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Pierwszy w tym roku, czwar-
ty numer Punktu jest po-

święcony nudzie. Nuda rysuje 
nam się nie tylko jako opresyjny 
stan ducha, ciążąca markotność, 
ale też jako czynnik sprzyjający 
kreacji, a nawet źródło inspiracji. 
Nuda jako nieodzowny element 
ludzkiej egzystencji, środek hi-
gieny psychicznej, lek na przesyt 
bodźców, uwolnienie myśli od 
presji totalizującego pragmaty-
zmu i monotonnych powtórzeń 
codziennego życia. Postacią, 
która towarzyszy naszym bada-
niom na temat nudy i jej przeja-
wów, jest Gonczarowski Oblo-
mov – rosyjski panicz, próżniak 
i obibok, erudyta niezdolny do 
jakiegokolwiek działania. Stał 
się on inspiracją do działania 
wielu twórców, jak np. założona 
przez Maurico Catellana Fun-
dacja Oblomova, o której pisze 
Anna Theiss.  Wszechstronne 
ujęcie tematu proponuje  Jacek 
Staniszewski, aczkolwiek sam 
temat wydaje się magmowaty i 
pełen niejasności. Obfitujący 
w błyskotliwe uwag z dziedziny 
literatury, filozofii, a nawet poli-

tyki esej o nudzie podsumowuje 
tezą o braku możliwości ucieczki 
od tego stanu, który wcale nie 
musi być przykry. Udowadniają 
to szczególnie artyści, których 
zaprosiliśmy do eksploatacji 
własnej nudy i jej konsekwencji, 
które w ich przypadku oznacza-
ją nieskrępowany akt twórczy. 
Prezentujemy absurdalne reali-
zacje malarskie i rzeźbiarskie Ra-
fała Dominika, ślady banalnych, 
i w swej banalności, zachwyca-
jących sytuacji zarejestrowanych 
na fotografiach Aleksandry 
Śliwczyńskiej oraz fotograficzne 
zapiski momentów zawieszenia, 
letargu Kamila Strudzińskiego. 
Ponadto w numerze wizualne 
eksperymenty Mateusza Sadow-
skiego z percepcją, pragnienie 
doświadczania namacalnej rze-
czywistości, której domaga się 
Paweł Sysiak,  oszczędne rysunki 
Mikyty Svatopluka oraz fotogra-
fie Uli Tarasiewicz. Tradycyjnie 
przedstawiamy także sylwetki 
młodych artystów – prawdziwe 
wulkany nieokrzesanej wyob-
raźni – Mariusza Gutowskiego i 
Katyi Shadkovskiej.
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Na cykl obrazów Opląt 
składają się fotografie 

wykonane tradycyjną metodą 
(na negatywach i slajdach) oraz 
fotografie cyfrowe wykonane 
telefonem, poddane następnie 
obróbce cyfrowej.

Ramą instalacji są 2 fotografie 
aktu kobiecego i spadającej za-
pałki odnoszące się do odcinka 
czasowego (30 milisekund). W 
takich odcinkach pracuje ludzki 
mózg próbkujący i przetwarza-
jący informacje o otaczającej 
rzeczywistości. 

Drugą wskazówką do odczyty-
wania cyklu jest emocjonalna 
percepcja czasu (długość trwa-
nia zjawisk „w głowie”, różna 
od długości trwania zjawisk 
mierzonej za pomocą zegara). 
Sposób powstawania fotografii 
jest spontaniczny i zawiera w 
sobie spektrum otaczających 
mnie form lub dokumentuje 
procesy powstawania obiektów, 
nad którymi pracuję.

Tytułowy „opląt” odnosi się do 
sieci połączeń, jakie czyni mój 
mózg konstruując kompozycję 
oraz mózg widza odtwarzając 
sens dzieła. Fotografie stanowią 
oka tej sieci.
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Życie po 
śmierci życia
Jacek Staniszewski
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Bo chociaż człowiek dumnie 
pierś wypina,
Nie jest już wolny tak, jak leśne 
ptactwo,
A patrząc w przyszłość, widzi 
mrok i śmierć,
Której się boi i nie może nie bać. 

(Friedrich Hölderlin
Człowiek)

Cierpieć bez cierpienia, chcieć 
bez żądzy, myśleć bez rozumu

(Fernando Pessoa
Księga niepokoju)

Zwykłego człowieka nic nie nu-
dzi bardziej niż kosmos

(Walter Benjamin
Pasaże)

Śmiesznie, dziwnie, a może 
trochę i strasznie jest zasta-
nawiać się nad nudą – stanem 
nieokreślonym i magmowatym. 
W bezsilnej autoteliczności 
dorównującym słynnej, sa-
kramentalnej definicji konia 
z „Nowych Aten”: obszarem 
wsobnym i relatywnie poza-
czasowym, jednak nieustannie 
odnawiającym się w nowych, 
zaktualizowanych, formach. 
Owa niepokojąca samoistność, 
blokująca niemal sens zada-
wania kolejnych pytań samo-
wystarczalność, nie powinna 
jednak prowadzić do konkluzji, 
że każde myślenie o nudzie bę-
dzie ex definitione nudne (choć 
zdarza się i tak – Schlegel pisał 
o mało znanej i rzadko już dziś 
czytanej romantycznej powie-
ści o nudzie, Williamie Lovellu 
Ludwiga Tiecka z 1795 roku, że 

„w próbie opisu najwyższych 
poziomów nudy staje się uoso-
bieniem swojego tematu”). 

Duński proto-egzystencjalista 
Sören Kierkegaard, który 
kulturowej genezie nudy i jej 
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wpływowi na proces historycz-
ny poświęcił wiele stron swoich 
rozważań, twierdził że – choć 
jest ona „korzeniem wszelkiego 
zła” i ludzkiej zguby – wywiera 
czysto magiczny efekt, choć za-
sadniczej sprężyny jej swoistego 
nie-działania dopatrywał się w 
poczuciu odpychania i wstrę-
tu, a nie w zauroczeniu. Nie 
sposób odmówić tej, rzuconej z 
charakterystyczną nonszalan-
cją, uwadze, pewnej trafności. 
Ta cokolwiek nieprecyzyjna z 
punktu widzenia współczesnej 
antropologii ocena zacznie mieć 
sens, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę amorficzny kształt, jaki w 
zmiennych okolicznościach jest 
w stanie przybierać ów psycho-
logiczny (choć rozsądniej było-
by go nazwać psychospołecz-
nym) efekt. Nuda manifestuje 
się na wiele, często subtelnie 
od siebie odróżniających się 
sposobów, jej źródła bywają 
paradoksalnie przeciwstaw-
ne, a wpływ na formowanie 
się rzeczywistości – trudny do 
statystycznego przyporząd-
kowania jednemu, zazwyczaj 

negatywnie prognozowanemu, 
biegunowi. Nuda była bodźcem 
powstania ważnych utworów 
literackich i muzycznych, a jej 
mdlącego wpływu można do-
patrzeć się w czynach złoczyń-
ców, którzy na trwałe wpisali 
się do kryminalistycznych kar-
totek wszystkich stolic świata. 
Może odnosić się zarówno do 
przedmiotów, sytuacji, innych 
osób, jak i do samego nudzące-
go się podmiotu. Nie jest noś-
nikiem żadnej konkretnej tre-
ści; to raczej ona sama kładzie 
się cieniem na percepcji treści i 
form, będąc zresztą czasem ich 
punktem wyjścia. O kłopot-
liwym przenikaniu się obiek-
tywnego i subiektywnego po-
ziomu nudy (jej egzoteryczno-
ści i ezoteryczności?) napisał w 
swoim intrygującym, rozbudo-
wanym eseju Philosophy of Bo-
redom (Reaktion Books 2005 – 
do tytułu tego, dostarczającego 
wielu interesujących koncepcji 
i punktów odniesienia, wypad-
nie mi powrócić w tym tekście 
kilkakrotnie) Lars Svendsen: 

