹ agaty i sporo
szkie³ek lœni¹cych z³udnym blaskiem, bo oszli-
fowanych mistrzowsko. Te jubilerskie porów-
nania i z premedytacj¹ stosowane zdrobnienia
maj¹ swoje uzasadnienie. Broszkiewicz by³ mi-
strzem krótkiej formy, zwartej nowelki z ostr¹
point¹, humoreski, felietoniku tyle¿ zabawne-
go, co ulotnego. ¯eglowa³ czêsto ku grotesce
i to w³aœnie wydaje siê najwartoœciowsze i naj-
trwalsze w jego dorobku.

Owszem, zostawi³ te¿ po sobie powieœci,
czy te¿ utwory do tego gatunku przypisywane
(np. „Sprawa Delty”), z natury rzeczy mniej licz-
ne i chyba mniej znacz¹ce. Dwie sensacyjne po-
wiastki „Kryptonim Gefreiter” i „Abwehra stra-
ci³a trop”, pierwsza opowiadaj¹ca o powstaniu
na Œl¹sku, druga o afrykañskim, wojennym epi-
zodzie, niczym szczególnym siê nie wyró¿niaj¹,
s¹ jednak czytane chêtnie, co jasno widaæ po bi-
bliotecznym egzemplarzu.

O tym, ¿e wiele utworów zachowa³o œwie-
¿oœæ i nadal mog¹ siê podobaæ najdobitniej prze-
kona³em siê s³uchaj¹c po raz kolejny (niedaw-
no Polskie Radio przypomnia³o „Ostatni salut
brygadiera Greene’a”) tym razem w towarzy-
stwie osób m³odszych o ca³e pokolenie. Salwy
perlistego œmiechu i wymowne parskanie przy
lekturze innych opowiadañ z tomu „Taniec ko-
gutów” i „Takie buty” wymownie œwiadczy³y,
¿e kolejne pokolenia mog¹ siê przy utworach
Broszkiewicza œwietnie bawiæ. Z ca³ym uszano-
waniem dla nowej epoki wraz z jej trudnym ryn-
kiem mniemam, ¿e wiele z nich warto wznowiæ,
zw³aszcza, ¿e pamiêæ po autorze nie ca³kiem
jeszcze wygas³a.

Stanis³aw Broszkiewicz obdarzony by³ nie-
bywa³¹ ³atwoœci¹ s³owa. Rzadko spotyka siê
umiejêtnoœæ tak szybkiego, doskona³ego w sty-
lu przetwarzania myœli w zdania. Mia³ œwiado-
moœæ i wiedzê o p³yn¹cych z talentu korzyœciach
i zagro¿eniach. Poniewa¿ zaczyna³ od dzienni-
karstwa, temu zawodowi przypisywa³ wytreno-
wanie przyrodzonego daru. „Tej twardej i d³u-
goletniej szkole zawdziêczam jako tak¹ zwiê-
z³oœæ, (...) tê przeklêt¹ ³atwoœæ budowania g³ad-
kich zdañ o nieraz jak¿e w¹tpliwej g³êbi i pre-
cyzji. Piszê ³atwo i kiepsko” – wyznawa³ – nie
bez swoistej kokieterii – wiele lat temu na
³amach „Pogl¹dów”. Mimo to ulega³ w³asnemu,
b³yskotliwemu talentowi. Ulega³ tym bardziej
im wdziêczniejsze znajdowa³ audytorium i ... nie
musia³ pisaæ. Wystarczy³o, ¿e mówi³.

A mówi³ piêknie, stylem wykwintnym, g³ad-
ko, bez denerwuj¹cych powtórzeñ, przejêzyczeñ
i stêkania. S³ownictwo mia³ przebogate. Odby-
te w Rzymie klasyczne studia nie by³y tu bez
znaczenia. Równie ³atwo przychodzi³o mu po-
s³ugiwanie siê dostojn¹ polszczyzn¹, jak wszel-
kimi mo¿liwymi stylizacjami. Jednego wszak-
¿e unika³. Nie u¿ywa³ wulgaryzmów, jeœli ju¿,
to tylko w s³owie pisanym na potrzeby koniecz-
nych stylizacji i z umiarem. Dziœ rzecz wydaje
siê nieprawdopodobna, szczególnie wobec eks-
trawaganckiego stylu ¿ycia i audytorium, które
nie zawsze nale¿a³o do szczególnie wymagaj¹-
cych.

Stanis³aw Broszkiewicz mia³ – obok innych
– s³aboœæ do munduru, czemu dawa³ wyraz s³o-
wem i czynem. Urodzony ósmego maja 1926
roku w Warszawie (istnieje podejrzenie, ¿e
w czasie wojny odrobinê siê odm³odzi³) jako syn
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oficera Antoniego, sam przywdzia³ mundur bio-
r¹c udzia³ w powstaniu warszawskim. Po klê-
sce znalaz³ siê na Zachodzie trafiaj¹c do Kor-
pusu Polskiego dowodzonego przez gen. W³a-
dys³awa Andersa. Kilkuletni pobyt we W³oszech
i w Wielkiej Brytanii, tak obficie owocuj¹cy
póŸniejsz¹ twórczoœci¹, to s³u¿ba ¿o³nierska
ukoronowana Krzy¿em Walecznych. Dopiero po
powrocie do kraju sta³ siê cywilem, nie zapo-
minaj¹c wszelako, ¿e jest oficerem rezerwy,
wiêc czêsto i chêtnie mundur przywdziewa³.

Ostatnie lata ¿ycia zmo¿onego chorobami
pisarza nabra³y tragicznego wymiaru. Osamot-
niony i s³aby rozpaczliwie próbowa³ utrzymy-
waæ dawny fason. Z miernym raczej skutkiem.
Chocia¿, pod jednym wzglêdem z powodze-
niem. Do koñca by³ obecny na wydawniczym
rynku. Zapewne z powodu stanu wojennego
ostatnia powieœæ Broszkiewicza „Z Kobusem do
gwiazd” recenzowana by³a ze znacznym opóŸ-
nieniem. Wydanie datowane na 1981 rok real-
nie ukaza³o siê na pó³kach dopiero w po³owie
roku nastêpnego. W powieœci tej, zdecydowa-
nie groteskowej, pe³nej humoru wszelkich od-

cieni, od subtelnych s³ownych ¿artów
po horror, od farsy do absurdu, da³ pi-
sarz popis niema³ych mo¿liwoœci
w utworze obszernym, powieœci saty-
rycznej, której ostrze wymierzone by³o
nie w bohaterów: wykolejeñców, knajpianych
rezonerów, przedstawicieli kryminalnego pó³-
œwiatka, ale przeciw dêtym i nadêtym, samo-
zwañczym b¹dŸ mianowanym cerberom litera-
tury. Wbrew niechêtnym na ogó³ recenzentom
uwa¿am, ¿e ostatnia powieœæ Stanis³awa Brosz-
kiewicza zas³uguje na przypomnienie. To ko-
miczna, ale udana próba nanizania na jedn¹ niæ
sypi¹cych siê dot¹d pere³ek jego talentu.

Z ca³¹ œwiadomoœci¹ nie piszê o tytu³owym
Mulle Safandulle. Z felietoniku co tydzieñ za-
mieszczanego na ³amach ówczesnej „Trybuny
Robotniczej” przez wiele, wiele lat znany by³
najpowszechniej. Tysi¹ce, setki tysiêcy czytel-
ników zaczyna³o lekturê od tego niewielkiego
tekstu, a wielu tylko po to kupowa³o gazetê.
Choæby tylko dlatego, gdzie jak gdzie, ale w So-
snowcu pamiêæ po Stanis³awie Broszkiewiczu
powinna byæ zachowywana. Mimo wszystko.

Pustynia Takla Makan
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Pojmowana przez myœl europejsk¹ to¿samoœæ,
œciœle wi¹¿e siê z pojêciem jednoœci, sta³oœci, ca³o-
œci, wewnêtrznego ³adu i stabilnoœci. To samoœwia-
domoœæ swej istoty, samego siebie, tego, kim jestem
i co robiê. To¿samoœæ jest, wiêc nasz¹ substancj¹ (gr.
hypo-stasis) czyli istot¹ nas samych, zgodnie z tra-
dycj¹ myœli filozoficznej wywodz¹cej siê ze staro-
¿ytnej Grecji. Gwarantem tej substancji jest uniwer-
salna ca³oœæ, która nazywa siê „Jest”, to nasza samo-
œwiadomoœæ „Bycia”. W drugiej po³owie XX wieku
rozpoczyna siê jednak nowy czas, tj. ponowoczesnoœæ
– postmodernizm, to on pokaza³, ¿e mo¿na wyzwo-
liæ siê z tak pojmowanej idei to¿samoœci. Okazuje
siê, ¿e w myœl postmodernistów, to same wcale nie
jest to¿same, ¿e to w³aœnie ró¿nica okreœla to¿samoœæ.
Pojawia siê idea otwartoœci, braku ca³oœci i stabilno-
œci, ró¿ne jest wiecznie zmienne, a powracaj¹c ni-
gdy nie bêdzie ju¿ takie samo, jakie by³o kiedyœ, za
ka¿dym razem jest inne ni¿ by³o. Brak ci¹g³oœci i li-
nearyzmu oraz myœlenia ca³oœciowego, doprowadzi³
do rozproszenia wspó³czesnej to¿samoœci.

Aby zrozumieæ tak zwany kryzys to¿samoœci
i zwi¹zane z nim kwestie, nale¿y najpierw wiedzieæ,
czym jest to¿samoœæ? Id¹c za Charls’em Taylor’em –
autorem tekstu „•ród³a wspó³czesnej to¿samoœci”,
wspomnê o trzech wymiarach to¿samoœci: wymiar
pierwszy, zwi¹zany jest z rozumieniem przyjêtym
przez psychologów, upatruj¹cych w to¿samoœci „sa-
mookreœlenia”, które w procesie dorastania musimy
umieæ rozwijaæ i przeformu³owywaæ. Moja to¿samoœæ,
to zatem „to kim jestem”, samoœwiadomoœæ mojego
„ja”, która sytuuje mnie w œwiecie moralnym. Umiesz-
cza mnie „gdzieœ”, a nie pozostawia „nigdzie”, dziêki
niej wiem, co jest dla mnie wa¿ne, a co mniej istotne.
Kryzys to¿samoœci jest wiêc wynikiem braku stabil-
noœci w jej obrêbie, który mo¿e doprowadziæ nawet
do utraty to¿samoœci. Drugi wymiar to Heideggerow-
skie „Bycie-Dasein”, muszê byæ „jakiœ”, nie „nijaki”,
to¿samoœæ pojmowana jako coœ tylko mojego, osobi-
stego i jednoczeœnie oryginalnego. To ujêcie zawiera
wyraŸny zwi¹zek miêdzy to¿samoœci¹ i wspó³czesno-
œci¹, na który ogromny wp³yw mia³a tak zwana rewo-
lucja egalitarna a nastêpnie ekspresywistyczna. Glo-
balne pojêcie „wszechrównoœci” oraz towarzysz¹ce
rozwojowi spo³eczeñstwa konsumpcyjnego przekona-
nie, ¿e ka¿dy ma w³asn¹ drogê, któr¹ powinien iœæ i „ro-
biæ swoje”, przyzna³y jednostce indywidualny sposób
bycia oraz realizacjê swojego cz³owieczeñstwa w ca-

³ej jego wyj¹tkowoœci, bez konformizmu i podporz¹d-
kowywania siê zewnêtrznym wzorcom zachowañ spo-
³ecznych. Owa idea pojawi³a siê w kulturze europej-
skiej w po³owie XIX wieku, jako czêœæ sk³adowa eli-
tarnego œwiatopogl¹du, na któr¹ mogli pozwoliæ so-
bie artyœci i „poszukiwacze innoœci”, a któr¹ obecnie
przyswoi³y sobie masy, przez co sta³a siê ona po-
wszechnym stylem ¿ycia. W po³¹czeniu z silnym
wp³ywem spo³eczeñstwa konsumpcyjnego pojawi³ siê
równie¿ dystans wobec koœcio³a i ogólne os³abienie
wiary. Tak zrodzi³a siê kultura indywidualistyczna,
zwi¹zana równie¿ z nasz¹ osobist¹ wizj¹ ¿ycia ducho-
wego. Wymiar trzeci, to to¿samoœæ grupowa, któr¹ po-
dobnie, jak to¿samoœæ indywidualn¹ nale¿y sobie
obraæ. Jednostki bardzo czêsto uto¿samiaj¹ siê z dan¹
grup¹ spo³eczn¹, wyznaniow¹ b¹dŸ wspólnot¹ histo-
ryczn¹. Nasz¹ to¿samoœæ musimy wybraæ sobie sami,
bo jeœli tego nie uczynimy, zrobi to za nas spo³eczeñ-
stwo albo w ogóle j¹ utracimy. Na tej p³aszczyŸnie po-
jawia siê niestety kolejny problem, jakim jest dyskurs
dotycz¹cy uznania. Temat uznania przez innych, to
warunek spe³nionej to¿samoœci, bowiem ¿eby byæ
sob¹, jednostka musi zostaæ uznana przez spo³eczeñ-
stwo. To w³aœnie z braku uznania tak wiele jednostek
prze¿ywa kryzys to¿samoœci, spotêgowany dodatko-
wo przez si³ê, z jak¹ oddzia³uj¹ na ni¹ nowe media
i rzeczywistoœæ wirtualna.

Postmodernizm to radykalne zmiany w obrêbie
kultury, to tak zwana „era kultury masowej”, w któ-
rej rozwój ogromny wp³yw maj¹ media, ingeruj¹ce
tak¿e w zmianê pojêcia to¿samoœci w kulturze.
W wyniku za³amania siê linearnoœci myœlenia, za-
obserwowaæ mo¿emy wszechogarniaj¹c¹ nas symul-
tanicznoœæ. Pojawia siê transkulturalizm oraz reflek-
sja nad swoj¹ kultur¹ w œwietle innych kultur, a wraz
z nim doœæ luŸne mo¿liwoœci przechodzenia miêdzy-
kulturowego i ³atwoœæ w komunikacji pomiêdzy
nimi. Dotychczas potrzeba ludzkiej to¿samoœci by³a
kwesti¹ istotn¹ dla kultury europejskiej, a rozpozna-
nia siebie, w³asnego „Ja”, fundamentem kszta³tuj¹-
cym ka¿d¹ zdrow¹ jednostkê. Brak stabilnej to¿sa-
moœci dodatkowo pog³êbiony przez wirtualny œwiat
komputerów, przybra³ bardzo chwiejn¹ i fragmenta-
ryczn¹ postaæ sieci reakcji miêdzyludzkich o za-
chwianych to¿samoœciach. Na tym etapie rozwoju
mediów elektronicznych, pojawia siê kwestia jak na
razie nierozwi¹zana, dotycz¹ca problemu ca³kowi-
tej utraty to¿samoœci.
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Katarzyna Krzan
M I S T Y K A  C I A £ A

Muzyka rockowa zrodzi³a siê na po³udniu Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie dominowa³a fundamen-
talna religijnoœæ. St¹d, ju¿ od samych swych pocz¹t-
ków, rock sytuowa³ siê w opozycji do tendencji re-
ligijnych, staj¹c siê szybko synonimem wyuzdane-
go ¿ycia, kultywuj¹cego sprawy zwi¹zane z seksem.
Podkreœla³y to nawet popularne has³a, reklamuj¹ce
rockandrolowy styl ¿ycia: „seks, drugs and rock and
roll”, czy „¿yj szybko, umieraj m³odo.”1

„Wczeœni rockandrolowcy, – podkreœla Steve Tur-
ner – tacy jak Elvis Presley i Little Richard, wycho-
wywali siê w atmosferze wspólnot zielonoœwiatko-
wych, natomiast muzyka soul zrodzi³a siê bezpoœred-
nio z amerykañskiego czarnego gospel. W latach szeœæ-
dziesi¹tych, kiedy koœció³ utraci³ «rz¹d dusz» wœród
m³odzie¿y, wzros³a atrakcyjnoœæ religii pierwotnych,
pogañstwa i egzotyki. Beatlesi spogl¹dali na Wschód
ku Indiom, Rolling Stonesi fascynowali siê okulty-
zmem, Van Morrison œpiewa³ o mistycyzmie, a Jim
Morrison flirtowa³ z szamanizmem.”2

Zainteresowanie muzyków religi¹ przysz³o pod
wp³ywem kontrkulturowych poszukiwañ ducho-
wych. Rock by³ ju¿ wówczas ca³kowicie ukszta³to-
wany pod wzglêdem muzycznym, potrzebowa³ je-
dynie nowych tematów, by nie straciæ zaufania ko-
lejnego pokolenia, które w latach 80. zaczê³o siê
rozgl¹daæ za nowymi gatunkami. Tacy twórcy jak:
Madonna, Prince, Depeche Mode, Marvin Gaye, U2,
a tak¿e R.E.M. i Lenny Kravitz zaczêli w³¹czaæ do
swoich utworów problem zwi¹zków sfery erotycz-
nej z religijnoœci¹, g³osz¹c nawet ideê zbawienia
poprzez seks. Œwiat jawi³ siê jako okrutny, bezdusz-
ny twór, przynosz¹cy cierpienie, ucieczkê od niego
mo¿na by³o odnaleŸæ w mi³oœci, która sta³a siê naj-
wiêksz¹ i najbardziej upragnion¹ wartoœci¹ do znu-
dzenia wrêcz przywo³ywan¹ w tekstach piosenek
rockowych. Mi³osne spe³nienie rozwi¹zaæ mia³o
wszelkie problemy i sprawiæ, ¿e smutne ¿ycie na-
biera³o g³êbszego sensu.