„Możemy być znudzeni na wiele 
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różnych sposobów. Mogą nas 
nudzić przedmioty i ludzie, 
możemy być znudzeni samy-
mi sobą. Ale istnieje również 
anonimowa forma nudy, gdzie 
nie nudzi nas cokolwiek kon-
kretnego. Odczuwamy nudę, 
ponieważ nuda nie zawiera 
jakiejkolwiek zawartości, dzię-
ki której można by ją nazwać 
naszą własną. W tym ostatnim 
przypadku, być może właściw-
szą byłaby konstatacja w stylu 
prawdziwie heideggerowskim, 
że nuda się nudzi”. Kwestia 
tożsamości tego niepokojące-
go widma, jakim jest nuda w 
swoich historycznych manife-
stacjach i codziennym, ledwie 
dostrzegalnym, działaniu, nie 
staje się jednak łatwiejsza do 
uchwycenia, nawet jeśli do jej 
opisu zaprzęgniemy efektowne 
figury retoryczne i cały arsenał 
fenomenologicznych chwytów.  
Trudno w oparciu o nią zbudo-
wać sensowną „unified theory” 
(ujednoliconą teorię, czy choć-
by coś na kształt uproszczo-
nego algorytmu). Niechętnie 
poddaje się analizie i złośliwie 

rozszczepia się na elementy 
pochodne i domieszki. O ile 
sytuacja nie wygląda najlepiej 
na poziomie tworzenia definicji, 
jeszcze gorzej przedstawiają się 
próby usystematyzowania tego 
Dzikiego Pola, ustalenia prze-
konującej i wygodnej typologii. 
Problem nadania nudzie sen-
sów, zracjonalizowania jej i 
wtłoczenia w ramy, w których 
przestanie być „korzeniem 
wszelkiego zła” i poważnym 
psychologicznym zagrożeniem, 
był obiektem zainteresowania 
wielu artystów, myślicieli i 
uczonych. Próby te, przepro-
wadzane z różnych przesła-
nek i wyrażane przy pomocy 
idiomów odmiennych tradycji 
filozoficznych, w sposób nie-
unikniony zmierzały do pew-
nego uproszczenia, spłaszczenia 
wielowymiarowości. Czy jed-
nak którejkolwiek z nich udało 
się choć na moment rozświetlić 
egipskie ciemności, i rzucić 
snop światła na Sfinksa nudy? 
W eseju Tożsamość, Milan Kun-
dera wymienia trzy rodzaje 
nudy: pasywny (np. ziewanie 
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wyrażające brak zainteresowa-
nia), aktywny (np. prowadzący 
do zajmowania się jakimś hob-
by) i buntowniczy (występujący 
wtedy, gdy z nudy rozbija się 
szyby wystawowe). Poza zapro-
ponowaniem dualnego podziału 
na tryb aktywny i pasywny, ty-
pologia ta praktycznie rezygnu-
je z analizy różnic jakościowych 
i nie bierze pod uwagę ewentu-
alnej hybrydyczności stanów. 
Bardziej złożona wydaje się być 
typologia zaproponowana przez 
Martina Doehlemanna (w pra-
cy Langeweile? Deutung eines 
verbreiten Phänomens), który 
uwzględnił cztery rodzaje nudy: 
sytuacyjny (np. podczas czeka-
nia na jakąś osobę lub słuchania 
przydługiego wykładu), nudę 
przesytu (możliwa do zaobser-
wowania, gdy powtarzalność 
pewnych gestów, sytuacji i 
zachowań prowadzi do ich ba-
nalizacji), nudę egzystencjalną 
(gdy „dusza jest pozbawiona 
treści, a świat zewnętrzny po-
zostaje w pozycji obojętnej”) 
oraz nudę twórczą („możliwą 
do uchwycenia nie tyle poprzez 

jej treść, co przez rezultaty”, 
pojawiającą się w sytuacjach, 
gdy jednostka jest zmuszona 
do zrobienia czegoś nowego, 
pójścia nieznanym tropem, 
podjęcia rewolucyjnej decyzji, 
której wynik pozostaje trudny 
do przewidzenia). W przeci-
wieństwie do schematycznej i 
nazbyt może literackiej typolo-
gii Kundery, socjolog z Münster 
sugeruje możliwość łączenia się 
i nakładania na siebie kategorii, 
co daje teorii większy związek 
ze złożonością Rzeczywiste-
go. Trudno jednak przy tym 
uznać, że mamy do czynienia z 
idealnym modelem: przyczyną 

„zrobienia czegoś nowego” nie 
jest wszak w każdej sytuacji 
nuda. Przełomy są najczęściej 
determinowane kombinacja-
mi konieczności i możliwo-
ści. Połączenie w tej kategorii 
nudy z pierwiastkiem nowości 
może być jednak interesującym 
preludium do dygresji na te-
mat tego, co Walter Benjamin 
nazwał kiedyś „wiecznym po-
wrotem nowego”, do zbadania 
relacji pomiędzy kulturowymi 
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efektami mód i poczuciem meta-
-zblazowania, przemijaniem 
konwencji i tendencji w kata-
strofalnym pędzie do akumu-
lacji nowych doświadczeń. „W 
kontekście współczesnego spo-
łeczeństwa informacyjnego, za-
równo nadmiar, jak i niedobór 
doświadczenia mogą prowa-
dzić do nudy”, pisze Svendsen. 
Twierdzenie o związku indywi-
dualnego poszukiwania znaczeń 
w nasyconym informacjami 
świecie z poczuciem przesytu i, 
niewyobrażalnym dla przedno-
woczesnych społeczeństw, kul-
tem powierzchowności i pozoru 
znajduje poparcie w tekstach 
ekscentrycznego francuskiego 
architekta (i eksperta w dzie-
dzinie dromologii, czyli nauki 
o szybkości) i filozofa Paula 
Virilio. W tekście Muzeum wy-
padków mówi on o procesie, w 
którym – za sprawą zawrotnego 
tempa wytwarzania, przetwa-
rzania i konsumpcji informacji 

– „historia staje się wypadkiem, 
poprzez nagłe nagromadzenie 
faktów, poprzez zdarzenia, 
które kiedyś następowały jedno 

po drugim, lecz które obecnie 
stały się jednoczesne, wstrze-
lone w siebie na przekór od-
ległościom i przedziałom cza-
sowym, które były wymagane 
do ich właściwej interpretacji”. 
Media nieustannie dewaluują 
wartość Zdarzenia, konstruują 
i interpretują stworzoną przez 
siebie rzeczywistość, działając 
symultanicznie jako generatory 
nudy i wehikuły jej zaspokoje-
nia. Nudę konsumenta medial-
nego przekazu paradoksalnie 
pobudzają i formują donie-
sienia o wielkich katastrofach, 
możliwości kosmicznej zagłady 
czy – podane w dawkach ho-
meopatycznych i odpowied-
nio wyestetyzowanej formule 

– obrazki z życia egzotycznych 
rewolucji społecznych. „Jeśli 
nawet dawna prasa drukowana 
zawsze bardziej interesowała się 
wykolejonymi pociągami niż 
pociągami kursującymi zgod-
nie z rozkładem jazdy, dopiero 
z nadejściem audiowizualnych 
mediów możemy obserwować, 
w stanie odrętwienia, obfitość 
katastrof, wypadków wszelkie-
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go możliwego do wyobrażenia 
rodzaju”, pisze Virilio. Szcze-
gólny efekt paraliżu wywoła-
nego nadmiarem jest, zdaniem 
filozofa, typowy dla nowoczes-
ności w jej liberalnym wydaniu: 
nieustanna eskalacja tragedii 
w mediach służy swoiście poj-
mowanemu cenzurowaniu 
faktów, które w warunkach 
totalitarnych było regulowane 

„radykalnym zaciemnianiem 
każdej partykularności” (jak w 
przypadku dezinformujących i 
opóźniających działań po kata-
strofie w Czarnobylu).

Wbrew opiniom autorów, któ-
rzy doszukują się początków 
nudy „jako takiej” w zmianach 
stosunków pracy i stylu życia 
wywołanych rewolucją prze-
mysłową i kapitalistycznym 
przełomem, trudno uważać ją 
za zjawisko ściśle przypisane do 
nowoczesności. W tym kon-
tekście, warto odwołać się do 
ostatniej (choć najwcześniejszej 
w sensie chronologicznym) du-
alistycznej typologii nudy, jaką 
w swej nieukończonej powieści 

Bouvard i Pecuchet proponował 
Gustave Flaubert. „Zwykła 
nuda” (ennui commun) odpo-
wiadałaby w tym ujęciu nudzie 
sytuacyjnej Doehlemanna, a 

„nowoczesna nuda” (ennui mo-
derne) – nudzie w jej wydaniu 
egzystencjalnym. Trudno orzec, 
jaki rodzaj nudy reprezentuje 
para tytułowych bohaterów, 
skretyniałych paryskich kopi-
stów, poszukujących wiedzy z 
wszelkich, dostępnych i niedo-
stępnych ludzkiemu poznaniu, 
dziedzin. Czy np. analizowanie 

„wybujałości sprośnego czło-
wieka na jednym z kamiennych 
filarów okiennych w Hérouville” 
lub próby krzyżowania doga 
i maciory miałyby wynikać 
przede wszystkim z niemożli-
wości skoncentrowania uwagi, 
dogłębnego poznania jednego 
konkretnego przedmiotu, co 
nadawałoby ich nudzie na-
tręctw wymiar sytuacyjny, czy 
może powinniśmy myśleć o 
obydwu groteskowych posta-
ciach (i nudzie determinującej 
ich całą egzystencjalną sytu-
ację) jako zwiastunach nowo-
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czesności? Flaubert musiał mieć 
świadomość, że jednoznaczna 
odpowiedź jest niemożliwa (i 
słusznie -  formułowanie od-
powiedzi i interpretacyjnych 
nakazów nie wydaje się być 
najistotniejszą misją kultury 
w ogólności), ale posunął się 
o krok dalej. W nagromadze-
niu „faktoidalnych” informacji 
z zakresu ówczesnej wiedzy i 
opisów kolejnych prób i pere-
grynacji Bouvarda i Pecucheta 
może kryć się chęć wywoła-
nia znużenia, przetestowania 
cierpliwości odbiorcy. Julian 
Barnes, pisząc o powieści, 
stwierdził, że „wymaga ona 
upartego czytelnika, zdolne-
go do zawieszenia zwykłych 
oczekiwań i konfrontacji z 
powtarzalnymi efektami i 
prawdziwym womitorium nie-
przetrawionej wiedzy książko-
wej”. Powieść Flauberta, rze-
komo planowana przez autora 
jako „połączenie encyklopedii 
z farsą”, w pewnym sensie 
wpisuje się w znany z wielu 
późniejszych utworów – nie 
tylko zresztą literackich – nurt 

autotematyzmu, skupienia 
na strukturze, wielokrotnego 
kodowania przekazu i niemal 
konceptualnego podejścia do 
kreowania fikcyjnych świa-
tów i demiurgicznej zabawy 
zaludniającymi je postaciami. 
Ta strategia twórcza, za któ-
rej antenatów można uważać 
Jana Potockiego i Lawrence’a 
Sterne’a, a za współczesnych 
kontynuatorów – amery-
kańskich (przede wszystkim) 
pisarzy z kręgu literackie-
go postmodernizmu (Barth, 
Barthelme, Coover, Mathews, 
Pynchon etc.), wielokrotnie 
badała stany napięcia pomiędzy 
pustką i krańcowym wypełnie-
niem, zaszyfrowaną epifanią i 
bełkotem afatycznego pacjenta, 
wreszcie - między barwną baś-
nią i rutynową nudą egzystencji. 
Szyfrowanie i mutowanie ję-
zyków (np. lokalnego dialektu, 
którym posługuje się apokalip-
tyczna sekta w małym górni-
czym miasteczku w The Origin 
of The Brunists Roberta Coovera, 
dziwaczne wady wymowy, na-
tręctwa językowe i symulowa-
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ne wykwity staroangielskiej 
sztuki epistolarnej u Harry’ego 
Mathewsa) prowadzą często od 
obietnicy rozwikłania zagadki i 
uzyskania wewnętrznej wiedzy 
do pustki i frustracji, wiążącej 
się z odkryciem, że – w per-
wersyjnym odwróceniu najbar-
dziej znanego cytatu z McLuha-
na – „message is the medium”. 
Encyklopedia mówi do siebie 
samej, i na dobrą sprawę, nie 
musi być nawet otwierana, choć 
z jej haseł mogą niewątpliwie 
skorzystać jednostki chorobli-
wie wnikliwe, rozwiązywacze 
krzyżówek, i – ewentualnie – 
chronicznie znudzeni.

Obłomow Iwana Gonczaro-
wa leży w pewnym sensie 
na antypodach literackiego 
eksperymentu i powieści en-
cyklopedycznej, choć jej tytu-
łowy bohater jest zasobnikiem 
wiedzy, z której nie może i 
nie umie skorzystać: „Głowa 
jego stanowiła skomplikowane 
archiwum martwych spraw 
i osób, epok, cyfr, wyznań, 
niepowiązanych niczym eko-

nomiczno-politycznych, mate-
matycznych i innych prawd, za-
dań, twierdzeń itp. Była to jak 
gdyby biblioteka, składająca się 
tylko z poszczególnych tomów 
dzieł, każdy z innej dziedziny 
wiedzy”. Pisana w trudach, w 
przeciągu 11 lat, powieść Gon-
czarowa jest fantastycznym 
studium nudy w ujęciu indy-
widualnym, choć w kontek-
ście przedstawienia pewnego 
typu, sposobu myślenia, jest 
cennym źródłem rozważań na 
temat nudy jako zjawiska kul-
turowego. Ta poruszająca XIX-
wieczna „slacker novel” (jak 
pisze o niej Gary Shteyngart w 
zabawnym i błyskotliwym szki-
cu Ten Days With Oblomov: A 
Journey In My Bed) wydaje się 
nie tracić aktualności. Miał tego 
zapewne świadomość Samuel 
Beckett, któremu lekturę po-
wieści poleciła jego ówczesna 
kochanka Peggy Guggenheim; 
jego identyfikacja z głównym 
bohaterem szła zresztą dalej, o 
czym świadczy fakt, że niektó-
re z adresowanych do niej li-
stów podpisywał jako Ilia Iljicz 
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Obłomow. Anegdota nabiera 
szczególnej wagi w świetle póź-
niejszych literackich i teatral-
nych poczynań Becketta, który 
często powracał do motywu 
alienacji jednostki i jej poznaw-
czych narzędzi w świecie frag-
mentowanym i stojącym (przy 
nagromadzonej próżni) na pro-
gu implozji.

Nic nie wydaje się natomiast 
wskazywać na możliwość wy-
buchu, jakiejkolwiek gwałtow-
niejszej reakcji (przynajmniej 
w początkowych partiach teks-
tu), w zawieszonym pomiędzy 
idyllicznym marzycielstwem i 
katatonicznym stuporem świe-
cie Obłomowa. Bohater Gon-
czarowa był odczytywany przez 
współczesnych jako reprezen-
tant znanej z innych późnoro-
mantycznych utworów, typo-
logicznej linii „zbędnych ludzi”, 
wychowanych w ogłupiającej 
atmosferze bezwładu i uprzy-
wilejowania, i „organicznie 
niezdolnych do rzeczywistego 
działania” (Andrzej Walicki, 
Zarys myśli rosyjskiej). 

Do obłomowszczyzny jako 
czynnika oddalającego Rosjan 
od możliwości pokonania kla-
sowych sprzeczności i urze-
czywistnienia rewolucyjnego 
ideału stworzenia Nowego 
Człowieka, będącego integral-
ną i organiczną częścią nowego 
typu społeczeństwa, odwoływał 
się nie tylko Lenin (notabene, 
urodzony podobnie jak Gon-
czarow w Sybirsku), ale i Gor-
baczow – w opisie sił przeciw-
stawiających się deklarowanej 
pierestrojce i transformacji. W 
interesująco nieoczywistym 
kierunku analizy postaci Ob-
łomowa idą psychoanalityczno-

-językoznawcze rozważania 
Wiktora Mazina: według nie-
go, „lenistwo zapewnia obronę 
przed wyborem, koniecznością 
i odpowiedzialnością. Ale le-
nistwo to także bolesne, nie-
kończące się narodziny nowego 
życia: jego depresyjne skurcze 
wydają na świat twórczość. W 
ten sposób, lenistwo staje się 
pracą”. Świat Obłomowa jest 
w istocie światem artysty: nie 
chce on rozstawać się z „oniro-
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dynamiką doświadczenia” sen-
nego i wyobraźni i wchodzić w 
zwarcie z realnością, która na-
pełnia go strachem i smutkiem. 
O tej utajonej dyspozycji wie 
jedynie przyjaciel i pragma-
tyczny protagonista Obłomowa, 
który jako „onirofob” boi się 
marzeń, zburzenia wytworzo-
nego przez siebie ideału pracy: 

„O jego zdolnościach, o tej we-
wnętrznej, wulkanicznej pracy 
pełnej zapału głowy i miłują-
cego ludzi serca wiedział do-
kładnie i świadczyć mógł Sztolc, 
lecz Sztolca prawie nigdy nie 
było w Petersburgu”. 

Jak twierdzi Mazin, Obłomow 
zapowiada niepowodzenie le-
ninowskiego projektu – opór w 
stosunku do systemowej racjo-
nalizacji, utopię odgórnie za-
planowanej transformacji pracy 
w działanie wypełnione radoś-
cią. Szczególnie interesująca 
jest przywołana przez niego 
postać poety i artysty Anatolija 
Pierieguda, który twierdził, że 
Lenin przybrał swój pseudo-
nim dla zademonstrowania 

konieczności lenistwa. „Tylko 
lenistwo może ocalić ludzkość. 
Komunizm nie jest wyemancy-
powaną pracą, ale wyzwoloną 
zdolnością do bycia leniwym”. 
Pieriegud, który w latach 60. 
odmówił „zaangażowania w 
pracę społecznie konstruktyw-
ną”, układając w rodzinnym 
Sewastopolu komunistyczne 
hasło „całymi siłami walczymy 
o lepszą przyszłość” na ulicz-
nym asfalcie, został zdiagnozo-
wany jako schizofrenik i resztę 
życia spędził w Szpitalu Psy-
chiatrycznym Nr.1 na Krymie.