„Zupe³nie czym innym – pisze Turner – jest jednak
zauwa¿enie analogii pomiêdzy stosunkiem seksualnym
a duchowym oddaniem siê, czym innym zaœ sugerowa-
nie, ¿e orgazm mo¿e byæ form¹ duchowego oddania siê.”3

Idea zbawienia poprzez seks nie jest nowa:
w Babilonie istnia³a prostytucja sakralna, zaœ tan-
tryzm naucza, ¿e rytualny akt seksualny prowa-
dziæ mo¿e do religijnej ekstazy i wyzwolenia.4

W jodze tantrycznej wykorzystuje siê naturalne
odruchy cia³a podczas seksualnego zespolenia ko-
biety i mê¿czyzny. Maksymalne przed³u¿anie aktu
p³ciowego ma prowadziæ do zapanowania nad prze-
p³ywem energii seksualnej, a tym samym do do-
œwiadczenia przez partnerów Jednoœci wszechœwia-
ta. W akcie seksualnym tantryzm zespala mêskie
z ¿eñskim, ¿ycie ze œmierci¹, gdy¿ orgazm jest trak-
towany w³aœnie jako antycypacja œmierci. Seks
pozwala œwiadomie zapanowaæ nad cyklem kolej-
nych narodzin i œmierci, osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ
oœwiecenia.5

„Twoje cia³o jest wszechœwiatem. – pisze Timo-
thy Leary – Starodawna wiedza gnostyków, herme-
neutyków, sufich, Tantrycznych guru, joginów, okul-
tystów. To co na zewn¹trz jest tak¿e wewn¹trz. Twoje
cia³o jest zwierciad³em kosmosu. Królestwo niebie-
skie jest w was. W waszym ciele, ciele, ciele. Wielkie
psychodeliczne filozofie Wschodu – Tantra, Kundali-
ni joga – postrzegaj¹ cia³o jako œwi¹tyniê, nasienie,
architektonicznie przeœwietny relikwiarz wszelkiego
stworzenia.”6

Niezale¿nie od filozoficzno-religijnego zaple-
cza, same praktyki tantryczne mog³y zyskaæ na po-
pularnoœci jako jedna z najprzyjemniejszych metod
d¹¿enia do prze¿ycia mistycznego. Poprzez seksu-
alne zespolenie z drug¹ osob¹ osi¹gn¹æ mo¿na do-
datkowo religijne uniesienie, tak upragnione uczu-
cie wyjœcia poza siebie i nawi¹zania kontaktu z ca-
³ym kosmosem. Wschodnie praktyki tantryczne
w po³¹czeniu z zachodnim pragnieniem silnych
wra¿eñ dokona³y przeformu³owania problemu sek-
sualnoœci. Sfera ludzkiej p³ciowoœci wysz³a z cie-
nia chronionego przez tabu, sta³a siê otwartym te-
matem, omawianym w nieskoñczonoœæ, odartym

1 Por. S. Turner: G³ód niebios. Rock & roll w po-
szukiwaniu zbawienia, prze³. T.Biedroñ, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1997, s. 188.

2 Ibidem, s. 10.
3 Ibidem, s. 195.

4 Por. ibidem, s. 196.
5 Por. Allan J.: Joga, analiza chrzeœcijañska [w:]

Nie wszyscy s¹ jednego ducha (M. C. Burrel: Wyzwa-
nie kultów, J. Allan: Medytacja transcendentalna – ko-
smiczne szalbierstwo, Joga, analiza chrzeœcijañska),
prze³. W. Czausow, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza-
wa 1988, s. 257-258.

6 Leary T.: Polityka ekstazy, prze³. D. Misiuna, R.
Palusiñski, Wydawnictwo EJB, Kraków 1998, s. 42.
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wreszcie z wszelkich tajemnic. Udany seks
sta³ siê podstawowym wyznacznikiem
osi¹gniêcia pe³ni szczêœcia. Zaspokojenie
seksualnych potrzeb zosta³o uznane za
godny cel wszystkich d¹¿eñ, symbolem

zdrowia psychicznego, emocjonalnej równowagi.
Seks przesta³ byæ skrywanym kompleksem, sta³ siê
centralnym zagadnieniem masowej kultury popu-
larnej, lansuj¹cej setki sposobów osi¹gania erotycz-
nej szczêœliwoœci. Mo¿na siê ostatecznie zgodziæ
z opini¹ Steve’a Turnera, twierdz¹cego, ¿e:

„Seks sta³ siê religi¹ naszej laickiej epoki. Moty-
wy seksualne dominuj¹ w filmie, powieœci, reklamie
i piosence koñca dwudziestego wieku, podobnie jak
motywy religijne dominowa³y w sztuce œredniowiecza.
Zaspokojenie seksualne sta³o siê dla nas równie wa¿-
ne, jak zbawienie duszy dla ludzi minionych czasów.

Seks nie jest ju¿ postrzegany wy³¹cznie jako wy-
raz mi³oœci, lecz jako narzêdzie poznania samego sie-
bie. Poprzez obcowanie z wieloma partnerami mo¿e-
my odnaleŸæ swoje prawdziwe ja. W epoce wyja³o-
wionej z autentycznych prze¿yæ duchowych zatrace-
nie siê w³asnego ja w ekstazie seksualnej wielu ludziom
zastêpuje doznanie transcendencji. Jak zauwa¿y³ kie-
dyœ Malcolm Muggeridge, «seks jest jedynym rodza-
jem mistycyzmu jaki proponuje materializm.»”7

Szczególnie kultura popularna zdaje siê uto¿-
samiaæ Boga z Erosem, proponuj¹c jego poznanie
na drodze doœwiadczenia erotycznego. Zreszt¹ sam
sposób wyra¿ania wielu mistyków nasuwa skoja-
rzenia ze sfer¹ erotyczn¹, gdzie mistyczne pozna-
nie jest niemal fizycznym zespoleniem, ca³kowi-
tym oddaniem siê drugiemu, zatraceniem siebie:

„[...] «ekstaza» jest zarazem doœwiadczeniem sa-
mego siebie i doœwiadczeniem totalnoœci bytu, a na-
wet kompletnym doœwiadczeniem Boga. Ten grecki
termin oznacza stan wyjœcia (z czegoœ), ekstasis, mia-
nowicie wyjœcie z «ja», «bycie na zewn¹trz siebie».
Tego «bycia na zewn¹trz siebie» doœwiadczamy jed-
nak nie jako czegoœ negatywnego, jako uci¹¿liwej utra-
ty «ja» oraz samowiedzy, lecz jako «stanu zachwytu»,
który ogarnia uwolnionego od swego «ja» niczym upo-
jenie. Naturalnie nie istnieje w rzeczywistoœci uwol-
nienie od «ja». We wszystkim czego doœwiadczamy,
doznajemy, ¿e to w³aœnie my doœwiadczamy.”8

Teksty mistyczne, pocz¹wszy od baroku opi-
suj¹ ekstazê s³owami zaczerpniêtymi ze s³ownika
erotycznego. Faktem jest, ¿e religijnoœæ i erotyka
s¹ najsilniejszymi bodŸcami popychaj¹cymi do
dzia³ania. Jeœli w potocznym rozumieniu stoj¹ po

przeciwnych stronach barykady, to w mistyce zy-
skuj¹ wspóln¹ p³aszczyznê w chwili ekstazy. Pi-
sze o tym nawet autor bestsellera Kod Leonarda
da Vinci, Dan Brown:

„Z punktu widzenia fizjologii mêskiemu szczyto-
waniu towarzyszy u³amek sekundy ca³kowitego wyzu-
cia z myœli. Krótkotrwa³a umys³owa pró¿nia. Moment
jasnoœci, w którym mo¿na doznaæ Boga. Rozmaici guru
medytacji osi¹gaj¹ podobne stany oczyszczenia umy-
s³u z myœli inn¹, nieseksualn¹ drog¹ i czêsto opisuj¹
nirwanê jako niekoñcz¹cy siê orgazm duchowy.”9

Ekstaza kojarzy siê dziœ przede wszystkim
z orgazmem, wywo³anym poprzez obcowanie
z wytworami przemys³u. Kolejne produkty kultu-
ry masowej maj¹ zapewniaæ osi¹gniêcie rozkoszy,
która staje siê celem nadrzêdnym.

Naukowcy zaczêli szukaæ nawet sposobu na
mechaniczne wywo³ywanie orgazmu. Ostatnio testuje
siê urz¹dzenie, bêd¹ce spe³nieniem proroctw Stani-
s³awa Lema i Woody Allena: „orgazmotron” to wsz-
czepiony w skórê poœladka implant z elektrodami
doprowadzonymi do rdzenia krêgowego, które po-
budzaj¹ w³ókna nerwowe odpowiedzialne za orgazm.
Urz¹dzenie jest sterowane za pomoc¹ pilota...10

Atak kultury na nasze zmys³y zdaje siê byæ
niemo¿liwy do odparcia, jesteœmy bombardowani
przez obrazy, przynosz¹ce rozkosz, obiecuj¹ce
spe³nienie g³êboko ukrytych pragnieñ, o których
istnieniu pewnie nie mielibyœmy pojêcia, gdyby nie
zosta³y nam pokazane. Wspó³czesny œwiat oferuje
nam doznania cielesne bez koniecznoœci poœred-
nictwa cia³a. Co wiêcej, cia³o nie ulega ju¿ depre-
cjonowaniu, raczej staje siê obiektem kultu. Sek-
sualnoœæ staje siê drog¹ poznania samego siebie,
doœwiadczania g³êbi istoty cz³owieczeñstwa, a na-
wet sposobem na jego przekroczenie.

Zmys³y s¹ nie tylko sposobem kontaktu ze œwia-
tem zewnêtrznym, intensyfikacja doznañ zmys³o-
wych prowadziæ mo¿e do osi¹gania stanów eksta-
tycznych. O uznanie roli zmys³owoœci w prze¿yciach
mistycznych, czy raczej psychodelicznych, walczy³
Leary, dla którego wspó³czesna kultura, system wy-
chowania, polityka by³y wrogiem „prawdziwej” zmy-
s³owoœci. Bez g³êbokich doznañ zmys³owych nie
mo¿na, wed³ug niego, osi¹gn¹æ prawdziwej wolno-
œci. Jak sam autor Polityki ekstazy pisze:

7 Turner S.: G³ód niebios...., op.cit., s. 193.
8 Albert K.: Wprowadzenie do filozoficznej misty-

ki, prze³. J. Marzêcki, Wydawnictwo Antyk, Kêty 2002,
s. 51.

9 Brown D.: Kod Leonarda da Vinci, prze³. K. Ma-
zurek, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2004, s.
391.

10 Por. Moskal W.: Orgazm na ¿yczenie, „Wysokie
Obcasy”, dodatek „Gazety Wyborczej” 17 stycznia 2004,
nr 3 (251), s. 24-25.
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„Zostaliœmy pozbawieni naszych zmys³ów. Zo-
staliœmy obrabowani i oœlepieni. Uwarunkowanie zmy-
s³owe zmusi³o nas do zaakceptowania «rzeczywisto-
œci», która jest tragikomiczn¹ fars¹ iluzji. [...] Przebu-
dzenie siê zmys³ów jest najbardziej podstawowym
aspektem psychodelicznego doœwiadczenia. Otwarte
oczy, nagi dotyk, intensyfikacja i o¿ywienie s³uchu,
wêchu i smaku. To jest moment Satori w Zen, natura
mistycznego uniesienia, nag³e zeœrodkowanie œwiado-
moœci na organie zmys³u, u-rzeczy-w-istnienie ¿e to
jest to! Ja jestem okiem! Ja jestem s³uchem! Jestem g-
nos-tykiem. Ja jestem w kontakcie. [...] Kontrola nad
zmys³ami jest podstawow¹ czêœci¹ ka¿dej (z przetrwa-
³ych) religijne metody.”11

Ale nie jest to kontrola polegaj¹ca na od³¹cze-
niu siê od zmys³ów, przeciwnie: na otwarciu siê
na intensywne doznania, na przep³yw energii, im-
pulsów p³yn¹cych od rzeczy do naszego wnêtrza,
tak by wype³ni³y nasz¹ istotê. Wyjœcie naprzeciw
zmys³om stanowi sposób na osi¹gniêcie oœwiece-
nia, ekstazy, „pod³¹czenia do œwiata”. Cia³o sta-
nowi narzêdzie s³u¿¹ce uniesieniom duchowym.

„[…] hieros gamos nie jest aktem erotycznym.
To akt duchowy. Historycznie rzecz bior¹c, stosunek

jest aktem, przez który mê¿czyzna i kobie-
ta doœwiadczaj¹ Boga. Staro¿ytni wierzyli,
¿e mê¿czyzna jest duchowo niekompletny,
dopóki nie zjednoczy siê w akcie p³ciowym
z sakralnoœci¹ kobiec¹. Fizyczne zjednocze-
nie z kobiet¹ by³o jedynym œrodkiem, dziêki
któremu mê¿czyzna móg³ siê duchowo spe³niæ i osta-
tecznie uzyskaæ gnosis – poznaæ boskoœæ. Od czasów
Izydy uwa¿ano, ¿e rytua³y seksualne s¹ dla mê¿czy-
zny jedynym pomostem z ziemi do nieba.”12

Bezpoœredni kontakt z sacrum przynosiæ musi
obok niewys³owionej duchowej rozkoszy tak¿e
cierpienie fizyczne. Trudno jest okreœliæ, gdzie
przebiega granica pomiêdzy dusz¹ i cia³em, choæ
cz³owiek jest przekonany, ¿e cia³o jedynie „ma”,
jest jego posiadaczem, tymczasowym lokatorem,
jedynie dusza jest „jego”, mimo, ¿e tak naprawdê
nale¿y do Boga. Konflikt ten stanowi podstawo-
wy problem mistyka, który musi opowiedzieæ siê
po jednej ze stron: wyrzec siê ca³kowicie cielesno-
œci, by zdobyæ pe³ne prawa do duszy. Drog¹ do
tego jest cierpienie.

11 Leary T.: Polityka ekstazy, prze³. D. Misiuna, R.
Palusiñski, Wydawnictwo EJB, Kraków 1998, s. 45.

12 Brown D.: Kod Leonarda da Vinci, prze³. K.
Mazurek, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2004,
s. 161-162.

Droga do Turpanu
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K U R A  W  R E K L A M I E
Matylda Sêk

W Polskiej reklamie tylko mê¿czyŸni
maj¹ ³upie¿ a kobiety s¹ gigantami rynku konsump-
cyjnego. Gdyby reklama sta³a siê rzeczywistoœci¹
œwiat wype³ni³yby gospodynie domowe i brzuchaci
piwosze.

Przeciêtny widz podczas jednej przerwy na
reklamê ogl¹da od kilku do kilkunastu reklam.
Spoty reklamowe oferuj¹ na przyk³ad szampon
do w³osów, od¿ywkê, buty, gazetê, znowu szam-
pon, œrodki dietetyczne, szampon – teraz inny,
pastê do zêbów.

Zadziwiaj¹ce – na wszystkich opakowaniach,
reklamach – kobiety. Czy¿by tylko kobiety my³y w³o-
sy, dba³y o urodê, robi³y zakupy? Mê¿czyŸni wystê-
puj¹ ewentualnie w reklamach wiertarek, piwa, od-
œwie¿aczy oddechu i szamponów przeciw³upie¿o-
wych. Wygl¹da na to, ¿e wy³¹cznie mê¿czyŸni maj¹
³upie¿ a wiêkszoœæ reklam telewizyjnych kierowana
jest do kobiet.

Czy faktycznie w polskiej mentalnoœci tak g³ê-
boko zakodowane jest nadal, ¿e to kobiety wy³¹cz-
nie robi¹ zakupy do domu, a mê¿czyŸni potrafi¹ je-
dynie kupiæ piwo i papierosy?