„To choroba (…), gorączka, 
przedzieranie się przez porohy, 
zrywanie grobli, powódź”, jak 
opisuje konfrontację z upły-
wającym czasem „obłomow-
ski Platon”. Uzewnętrzniana 
gdzie indziej chęć zatrzymania 
historii, powstrzymania ciągu 

„nieustannego burzenia” jest 
jednak nie tyle echem (spopu-
laryzowanych w eseju Fukuy-
amy) heglowskich tez o końcu 
historii, ile wyrazem pewnej 
moralnej tendencji, która ra-
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czej zbliża obłomowszczyznę 
do starożytnej acedii, niż do 
znudzenia sensu stricte, w któ-
rymkolwiek z jego typologicz-
nych odcieni. Jak przypomina 
Svendsen, acedia jest przede 
wszystkim „moralnym kon-
ceptem”, podczas gdy pojęcie 
nudy i znudzenia odnosi się do 
stanu psychologicznego. Acedia 
jest wyraźnie zindywiduali-
zowana, dotyczy wybranych, 
podczas gdy nuda opisuje dys-
pozycję masową.
Czy bukoliczny świat marzeń 
i sennych wycieczek w prze-
szłość jest istotnie wyznacz-
nikiem „artystycznej duszy”, 
miarą dysocjacji wrażliwego 
socjopaty od owadziego tem-
pa społecznego tumultu? A 
może, idąc za przykładem 
niektórych teoretyków acedii i 
pochodnych jej stanów, należy 
doszukiwać się w nim wątków 
demonicznych, zstąpienia do 
piekieł śmiertelnej choroby? W 
przekazie Ewagriusza z Pontu, 
atakujący mnichów w pełnym 
świetle dnia Demon Południa 
(demon meridianus) jest najbar-

dziej przebiegłym ze wszyst-
kich demonów. Wsącza się nie-
postrzeżenie w duszę zaatako-
wanego, sprawia, że słońce wy-
daje się stać w miejscu, wszyst-
ko staje się osobliwie martwe. 
Pogrążony dotąd w modlitwie 
mnich przypomina sobie życie, 
jakie prowadził przed odda-
niem się Bogu, czuje obrzy-
dzenie do swojego otoczenia 
(„horror loci”), a czasem do 
samej egzystencji jako naczel-
nej zasady. Osoby, którym uda 
się pokonać acedię będą mogły, 
zdaniem Ewagriusza, oprzeć 
się wszelkim innym grzechom. 
Choć problemowi acedii bacz-
nie przyglądano się w średnio-
wieczu (Jan Kasjan sprzeciwiał 
się próbom jej demonologicz-
nego odczytania, widząc w niej 
raczej „pustelniczy podgatunek 
zwykłego smutku”), rene-
sans skupił się na odsączonej z 
pierwiastka nadnaturalnego i 
łączonej z obiegiem somatycz-
nym melancholii. Jej przewaga 
nad acedią polega na tym, że 
w pojęciowo nieostrym i ana-
lizowanym na różne sposoby 
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(najbardziej wszechstronnie w 
encyklopedycznym dziele The 

Anatomy of Melancholy Thoma-
sa Burtona z 1621 roku) stanie 
zawiera się kombinacja cho-
roby duszy i pewnego rodzaju 
wiedzy, zazwyczaj o odcieniu 
wanitatywnym. Ponadto, le-
karstwo na melancholię może 
kryć się w niej samej, zaś acedia 
jako stan duchowej patologii 
wymaga interwencji najwyższej 
instancji.
W takiej czy innej ze swoich 
postaci, nuda jest analizowana 
przez wielu wybitnych my-
ślicieli przy wykorzystaniu 
klucza teocentrycznego (Pascal 
pisał, że człowiek jest skazany 
na nudę bez Boga; ukryciu tego 
faktu, czy przynajmniej jego 
chwilowemu zagłuszeniu służą 
czynności nazywane przez nie-
go „rozrywkami”). Poważnego 
wyłomu dokonuje Kant, dla 
którego nuda jest zjawiskiem 
stricte kulturowym: „dzieci 
natury” funkcjonują pomię-
dzy bezpośrednimi potrzebami 
i ciągłym ich zaspokajaniem, 
podczas gdy podmioty znajdu-

jące się na wyższym szczeblu 
kulturowego rozwoju poszu-
kują wciąż nowych sposobów 
doświadczania przyjemności. 
Nuda daje przedsmak powol-
nej śmierci, jest jednocześnie 
wstrętem do samego siebie 
(„W obecności pustego cza-
su człowiek odczuwa odrazę i 
niewygodę”), i horror vacui, 
lękiem przed próżnią (wiecz-
ności?). Praca w rozumieniu 
egzystencjalnym, a nie czysto 
pragmatycznym, wydaje się być 
skutecznym antidotum na tę 
dotkliwą chorobę duszy. 

Wątek przekształcania próżni 
w obszar znaczenia pojawia się 
także w Albo-albo Kierkega-
arda: romantyczny esteta jest 
więźniem Nowego, nieustannie 
stara się przelicytować wcześ-
niejsze mocne doznania, jego 
jedyną życiową ambicją jest 
próba przemiany nudy w coś 
interesującego, stworzenia 
świata na własny obraz. Nuda, 
którą Kierkegaard określa 
jako „demoniczny panteizm” 
będzie tu próbą zaludnienia 
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pustki, skolonizowania jej ob-
szaru znaczeniami, stworzenia 
wewnętrznej mitologii wraz z 
przynależnym systemem od-
niesień. Potencjalność bycia 
znudzonym nie odnosi się w 
tym przypadku do uniwersal-
nej ludzkiej dyspozycji, nie ma 
w niej śladu egalitaryzmu: „Ci, 
którzy nudzą innych, to ple-
bejusze, motłoch, niekończący 
się pochód ludzkości; ci, którzy 
sami się nudzą to wybrańcy, 
arystokracja”. Skrajnie elitary-
styczny ogląd nudy i towarzy-
sząca jej potrzeba demonicznej 
transformacji rzeczywistości 
znajdą swoje podsumowanie w 
postaci dekadenckiego diuka 
des Esseintesa z powieści Na 
wspak J.K. Huysmansa (utworu 
posiadającego w pewnych krę-
gach status wciąż zgoła kultowy, 
choć napisanej przez autora 
nazwanego kilka lat temu przez 
Kristoffera Leandoera „jednym 
z najnudniejszych pisarzy w hi-
storii literatury”). Des Essein-
tes, lecząc wielkomiejski spleen 
i podążając śladami Bouvarda 
i Pecucheta, wyprowadza się z 

Paryża i poświęca „badaniom”, 
wśród których warto wymienić 
tak bezinteresownie utopijne, 
a nawet sprzeczne z konwen-
cjonalną logiką działania jak: 
stworzenie ogrodu złożonego 
z trujących roślin czy próbę 
inkrustowania klejnotem sko-
rupy żywego żółwia. Jak widać, 
elitarność nudy domaga się 
ofiar (nawet jeśli chodzi o małe 
kręgowce), ale koniec końców 
eksperymenty des Esseintesa 
kończą się fiaskiem  Bo, choć 
nuda jest, jak twierdził Leo-
pardi, najbardziej wysublimo-
wanym z uczuć ludzkich (jako 
wyraz najwyższej rozpaczy wy-
wołanej niemożnością zaspoko-
jenia bezgranicznych pragnień 
duchowych), całkowita od niej 
ucieczka jest dostępna tylko 
umarłym. A i tu nie ma stupro-
centowej pewności.
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Pierwszy raz prace Katyi 
Shadkovskiej zobaczy-

łam w 2005 roku na wystawie 
zorganizowanej na korytarzu 
warszawskiej ASP. Nie było 
to wydarzenie specjalnie na-
głośnione i z pewnością nie 
trafiłabym tam, gdyby nie fakt, 
że w tym czasie sama rozpoczy-
nałam studia na Wydziale Ma-
larstwa. Wystawa składała się 
z dwóch cześci. Pierwszą z nich 
stanowił cykl portretów ludzi 
cenionych przez artystkę: osób 
prywatnych oraz osób sławnych 
takich jak Steve Buscemi, Lars 
von Trier, Diamanda Galas, etc. 
Drugi cykl składał się z obrazów 
w małym, bezpretensjonalnym 
formacie 18x24 cm, na których 
chciałabym się na chwilę sku-
pić. Były one powieszone w 
dość swobodnej kompozycji, 
rozciągającej się na całą, dłu-
gą ścianę. Płótna były bardzo 
różnorodne, spróbuję jednak 
opisać ogólne wrażenie, jakie 
na mnie wywarły. Większość 
z nich przedstawiała pojedyn-
cze byty, czasami kojarzące się 
ze zwierzętami, czasami z rośli-

nami, czasami o naturze bliżej 
nieokreślonej, często obrazy 
uzupełnione były tekstem. 
Obrazy zostały namalowane 
mocnymi, brudnymi pociąg-
nięciami pędzla, które nie miały 
w sobie nic z wyrachowania, 
były raczej przejawem bezpo-
średniości i nieskrępowania. 
Wszystkie te fantastyczne istoty 
wyglądały jakby były sportreto-
wane; cechowały się dużą auto-
nomicznością i żywotnością.  
Ta ich specyficzna energia (któ-
ra każe mi nazywać je bytami) 
w połączeniu z pewną brutal-
nością i dzikością stylistyczną 
przywodzi na myśl skojarzenia 
ze sztuką szamańską. Jedno-
cześnie nie można jednak po-
wiedzieć o tych obrazach, że są 
archaiczne. Artystka nie czer-
pie bezpośrednio z szamańskiej 
ikonografii. Motywy w jej 
obrazach mają rozmaite po-
chodzenie, płynące raczej z jej 
codziennego doświadczenia,  
ze snów, książek, piosenek,  
gazet, filmów. Dominują kolo-
ry intensywne i nasycone,  
w kontrastowych zestawieniach.  