Nie tylko kobiety o siebie dbaj¹, nie tylko ko-
biety nosz¹ buty, nie tylko kobiety myj¹ zêby, gotuj¹,
pior¹, czytaj¹ gazety, prowadz¹ domy. Jednym s³o-

wem – mê¿czyŸni to te¿ konsumenci i to o wiele go-
rzej zorientowani. Funkcjonuj¹ na rynku tak samo
jak kobiety a nawet intensywniej, bo statystycznie
maj¹ wy¿sze zarobki.

Media kreuj¹ rynek dla kobiet – rynek codzien-
noœci, zdrowia i urody; media kreuj¹ rynek dla mê¿-
czyzn – rynek polityki, techniki i piwa.

Chyba nale¿a³oby zmieniæ trochê proporcje.
Zmieniæ ton reklam, wbiæ siê klinem w widoczne
luki na rynku reklamowym. Wprowadziæ nowe tren-
dy, w których to mê¿czyŸni byliby g³ównymi od-
biorcami reklam, nie tylko w dziedzinach najnow-
szych rozwi¹zañ informatycznych i gier kompute-
rowych, ale w³aœnie w grupie produktów codzien-
nej konsumpcji.

Wraz ze zmianami spo³ecznymi, które s¹ nastêp-
stwem globalizacji, unifakcji itp. polski rynek powi-
nien przyszykowaæ siê na zmiany zachowañ konsu-
mentów. Coraz wiêcej kobiet interesuje siê nowinka-
mi technicznymi, coraz wiêcej mê¿czyzn korzysta
z salonów SPA. Nale¿y odœwie¿yæ trendy reklamo-
we i nie tylko z uwag¹ œledziæ zachodnie kierunki roz-
woju reklamy, ale szukaæ nowych rozwi¹zañ przy-
stosowanych do sytuacji i mentalnoœci Polaków.

Niestety polski rynek reklamy nadal jest kur¹ do-
mow¹, ma ³upie¿ i nie lubi chyba œwie¿ego oddechu.

Jezioro Karakul w górach Pamir
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Rafa³ Hanarz

Gwa³t

Tramwaj zadowolony i spokojny jedzie wzd³u¿
kopca œniegu.
Ludzie bezbronni id¹ chodnikiem. Cicho. cicho.
¯eby nie sprowokowaæ bestii.
Cz³owiek pokonany przez miasto.

Le¿¹c w takim letargu cz³owiek siê przyzwyczaja
Czuje siê trochê jakby zgwa³cony przez maszyny.
Co ma robiæ? Tak ponoæ jest najlepiej
Po co siê wychylaæ?
Jeszcze trochê wytrzymaæ.
Boli, ale gwa³t zawsze boli.

Nietakt

Nikt nie przyk³ada ju¿ ucha do ziemi,
Bo nikt nic nie us³yszy
Tumult.
Nikt nie zna ju¿ ciszy i zgie³ku,
Cz³owiek- istota miejska.
Nie ma ju¿ wêchu.
Cz³owiek jak idiota,
Lub og³uszona ofiara
Chce ju¿ tylko jogurtu
W plastikowym kubku.

Dolewam wódki i czujê jak atmosfera gêstnieje.
Ludzie wstaj¹ lub wychodz¹

Dzicz

Jeœli naprawdê chcesz mnie znaleŸæ,
Musisz szukaæ w g³êbokich lasach i
Nieprzeniknionych kroplach.
Tam czekam na ciebie.

Rzeka idzie w las i w las prowadzi.
Rzeka idzie w las a nurt jej ostry
W las prowadzi a g³os jej nieprzenikniony.
Tam na ciebie czekam.

I spokojnie s³uchaj co mówi¹ ci ryby
I spokojnie zastanów siê nad brzmieniem lasu
Bo to niebezpieczny las dziewczyno
Krzewy tn¹ ¿y³y,
A zabójcze zwierzêta szalej¹ od upa³u

Ale ty przecie¿ mnie znajdziesz.
Ty jedyna mo¿esz coœ o mnie powiedzieæ.
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Rafa³ Hanarz – urodzony 1979 roku w So-
snowcu. Student filozofii na Uniwersytecie Œl¹-
skim w Katowicach, poszukiwacz esencji istnie-
nia, mi³oœnik ¿ycia. Interesuje siê literatur¹, fil-
mem, muzyk¹.

Autor wierszy i opowiadañ. Aktor offowy.
Zajmuje siê tak¿e tworzeniem multimedialnych
kola¿y oraz fotografi¹. Mieszka w D¹browie
Górniczej i czêsto tworzy pod wp³ywem ciem-
nej atmosfery tego miasta.

W swoich utworach opisuje najczêœciej
mroczne strony psychiki, konflikty wewnêtrz-
ne oraz ludzk¹ têsknotê i samotnoœæ uwik³an¹
w poprzemys³ow¹ miejskoœæ.

Cichy koniec œwiata

Zamiataj¹c liœcie na podwórku myœlê o koñcu œwiata.
Sucha trawa jeszcze nie wysch³a do koñca, Ÿle siê grabi,
Ma³e muszki œmigaj¹ w s³oñcu a ja
myœlê ¿e miasta nie istniej¹.
Zdejmujê na moment czapkê i ch³odzê g³owê na wietrze.

Dzisiaj w nocy jakaœ nieprzewidywalna, niemo¿liwa,
Kosmiczna si³a, zdmuchnê³a wszystkie aglomeracje
Jak popió³ z popielniczki.
Teraz jest ju¿ po wszystkim, ptaki œpiewaj¹
Wieje mi³y wiatr, pies wygrzewa siê na s³oñcu.

W okolicy te¿ jest cicho i spokojnie.
W sumie nic siê nie sta³o.
Ludzie, których mijam na rowerze mówi¹ o pomidorach.
To co siê sta³o, dziœ w nocy, nie wymaga ¿adnych komentarzy.
Lub te¿ ci ludzie o niczym nie wiedz¹.

Nie widzê potrzeby ich uœwiadamiaæ, co to zmieni?
Maj¹ zreszt¹ swoje sprawy.
Co mog³oby znaczyæ dla tego cz³owieka
Który niesie stare buty do szewca
¯e Warszawê szlag trafi³?

Ca³e jego ¿ycie jest tu i teraz, szewc nie jest drogi
A buty robi œwietnie.
Siadam na ³awce i myœlê absolutnie o niczym.
Dobrze ¿e s³oñce ju¿ zachodzi powoli.
To by³ bardzo gor¹cy koniec œwiata.
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Magdalena Gruda
O  D O Œ W I A D C Z E N I U  G N O J U

„Fikcja, jak powszechnie wiadomo, musi trzy-
maæ siê faktów, a im prawdziwsze s¹ fakty – tym
lepsza bêdzie fikcja” (V. Woolf: W³asny pokój.
T³um. E. Krasiñska. Warszawa: Sic 2002, s. 14).
W filmie Marka Koterskiego Wszyscy jeste-

œmy Chrystusami (2006) pojawia siê postaæ boha-
tera-syna, który ju¿ na wstêpie powiada: „¯yczy-
³em ci œmierci. ¯yczy³eœ mi œmierci? Chcia³em,
¿ebyœ umar³. Pamiêtam najwyraziœciej jak by³em
ma³y, ¿e zawsze siê ba³em. Za ka¿dym razem jak
wraca³eœ pijany, to ba³em siê, ¿e coœ siê stanie. To
jakby ktoœ obcy przychodzi³ do domu”. Bohater
zwraca uwagê na to, ¿e ¿y³ w ci¹g³ym strachu i lê-
ku przed konkretem – z³em. Z³em jest u³omnoœæ
ludzka, s³aboœæ, z któr¹ ojciec ch³opca (Marek
Kondrat) nie staje w szranki, nie podejmuje siê
walki z samym sob¹. Konfesyjna wypowiedŸ bo-
hatera-syna (Micha³ Koterski) jest naznaczona pry-
watnym heroizmem, jej wypowiedzenie wi¹¿e siê
z wydatkiem emocjonalnym, siêganiem do korze-
ni bólu. Bohater jest na kozetce. Film obna¿a i po-
zbawia wszelkich z³udzeñ co do si³y i zasiêgu ra-
¿enia. Ofiar¹ jest cz³owiek (najbli¿si, ¿ona, syn).
Przeorana zostaje psychika ludzka. Pozostaje tyl-
ko trauma. Podobnie doœwiadczonym zostaje bo-
hater Wojciecha Kuczoka. Zarówno lektura powie-
œci, jak i sam film mog¹ sprowokowaæ naiwnego
czytelnika do zadania pytania o w¹tek (auto)bio-
graficzny w utworze Wojciecha Kuczoka Gnój
(2003). Wa¿nym komunikatem jest podtytu³: an-
tybiografia. Prefiks anty- mo¿e byæ literack¹ pro-
wokacj¹, ale ka¿e równie¿ mniemaæ, ¿e mamy do
czynienia z czymœ, co nie jest biografi¹, co jest
zaprzeczeniem Lebensbeschreibung. Oto czym
utwór W. Kuczoka nie jest (jak podaje S³ownik ter-
minów literackich):

¿yciorysem, opowiadaniem o kolejach ¿ycio-
wych jakiejœ osoby, zw³aszcza wybitnej, maj¹cym
na – w zale¿noœci od celu – charakter naukowo-hi-
storyczny, literacki, panegiryczny lub popularyza-
torski1 .
Autor nie nawi¹zuje tym samym do tradycji

staro¿ytnych (¯ywoty starych mê¿ów Plutarcha,
¯ywoty cezarów Swetoniusza), do ustalonego wów-

czas typu biografii, który obejmowa³, obok relacji
o faktach z ¿ycia postaci, równie¿ próbê rekon-
strukcji tej osobowoœci, a tak¿e wyraŸnie zazna-
czon¹ intencjê dydaktyczn¹ autora. W. Kuczok nie
poucza, nie moralizuje, nie przypisuje Gnojowi
celów wychowawczo-panegirycznych, które zdo-
minowa³y biografistykê œredniowieczn¹, hagiogra-
fiê. W. Kuczok odcina siê od tradycji odrodzenia,
wraz z któr¹ pojawi³a siê biografia informacyjna
(G. Vasari). W literaturze nowo¿ytnej biografia
podlega daleko posuniêtym zabiegom beletryzu-
j¹cym, wchodz¹c w œcis³e zwi¹zki z elementami
fikcji fabularnej. Mo¿na zaryzykowaæ pytanie, czy
Gnój Wojciecha Kuczoka nie jest powieœci¹ bio-
graficzn¹. Przedtem jednak trzeba rozwa¿yæ pro-
blem rozziewu pomiêdzy prawd¹ historyczn¹
a prawd¹ artystyczn¹.

Literacka nierzeczywistoœæ, fikcja pokazuj¹
to, co zadaje rzeczywistoœæ. Wbrew entropii up³y-
waj¹cego czasu, poprzez drogê ukierunkowan¹ na
przemianê stajesz siê bardziej rzeczywisty, auten-
tyczny. Próby wzmagania ¿ycia, zintensyfikowa-
nia go mog¹ byæ odzyskiwaniem siebie przez akt
pisania. Kreacja jest rozumiana jako realizacja sil-
nego impulsu samoekspresji, a rzeczywistoœæ zo-
staje zintensyfikowana przez ciebie/mnie/nas.
Mój uk³ad limfatyczny staje siê filtrem dla tego,
co ma zostaæ odzyskane. Jeœli chcê pozostaæ nie-
naruszona, w osobniczym rozumieniu: mniej au-
tentyczna, to nie porwê siê na transpozycje rze-
czywistoœci, jej wzmaganie, multiplikacjê. Korzy-
staj¹c z powabu lektury mogê wcielaæ siê w bo-
haterów literackich. I w ten sposób bêdê rzeczy-
wista. Mogê równie¿ byæ bardziej wymagaj¹c¹
wobec siebie i w ramach prawa do swobodnej
ekspresji, a nawet samoobna¿ania umiejêtnie
dzia³aæ w ramach zasad, które sama sobie wyzna-
czy³am (parafraza Coleridge w odniesieniu do
Szekspira). Czym innym jest jednak g³osiæ etos
modelowania siebie, a czym innym wierzyæ
w wyzwalaj¹c¹ moc owego idea³u. To têskna de-
klaracja to¿samoœci Hamleta Mallarmégo, „ukry-
tego Pana, który nie mo¿e siê staæ”, dziœ – wyda-
waæ by siê mog³o – nieco zblad³a, przygas³a, a tym
samym straci³a na znaczeniu. Ju¿ Fryderyk Nie-
tzsche podkreœla³ urok niedoskona³oœci w Ksiê-
dze Drugiej Radosnej wiedzy:

1 S³ownik terminów literackich. Red. J. S³awiñski.
Wroc³aw: Zak³ad im. Ossoliñskich 1976, s. 50-51.
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Mam przed oczyma pewnego poetê,

który, jak to ludzie, urzeka raczej swy-
mi niedoskona³oœciami ni¿ wszystkim
tym, co spod jego rêki wychodzi
w zwartej i doskona³ej postaci – rangê

i s³awê zawdziêcza nie tyle swojej wielkiej sile,
co raczej temu, na co ju¿ mu si³ nie starcza. Jego
dzie³o nigdy nie wypowiada w ca³oœci tego, co w³a-
œciwie chcia³by wypowiedzieæ, co ju¿ nieomal mu
œwita³o: wydaje siê, ¿e mia³ przedsmak wizji, a nie
wizjê sam¹ – ale niebywale ¿arliwe pragnienie tej
wizji pozosta³o w jego duszy i st¹d niebywa³a wy-
mownoœæ po¿¹dania i g³odu w jego dziele. Dziê-
ki niej dŸwiga tego, kto go s³ucha, ponad swoje
dzie³o i wszystkie „dzie³a” oraz u¿ycza mu skrzy-
de³, aby móg³ wzbiæ siê na wysokoœci sk¹din¹d
niedostêpne s³uchaczom: i tak, sami stawszy siê
poetami i wieszczami, odp³acaj¹ twórcy swego
szczêœcia uwielbieniem, jak gdyby to on bezpo-
œrednio ukaza³ im swoje ostateczne œwiêtoœci, jak
gdyby to on osi¹gn¹³ cel, rzeczywiœcie ujrza³
swoj¹ wizjê i przekaza³ j¹ innym. Jego s³awie
wychodzi na dobre, ¿e naprawdê do celu nie do-
tar³2 .

Poniewa¿ jest tak, jak dalej czytamy, ¿e „cz³o-
wiek kocha sztukê jako wyraz wznios³ej, heroicz-
nej nienaturalnoœci i konwencji. S³usznie ma siê
tu za z³e poecie dramatycznemu, gdy nie przemie-
nia wszystkiego w rozum i s³owo, lecz zawsze za-
trzymuje w rêku jak¹œ resztê milczenia […]”3 .
Zdaje siê, ¿e W. Kuczok pragnie tej cz¹stki mil-
czenia. Nadaj¹c swemu dzie³u podtytu³ ka¿e do-
szukiwaæ siê motywacji twórczych. To, ¿e autor
niejako zabrania traktowaæ swoje dzie³o jako Ÿró-
d³o wiedzy o nim samym, pisarzu, a dalej poprzez
zabieg tytularny powiada, ¿e jego twórczoœæ nie
jest determinowana w³asnym biegiem ¿ycia, w³a-
œciwoœciami psychologicznymi, ¿e utwór nie sta-
nowi pochodnej tych¿e. Autor wyraŸnie sygnali-
zuje, ¿e odcina siê od wszelkich dos³ownoœci i li-
teralnego przek³adu Mo¿na powiedzieæ, i¿ istot¹
sterylnego s³owa rodz¹cego siê z uczucia, myœli
jest jego moc, si³a, z jak¹ pobudza intelektualnie.
Jak pisze Tomasz Ró¿ycki –

Skoñczy³ siê wiek dwudziesty i literatura opu-
œci³a ju¿ miasta, ich cieple popio³y, […] i zamiesz-
ka³a w pustce, tam, gdzie jest jej miejsce od zawsze,

od pocz¹tku. Przenios³a siê wreszcie do ciê¿kiej
biblioteki, do archiwum plików wirtualnej maszy-
ny. Umarli ju¿ Brodski, Mandelsztam i Leœmian,
i wst¹pi³a w otch³añ, do zagubionych listów, zdjêæ,
do synów, donik¹d.
Myœl¹c o Gnoju W. Kuczoka, rozwa¿aj¹c kwe-

stiê literackiej nierzeczywistoœci, warto odnieœæ siê
do sporu o powieœæ w latach czterdziestych i piêæ-
dziesi¹tych XIX wieku. Dyskusjê o powieœci trze-
ba uznaæ za bodaj najistotniejsze dokonanie krytyki
literackiej doby romantyzmu. Spór ten jest tu o tyle
istotny, ¿e da³ pocz¹tek dyskusji o prawdzie arty-
stycznej – konferuje z tekstem W. Kuczoka. Dys-
putowano o prawie powieœci do istnienia wœród in-
nych gatunków literackich i jej celach (formalnych
i pozaartystycznych, tj. moralnych i spo³ecznych).
A animatorami tej¿e dyskusji byli Józef Ignacy Kra-
szewski i Micha³ Grabowski. Ten ostatni by³ wiel-
kim propagatorem powieœci historycznej i twórczo-
œci Waltera Scotta, którego cechowa³a swoboda ar-
tystyczna w kszta³towaniu historii. Józef Ignacy
Kraszewski, bêd¹c wybitnym teoretykiem powie-
œci uwa¿a³, ¿e podstaw¹ zarówno dla badacza dzie-
jów, jak i dla autora powieœci s¹: rzeczywistoœæ, fak-
ty historyczne, nade wszystko wiedza dokumental-
na i œcis³oœæ. Rodzi³a siê œwiadomoœæ tyle¿ rzeczy-
wistego, w szerszym sensie: realizmu, ile proble-
mów z jego pojmowaniem. Zasadniczy Kraszew-
ski, uznaj¹cy zalew tzw. walterskotacji za plagê li-
teratury europejskiej, ³agodnieje, czego wyrazem
jest artyku³ S³ówko o prawdzie w romansie histo-
rycznym. Powiada tu, ¿e twórca ma prawo do fikcji.
Prawda artystyczna nie musi byæ to¿sama z prawd¹
historyczn¹. Wchodz¹c piêtro wy¿ej, mo¿na dojœæ
do przekonania, ¿e poprzez ¿ywe i pal¹ce dyskusje
o literaturze, które przeradzaj¹ siê w gwa³towne
spory, literatura jest wa¿na i donios³a, urzeczywist-
nia siê na arenie dzia³añ intelektualno-artystycznych.
Literatura ¿yje, oddycha, karmi. I jest to sytuacja
podobna do tej, o której wypowiada³a siê Margery
Williams we fragmencie opowieœci dla doros³ych
The Velveteen Rabbit, gdzie czytamy:

– Rzeczywiste nie jest to, z czego jesteœ zro-
biony – powiedzia³ Skórzany Koñ. – To to, co ci
siê przydarza. Kiedy dziecko d³ugo, d³ugo ciê ko-
cha, a nie tylko bawi siê tob¹, tylko NAPRAWDÊ
ciê kocha, wtedy stajesz siê rzeczywisty.

– Czy to boli? – zapyta³ Królik. – Czasem –
odpar³ Skórzany Koñ, który zawsze mówi³ praw-
dê. […] – Zwykle zanim stajesz siê rzeczywisty,

2 Wyró¿nienia s¹ moje. Czyt. F. Nietzsche: Rado-
sna wiedza. Prze³. M. £ukasiewicz. „Res Publica Nowa”
2006, nr 4.

3 Ibidem.
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wyg³aszcz¹ ci w³osy, wypadn¹ ci oczy, bêdziesz
mia³ poluzowane stawy i ca³y bêdziesz bardzo
sfatygowany. Ale to wcale nie jest wa¿ne, bo
odk¹d bêdziesz Rzeczywisty, nie bêdziesz móg³
byæ brzydki, chyba ¿e dla tych, którzy tego nie
rozumiej¹”.

Literatura w tym rozumieniu jest ¿ywym or-
ganizmem, który naprawdê kochany mo¿e zostaæ
zag³askany, wyczochrany, wytarmoszony, sfatygo-
wany. Tylko wówczas bêdzie ona rzeczywiœcie
i prawdziwie. Powo³uj¹c siê na s³owa Piotra Œli-
wiñskiego: „Przejœcia rodzinne s¹ tu przejœciem
przez piek³o, to prawda, lecz nie oznacza to, ¿e
Kuczok stworzy³ utwór publicystyczny, który bez
oporu da siê u¿ytkowaæ w dyskusjach o truciciel-
skich atrybutach rodziny. Jest na to zbyt osobisty
(„wszêdzie tam, dok¹d dotar³em, ci¹gn¹³em za sob¹
cieñ tego domu”), choæ oczywiœcie nie nale¿y siê
zbytnio spieszyæ z uto¿samianiem narratora z au-
torem, jak i zbyt literacki. Pisz¹cy nie tylko cierpi,
przeszukuj¹c pamiêæ, ale i bawi siê pisaniem”4 ,
a wczeœniej: „Powieœæ [Gnój zosta³a] wydarta
¿yciu i zanurzona w literaturze”5 , mo¿na zaryzy-
kowaæ tezê, i¿ powieœæ Kuczoka zosta³a rozczo-
chrana. Czytamy: „Zrazu wydaje siê utwór Kuczo-
ka jednym z wielu, aczkolwiek wyj¹tkowo staran-
nie dopracowanym, konterfektem rodzinnej prze-
sz³oœci, oczywiœcie – portretem domyœlnym, ra-
czej rzecz¹ wyobraŸni ni¿ pewnoœci zdarzeñ, ja-
kimœ intelektualnym i artystycznym projektem
historii, która rozwinê³a siê, zanim na scenie po-
jawi³ siê g³ówny, wiarygodny, pierwszoosobowy
narrator. To, co mu siê przydarzy³o, musia³o mieæ
korzenie, ba, samo to, kim by³, nie mog³o byæ
dzie³em przypadku”6 . Mo¿na zadaæ pytanie, jak
w tym kontekœcie zachowaæ sterylnoœæ uczuæ
i s³ów, a zaraz potem odpowiedzieæ, ¿e trzeba
odwa¿nie kroczyæ drog¹ Alana Edgara Poego,
który z wœciek³oœci¹ prowadzi³ dysputy o sztuce,
poniewa¿ by³ przekonany o (po)wadze swoich
dzia³añ. „Prawdê mówi¹c, literatura zawsze roz-
wija siê najlepiej w atmosferze zdrowego konflik-
tu”, pisze H. L. Mencken w artykule Kim jest kry-

tyk? z 1921 roku. Potrzeba wroga. Po-
trzeba literackiego wydarzenia.

Na co dodatkowo chcia³abym zwró-
ciæ uwagê, zatrzymuj¹c siê przy analizie kwestii
nierzeczywistoœci, to stosunek przyczyny i skut-
ku. W rozdziale siódmym Teorii literatury zatytu-
³owanym Literatura i biografia A. Warren i R. Wel-
lek pisz¹, i¿ „nie mo¿na z fikcyjnych wypowiedzi
[…] wyci¹gaæ jakichkolwiek uzasadniaj¹cych
wniosków na temat biografii autora. Bardzo w¹t-
pliwa jest nawet powszechnie wyznawana teoria,
¿e Szekspir przechodzi³ okres depresji, kiedy pisa³
swoje tragedie i powa¿ne komedie, a póŸniej
osi¹gn¹³ w Burzy równowagê ducha”7 . Nie mo¿-
na czyniæ W. Kuczoka odpowiedzialnym za œwia-
topogl¹d starego K. lub matki, tak jak nie mo¿na
twierdziæ, ¿e by³ on jak jego bohater ofiar¹ prze-
mocy w rodzinie.

– Twoje zdechlactwo jest, ¿e tak powiem, na-
tury ogólnej – rozwiewa³ stary K. moje w¹tpliwo-
œci. – Niewa¿ne, gdzie ciê przyjm¹, m³odzieñcze,
grunt to koncentracja fachowych si³ medycznych
na twoim zdechlactwie, oni siê tam za ciebie
wezm¹ lepiej ni¿ mamuœka, maminsyñstwo twoje
skoñczy siê raz na zawsze; powiem ci w sekrecie,
¿e oni siê tam znaj¹ na odzdechlaczaniu lepiej na-
wet ni¿ twój ojciec, tam maj¹ lepsze nawet sposo-
by ni¿ nasze domowe, wiedz, synek, wrócisz stam-
t¹d silny jak d¹b i zdrowy jak rzepa.

– Musisz, synku, tam pojechaæ, bo przecie¿
tym twoim zdrowiem to ja siê zadrêczê. Mnie siê
zawsze flaki przewracaj¹ w grobie, jak s³yszê tego
starego wariata, jak on przychodzi do kuchni i za-
czyna gadaæ do mnie pe³n¹ gêb¹, to mi siê nó¿
w plecach otwiera, ale tym razem on ma racjê, tam
ci bêdzie lepiej, zaopiekuj¹ siê tob¹. Zobaczysz, te
dwa miesi¹ce min¹, jak biczem zasia³, nawet nie
zd¹¿ysz siê stêskniæ – mówi³a matka na po¿egna-
nie z popl¹taniem…8

Jak czytamy u A. Warrena i R. Welleka: „Na-
wet gdy dzie³o literackie zawiera elementy daj¹ce
siê niew¹tpliwie zidentyfikowaæ jako autobiogra-

O  D O Œ W I A D C Z E N I U  G N O J U  –  c d

4 P. Œliwiñski: Normalni, wydr¹¿eni, Ÿli. „Tygodnik
Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

5 Ibidem.
6 Ibidem.

7 R. Wellek, A. Warren: Teoria literatury. Prze³. M.
¯urowski. Warszawa: PWN 1975, s. 93.

8 W. Kuczok: Gnój (antybiografia). Warszawa:
W.A.B. 2003, s. 130-131.
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ficzne, s¹ one tak przegrupowane i prze-
tworzone, ¿e zatracaj¹ swoje cechy oso-
biste i staj¹ siê zwyczajnie rysami kon-
kretnych postaci literackich, integralny-
mi czêœciami dzie³a”9 . Ponad wszelk¹

w¹tpliwoœæ trzeba stwierdziæ, ¿e biograficzna in-
terpretacja Gnoju wymaga starannej analizy i kon-
troli. Antybiografia nie jest dokumentem dla bio-
grafa. A ¿aden fakt biograficzny nie mo¿e mieæ
wp³ywu na ocenê utworu literackiego, zmieniaæ jej.
Literacka nierzeczywistoœæ mo¿e byæ mask¹, wy-
ra¿aæ antyosobowoœæ, ale œwiadomoœæ uczestnicze-
nia w udramatyzowanej konwencjonalizacji po-
zwala podejrzewaæ, i¿ studium biografii jest o tyle
po¿yteczne, o ile stanowi wartoœæ egzegetyczn¹.

Czy nale¿a³oby w¹tpiæ w to, ¿e biografia ma
jakieœ znaczenie w krytyce literackiej? W ocenie
krytycznej pojawia siê kryterium „szczeroœci”, któ-
re jest fa³szyw¹ podstaw¹ oceniania literatury,
a mo¿e budziæ skojarzenia wyniesione ze szkolnej
heurezy. „Szczeroœæ” i wartoœæ artystyczna to zu-
pe³nie odrêbne kategorie, odpowiednikiem których
s¹ prawdy (historyczna i artystyczna), bêd¹ce
przedmiotem sporu w latach czterdziestych i piêæ-
dziesi¹tych XIX wieku. Interpretacja dzie³a lite-
rackiego zasadzaj¹ca siê na myleniu zawartoœci ka-
tegorii bêdzie ob³êdnym rojeniem.

Erich Auerbach w Mimesis pisze – w kontek-
œcie Virginii Woolf – ¿e realizm jest „kulminacj¹
szeregu ambitnych przedstawieñ rzeczywistoœci
w zachodniej literaturze”. Powy¿sza teza zostaje
wzmocniona koncepcj¹ Hegla, jego grand récit,
czyli wizj¹ nierzeczywistego staj¹cego siê rzeczy-
wistym. Innymi s³owy, rozum wciela siê w rzeczy-
wistoœæ; to, co rzeczywiste jest rozumowe, jest
wynikiem pracy rozumu, kszta³tuje rzeczywistoœæ,
tworzy historiê. W tym sensie wypowiedziane jest
rzeczywiste i wa¿ne, wynikiem ¿ywej i oddzia³u-
j¹cej myœli. Postêpuj¹ca racjonalnoœæ poœwiadcza
rzeczywiste. Czy zatem to, co wydaje siê byæ nie-
mo¿liwe, bo nierzeczywiste jest nierozumne?
G. Hartman w Krótkiej historii nierzeczywistoœci
postuluje o zaufanie sobie10 . Kierowanie siê czy-
stoœci¹ i uczciwoœci¹ myœli i s³owa bêdzie auten-
tyczne, rzeczywiste. Koncentracja na tym artefak-
cie pozwoli wyzbyæ siê przekonania, ¿e filozofia
jest bajk¹. Bo czym¿e s¹ przekszta³cania nierze-

czywistego w rzeczywiste, jeœli nie kreacj¹ ¿ywej
myœli? Niewykluczone jednak, ¿e jesteœmy tylko
jednymi z wielu k³amców, którzy wykorzystuj¹c
oznaczenie s³owa, przekszta³caj¹ nierzeczywiste
w rzeczywiste.

Ustaliwszy stosunek prawdy artystycznej do
prawdy historycznej, pytam – za Fryderykiem Nie-
tzschem – o „rzecz sam¹ w sobie”. Czy mówi¹c
o drzewach, barwach, œniegu i kwiatach posiada-
my rzeczywist¹ wiedzê na ich temat, czy tylko
wierzymy, ¿e coœ wiemy o nich? F. Nietzsche mówi
o zabawie w dotykanie grzbietów rzeczy. Zwa¿my,
¿e nie mamy nic rzeczywistego prócz metafor, które
nie odpowiadaj¹ pierwotnym istotnoœciom. Trak-
towanie o rzeczywistym to ok³amywanie siê, ma-
skarada, œlizganie siê li tylko po powierzchni rze-
czy. Jak zatem wyt³umaczyæ tu sens pêdu do praw-
dy? Wszak s³owo jest tylko dŸwiêkowym odbiciem
pobudzenia nerwów. W stosunku do s³ów nie cho-
dzi o prawdê, lecz o adekwatny wyraz. Nie idzie
o „rzecz sam¹ w sobie”, bo ta jako czysta prawda
bez ¿adnych konsekwencji jest niemo¿liwa. Niko-
go nie obchodzi czyste, pozbawione skutków po-
znanie. Skupiamy siê na d¹¿eniu do prawdy, po-
niewa¿ zale¿y nam na konkretnych, wspieraj¹cych
¿ycie konsekwencjach. Zaiste przyczyn¹ pêdu do
prawdy s¹ wymagania spo³eczne. Chcê byæ rze-
czywista, chcê byæ elementem wspólnoty spo³ecz-
nej, istnieæ i byæ prawdziw¹, dlatego godzê siê na
k³amanie zgodnie z konwencj¹. W tym rozumie-
niu, mówiê, ¿e k³amiê, poniewa¿ prawda jest per-
manentn¹ z³ud¹, to ruchliwa armia metafor, meto-
nimii, antropomorfizmów; suma ludzkich doœwiad-
czeñ, która zosta³a poddana zabiegom poetycko
i retorycznie upiêkszaj¹cym. „Mo¿na tu podziwiaæ
cz³owieka jako niezwyk³ego geniusza budowlane-
go, któremu na ruchomych fundamentach i na p³y-
n¹cej wodzie udaje siê wznieœæ nieskoñczenie z³o-
¿on¹ katedrê pojêcia”11 . Nie bez znaczenia jest
proces zastygania, sztywnienia metafory. To, ¿e
ci¹gle powtarza mi siê jakiœ sen, mo¿e siê zdarzyæ,
¿e zacznie on byæ odbierany i oceniany jako rze-
czywistoœæ. F. Nietzsche twierdzi, ¿e rzeczywiste
(rzeczywiœcie znane) jest nam tylko to, co sami
wnosimy, czas, przestrzeñ, a wiêc stosunek nastêp-
stwa i liczby. Mo¿na zatem rozumieæ, ¿e matema-
tyczny rygor zapewnia trwa³oœæ wyobra¿eñ, zwal-

9 Patrz: przypis 6, s. 95.
10 G. Hartman: Krótka historia nierzeczywistoœci.

Prze³. S. Kowalski. „Res Publica Nowa” 2006, nr 4.

11 Zob. F. Nietzsche: O prawdzie i k³amstwie w po-
zamoralnym sensie. W: tego¿: Pisma pozosta³e 1862–
1875. Prze³. B. Baran. Kraków: Inter Esse 1993.
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nia niejako z maskowania siê, maskarady. Anty-
biografia W. Kuczoka jest matematycznie rygory-
styczna poprzez osadzenie w ramie fabu³y. Narra-
cja zapewnia umownoœæ œwiata przedstawionego.

Antybiografia traktuje o nierzeczywistoœci
równie¿ na poziomie meta. Warto zastanowiæ siê
w dobie rynkowoœci ksi¹¿ki nad rol¹ pratekstu,
poniewa¿ paratekst zwiêksza eksplanacyjnoœæ tek-
stu, realizuje strategie autoprezentacji, mieszcz¹-
ce siê w ramach szeroko rozumianej pragmatyki
komunikacyjnej; pe³ni rolê skonwencjonalizowa-
nych sygna³ów orientacyjnych, które pomagaj¹
interpretowaæ tekst. Czy paratekst gwarantuje ste-
rylnoœæ myœli i uczuæ?