56 57

To był rok 2003. Analogiczne 
wystawy Tymka Borowskie-
go i Pawła Śliwińskiego, które 
odbyły się w tym samym miej-
scu kilka lat później (2008), 
okazały się pierwszym krokiem 
w ich błyskotliwej karierze. 
Swoją drogą, wczesne prace 
Pawła i Tymka mają wiele cech 
wspólnych z wczesnymi praca-
mi Katyi. Czy to duch miejsca 
pchnął ich w podobne obszary 
poszukiwań, czy była w tym 
pewna doza inspiracji zaczerp-
niętej od starszej koleżanki? Jest 
to ciekawy temat do spekulacji. 

Wróćmy do głównego wątku, 
już pierwsza wystawa Katyi 
zdradzała jej ogromny poten-
cjał twórczy. Zdaje się jednak, 
że to nie były jeszcze te czasy, 
kiedy karierę można było za-
cząć już w czasie studiów. Ka-
tya rozwijała więc swój talent 
we względnym spokoju  
i ciszy. Na jej dyplom składało 
się kilka prac o mantrycznym 
charakterze, które wywodziły 
się z wcześniejszych „małych 
obrazów“. Format był jednak 

większy. Zmieniła się również 
ich struktura malarska, z dzi-
kiej i nieokiełznanej, na tkan-
kowo-organiczną. Pociągnię-
cia pędzla stały sie drobniejsze 
i zaczęły budować bardziej 
skomplikowane formy. Poja-
wiły się również duże obrazy 
figuratywne, przedstawiające 
ludzkie postaci na jaskrawym, 
kolorowym tle. Katya często 
odwoływała się  
do ikonicznych pozycji z histo-
rii sztuki, cytując je w swoich 
obrazach. Cytowała też swoje 
wcześniejsze obrazy, traktując 
je na równi z dziełami Leonar-
da da Vinci i Albrechta Dure-
ra. Ja osobiście wolę jednak te 
obrazy, które przedstawiają 
osoby anonimowe. Katya bu-
duje z nich przedziwną rodzinę 
istot bardzo przypominających 
homo sapiens (świetnie naryso-
wanych), jednak sprawiających 
wrażenie okrutnych i dziwnie 
wielkich. Ta rodzina bez-
względnych nadludzi nie ma w 
sobie nic rodzinnego.  
To grupa jednostek, których 
nie łączą żadne więzy 
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emocjonalne, żadna relac-
ja… Patrzą dumnie rzucając 
wyzwanie światu. Każda odd-
zielnie...

Wspomnę o pewnym detalu 
technicznym, który mógłby się 
wydać marginalny, gdyby nie 
przerodził się później w cieka-
wą intrygę. Na figuratywnych 
obrazach z dyplomu Katyi 
płaszczyzna tła często nie po-
krywała całego obrazu, delikat-
nie odrywała się od krawędzi 
blejtramu, przez co obraz jako 
przedstawienie, przestawał być 
tożsamy z obrazem – przed-
miotem. Na kolejnej wystawie 
pt. Defixiones płótna stają się 
zdecydowanie mniejsze i obrazy 
odrywają się od nich już defini-
tywnie. Złażą z blejtramu częś-
ciowo na ścianę, inne wręcz się 
z niego wylewają. Niektóre for-
my odpełzają i zaczynają ze sobą 
rozmawiać (sic!) przy pomocy 
tekstów napisanych na ścianach. 
Zdaje się, że mają nie do końca 
czyste intencje. Podobne roz-
wiązania znajdziemy na póź-
niejszej wystawie Toy story.

To właśnie niepohamowana 
żywotność zdaje się być najbar-
dziej charakterystyczną cechą 
twórczości Katyi Shadkov-
skiej. Jej ostatnie prace, które 
mogliśmy oglądać niedawno w 
Warszawie na kuratorowanej 
przez Stacha Szabłowskiego 
wystawie „Rysuj i nie marnuj 
czasu“, nie mają już w sobie 
nic z dzikości i brutalności ge-
stu „małych obrazów“. Są to 
niewielkie rysunki wykonane 
niezwykle delikatną i czułą 
kreską. Formy na rysunkach 
często odwołują się do mebli. 
Na jednym z moich ulubionych 
rysunków widzimy dwa stoły 
z drewna o widocznej struk-
turze słoi. Jest to stół-matka i 
stół-dziecko, które zsuwają się 
po stromej powierzchni. Mat-
ka wzięła więc dziecię na plecy 
i zapiera się mocno tylnymi 
nogami, żeby nie spaść. Jak-
kolwiek dziwnie brzmi ten opis 
sam w sobie, jego adekwatność 
narzuca się z całą oczywistością, 
kiedy zobaczymy rysunek. For-
my meblowate oraz inne obłe, 
animalne formy, które prze-
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wijają się na tych rysunkach, 
sprawiają wrażenie bardziej 
żywych niż nielicznie przed-
stawieni na rysunkach ludzie. 
Wizerunki ludzi wydają się nie 
tyle portretami, co portretami 
portretów. Osoby te  zdają się 
nic nie robić, nawet nie patrzą, 
po prostu mają oczy. Nato-
miast meble i inne obłe istoty 
przejawiają szereg zachowań. 
Wchodzą ze sobą w interakcje, 
dotykają się, włażą jedne na 
drugie. Zbierają się w grupy. 
Tłoczą przy krawędziach kartki 
jakby chciały z nich wyjść, bo 
jest im tam za ciasno. Formy 
meblowate i formy obłe zdają 
się być równoprawne, na rów-
nych zasadach konkurują o 
wąskie zasoby miejsca na kart-
ce. Kartki wydają się żyć. Są 
zróżnicowane pod względem 
wielkości i kształtu, który na 
ogół jest odległy od tradycyjne-
go prostokąta; ma nierównole-
gle krawędzie lub staje się obły 
i bąblowaty. Mieszkają sobie 
w swoich drewnianych dziu-
rach, powycinanych dla nich 
w surowej desce lub w specjal-

nie skonstruowanych dla nich 
meblach. Inne, które nie mają 
domu, spełzły się wokół dość 
daleko wysuniętej ze ściany 
półeczki. Jedna kartka stoi na 
półeczce, a inne ją obserwują. 
Trochę jak na scenie, ale podest 
wydaje się niebezpieczny, a 
samotna karteczka trochę osa-
czona. Jakby miała zaraz zesko-
czyć na ziemię. 

Powyższy przegląd prac Ka-
tyi Shadkovskiej, choć nie-
kompletny, pokazuje duże 
zróżnicowanie i bogactwo tej 
twórczości. Katya jest oso-
bą bezpośrednią i obdarzoną 
niezwykłym temperamentem 
twórczym. Czerpie pełnymi 
garściami z bardzo różnych 
źródeł: z filozofii, szamanizmu, 
popkultury, historii sztu-
ki, muzyki, filmu, literatury, 
komiksu. Jednocześnie w jej 
pracach zawsze jest wyczu-
walna pewna specyficzna aura, 
która, jak mi się zdaje, jest 
emanacją specyficznej wizji 
świata wyznawanej przez au-
torkę. Jej świat jest pełen życia, 
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które przepełnia różnorodne 
byty. To życie to jednak nie 
bajka. Widzimy w nim wyraź-
nie dwie strony natury, dobrą i 
złą, łagodną i okrutną. Może to 
właśnie niezbywalne współwy-
stępowanie przeciwstawnych 
pierwiastków zapewnia mu tę 
niewyczerpaną witalność.
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Horrory, dziwadła 
i dzieci. Rozmowa z 
Mariuszem Gutowskim
ANNA CZABAN
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Anna Czaban: Tworzysz 
głównie na papierze, medium 
to nie jest przypadkowe.

Mariusz Gutowski: Tak, 
bardzo lubię malować na 
papierze. Używam głównie 
starych, „historycznych” 
papierów. 

AC: Czyli?

MG: Papierów z odzysku, od 
babci, od różnych ciotek, z 
archiwów, składzików, nawet 
ze śmietnika. Podoba mi 
się, że są takie zżółknięte. 
Ale to bardzo ważne by były 
zżółknięte przez czas, a nie 
przez…

AC: …na przykład oblanie 
herbatą…

MG: No właśnie (śmiech). 
Maluję na takich materiałach 
już od czterech czy pięciu 
lat. Chodzi mi o to, by nie 
oszukiwać. Nie lubię tego 
rodzaju oszustwa, cwaniactwa, 
muszę mieć wszystko 

prawdziwe, szczere.  
A papier z historią ma w sobie 
szczerość i szlachetność. We 
wcześniejszych moich pracach 
celowo zostawiałem dużo 
przestrzeni czystej kartki, by 
papier był widoczny. Obecnie 
moje rysunki są bardziej 
malarskie, nie jestem taki 
oszczędny co do przestrzeni 
papieru. Ale mimo tego, 
że moje gwasze są prawie 

„całkowicie zamalowane” mam 
świadomość podkładu, papieru, 
na jakim maluję i jest to dla 
mnie bardzo ważne. 

AC: Częstym motywem 
Twoich prac są zwierzęta. 
Czy to w czystej postaci, 
czy zezwierzęconych ludzi 
(nadmiernie owłosione ciała), 
bądź przywoływane poprzez 
maski, jakie przywdziewają 
ludzkie postaci. 

MG: Tak, zwierzyniec miesza 
się u mnie z ludźmi. 

AC: Obrazy z maskami? 
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MG: Chodzi o jakieś skrycie, 
ukazywanie tej drugiej strony 
ludzkiej osobowości, bardziej 
mrocznej. Chowanie fobii, czy 
zachowań irracjonalnych. 

AC: Zwierzęcość kojarzysz  
z czymś brutalnym?

MG: Nie, brutalnym - 
nie. Bardziej bajkowym, 
fantastycznym. Bardzo lubię 
horrory i to raczej te nie do 
końca ambitne. Szczególnie te 
z lat 50-tych, ale i późniejsze. 
A najbardziej podziwiam 
efekty specjalne. Scenariusz 
horrorów zazwyczaj rysuje 
się w ten sposób: w momencie 
gdy klaruje się niepokojąca 
sytuacja, która stanowi o 
złowrogim klimacie filmu, 
to nagle, jest kulminacja, 
przełamanie i wszystko 
się ze sobą miesza: krew... 
ludzie...  zwierzęta. I to 
jeszcze jak! (śmiech) Jestem 
pod ogromnym wrażeniem 
montażu w tych filmach.  
Są dla mnie ogromną 
inspiracją. 

AC: Twoje rysunki są raczej 
uporządkowane, nie ma w 
nich takiego galimatiasu. 

MG: W nowszych pracach nie 
są już takie uporządkowane 
(śmiech). Jestem osobą, 
która generalnie zmierza ku 
uporządkowaniu, ale nie 
zawsze mi to wychodzi. Staram 
się jednak zapisywać swoje 
myśli w miarę przejrzyście. 
Zawsze była dla mnie ważna 
figuracja, abstrakcja jest 
według mnie zbyt niepokojąca, 
przynajmniej w moim 
wykonaniu. W obrazie ważna 
jest dla mnie osoba , pod taką 
czy inną postacią (śmiech): i 
zwierzęcia, i człowieka. 

AC: A skąd wzięło się 
przywiązanie do małych 
formatów?

MG: Wcześniej malowałem na 
większych formatach, dyplom 
zrobiłem z malarstwa. W tym 
momencie tematyka mojego 
malarstwa jest bardziej 
irracjonalna. Wcześniej 
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była bardziej...turpistyczna. 
Było to malarstwo bardziej 
estetyczne, pozowane, 
też monochromatyczne, 
utrzymane w szarościach.   
W pewnym momencie byłem 
bardzo zmęczony dużymi 
formatami, 120x160cm był 
chyba największy, choć to 
wcale nie jest duży format. 
Byłem zmęczony olejami, 
mozolną i długą pracą nad 
obrazem. Zauważyłem, że 
papier daje mi większą 
swobodę, po prostu szybciej 
widać efekt. No oczywiście 
zdarza mi się malować farbami 
olejnymi, ale niezmiernie 
rzadko. W tworzeniu obrazów 
na płótnie paraliżuje mnie 
czas, jaki muszę im poświęcić, 
i do tego nie wiadomo, czy nie 
będzie to czas zmarnowany. 
A w przypadku obrazów na 
papierze albo pójdzie do 
kosza, albo zostawię (śmiech).
Poza tym wydaje mi się, że 
mały format jest bardziej 
trafiony do sytuacji, jakie 
przedstawiam. 

AC: Robert Brzęcki w tekście 
do katalogu Twojej wystawy, 
opisuje Twoją twórczość 
jakoby przedstawiała 
egzystencję jedynie 
opresyjną, „śmiertelnie 
niebeztroską”. Co o tym 
myślisz? Bo mi się wydaje, 
że wielokrotnie pojawia 
się w Twoich pracach 
przymrużenie oka, a nawet 
ironia. 

MG: Tekst Brzęckiego bardzo 
mi się podoba, nie podważam 
go, bo każdy ma prawo do 
własnej interpretacji i jest 
mi też jakoś bliski. Ale to 
prawda, w moich pracach jest 
coś przewrotnego, nie są one 
prostolinijne, jednotorowe i 
chyba nie aż tak śmiertelnie 
poważne. Niektórzy myślą, że 
moje rysunki przedstawiają 
tylko smutne sytuacje. A 
czasami ktoś ogląda te 
prace i się uśmiecha, i miło 
mi kiedy się uśmiecha, to 
znaczy, że nie patrzy tylko 
powierzchownie, ale naprawę 
się im przypatruje i dostrzega 
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w nich coś zabawnego. Bo 
one mają być trochę zabawne. 
Poza tym eksponuję swoje 
prace zazwyczaj w cyklach. 
Moje rysunki to notatnik z 
wielu sytuacji. I wielokrotnie 
poważne sytuację łagodzę przez 
groteskowe. 

AC: Dużo w twojej twórczości 
dzieci, zmutowanych ciał.

MG: Dziecięca postać 
zawsze była mi bliska, 
głównie ze względu na 
jej nieproporcjonalność.  
Dziecko ma za dużą głowę, 
nieproporcjonalne członki. 
Podoba mi się to i wzbudza we 
mnie chęć jeszcze większego 
zmodyfikowania tego 
kształtu, połączenia go np. ze 
zwierzęciem.  Lubię trudne 
formy, a bardzo trudno jest 
narysować dziecko. 

AC: Pracujesz też w innych 
mediach, czy głównie 
interesują Cię prace na 
płótnie i papierze?

MG: Głównie prace na papierze 
i czasem na płótnie. Planuję też 
wykonać przestrzenny obiekt z 
papieru, ale nie zdradzę, co to 
będzie. 

AC: Wystawy w najbliższym 
czasie?
W lipcu wystawa w BWA w 
Pile. I maraton wystawowy 
w 2012 (śmiech). Wystawa w 
BWA w Olsztynie, w „Łaźni” 
w Gdańsku, w Lesznie, we 
Wrocławiu. 
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Rafał Dominik



103

Su
r

fu
ją

ce
 Ż

ab
om

ał
py



104 105

Lubię Rysować
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Hitler ucieka U-Bootem 
na Atlantydę
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Kule na Basenie piją 
piankę i słuchają 

Ozziego Osbourne’a
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Ucieczka Od Odpowiedzialności
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O pożytkach  
z obiboctwa
ANNA THEISS
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Zielonkawy kawałeczek 
szkła z wygrawerowanymi 

literami. Na nim przewiąza-
ny sznurek, przypominający 
trochę plombę w starym se-
kretariacie. Brakuje jeszcze 
tylko kapsla wypełnionego burą 
plastelinką, w którą ten sznu-
rek byłby wklejony. To właś-
nie praca Oblomov Foundation 
(1992) Maurizio Cattelana. W 
2007 roku na aukcji w Neapolu 
osiąga estymację od 6 do 8 ty-
sięcy euro. Oczywiście, szklany 
klocuszek to tylko ostatni ele-
ment opowieści Cattelana.  
W pracy chodzi o zupełnie 
inną, niematerialną narrację. 
Ale przecież nawet kiedy arty-
sta działa na swoich ulubionych 
tworzywach i gestach, pustce, 
zasłanianiu, czynieniu niewi-
docznym, robi to tak, żeby zo-
stał twardy efekt, który można 
sprzedać. No więc - opowieść 
Cattelana ze sznurkiem i szkla-
ną płytką w tle. Do stworzenia 
tej konkretnej historii włoski 
artysta zaangażował cały obieg 
sztuki i jedną fikcyjną postać. 
Zacznijmy właśnie od tej ostat-