Znakiem przemian kulturowo-socjologicznych
jest wzajemne przenikanie siê dyskursu reklamo-
wego i literatury (rynek ksi¹¿ki). Ilustracj¹ powy¿-
szego stwierdzenia s¹ wyniki przeprowadzonej
analizy pragmatycznej. Pragnê zwróciæ uwagê na
rolê paratekstu, który zwiêksza atrakcyjnoœæ utwo-
ru Kuczoka. Paratekstem jest ka¿dy tekst, który
wobec tekstu w³aœciwego pe³ni funkcje prezenta-
cyjne, powiemy za Gerardem Genettem. Zaliczy-
my do tej kategorii: „tytu³, podtytu³, œródtytu³,
przedmowy, pos³owia, wstêpy, uwagi od wydaw-
cy itd.”12 . Nasz¹ szczególn¹ uwagê zwraca podty-
tu³: antybiografia. Na gruncie francuskim koncep-
cjê tê rozwija i opracowuje Philipee Lane, klasyfi-
kuj¹c parateksty ze wzglêdu na lokalizacjê oraz
nadawcê. Warto zauwa¿yæ, ¿e istnieje paratekst
autorski (tytu³, przedmowa etc.) oraz edytorski
(obwoluta, ok³adka)13 .

Wojciech Kuczok kieruje swe s³owa, powieœæ
do inteligentnych oraz wra¿liwych, ale jest to rów-
nie¿ ksi¹¿ka dla odszczepieñców. Gnój (antybio-
grafia) zosta³a pomyœlana jako pozycja dla
(po)nowoczesnego czytelnika, znudzonego reper-

tuarem kanonicznym, spragnionego li-
terackiego novum. Autor chce siê wku-
piæ w ³aski czytelnika, chce zostaæ zro-
zumiany przez szersze grono odbiorców, a tym
samym sk³oniæ do zakupu. Tytu³uj¹c powieœæ, W.
Kuczok przemyca wyra¿enia nacechowane emo-
cjonalnie, wyraŸnie wartoœciuje zawartoœæ.
„Ogrzewa” swój produkt. Na podstawie paratek-
stu autorskiego mo¿na implicite wnioskowaæ
o sformu³owanej grupie odbiorców, target group,
ale i paratekst edytorski nie odmawia sobie takich
celów. Peryferie tekstu za poœrednictwem edyto-
ra prowadz¹ grê pomiêdzy czytelnikiem i auto-
rem. Jak ju¿ wiemy, paratekst edytorski stanowi
ok³adka. Powo³ujê siê na pierwsze jako najwa¿-
niejsze, kanoniczne, macierzyste wydanie: Gnój
(antybiografia). Warszawa: W.A.B. 2003. Na
pierwsz¹ stronê ok³adki ksi¹¿ki sk³adaj¹ siê: imiê,
nazwisko autora, tytu³ i ilustracja (fotografia ka-
mienicy z cieniem dziecka na planie pierwszym).
Ilustracja wspó³gra z poruszanym w ksi¹¿ce pro-
blemem, który zostanie rozwiniêty na czwartej
stronie ok³adki. Mo¿na tu wnioskowaæ o istnie-
niu strategii edytorskiej, która d¹¿y do przybli-
¿enia zawartoœci tekstu – sterylnych myœli i uczuæ
in statu nascendi. Natomiast do zbli¿enia docho-
dzi podczas lektury. Zanim jednak przejdê do
czwartej strony, proponujê zwróciæ uwagê na
tytu³. Tytu³ to podstawowy œrodek aktualizuj¹cy
tekst, bo zakotwicza ów tekst w kontekœcie ko-
munikacyjnym, prognozuje znaczenia globalne,
stwierdza, o czym jest ksi¹¿ka. Forma protoko-
larna Gnój (antybiografia) kusi odbiorcê. Odbior-
ca ulega perswazji ekonomicznego myœlenia. Po-
nadto mamy tu do czynienia ze strategi¹ interdy-
skursywnoœci, tj. sytuacj¹, kiedy teksty reklamo-
we przenikaj¹ do tytu³ów.

Konstrukcja diady: Gnój (antybiografia)
wzbudza ciekawoœæ czytelnicz¹, domaga siê spre-
cyzowania sensu. Lapidarnie sformu³owany tytu³
rodzi moc skojarzeñ, skupiaj¹cych siê wokó³ dru-
giego cz³onu. Zwraca siê uwagê na to, ¿e drugi
cz³on nie budzi w¹tpliwoœci poznawczych, ale do-
maga siê odniesienia do cz³onu pierwszego. Pierw-
szy cz³on mami, kusi ze wzglêdu na sw¹ tajemni-
czoœæ. Czy wobec tego mo¿na apelowaæ o dope³-
nienie w tym sensie? Z pomoc¹ przychodzi czwarta
strona ok³adki, na któr¹ sk³adaj¹ siê: sygnatura
wydawnictwa, zdjêcie, s³owo odautorskie („Gnój

12 Ponadto trzeba tu wypunktowaæ: „noty na mar-
ginesie, marginesie do³u strony, na koñcu; epigrafy; ilu-
stracje, wk³adka reklamowa; notka na obwolucie lub
opasce i wszystkie sygna³y dodatkowe pióra autora lub
innych osób, tworz¹cych otokê (zmienn¹) tekstu, niekie-
dy zaœ komentarz oficjalny b¹dŸ pó³oficjalny”. Podajê
za: G. Genette, Palimpsesty. Prze³. A. Milecki. W: Wspó³-
czesna teoria badañ literackich za granic¹. Red. H. Mar-
kiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992. T.4.

13 Czyt. R. Piêtkowa: Paratekst w tekstach nauko-
wych – informacja i / lub reklama. W: Stylistyka a prag-
matyka. Red. B. Witosz. Katowice: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Œl¹skiego 2001.

O  D O Œ W I A D C Z E N I U  G N O J U  –  c d
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jest histori¹ rodzinnego piek³a, opowia-
dan¹ przed dziecko, które ju¿ to wszyst-
ko ma za sob¹, ale z jakichœ przyczyn
dzieckiem byæ nie przesta³o”.), wyimki
z dwóch recenzji (Kingi Dunin, Henryka

Berezy) oraz biogram. Wzorem wydawnictw an-
glosaskich, czwarta strona ok³adki zawiera notkê
o autorze ze zdjêciem. Notatka biograficzna Gno-
ju (antybiografii) jest skromna, zawiera odpowiedŸ
na pytanie: kto jest kim, a wiêc zawiera tylko j¹-
dro tematyczne – przedstawienie kogoœ. Informa-
cja o autorze winna byæ minimaln¹ realizacja ga-
tunku: biogramu (imiê, nazwisko, osadzenie oso-
by w kontekœcie przestrzennym). Biogram cechu-
je krótkoœæ, esencjonalnoœæ, okreœlony porz¹dek
przestrzenny.

Wojciech Kuczok (ur. 19872) – poeta, proza-
ik, krytyk filmowy. Jego debiutancki tom opowia-
dañ Opowieœci s³ychane (1999) zosta³ nominowa-
ny do Nagrody NIKE i nagrodzony w V Konkur-
sie Literackim Polskiego Towarzystwa wydawców
Ksi¹¿ek. Wyda³ tak¿e zbiór opowiadañ Szkieleciar-
ki (2002), nominowany do Paszportów Polityki
2003 oraz tom poezji Opowieœci samowite (1996).
Na podstawie wybranych w¹tków Gnoju napisa³
równie¿ scenariusz filmu fabularnego Prêgi, który
zostanie zrealizowany w 2003 roku przez zespó³
filmowy TOR. Gnój zdoby³ tak¿e tytu³ Ksi¹¿ki
Wiosny 2003 Poznañskiego Przegl¹du Nowoœci
Wydawniczych.

Jak widaæ, biogram sk³adaj¹cy siê na paratekst
edytorski nie do koñca jest zgodny z wyznaczni-
kami gatunkowoœci. Biogram zosta³ sformu³owa-
ny doœæ szczegó³owo, rozlegle, stylem niejako ga-
wêdziarskim (zdoby³ tak¿e, napisa³ równie¿, wy-
dal tak¿e). Powtarzaj¹ce siê modyfikatory (tak¿e,
równie¿) ka¿¹ mniemaæ, ¿e autor jest ju¿ bardzo
zas³u¿ony i z godnym pozazdroszczenia dorob-
kiem artystycznym. Prawd¹ jest, ¿e edytorowi za-
le¿y na jak najlepszym przedstawieniu sylwetki
autora, przyœwieca mu intencja illokucyjna, przy-
bli¿a autora czytelnikowi. Taka prezentacja ma
wp³yw na kognitywn¹ i aksjologiczn¹ postawê
czytelnika.

Jeœli mo¿na podsumowaæ powy¿sze spo-
strze¿enia, byæ mo¿e nale¿a³oby rozumieæ zabieg
tytularny jako poczucie wa¿noœci nazw genologicz-
nych, które s¹ narzêdziem komunikacyjno-identy-
fikacyjnym. Ponadto s¹ one porozumieniem po-
miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹, rodzajem intertekstu-

alnego, wewn¹trzgenologicznego kodu, a szerzej
– g³osem w dyskusji z kontekstem historycznym.
Wojciechem Kuczokiem kierowa³ imperatyw kla-
syfikacji, maj¹cy na celu okreœliæ granice interpre-
tacji Gnoju.

Czy jêzyk jest adekwatnym wyrazem wszel-
kich realnoœci, pyta Fryderyk Nietzsche w artyku-
le O prawdzie i k³amstwie w pozamoralnym sen-
sie. Czy istnieje kryterium trafnego spostrzegania
tego, co rzeczywiste? Sztuka daje rzeczywist¹ nie-
rzeczywistoœæ. Film Jak w niebie K. Pollacka
œwiadczy o tym, ¿e sterylne uczucia i s³owa rodz¹
siê w relacji do Innego. Taki porz¹dek nie ukon-
stytuowa³ siê w œwiecie przedstawionym W. Ku-
czoka. Film K. Pollacka Jak w niebie dowodzi, i¿
wieŸ miêdzyludzka stwarza wprost cieplarniane
warunki do rozwoju czystej wra¿liwoœci. Oto wiel-
ki kompozytor, œmiertelnie chory powraca do swe-
go rodzinnego miasteczka, by tam umrzeæ. Spo-
strzega mimochodem, ¿e w remizie stra¿ackiej
odbywaj¹ siê próby miejscowego chóru. Postana-
wia z nimi pracowaæ. Anga¿uje siê i pozwala cz³on-
kom chóru znaleŸæ wspólny ton. Pocz¹tkowo nie-
przychylnie nastawieni do niesprawnego umys³o-
wo Tore — w³¹czaj¹ go do wspólnoty. Bohatero-
wie poprzez wra¿liwoœæ na muzykê, na sztukê do-
cieraj¹ do samego centrum, œrodka, wnêtrza. Ro-
dzi siê wieŸ. Tymczasem w powieœci W. Kuczoka
czytamy:

Wierzy³em im, mimo ¿e nie potrafili przestaæ
siê nienawidziæ ani nie umieli siê rozstaæ. Tysi¹c
razy odchodzili od siebie w groŸbach, ale w grun-
cie rzeczy byli od siebie uzale¿nieni, w gruncie rze-
czy nie potrafili siê od siebie oddaliæ na krok. Na-
zywa³em to brzydko gr¹ w odchody. Matka za-
wsze powtarza³a, ¿e siê nie rozwodz¹ z mojego
powodu, ¿eby mi zaoszczêdziæ przykroœci, a stary
K. uparcie twierdzi³, ¿e:

– W Koœciele nie ma rozwodów, trudno. Jak
siê raz Bogu coœ przyrzek³o, trzeba wytrzymaæ,
trudno14 .

Czy mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e pytanie o rze-
czywiste, prawdziwe i sterylne jest pytaniem
o harmoniê w ¿yciu? Recept¹ na zachowanie
rzeczonej sterylnoœci jest, jak powiedzia³by
Eustachy Rylski, czuwanie nad czyj¹œ samot-
noœci¹.

14 W. Kuczok: Gnój (antybiografia). Warszawa:
W.A.B. 2003, s. 156.
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Joanna Skiba
W S P Ó £ C Z E S N A  B A J K A  F I L M O W A
I  J E J  U S Y T U O W A N I E  W  K U L T U R Z E

Na pocz¹tku nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie,
czy bajka filmowa w kszta³cie jaki znamy z ostat-
nich produkcji Disney’a czy DreamWorks jest
now¹ jakoœci¹, czy tylko wariacj¹ na temat utar-
tych schematów wypracowanych przez kino na
przestrzeni wielu lat. Bior¹c pod uwagê sam szkie-
let fabu³y i charakterystykê postaci, trudno mówiæ
o zmianach i nie sposób stwierdziæ, ¿e bajka fil-
mowa przybra³a now¹ formê. Problem ten jest jed-
nak o wiele bardziej skomplikowany, a p³aszczyzn
do rozwa¿enia o wiele wiêcej.

Nowy model bajki filmowej
Zmiany w obrêbie bajki filmowej wyró¿niam

na dwóch podstawowych p³aszczyznach: scenariu-
sza i techniki animacji. Przy czym w pierwszej
kategorii zawieraj¹ siê: fabu³a, styl opowiadania
i konstrukcja postaci, a druga jest przyczyn¹ dal-
szych innowacji, gdzie nale¿y umieœciæ postmo-
dernistyczne inspiracje w kreowaniu œwiata przed-
stawionego.

Zajmijmy siê zatem fabu³¹. Nale¿y na pocz¹t-
ku okreœliæ Ÿród³a tematyki filmów animowanych,
a s¹ to: mity i legendy, baœnie, literatura dzieciêca
i w³asne scenariusze. Mo¿na by zadaæ pytanie o no-
vum tych inspiracji, ale podstawowym kryterium
innowacji jest podejœcie do materia³u wyjœciowe-
go. Najlepszym przyk³adem bêdzie tu analiza fil-
mu Disney’a Herkules z 1997 roku, którego po-
wstanie jest przejœciem od dawnego stylu opowia-
dania, do wspó³czesnego. Podstaw¹ do scenariu-
sza sta³ siê staro¿ytny mit o herosie obdarzonym
nadludzk¹ si³¹, synu boga Zeusa i ziemskiej ko-
biety Alkmeny. Nie sposób wyt³umaczyæ wielu
zawi³oœci w obrêbie tego tylko mitu. Jak wyt³uma-
czyæ, ¿e Hera bêd¹ca siostr¹ Zeusa by³a jednocze-
œnie jego ¿on¹, a skoro tak, to czemu nie jest matk¹
Herkulesa. Dlatego w filmie wszystko jest odpo-
wiednio pouk³adane. Mit herosa zosta³ poddany
obróbce na innym jeszcze poziomie, który spra-
wia, ¿e popkultura wpada w zadumê sama nad
sob¹. Film ten nie tylko przetwarza mit, ale spro-
wadza go do kategorii opowieœci o wspó³czesno-
œci w oprawie staro¿ytnego œwiata, staje siê jedy-
nie pretekstem do postmodernistycznego dyskur-
su – nad mitologi¹ popkultury. Pozornie bajka jest
klasyczn¹ animacj¹ Disney’a opart¹ na podstawo-

wych kategoriach bajki magicznej, ale w Herkule-
sie mo¿emy zaobserwowaæ zjawisko podwójnego
kodowania. Na jednym poziomie znajduje siê baj-
ka dla m³odszego widza ze swoim dydaktycznym
baga¿em, a na drugim jest to opowieœæ o popkul-
turze i jej dzieciach. Dochodzi do tego, i¿ widz ma
wra¿enie, ¿e twórcy filmu pos³u¿yli siê fabu³¹ jako
pretekstem do pewnej zabawy intertekstualnej do-
tycz¹cej wspó³czesnoœci. Mityczny heros musi staæ
siê bohaterem, aby zas³u¿yæ na Olimp. Pocz¹tko-
wo jednak myli on bycie bohaterem z byciem ido-
lem popkultury, a miar¹ sukcesu dla Herkulesa jest
to, ¿e mo¿na kupiæ go w sklepie. Wokó³ jego suk-
cesu s¹ skupione wszystkie wspó³czesne sytuacje,
o których mo¿na przeczytaæ w kolorowych czaso-
pismach o ¿yciu hollywoodzkich gwiazd. Miesz-
ka w luksusowej willi, ma swoje fanki mdlej¹ce
na jego widok, rozdaje autografy, gra w reklamie
napoju sygnowanego jego imieniem oraz prywatn¹
markê butów Air-Herc, któr¹ reklamuje niczym Mi-
chael Jordan. Cytowanie w filmie nie dotyczy jed-
nak tylko postaci samego Herkulesa, ale ca³ego
œwiata mitowspó³czesnego, miasto w którym
mieszka bohater jest niczym Hollywood,
a w gwiazdach jest zapisana Marilyn Monroe, ni-
czym staro¿ytna bogini. Przyk³adów na obecnoœæ
popkultury w Herkulesie jest mnóstwo i nie spo-
sób wszystkich wymieniæ.

W przypadku Herkulesa dominuje musical.
Partie tañczone i œpiewane w filmie s¹ dope³nie-
niem akcji, wynikaj¹ z narracji i rozwijaj¹ opowia-
danie. Piosenki w wykonaniu sióstr Muz, które jako
mityczne postaci jedyne ³ami¹ dos³ownie czas
i przestrzeñ w filmie. Opowiadaj¹ historie z per-
spektywy staro¿ytnoœci, ale jednoczeœnie s¹ obec-
ne wtedy i teraz. Nie tylko ze wzglêdu na fizyczn¹
obecnoœæ, ale te¿ na zachowanie. Ich piosenki przy-
pominaj¹ teledyski w stylu MTV wczesnych lat
90., pos³uguj¹ siê slangiem. Muzy s¹ dope³nieniem
po³¹czenia mitu staro¿ytnego z popkultur¹.

To, co zapocz¹tkowa³ Herkules znajdzie swoj¹
kontynuacjê w póŸniejszej bajce filmowej. Uwa-
¿am, ¿e o¿ywienie gatunku nie zaczê³o siê od Shre-
ka, ale w³aœnie od Herkulesa. Oczywiœcie mam na
myœli rozwi¹zania fabularne, dowcip, intertekstu-
alnoœæ, czy konstrukcjê postaci. Zanim powsta³
Shrek na rynku kinematograficznym ten film udo-
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wadnia, bajka wcale nie musi byæ nudn¹
opowiastk¹ z mora³em, ale mo¿e œmie-
szyæ i bawiæ lepiej ni¿ niejedna komedia,
a za tym id¹ dalsze zmiany.

Po pierwsze, œwiadomoœæ obecnoœci
widza, czy te¿ œwiadomoœæ bohaterów rysunko-
wych, ¿e graj¹ w filmie. Zdarza siê, ¿e w trakcie
trwania filmu bohater odwraca siê do kamery i mó-
wi bezpoœrednio do odbiorcy. Dodatkowo ma œwia-
domoœæ, ¿e jest to film i bêd¹c jego bohaterem ogl¹-
da go na ekranie, komentuj¹c akcjê. Czy te¿, jak
w produkcjach Pixara, mamy na koñcu filmów sce-
ny, które odpad³y w monta¿u (Bloopers). Postaci
rysunkowe s¹ traktowane jak ¿ywi aktorzy, którzy
byæ mo¿e maj¹ gdzieœ swoje zwi¹zki zawodowe.
A sam film animowany nie znajduje siê na peryfe-
riach kinematografii, ale jest na równi z innymi ga-
tunkami filmowymi.

Po drugie, intertekstualnoœæ. Najlepszym przy-
k³adem bêd¹ tu obydwie czêœci Shreka, których
konstrukcja w ca³oœci polega na licznych cytatach
z obszarów pozafilmowych i kinematograficznych.
Muszê jednak zaznaczyæ, ¿e ograniczy³am siê tyl-
ko do najbardziej znacz¹cych cytatów umieszczo-
nych w sferze obrazu:
– Ekspozycja pierwszej i drugiej czêœci zaczy-

na siê jak klasyczna bajka filmowa – od otwar-
tej ksi¹¿ki, z której czyta narrator lub od pê-
dz¹cego na bia³ym rumaku ksiêcia, o którym
wiemy, ¿e jedzie ratowaæ ksiê¿niczkê, aby siê
z ni¹ o¿eniæ. O pewnym zakorzenieniu w tra-
dycji œwiadczy te¿ nazwa rodzinnego króle-
stwa Fiony – Far Far Away (Zasiedmiogóro-
gród).

– Shrek i Fiona s¹ bohaterami, którzy nie spe³-
niaj¹ oczekiwañ widza, jako postaci ze s³od-
kiej dzieciêcej opowiastki. On dalece odbiega
od wizji rycerza na bia³ym rumaku, ona z ko-
lei nieco wypada z roli ksiê¿niczki,

– Film przytacza te¿ mnóstwo obrazów-ikon,
bêd¹cymi najbardziej charakterystycznymi
ujêciami z wielu znanych filmów, takich jak:
Matrix, Spiderman, W³adca Pierœcieni, Mis-
sion Imposible, Pogromcy duchów, Robin
Hood – Faceci w rajtuzach (tutaj mamy paro-
diê z parodii) itp. Metafilmowœæ w Shreku
przypomina w swojej konstrukcji parodiê, któ-
ra cytuje sceny, aby by³y rozpoznawalne i jed-
noznaczne, zawsze w kontekœcie komicznym.

To zaledwie kilka przyk³adów, którymi pos³u¿y-
³am siê wybiórczo, w celu zaznaczenia grup te-

matycznych, bêd¹cych Ÿród³em intertekstualno-
œci. Shrek jest te¿ intertekstualny w Polsce w dub-
bingu.

Polska wersja jêzykowa
Dialogista t³umacz¹c tekst nie ma wp³ywu na

obraz, ale nie mo¿e pozwoliæ, aby t³umaczenie by³o
dodatkiem do filmu, musi byæ jego integraln¹ czê-
œci¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e t³umacz dokonuje przede
wszystkim transferu zwi¹zanego z kultur¹. St¹d
w polskim dubbingu d¹¿enie do naturalnoœci i po-
lonizacji oraz trafne t³umaczenia uniwersalnych
zjawisk dotycz¹cych ca³ej kultury. Skoro popkul-
tura jest wspólna kilku krajom, i w takim duchu
zosta³ zrealizowany film, to dubbing te¿ powinien
zostaæ poddany unowoczeœnieniu.

Przeciêtny widz rozró¿nia Wierzbiêtê i nie-
Wierzbiêtê. Autor dialogów do Shreka debiutowa³
w filmie pe³nometra¿owym dubbingiem do Ucie-
kaj¹cych kurczaków w 2000 roku. Obecnie mówi
siê o stylu tego dialogisty – jêzyk potoczny, czy
nawi¹zania do polskich realiów. Zanim kultowy
ju¿ dzisiaj dialogista pojawi³ siê na rynku dubbin-
gowym, dialogi w filmie animowanym wykazywa-
³y pewne tendencje do zmian.

Wrócimy do Herkulesa. Autork¹ dialogów
w tej bajce jest El¿bieta £opatniukowa, a re¿yse-
rem dubbingu Joanna Wizmur.

Pierwsz¹ z cech, która sprawia, ¿e dubbing
d¹¿y ku naturalizacji, jest u¿ycie jêzyka potoczne-
go. W Herkulesie spotykamy siê ze zwrotami, które
mog¹ byæ uznane za wulgarne, zw³aszcza ¿e mamy
do czynienia z bajk¹ animowan¹, przeznaczon¹ dla
dzieci. Pos³uguje siê nimi g³ównie postaæ Hadesa,
odgrywana w polskiej wersji jêzykowej przez Paw-
³a Szczêsnego. Ju¿ w prologu s³yszymy: Menele
zwani Tytanami, mieæ to gdzieœ1 . W miarê rozwo-
ju akcji kolokwializmy oraz wulgaryzmy przybie-
raj¹ na sile: Silny ten gnojek, Park sztywnych,
Umarlaków pod sam sufit, Wygl¹dasz gorzej ni¿
œmieræ, I pad³o z lekka na ryjek,, podkuty têpak,
knypek, f¹fel, szmalec, fuszerka, stary cap, klawy
goœæ, Futro mi siê wpija w ty³ek, lasencja, super-
ekstra2 . W ten sposób Herkules staje siê bajk¹ prze-
znaczon¹ nie tylko dla dzieci. Zwroty superekstra
oraz lasencja, u¿ywane w m³odzie¿owym slangu,
s¹ dowodem na dwa zjawiska. Po pierwsze, d¹¿e-

1 Œcie¿ka dŸwiêkowa z filmu Herkules, USA 1997,
wersja polska E. £opatniukowa.

2 Tam¿e.
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nie do naturalizacji dialogów, a po drugie, poka-
zuj¹ zmiany w obrêbie jêzyka potocznego. Dziœ
obydwa sformu³owania wydaj¹ siê wrêcz archa-
iczne, wspó³czeœnie superekstra by³oby przet³uma-
czone na trendy, jazzy b¹dŸ zajebiœcie (wyraz ten
przesta³ byæ wulgaryzmem), lasencja na np.: pa-
nienka.

Najbardziej charakterystyczn¹ postaci¹ w Her-
kulesie jest Hades. El¿bieta £opatniukowa pisz¹c
dialogi dla boga podziemi konsekwentnie zbudo-
wa³a postaæ, która w ¿adnym momencie akcji nie
wypada z roli. Hades jest bardziej prezesem roz-
wijaj¹cej siê firmy, ni¿ bogiem podziemi. Pos³u-
guje siê on niezobowi¹zuj¹cym jêzykiem, pe³nym
wspó³czesnych nawi¹zañ i odwo³añ kulturalnych:
Materia³ do zapamiêtania, poharataæ ich zaraz po
negocjacjach, czas dla dru¿yny. Zeusa okreœla jako
pañsko ca³¹ gêb¹ (tu wykonuje gest cudzys³owie)
oraz pan wszechœwiata i okolic. Hades chce prze-
j¹æ kontrolê nad firm¹, kiedy dowiaduje siê, ¿e ma
szansê, wydaje z siebie okrzyk Hades do w³adzy3 .
Nie mówi te¿ wprost o swoich planach, raczej s¹
to szemrane interesy: mam na oku pewien interes,
w grê wchodz¹ tereny olimpijskie. Ca³y komizm
postaci zawiera siê w s³owach, jakie Hades wypo-
wiada. W dialogach zawiera siê ca³a jego b³ysko-
tliwoœæ i inteligencja oraz przebieg³oœæ. Herkules
to dla niego ozdoba ceramiki, a do Zeusa zwraca
siê stary grzmocie. On te¿ mówi: Ka¿dy ma s³aby
punkt. W przypadku Pandory by³a to s³ynna pusz-
ka, Trojanie z kolei postawili na z³ego konia.

Herkules w dialogach posiada liczne odwo³a-
nia do wspó³czesnej kultury oraz dokonuje trans-
formacji mitów. Pegaz to wspania³y koñ z ptasim
mó¿d¿kiem. Bóg Hermes, nosz¹cy tzw. lenonki, jest
beztroskim cwaniaczkiem: To aran¿acja Orfeusza,
ja siê nie znam na kompozycji. Nie widzia³em tyle
mi³oœci, odk¹d Narcyz odkry³ sam siebie4 . Filoklet,
nauczyciel Herkulesa, o antycznych herosach
mówi: Perseusze i inne œmusze, a Achilles posia-
da³ francowat¹ piêtê, on te¿ zapowiada jedn¹
z dwunastu prac Herkulesa: Masz spotkanie z kró-
lem Augiaszem, ma problemy ze stajniami. Radzê
Ci nie braæ nowych sanda³ów5 . We wszystkich

wymienionych przeze mnie przyk³adach
punktem odniesienia dla komizmu, jest znajomoœæ
mitów. Mo¿na zaobserwowaæ tu zjawisko podwój-
nego kodowania, a zwroty zostan¹ zrozumiane
przez doros³ego widza; dziecko pozna Ÿród³a od-
niesieñ dopiero w przysz³oœci.

Powróæmy jednak do stylu Wirzbiêty. Dziêki
jego t³umaczeniom widzowie zaczêli doceniaæ
dziedzinê dubbingu, a dystrybutorzy starali siê, aby
dubbing by³ robiony pod „Shreka”. Postaram siê
teraz pokazaæ dlaczego mówi siê o stylu tego dia-
logisty oraz dlaczego jest on rozpoznawalny przez
przeciêtnego odbiorcê.

Po pierwsze naturalnoœæ. Wyra¿a siê ona miê-
dzy innymi poprzez pos³ugiwanie siê kolokwial-
nymi zwrotami. Jêzyk potoczny staje siê dominu-
j¹cy w dubbingu, spe³nia on swoje zadanie ureal-
nienia dialogów, istotne jest to, aby widz zapo-
mnia³, ¿e ogl¹da film animowany. Znacz¹ca jest
postaæ Osio³ka ze Shreka oraz podk³adaj¹cego g³os
pod niego Jerzego Stuhra. Dialogi Wierzbiêty zy-
ska³y na wartoœci dziêki specyficznemu sposobo-
wi ich wypowiadania przez aktora, a same wypo-
wiedzi dialogista skonstruowa³ w ten sposób, aby
przypomina³y przys³owiowe ju¿ stuhryzmy. Osio-
³ek wypowiada siê w bardzo specyficzny sposób:
Ty siê zajmij smokiem. Ja biorê na siebie schody.
Znajdê je skubane. I skopiê im ty³ek, a co! Nie bêd¹
wiedzia³y którêdy na górê! Bezwzglêdny bêdê. Zero
litoœci, znam karate, czwarty stopieñ! Wtajemni-
czenia, nie? Rany, ale bêdzie jatka, no bêdzie rzeŸ-
nia normalnie! 6 . Praktycznie ka¿da wypowiedŸ
Osio³ka nadaje siê na przyk³ad na zastosowan¹
przez Wierzbiêtê strategiê t³umaczenia.

Dialogi w obydwu czêœciach Shreka posiadaj¹
liczne odnoœniki do kultury polskiej, o czym bêdê
pisaæ póŸniej, ale te¿ podejmuj¹ grê intertekstualn¹,
czerpi¹c spoza niej. W Shreku bohater mówi: Czy
jest suchy chleb dla konia?, które jest odniesieniem
do serialu Wojna Domowa. Monolog: A mo¿e kre-
mówki? Znasz kogoœ komu mówisz „chodŸ stary na
kremówki”, a on, „nie, ja nie lubiê kremówek”, jest
odniesieniem do œwiadomoœci widza. Podobnie jest
w przypadku gdy Wierzbiêta siêga po postaci ̄ wir-
ka i Muchomorka, a krainê bajek nazywa Zasied-

3 Tam¿e.
4 Tam¿e.
5 Tam¿e.

6 Œcie¿ka dŸwiêkowa z filmu Shrek, USA 2001, wer-
sja polska B. Wierzbiêta.

W S P Ó £ C Z E S N A  B A J K A  F I L M O WA
I JEJ USYTUOWANIE W KULTURZE –  cd
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miogórogrodem. Pojawiaj¹ siê te¿ sloga-
ny: Pij mleko, Bo zupa by³a za s³ona, Przed
u¿yciem przeczytaj ulotkê do³¹czon¹ do
opakowania, b¹dŸ skonsultuj siê z leka-
rzem lub farmaceut¹.

Dziêki stylowi Bartosza Wierzbiêty polski
dubbing sta³ siê nie tylko podk³adaniem g³osów
pod postaci, ale tworzeniem przedstawianej rze-
czywistoœci od nowa. Oczywiœcie nale¿y pamiê-
taæ, ¿e t³umacz jest zdeterminowany przez obraz

Kontekst odbioru dubbingu
Naturalnoœæ dialogów i odnoœniki do polskich

realiów zyskuj¹ na wartoœci wtedy, gdy s¹ w³aœci-
wie odczytane przez widza. W Polsce obserwuje-
my zjawisko, które mo¿na nazwaæ kultowoœci¹,
zwi¹zan¹ z bajkami. Dubbing dodatkowo zyskuje
na wartoœci, poniewa¿ powiedzonka z filmów ani-
mowanych przenikaj¹ do kultury masowej, poli-
tyki czy ¿ycia towarzyskiego, z którego przecie¿
pierwotnie siê wywodz¹.

Dubbing filmów animowanych ma tê szcze-
góln¹ cechê, ¿e zak³ada, i¿ bajka filmowa jest od-
bierana przez dwie grupy widzów. Podzia³ wieko-
wy widowni odnosi siê zarówno do obrazu, jak
i dŸwiêku. Dlatego naj³atwiej jest dokonaæ takie-
go w³aœnie podzia³u, z tego wzglêdu, ¿e obydwie
grupy ogl¹daj¹ bajki oraz dlatego, ¿e ich œwiado-
my odbiór jest zdeterminowany przez doœwiadcze-
nie kulturowe.