niej. Tytułowy Obłomow to 
bohater powieści Iwana Gon-
czarowa - gnuśny paniczyk z 
dobrego domu, który pędzi 
życie od jednego spotkania to-
warzyskiego do drugiego. W 
zasadzie nie opuszcza mieszka-
nia, gdzie snuje swoje fantazje 
o możliwym życiu. Nie robi 
nic – z włoska nazwalibyśmy 
to far niente, z paneuropejska 
można by powiedzieć, że Obło-
mow jest po prostu hipsterem. 
Ale jesteśmy w XIX-wiecznym 
Petersburgu, nasz bohater jest 
więc figurą arystokraty-trutnia 
i lekkoducha. Atrakcyjne? Tak. 
Gonczarowski bohater inspi-
rował m.in. Jacka Kaczmar-
skiego, który do gitarowych 
ryfów śpiewał, że odnajdu-
je w sobie dużo Obłomowa. 
Maurizio Cattelan przywołał 
rosyjskiego szlachcica właś-
nie jako znak, który konotuje 
atrakcyjną powierzchowność 
i kompletną pustkę i bezruch. 
Włoski artysta pożyczył sobie 
Obłomowa, by firmował swo-
im nazwiskiem jego projekt 
stypendialny - znaczną kwotę 
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pieniężną (dokładna wysokość 
nie została nigdy podana do 
wiadomości), przekazywa-
ną jednemu utalentowanemu 
artyście w zamian za to, że na 
rok zniknie ze sceny. Nie bę-
dzie wystawiał w galeriach, nie 
będzie pracował nad nowymi 
projektami, nie będzie udzielał 
wywiadów. Środki na nagrodę 
Cattelanowi udało pozyskać się 
od państwowych instytucji, ga-
lerii, funduszy powierniczych, 
sponsorów - tych podmiotów, 
które wyznaczają najszersze 
ramy obiegu sztuki. Ich nazwy 
zostały umieszczone na szkla-
nej płytce – rodzaju statuetki, 
wręczanej wraz z czekiem. 
W 2010 roku w rozmowie z 
Hansem Ulrichem Obristem 
Maurizio Cattelan tłumaczył się 
z pomysłu: „Przez większość 
mojego życia byłem porażką. 
W żadnej pracy nie wytrwa-
łem więcej niż 2 miesiące. Nie 
mogłem studiować, bo szkoła 
była mordęgą (...) Fundacja 
Obłomowa to właśnie próba 
stworzenia instytucji, która 
uczyłaby porażek”. W tym sa-

mym wywiadzie włoski artysta 
przyznał, że stypendium nigdy 
nie zostało przyznane. „Nie 
udało nam się znaleźć nikogo, 
kto zaakceptowałby warunki 
przyznania nagrody”. Co stało 
się z samymi pieniędzmi? „Cóż, 
niektórzy uważają, że po prostu 
zatrzymałem je dla siebie. Ale 
to nieprawda. Ja je wydałem” 
- komentował Cattelan. Co 
sprawiło, że jedna z wczesnych 
prac Cattelana została przywo-
łana po latach przez jednego z 
najbardziej wpływowych ludzi 
świata sztuki, kuratora i lobby-
stę Hansa Ulricha Obrista? Ob-
lomov Foundation to w zasadzie 
typ idealny pracy Cattelana. 
Włoski manipulator stawia w 
niej znak równości pomiędzy, 
w jego pojęciu, dwoma fikcja-
mi - literatury i obiegu sztuki. 
Podkreśla niematerialny, pro-
cesualny charakter tworzenia, a 
także zapowiada swoją ulubioną 
autonarrację artysty jako nie-
udacznika, klasycznego loosera, 
który wykłada się na tematach 
sztuki jak Buster Keaton, nieco 
na smutno, ale zawsze efek-
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townie. Praca ta to również 
podważenie mistrzowsko-
akademickiego systemu sztuki, 
w który wpisany jest system 
uczenia się od starszego stażem 
artysty, mozolne wybijanie się 
na niepodległość za pomocą 
zewnętrznych kryteriów oce-
ny: stypendiów, rezydencji, 
nagród. Sam Cattelan nigdy 
nie ukończył nie tylko uczelni 
artystycznej, ale jakiejkolwiek 
szkoły wyższej. Zanim przebo-
jem zdobył świat sztuki, m.in. 
produkował designerskie meb-
le. W Oblomov Foundation wy-
czytać można prostą zapowiedź 
późniejszych gestów Cattelana. 
Na przykład użyczenia wło-
skiego pawilonu na weneckim 
Biennale jednej z agencji re-
klamowych, która wywiesza 
tam banner z reklamą perfum, 
a potem nazwania tej pracy 
Working is a Bad Job (1993) albo 
sfabrykowania 6. Biennale Ka-
raibskiego na egzotycznej wy-
spie St. Kitts, gdzie zaproszeni 
są twórcy i kuratorzy z całego 
świata, ale nie powstaje ani jed-
na praca, ani jedna wystawa. Te 

akcje, podobnie jak zorganizo-
wanie fikcyjnej akcji stypen-
dialnej opierają się na wyko-
rzystaniu dwóch wdzięcznych 
niematerialnych tworzyw – re-
guł rządzących światem sztuki i 
mechanizmów wytwarzających 
brak, znikanie. Widz-kon-
sument sztuki przyzwyczajo-
ny jest do konwencjonalnego 
łańcucha wydarzeń, biennale 
organizuje się długo i z mozo-
łem, a jego końcowym efektem 
jest pokazywanie sztuki, sty-
pendium to zbiórka pienię-
dzy, która umożliwia artyście 
tworzenie prac, dzieło sztuki 
to koncepcja i, zazwyczaj, ma-
terialny obiekt. Cattelan daje 
tylko pierwszą część tych przy-
czynowo-skutkowych ciągów, 
w kulminacyjnym momencie 
pokazując figę z makiem. 

Fundacja Obłomowa to praca z 
początku lat 90., czasów, kiedy 
Damien Hirst zaczynał mary-
nować w formalinie rekiny, a 
Jeff Koons sprzedawał Muzeum 
Sztuki w Bilbao dwunasto-
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metrową rzeźbę szkockiego 
teriera, wykonaną z kwiatów 
ogrodowych. Można być prawie 
pewnym, że dziś losy stypen-
dium powołanego przez Cat-
telana potoczyłyby się inaczej. 
W pokryzysowym życiu sztuki 
i artystów porażka to znacz-
nie mniej abstrakcyjny temat, 
Maurizio. Czekam na reedycję 
i od razu podpowiadam pol-
skiego Cattelana, Oskara Dawi-
ckiego, do kapituły nagrody.
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Konserwa 
turystyczna
Aleksandra Śliwczyńska
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Krótkie wariacje 
na temat nudy 
z filozoficznej 
perspektywy 
TOMASZ MISIAK
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Wielu ludzi, szczególnie kobiet, 
nie odczuwa nudy, ponieważ 
nigdy nie nauczyło się pracować 
porządnie 1.

(Friedrich Nietzsche)

Opublikowany w 1878 roku 
aforyzm Nietzschego 

zatytułowany Nuda do dzisiaj 
prowokuje do myślenia. Pomi-
jając jego szowinistyczny wy-
dźwięk, przypomina, że nuda 
jest pojęciem, którego nie da 
się zrozumieć bez zestawienia 
ze stanem przeciwstawnym – 
ciężką pracą. Nie może nudzić 
się ten, kto nie potrafi praco-
wać. Ale też: nie nudzi się ten, 
kto wciąż się nudzi, a także: nie 
może nudzić się ten, kto wciąż 
pracuje. W kontekście filozo-
ficznym termin „nuda” uzmy-
sławia, że nie istnieje takie 
pojęcie, dla którego nie można 
wskazać przeciwieństwa. Ta 
stara, Heraklitejska zasa-
da, przetransponowana przez 
1. Friedrich Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, 
przeł. Konrad Drzewiecki, Kraków 2003, s. 
205.

Nietzschego na grunt myślenia 
o człowieku stała się głównym 
motorem napędowym roz-
woju kultury. W kontekście 
sztuki życia zaś nuda okazuje 
się stanem uprzywilejowanym, 
dostępnym dla nielicznych i 
przez nielicznych docenianym. 
Niektórzy sądzą nawet, że obok 
zdziwienia, to właśnie nuda 
stanowi źródło wszelkiego na-
mysłu nad otaczającym świa-
tem.

NUDA JAKO PARADOKS 

Czasami jednak warto nie 
wierzyć filozofom. Zwłaszcza 
w kontekście nudy. Przecież 
to właśnie filozofowie czę-
sto bywają nudni, ze swoim 
niezdecydowaniem i apodyk-
tycznością, brakiem zasad i 
moralizatorstwem, głębią myśli 
i życiową mielizną. Być może 
ilozoficzna nobilitacja nudy jest 
tylko nieudaną próbą samous-
prawiedliwienia? Wiemy prze-
cież, że nuda nam przeszkadza, 
jest stanem, którego za wszelką 



184 185

cenę chcielibyśmy uniknąć. 
Przy czym cały czas nie zdajemy 
sobie sprawy ze źródeł owego, 
płynącego z horyzontu nudy, 
poczucia zagrożenia. Może 
więc zamiast mówić o nudzie 
należałoby mówić o nudach? 
Albo przynajmniej o rozmai-
tych odcieniach nudy? Nuda 
nie jest jednorodna, uniwer-
salna, ani nawet powtarzalna. 
Czasami jest męcząca, kiedy 
indziej stanowi źródło twórczej 
energii. Jest przez nas odpycha-
na i wyczekiwana. Jest para-
doksalna. Właśnie dlatego, śle-
dząc historię myślenia o nudzie, 
napotkamy niezwykle skrajne 
opisy. Z jednej strony nuda 
będzie chwalona, z drugiej, 
uznana zostanie za jeden z naj-
groźniejszych czynników cho-
robotwórczych naszych czasów. 
Jedno jest pewne: myśląc o 
nudzie nie można się nudzić. 
Nuda jest bowiem – co zauwa-
żył niegdyś Leszek Kołakowski 

– „jak wszystkie uniwersalne 
ludzkie zjawiska, pochwały 
godna, ale i niebezpieczna”2. 