Doroœli odbiorcy filmów animowanych, mo-
gli na pocz¹tku okresu zmian w tym gatunku czuæ
siê nieco zdezorientowani. Oto tradycyjna forma
bajki zmienia swoje oblicze, a wraz z ewolucj¹
w sferze obrazu pojawia siê w filmie nowy spo-
sób pisania dialogów. Cytaty z kultury powracaj¹
do niej w nowym kszta³cie. Naprawdê stary, za-
inwestuj w tic-taki bo ci jedzie7 . Pochodz¹cy
z pierwszej czêœci Shreka zwrot nie jako jedyny
zaistnia³ w kulturze, ale by³ te¿ dostêpny w sie-
ciach operatorów komórkowych jako przywita-
nie w poczcie g³osowej. Najczêœciej pojawiaj¹-
cym siê cytatem ze Shreka jest zwrot serio serio.
Mo¿na go spotkaæ w dialogach w polskich seria-
lach, programach publicystycznych. Jeden z po-
lityków pos³u¿y³ siê zwrotem: mam smoka i nie
zawaham siê go u¿yæ, pochodz¹cym ze Shreka,
gdzie pojawi³ siê ju¿ poddany obróbce. W seria-
lu M jak mi³oœæ jeden z bohaterów podkreœli³, ¿e

wyró¿nia siê zwierzêcym magnetyzmem. Najwiê-
cej cytatów ze Shreka pochodzi od Osio³ka, co
jest dowodem na to, ¿e postaæ ta jest najbardziej
charakterystyczna. Popularnoœæ tej postaci najle-
piej obrazuje powtarzana wielokrotnie przez Je-
rzego Stuhra anegdota, w której to ma³a dziew-
czynka prosi, ¿eby powiedzia³ coœ Osio³kiem.
Najbardziej znanym z drugiej czêœci filmu zwro-
tem jest k³aczek, wypowiedziany oczywiœcie to-
nem przesadnie ugrzecznionym, a funkcjonuje on
w ¿yciu towarzyskim, w momencie, w którym
ktoœ zaczyna kaszleæ, mo¿na powiedzieæ, ¿e wy-
stêpuje on zamiast s³owa przepraszam. Obserwu-
jemy zjawisko ewolucji jêzyka, które przebiega
w szybkim tempie, ze wzglêdu na kultowoœæ dub-
bingu w Polsce. U¿ywanie zwrotów pochodz¹-
cych z bajek filmowych, automatycznie odsy³a do
tytu³u, z jakiego cytat pochodzi, niejednokrotnie
wywo³uj¹c automatyczny uœmiech u s³uchacza.
Na podstawie w³asnego doœwiadczenia i obser-
wacji dochodzê do wniosku, ¿e cytowanie filmów
animowanych sta³o siê dzisiaj rutyn¹, która jed-
nak nie doprowadza do znudzenia materia³em Ÿró-
d³owym. Na jednym z wyk³adów na wydziale che-
mii Uniwersytetu Opolskiego profesor dla zobra-
zowania przystosowywania siê zwierz¹t do no-
wych warunków, pos³u¿y³ siê przyk³adem z Epo-
ki Lodowcowej.

Podane przeze mnie przyk³ady s¹ dowodem
na to, ¿e dubbing w Polsce znalaz³ sobie w kultu-
rze nowe miejsce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nadrzêdne
jest tu kryterium atrakcyjnoœci t³umaczenia doko-
nanego przez dialogistê, a to, ¿e cytaty z filmów
animowanych pojawiaj¹ siê w kulturze jest dowo-
dem na to, ¿e taka strategia translatorska doskona-
le siê przyjê³a. To dziêki ci¹g³emu przetwarzaniu
przetworzonego dialogi z filmów animowanych
sta³y siê autonomiczne i samodzielne, poniewa¿
funkcjonuj¹ w podwójnym kontekœcie: odwo³uj¹
do bajki, która w ten sposób staje siê kultowa oraz
stanowi¹ nawyk jêzykowy, bêd¹cy niejednokrot-
nie stylem wypowiedzi.

Nie sposób odmówiæ polskiemu dubbingowi
znaczenia. Dubbing sta³ siê nie tylko dobrze funk-
cjonuj¹c¹ dziedzin¹ kinematografii, ale zjawiskiem
kulturowym. Polonizacja w dialogach sprawi³a, ¿e
zyska³y one na wartoœci nie tylko w sensie filmo-
wym, ale spotka³y siê z uznaniem ze strony szero-
kiej publicznoœci oczekuj¹cej, czêsto z niecierpli-
woœci¹, na nowe filmy animowane z polsk¹ wersj¹
jêzykow¹.7 Œcie¿ka dŸwiêkowa z filmu Shrek, USA 2005, wer-

sja polska B. Wierzbiêta
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U S P O S O B I E N I E  P R Z Y J E M N E
Premiera singla Artura Gotza

„Usposobienie Przyjemne” to tytu³ singla
zapowiadaj¹cy debiutancki album Artura Gotza,
aktora Teatru Rozrywki w Chorzowie. Na promo-
cyjnym kr¹¿ku znajd¹ siê trzy piosenki: dwie po-
darowane m³odemu artyœcie przez jednego z naj-
wybitniejszych polskich kompozytorów, Zygmun-
ta Koniecznego, który pisa³ m.in. dla Ewy Demar-
czyk, a tak¿e utwór Jana Wo³ka z muzyk¹ równie
wybitnego kompozytora Jerzego Satanowskiego.
P³yta Artura Gotza, to propozycja dla wszystkich
tych, którzy lubi¹ kabaretowe piosenki z dobrym
tekstem i muzyk¹.

Artur Gotz na scenie debiutowa³ w wieku je-
denastu lat. Wspó³pracuje z Teatrem The Imagi-
nation w Londynie (od 1998 r.), a tak¿e ze Studiem
68 of theatre arts. London w Gdyni pod patrona-
tem Seana Connery (2000-2004), zwi¹zany by³
równie¿ z Piwnic¹ pod Baranami w Krakowie. Jest
aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie i absol-
wentem PWST we Wroc³awiu.

Œpiewa³ na 27. Przegl¹dzie Piosenki Aktor-
skiej we Wroc³awiu w 2006 r. w koncercie Ener-
giaPro M³odzi w re¿. Jana Poprawy i Konrada
Imieli, gra³ g³ówn¹ rolê w musicalu The Fanta-
sticks w re¿. Jana Szurmieja, wspó³pracuje
z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym. Lau-
reat wielu nagród m.in. Miêdzynarodowej Na-
grody Konsula Generalnego Republiki Czeskiej.
Wystêpowa³ w wielu teatrach w Polsce oraz
w Europie (Belgia, Czechy, Francja, S³owacja,
Wielka Brytania), a tak¿e w USA podczas tour-
nee (Kalifornii i Ohio). Zagra³ kilka ról filmo-
wych m.in. seminarzystê Jurija Nogê w filmie
Karol – cz³owiek, który zosta³ papie¿em (re¿.
G. Battiato) oraz Reportera Dzikowskiego
w Wielkich ucieczkach.

W repertuarze artysty znajdziemy wiele cie-
kawych interpretacji piosenek, jego zaanga¿o-
wania i ciekawej wizji jak¹ prezentuje na scenie
niestety nie oddaj¹ piosenki na p³ycie, ale cie-
p³y i miêkki, przyjemny mêski g³os z powodze-
niem prowadzi narracjê. Czêsto chwalony i po-
dziwiany za niezwykle ¿ywe i wci¹gaj¹ce, cie-
kawe i wielobarwne przedstawienia muzyczne,
które wci¹gaj¹ publicznoœæ. Artur Gotz zapre-
zentowa³ swój recital piosenki aktorskiej

pt.”Tango d’amore” m.in. w Polskim Salonie
Artystycznym w San Diego (Kalifornia) oraz
w Sali koncertowej „Premier Pianos” w Cincin-
nati (Ohio).Recital „Tango d’amore” mo¿na
obecnie podziwiaæ w kraju. Wkrótce równie¿
rozpocznie siê trasa koncertowa promuj¹ca naj-
nowszy singiel artysty.

Art Anons. Magazyn Kulturalny + obj¹³
patronat prasowy nad tym przedsiêwziêciem.
O wszelkich wydarzeniach zwi¹zanych z wyda-
niem singla, koncertach, konkursach i spotkaniach
z artyst¹ bêdziemy informowaæ naszych czytelni-
ków na bie¿¹co poprzez stronê internetow¹.

Przedsiêwziêciu patronuje m.in. Teatr Rozryw-
ki w Chorzowie, Kino Helios, magazyn kulturalny
Art. Anons, isak.pl- Internetowy Serwis Autorów
i Kompozytorów, Centrum Polskie w Brukseli, Pol-
ski Salon Artystyczny w San Diego (California
USA) oraz Polish Art Society of Cincinnati /USA/.

Pierwsze koncerty promuj¹ce p³ytê, jak równie¿
spotkania z widzami przewidziane s¹ na marzec 2008.

Dla wszystkich czytelników Art Anonsu
mamy niespodziankê: podczas akcji promocyj-
nej wiosennego numeru rozdamy naszym czy-
telnikom promocyjny singiel Artura Gotza.

Wiêcej dowiecie siê odwiedzaj¹c stronê inter-
netow¹ magazynu: www.artanons.art.pl

Zapraszamy na stronê artysty:
www.arturgotz.prv.pl
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C A £ K I E M  K O B I E C O
Edyta Dendra

***

brzuch starej kobiety
przypomina balon
czas rusza do ty³u
zasklepia siê w sobie
zapomina siebie
œmieræ rozpycha cia³o
œmieræ rozsadza cia³o
stara kobieta
umieraj¹c
rodzi duszê nowej Ewy

***

otwieram siê
na czarn¹ przestrzeñ
któr¹ chcê poch³on¹æ
czarna dziura
potrzebuje pe³ni
g³ód rozdyma
mi ramiona
rozk³adam je
do krzy¿a
do uœcisku
do lotu
ciemnoœæ rozdyma
mnie jeszcze
a¿ pêkam
na tysi¹c kawa³ków
i zamazujê
czerwon¹ resztk¹
g³odu
œwie¿o malowane œciany

***

oto ta chwila
zbli¿aj¹ siê œciany
moje cia³o roœnie
dwa wymiary kartki
zdzieraj¹ ze mnie
duszê…
dusz¹…

***

na krosnach moich d³oni
rozpiête sieci –
- uprzêdê z mysiej sierœci
koronkê wa¿nych chwil
na lnianych poduszkach
w niedokoñczone ornamenty
wyœniê
najœwiêtsze szare sny

Galatea

jestem ³askawa
oddajê ich spojrzeniom
kawa³ek po kawa³ku
pami¹tkowe pukle
paciorki uœmiechów

³ysa
naga do koœci
czekam
a¿ ubierzesz mnie
w twoje zdobyczne
ró¿nobarwne skory
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***

co rano rodzê siebie
ze z³otych strun
rozpostartych pod niebem

palce wroœniête w ziemiê
karmi¹ ma³e robaki i korzenie drzew
w³osy - spl¹tane k³¹cza
oplataj¹ œwiaty
wokó³ mego ³ó¿ka
co rano rodzê siebie
bia³a hostia duszy
rodzi zieleñ cia³a

***

zwielokrotnione odbicie
z innej perspektywy
z ukosa
z profilu
en face
pozwala patrzeæ...
(bez odbicia oczu)
pozwala patrzeæ oczyma innych...
wydawa³o mi siê
¿e jest mnie wiêcej
a tu - tak ma³o mnie
bardziej mnie nie ma
ni¿ jestem
tak bardzo
mnie nie ma…

***

w szybie
odbija siê
moja twarz
twarz ksiê¿yca
twarz kogoœ obcego
twarz prawdy i œwiata
odwracam siê do nich wszystkich plecami

o niczym nie marzy³am
œni¹ mi siê koszmary
zdejmij tylko nocn¹
rosê z moich oczu

Edyta Dendra, poetka z Chorzowa, ostat-
nio prezentowa³a swoje wiersze podczas spo-
tkania poetycko-muzycznego z cyklu „Wiersze
na ka¿d¹ pogodê” organizowanego przez Mu-
zeum w Chorzowie razem z Mart¹ Fox, Bar-
bar¹ Dziekañsk¹ i Barbar¹ Marek.
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S C E N A  M I £ O S N A
Ilona Kula

Kobieta lat 28
Mê¿czyzna lat 28

Scena ziej¹ca pustk¹. Po prawej kobieta siedz¹ca przy okr¹g³ym stoliku, elegancko ubrana, pali
papierosa, przed ni¹ opró¿niony kieliszek do wina. Za jakieœ piêæ sekund wchodzi mê¿czyzna, równie¿
elegancki, lecz nieco zmêczony.

K: Gdzie by³eœ?

M: W domu.

K: Dzwoni³am tam. (pauza) Twoja matka powiedzia³a, ¿e ju¿ dawno wyszed³eœ.

M: Zgadza siê, ale po drodze mia³em przygodê.

K: Naprawdê?

M: Tak. Zabra³em z drogi autostopowicza. Wiesz, mê¿czyzna w garniturze, z teczk¹ i ³apie okazjê.
Strasznie mnie to zainteresowa³o i przystan¹³em. Okaza³o siê, ¿e to mój kolega z podstawówki.

K: Kolega.

M: Ech, nie rozumiesz. Spotka³em Staœka! Opowiada³em ci kiedyœ o nim na pewno. W szkole by³
gruby i brzydki. Opowiada³em ci na pewno. A teraz! Matko, co za przemiana...

K: Zmiana.

M: Co?

K: Nie s³uchasz. Zmiana.

M: Zmiana przemiana, pal licho. Nie ten sam cz³owiek. Wst¹piliœmy na kawê. Opowiada³ o sobie,
straszna gadu³a. A taki przecie¿ by³ nieœmia³y...

K: Widocznie nie zna³eœ go dobrze.

M: Jest prezesem jakiejœ spó³ki. Tyle mi nagada³, ¿e nie mam pojêcia jakiej. Zarabia dwadzieœcia
tysiêcy miesiêcznie. A przecie¿ by³...

K: Dwadzieœcia? Widaæ mê¿czyzna z g³ow¹. (pauza) K³amiesz.

M: Przecie¿ ja te¿ nieŸle zarabiam. Wielu ludzi g³oduje, a my... Jeœli s¹dzisz, ¿e nam siê kiepsko
wiedzie to jest tak tylko dlatego, ¿e kiedyœ chcia³em byæ fotografem. Ale przyznaj sama, wykaraska³em
siê jakoœ z tego i wyszed³em na ludzi...

K: Musia³eœ. Kto by Ciê zechcia³ zag³odzonego marzeniem.

M: Nie porzuci³em artystycznej drogi ¿eby ktoœ mnie zechcia³, ale ¿ebyœ mnie kocha³a...

K: A wiêc uwa¿asz, ¿e przeze mnie nie zosta³eœ fotografem? (pauza) Gdzie by³eœ.

M: O nic ciê nie oskar¿am.

K: Co?!

M: Przecie¿. Chcia³em powiedzieæ: O nic ciê Przecie¿ nie oskar¿am.

K: Bo i nie masz o co. Jestem piêkna, wykszta³cona a co najwa¿niejsze wierna. S³yszysz? Wierna.
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Mog³abym byæ przecie¿ niewierna.

M: Mog³abyœ byæ równie¿ brzydka i g³upia.

K: Wszystko jeszcze przed nami.

M: S³ucham?

K: To ja s³ucham.

M: O co ci chodzi?

K: Pytam gdzie by³eœ przez trzy godziny.

M: Co dopiero wyjaœnia³em.

K: A wiêc Stasiek? Stasiek dzwoni³. Chcia³ umówiæ siê z tob¹
na sobotê. Mówi³, ¿e jest twoim koleg¹ z liceum. Rozmawia³am z
nim przed godzin¹. Stanis³aw Tkacz.

M: Tkacz? Nigdy takiego nie zna³em. Dziwne. Niemo¿liwe.

K: Gdzie by³eœ.

M: Ze Staœkiem na kawie. Aha! Po drodze zajrza³em jeszcze do dziadka. Dziœ jego imieniny.

K: Twój dziadek nie ¿yje.

M: Ten od strony matki. Ojca ojciec ¿yje.

K: Ojciec?

M: Tak. Mój dziadek to ojciec mojego ojca. Nie k³amiê. Odpieprz siê.

(milczenie)

K: Nie chcê ci przeszkadzaæ. (pauza) Umrê. Zreszt¹ odk¹d ciê znam ¿yjê tylko dziêki temu, ¿e
mo¿na siê zabiæ.

M: Nie przeszkadzasz mi. Twoja œmieræ by³aby dla mnie najwiêksz¹ przeszkod¹...

(milczenie)

K: Po mojej œmierci bêdziesz móg³ robiæ wszystko.

M: A có¿ takiego mo¿na po Twojej œmierci?! ZnaleŸæ sobie inn¹?!

K: Ja po twojej tak bym zrobi³a. Jak najprêdzej. ¯eby szybko o tobie zapomnieæ.

M: Ha! A w³aœnie sta³oby siê inaczej. Inny mê¿czyzna tylko przypomina³by by ci o mnie. Ka¿dy jego
dotyk, ka¿dy poca³unek odró¿nia³abyœ od mojego i nic wiêcej. Nie myœla³abyœ o nim: to jest On; tylko:
On jest lepszy, gorszy lub inny od Tamtego. ¯aden mê¿czyzna nie istnieje beze mnie…

K: A wiêc powiesz mi gdzie by³eœ?

M: Powiedzia³em.

K: Wierzê ci.

M: Co?

K: Wierzê ci.

(milczenie)

M: Wierzysz mi?

KONIEC
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Marcin Furman
J Ó Z E K

Od kiedy pamiêtam zawsze wstawa³ przed
œwitem. Byæ mo¿e przyzwyczajenie z czasów pra-
cy tak mu nakazywa³o, a mo¿e zawsze pracowa³.
Pewne jest tylko jedno, kiedy œwiat³a latarni mie-
szaj¹ siê z brzaskiem i wyczerpane swoim nocnym
stró¿owaniem powoli gasn¹, a na ulicach unosi siê
jeszcze tajemnicza bia³a poœwiata mg³y, niby ostat-
nie tchnienie nocy, on dokonuje swojego poranne-
go rytua³u. Gor¹ca kawa rozlewa siê po arteriach
uk³adu pokarmowego, przynosz¹c ukojenie papie-
ros pozwala rozpocz¹æ nowy dzieñ. Teraz, od kie-
dy jest na emeryturze nie potrafi odnaleŸæ swoje-
go naturalnego rytmu ¿ycia – praca, koledzy,
wspólne wizyty w barach. Pozosta³ mu jedynie
czas, a w³aœciwie jego brak, który, jakby zastyg³
w formie codziennie powtarzanych czynnoœci.
Wszystko po prostu siê toczy, bezw³adny w oko-
wach marazmu, nie jest zdolny do jakichkolwiek
dzia³añ. Telewizor „Rubin” – g³ówny oœrodek kul-
turalny, wynurza siê z szaroœci przykurzonych
mebli – klejnot ca³ego królestwa. Siedz¹c naprze-
ciwko swojej skarbnicy, na fotelu z wyci¹gniêty-
mi do przodu nogami, wspartymi na obitej popê-
kanym ju¿ skajem pufie, podziwia krajobraz swo-
jego pokoju. Poczernia³a w kwiatki tapeta odkleja
siê przy suficie, jakby czekaj¹c, kiedy bêdzie mo-
g³a oderwaæ siê na dobre, unoszona podmuchem
wiatru szara firanka podkreœla bezsens ca³ej sytu-
acji. Grubo skrojona pajda chleba ze smalcem szyb-
ko znika w zaroœniêtej buzi, na której czas i tryb
¿ycia zd¹¿y³y odcisn¹æ swoje piêtno. Podobnie
papierosowy dym znika, by za chwilê znów siê
pojawiæ. I czasem tylko czynnoœci te przerywane
s¹ siorbniêciami kawy.

Po odprawieniu wszystkich czynnoœci Józek
zak³ada swoj¹ star¹, schodzon¹ kufajkê przesi¹k-
niêt¹ zapachem pracy. Zje¿d¿a na parter. W win-
dzie nie ma ju¿ lustra wiêc machinalnie czesze siwe
ju¿ w³osy i dopina granatow¹ kufajkê. Potem jesz-
cze przeciera oczy oddaj¹c siê budz¹cemu do ¿ycia
œwiatu. Kiedy nadje¿d¿a autobus, str¹ca niedopa-
³ek papierosa i wsiada. Jedzie do zajezdni. W ten
sposób wype³nia czas, do momentu kiedy wszyst-
ko dooko³a zacznie têtniæ ¿yciem – ludzie zaczn¹
biegaæ za czymœ niedoœcignionym, jakby chcieli
dogoniæ los, który i tak ka¿demu zosta³ ju¿ z góry
przydzielony. Samochody zaczn¹ jeŸdziæ w bli¿ej
nieokreœlonym celu, tam i z powrotem.

Zwykle o tej porze towarzysz¹ Józ-
kowi jad¹cy do pracy faceci, którzy w rozgorycze-
niu prac¹ przeklinaj¹ swoje dzieci i ¿onê, a mo¿e
i ca³y œwiat. Patrzy na nich z zazdroœci¹, po czym
z rozrzewnieniem wspomina swoj¹. Te¿ by tak
chcia³, ca³y orbitalny ruch omija go jednak. Auto-
bus mija wyp³owia³e od s³oñca szare blokowiska.
Widaæ gdzieniegdzie œwiat³a w oknach, ktoœ je
œniadanie, inny dopiero teraz po nieprzespanej nocy
gasi œwiat³o. W witrynach sklepów sprzedawcy
wyk³adaj¹ towar. Faceci wysiadaj¹ przy kopalni.

Na zajezdni Józek obserwuje autobusy. Budz¹
siê, niebawem zape³ni¹ miasto, zaczn¹ woziæ swo-
imi obskurnymi cielskami ludzi tam i z powrotem,
a¿ do ostatecznoœci prakoñca. Wokó³ wiatr rozno-
si zapach benzyny i ha³as rozgrzewanych silników.
Sw¹d nadchodz¹cej apokalipsy wype³nia niedawn¹
jeszcze miejsk¹ pró¿niê. Co teraz bêdzie robiæ? –
uparcie rozmyœla, jak wype³niæ tê metafizyczn¹
lukê, co tu robiæ. Pytanie prozaiczne, aczkolwiek
konstytutywne dla ka¿dej chwili znaczonej ¿yciem.
Tak jakby mia³o siê staæ coœ, co sprawi, ¿e opadn¹
³añcuchy i bêdzie mia³ mo¿noœæ wyjœæ z jaskini co-
dziennoœci, spojrzeæ na s³oñce. Œwiat bêdzie nie-
powtarzalny, wyj¹tkowy, zupe³nie nie pasuj¹cy do
wszystkich innych. W g³êbi duszy dobrze wie, ¿e
nic takiego nie mo¿e siê staæ.

Autobus nawraca, kieruje siê do centrum. Mija
znowu te same budynki i kopalnie. Faceci, którzy
ju¿ wysiedli odnaleŸli spokój w fedrowaniu. Niby
w mantrze, bez zbytecznego dzielenia œwiata na
ca³¹ jego pojêciowoœæ, po pracy przed³u¿¹ ten b³ogi
stan w piwiarni. Przed³u¿aæ go bêd¹ w nieskoñczo-
noœæ, potem wróc¹ wyprowadzaj¹c z równowagi
¿ycie domowego ogniska.

Witryny sklepowe teraz dopiero rozb³yskuj¹
dziennym blaskiem. Wymalowane i wyperfumo-
wane ekspedientki podaj¹ towar zza kontuarów
swoich dziennych królestw. Wszystko rusza w po-
wtarzalnoœci, dzieñ za dniem, idealnie zaprogra-
mowane, jak w boskim komputerze. Józek jedzie
dalej, do ratusza. Wysiada pod zegarem. Udaje siê
jak zawsze o tej porze do „Kolorowej”. Aleja Zwy-
ciêstwa – znaczona szpalerem wysokich topól i nie-
dobitkami tych, którym nie uda³o siê powróciæ
z dnia wczorajszego. Pozostali na d³u¿ej w kata-
tonicznym zawieszeniu, miêdzy snem a jaw¹. Nie-
którzy odprowadzaj¹ go spojrzeniami bez wyra-
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zu. Poœród szaroœci listopada Józek wy-
³ania siê z papierosem w swojej królew-
skiej fryzurze, jak Moj¿esz z lask¹ przez
Boga doprowadzony do ziemi obiecanej.

Do baru wkracza z g³ow¹ pochylon¹,
jakby siê ba³, ¿e zostanie rozpoznany. Staje przed kon-
tuarem i dopiero teraz podnosi g³owê. Przed o³tarzem,
spogl¹da z b³yskiem w oku w górê na niedostêpne
flaszki drogich alkoholi. Barman jak ksi¹dz odprawia
mod³y, jedna wódka, piwo, dwie du¿e wódki, trzy piwa
i tak w kó³ko. Wszelkie alkohole z tamtych pó³ek s¹
dla Józka jednak poza zasiêgiem, dlatego okolony
brod¹ wizerunek powoli znów wraca do poziomu.
Otrz¹sn¹wszy siê z tej iluminacji zamawia coœ dla swe-
go prostego smaku – dwie piêædziesi¹tki i jedno piwo.

Siedzia³em po przeciwleg³ej stronie kontuaru,
pe³en podziwu dla jego ¿elaznej konsekwencji. Od
lat przychodzi, siada z boku i nic nie mówi, jakby
zapamiêta³y w pokucie zawsze przy tym samym sto-
liku. Nie ma w tym jednak ¿adnego szaleñstwa, jest
to raczej boskie przyzwolenie na samodestrukcjê,
boska metodologia agonii. Starzy bywalcy wiedz¹
o tym i tym wiedzeni, jak i œwiadomoœci¹ jego prze-
sz³oœci darz¹ go swoistym szacunkiem. Nawet tu-
taj, wœród ludzi widaæ, ¿e jest sam, oddzielony nim-
bem œwiêtoœci. Tylko dym z papierosa zbawiaj¹c

wszystkich zebranych miesza siê z atmosfer¹ oto-
czenia. Twarz jego jedynie w stalowym œwietle baru
dost¹piæ mo¿e apoteozy, wykrzywia siê bardziej od
innych, œwiadoma paradoksalnoœci istnienia nabie-
ra boskiego wymiaru. Ludzie czuj¹ to za ka¿dym
razem kiedy tu przychodzi. Nabieraj¹ za spraw¹
samej jego obecnoœci, mimo, i¿ z nimi zasadniczo
nie rozmawia, optymizmu i wiary w jutrzejszy
dzieñ. Nagle znikaj¹ wszystkie problemy. Nieœwia-
domy roli zbawia wszystkich bywalców, outside-
rów, mêtów i pijaków. Ka¿dego dnia rozœwietla naj-
ciemniejsze zakamarki duszy wszystkich b³¹dz¹-
cych. Stolik, przy którym codziennie przysiada za-
wsze jest wolny. Jeœli on przy nim nie siedzi, to zna-
czy, ¿e tak jak wszyscy pozostali wci¹¿ na niego
czeka,. Nikt o tym nie mówi, ale kiedy go jeszcze
nie ma wszyscy nerwowo spogl¹daj¹ na puste miej-
sce. Na ich twarzach rysuje siê zawód i strach przed
tym, co siê stanie gdy nie przyjdzie. Zatopieni
w smutku swojego ¿ycia cierpliwie czekaj¹ na swo-
jego zbawcê, zbawcê ka¿dego dnia ich ¿ycia.

Józek dokañcza swoj¹ ostatni¹ kolejkê i nie
zwa¿aj¹c na b³agalne spojrzenia zebranych chwiej-
nym krokiem wychodzi. W tym momencie pier-
doli wszystkie problemy dnia dzisiejszego i znika
w listopadowych ciemnoœciach alejek.

Chiny
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Anna Urgacz
C O  S I Ê  S M A ¯ Y  P O D  P A T E L N I ¥ ?

Od redakcji
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ zachêcamy do nadsy³ania tekstów do kolejnego wy-

dania Art Anonsu. Magazyn uka¿e siê w maju/czerwcu.
Na teksty czekamy do koñca kwietnia. Przyjmujemy poezjê i prozê oraz teksty do pozosta³ych

dzia³ów. Tematyka kolejnego numeru to unifikacja obyczajów, globalizacja, ró¿nice obyczajowe,
podejrzane za granicami itp. Wszelkie pytania dotycz¹ce wspó³pracy, tekstów, kolporta¿u itd. proszê
kierowaæ na adres mailowy redakcji artanons@gazeta.pl

Letnio-jesienny okres w sosnowieckiej galerii
Patelnia36, któr¹ niezmiennie opiekuje siê Stowarzy-
szenie Istota, dostarczy³ nowe pomys³y na pobudze-
nie miasta, przyniós³ szczyptê œwie¿ej sztuki. Waka-
cyjna, zbiorowa ekspozycja Zag³êbiowskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego spotka³a siê z wieloraki-
mi opiniami, na co zarówno twórcy jak i opiekuno-
wie galerii s¹ zawsze otwarci. Wakacje to jednak czas
zwiêkszonej wszelako pojêtej swobody, wiêc i w Pa-
telni „posma¿yliœmy” wiêkszy ni¿ kiedykolwiek fo-
tograficzny misz-masz.

Koñcem wrzeœnia zaprezentowaliœmy malarkê
rodem z Bêdzina – Marzenê Rojek. Inna strona ¿ycia,
czyli o sobie samej…to cykl barwnych obrazów przed-
stawiaj¹cych przewa¿nie kobiety. Marzena Rojek
(www.marzenarojek.org), rocznik 84, jest absol-
wentk¹ Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w D¹browie Górniczej. W 2004 obroni³a dyplom
w pracowni witra¿u. Obecnie studiuje na IV roku Aka-
demii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu, na Wydziale
Szk³a i Ceramiki w pracowni dyplomowej prof. Ma³-
gorzaty Dajewskiej i prof. Zbigniewa Horbowego.
Jest uczestniczk¹ i laureatk¹ licznych konkursów ar-
tystycznych. W tym roku stypendystka Rady Powia-
tu Bêdziñskiego. Stypendystka Sokrates – Erazmus
w Czechach – Liberec/Jablonec na wydziale Textyl-
nym i Designu. Wernisa¿ wzbogacony by³ o k¹cik
bi¿uterii hande – made autorstwa Rojek, a tak¿e, nie-
typowo, o pokaz mini kolekcji strojów zaprojektowa-
nych przez malarkê – pop-art.&ja.

W dniach 5-30 listopada Patelnia 36 zaprezento-
wa³a jedn¹ z cyklu wystaw, jakie odby³y siê w ramach
w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii
Otworkowej OFFO, organizowanego przez Jastrzêb-
ski Klub Fotograficzny „Niezale¿ni”. Festiwal jest zor-
ganizowany na zasadzie wystawy zaproszeniowej,
w której uczestniczy ponad 50 czo³owych twórców
z ca³ego kraju, uprawiaj¹cych ten rodzaj fotografii,
a ekspozycje odbywaj¹ siê w galeriach na terenie wo-
jewództwa œl¹skiego. Do naszej galerii trafi³ Wa³brzych

– miasto niewidzialne Arkadiu-
sza Podstawki. Arkadiusz Pod-
stawka pochodzi z Wroc³awia,
jest absolwentem Wy¿szego Stu-
dium Fotografii w Jeleniej Gó-
rze (dyplom „Miêdzy Sacrum
a Profanum” u Wojciecha Za-
wadzkiego) oraz Wydzia³u Artystycznego Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego – kierunek Malarstwo, specjali-
zacja Fotografia (dyplom z malarstwa „Amorficzne
harmonie dŸwiêku” u prof. J. Gawrona, oraz z foto-
grafii „Powidoki miejskie” u dr L. Krutulskiego). Od
1996 roku pracuje w Muzeum Narodowym we Wro-
c³awiu, gdzie prowadzi pracowniê fotograficzn¹. By³
uczestnikiem wielu wystaw fotograficznych. Swoje au-
torskie fotografie artystyczne wykonuje aparatem
otworkowym w³asnej konstrukcji na b³ony ciête for-
matu 4x5 cala. Wspó³pracuje z agencjami reklamowy-
mi wykonuj¹c dla nich zdjêcia reklamowe, projekty
wydawnictw oraz stron www. Wernisa¿ „otworków”
uœwietni³ koncert swingowej grupy 41-200.

Grudzieñ nale¿a³ do Plakatów Olgi Pasamonik,
tegorocznej absolwentki katowickiej Akademii Sztuk
Piêknych. Olga Pasamonik urodzi³a siê w 1982 roku
i mieszka w Siemonii, w gminie Bobrowniki. Bra³a
udzia³ w licznych wystawach m.in. w bytomskich Sta-
lowych Anio³ach i Na Bruku oraz katowickiej galerii
Czakram. Ostatnio plakaty Pasamonik zakwalifikowa-
ne zosta³y do udzia³u w wystawie 20 Biennale Plakatu
Polskiego w Katowicach. Prace zaprezentowane w So-
snowcu przedstawia³y kobiety, pe³ne wampirskiego
wdziêku. Zaskakuj¹ce slogany powstaj¹ w g³owie au-
torki zazwyczaj w póŸn¹ noc. Dwie prace autorstwa
artystki zamieszczamy na wk³adkach w tym wydaniu
magazynu.

Anna Urgacz – kurator wystaw
Stowarzyszenie Istota

Pub&Galeria Patelnia 36
Sosnowiec, ul. Warszawska 3

patelnia36@onet.eu
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Jezioro Karakul w górach Pamir

Pustynia Takla Makan
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