2. Leszek Kołakowski, Pochwała nudy, [w:] Jo-

NUDA JAKO IMPULS DO 
ZMIANY

Wielowarstwowość i potencjal-
ne zróżnicowanie nudy biorą 
się stąd, że zjawisko to można 
powiązać zarówno z jakimś 
przedmiotem (nudna może 
być książka, film czy sztuka 
teatralna), jak i z podmiotem 
(można nudzić się czasem, ale 
też w pewnych skrajnych przy-
padkach sam człowiek może 
okazać się nudny). Biorąc zaś 
pod uwagę przyjmowaną przez 
filozofów tezę głoszącą, że nie 
ma przedmiotu bez podmiotu 
i odwrotnie: nie można mówić 
o podmiocie, gdy nie założy-
my, iż odnosi się on do jakiegoś 
przedmiotu – należałoby uznać 
nudę za sferę pomiędzy, ro-
dzącą się ze swoistego napięcia, 
konfrontacji. Nuda jest zatem 
procesem, doświadczeniem 
rozgrywającym się w czasie 
i jako taka posiada początek, 
koniec, a także rozmaite przej-
ściowe fluktuacje. Co więcej, 

lanta Brach-Czaina (red.), Primum philosophari, 
Warszawa 1993, s. 274.
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to nuda właśnie jest w stanie 
zwrócić naszą uwagę na sam 
proces doświadczania, zwykle 
niezauważany i ulotny. Myli się 
ten, kto sądzi, że nuda hamuje 
doświadczanie świata. Albo 
mówiąc inaczej: ponieważ nuda 
jest czynnikiem zakłócającym 
zwyczajne odnoszenie się do 
świata, uświadamia nam, na 
czym to odnoszenie polega. 
Posłużmy się paradoksalnym 
sformułowaniem: nuda donosi 
o odnoszeniu.

Jako stan przejściowy, nuda 
jawi się jako impuls do zmian. 
Zwłaszcza tych indywidualnych, 
związanych z przeobrażeniami 
egzystencji. Szczególną uwagę 
zwrócił na to niegdyś duń-
ski filozof Sören Kierkegaard. 
Ten niezwykle wielowątkowy 
myśliciel przedstawia m. in. 
trzy stadia rozwoju na ludz-
kiej drodze życia. Zdaniem 
Kierkegaarda życie człowieka 
naznaczone jest w różnych 
okresach treściami „estetycz-
nymi”, „etycznymi” i „reli-
gijnymi”. Nigdy nie wystę-

pują one łącznie, co sprawia, 
że  podejmujemy nieustanne 
próby poszukiwania przejścia 
pomiędzy nimi, by je w końcu 
wszystkie odrzucić i zwrócić 
się ku autentycznej wierze. Dla 
rozważań o nudzie najważniej-
sze okazuje się przejście po-
między stadium estetycznym a 
etycznym. „Człowiek estetycz-
ny” to metaforyczny Don Juan, 
którego życie określają przede 
wszystkim czynniki naturalne, 
biologiczne. To człowiek dążący 
do przeżywania coraz bardziej 
wysublimowanych przyjemno-
ści zmysłowych bez konieczno-
ści zbytniego zaangażowania.. 

„Każde przeżycie powinno mieć 
tak minimalne znaczenie, aby 
można je było zapomnieć, a za-
razem powinno zachować tyle 
znaczenia, by mogło być pod-
stawą doznań estetycznych”3. 
Albo, mówiąc słowami Oscara 
Wilde’a: „Należy wchłaniać 
barwę życia, ale nigdy nie przy-
pominać sobie szczegółów”4.

3. Karol Toeplitz, Kierkegaard , Warszawa 1980, 
s.56.  

4.  Oscar Wilde, Portret Doriana Graya, przeł. 
Maria Feldmanowi, Kraków 2001, s. 80.
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W horyzoncie takiego życia 
największym zagrożeniem 
okazuje się powtórzenie. Liczy 
się tylko to, co niepowtarzalne. 

„Chwila podobna jest zawsze 
straszna”5, bo zawiera w sobie 
groźbę nudy, w przypadkach 
skrajnych przybierającą po-
stać Sartrowskich mdłości. 
Ale też nuda okazuje się do-
świadczeniem koniecznym do 
dostrzeżenia ograniczoności i 
niewystarczalności aktualnego 
stanu. Nuda jest czynnikiem 
otrzeźwiającym, wytrącającym 
ze zwykłego sposobu myślenia, 
jest impulsem do zmian pozwa-
lającym na przejście do kolej-
nego stadium.

NUDA JAKO PATOLOGIA

Niewątpliwą zasługą Kierkega-
arda w rozpoznawaniu sympto-
mów nudy jest zwrócenie uwagi 
na ilościowy charakter bodź-
ców towarzyszących temu pro-
cesowi. Gdy liczba i natężenie 
docierających do nas bodźców 

5.  Ibidem.

przekraczają nasze możliwości 
odbioru, prowadzi to wprost 
do obniżenia zainteresowania 
otaczającym światem. W XX 
wieku, wraz z niezwykłym roz-
wojem środków komunikacji, 
coraz częściej zwracali na to 
uwagę psychologowie. 
Biorąc pod uwagę rozmaite 
związki stymulacji i nudy Erich 
Fromm wyróżnia trzy rodza-
je osób: „(1) Osoby zdolne do 
twórczej reakcji na bodziec 
aktywizujący, a tym samym nie 
nudzące się. (2) Osoby, które 
bezustannie potrzebują wciąż 
zmieniających się, ‘płaskich’ 
bodźców i które są chronicz-
nie znudzone, lecz ponieważ 
bodźce te do pewnego stopnia 
kompensują nudę, nie zdają 
sobie z niej sprawy. (3) Oso-
by, które ponoszą porażkę w 
usiłowaniu osiągnięcia pod-
niecenia przez wszelkiego ro-
dzaju normalne bodźce i tym 
samym są jednostkami bardzo 
chorymi […]”6. Większość z 
nas, jak przekonuje Fromm, 

6.  Erich Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyj-
ności, przeł. Jan Karłowski, Poznań 1998, s. 270.
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cierpi na bardzo trudną do wy-
krycia, bo chroniczną postać 
nudy. Utożsamiana z niemoż-
liwością twórczych reakcji na 
aktywizujący bodziec nuda 
stanowi „jedno z głównych zja-
wisk psychopatologicznych we 
współczesnym społeczeństwie 
technotronicznym”7. Najwięk-
sza trudność z rozpoznaniem 
nudy jako choroby wiąże się 
z tym, że dotyczy ona całych 
społeczeństw i jako chroniczna, 
najczęściej pozostaje nieuświa-
damiana. Odpowiedzialnością 
za taki stan obarcza Fromm 
m. in. technologie oraz sprzę-
żone z nimi środki masowego 
przekazu, które zachęcając do 
hipnotycznego, biernego do-
świadczania świata, prowadzą 
do niedostatecznej kreatyw-
ności wewnętrznej. Stąd, to-
warzyszący nam coraz częściej 
horror vacui, lęk przed pustką, 
obawa przed ciszą, a także nie-
umiejętność wyciszenia i realne 
zagrożenie rozstrojenia. W tym 
kontekście nuda może przybie-
rać postać chronicznej depresji, 

7. Ibidem, s. 271.

najbardziej chyba niepożądanej 
choroby cywilizacyjnej naszych 
czasów. 

 *****

Jesteśmy znudzeni, gdyż nie 
potrafimy się niczym w pełni 
zainteresować, i to paradok-
salnie w czasach, gdy sposob-
ności do zainteresowania jest 
tak wiele. Okazuje się jednak, 
że zbyt wiele. Co ciekawe (nie 
nudne!), problem ten zauważył 
już wcześniej Nietzsche, opi-
sujący konsekwencje „przy-
rostu rzeczy interesujących”. 
W przeciwieństwie do From-
ma jednak, Nietzsche inaczej 
rozstawił akcenty, przez co 
jego diagnoza nie jest aż tak 
radykalna: „Wskutek postę-
pów kultury wszystko staje się 
dla człowieka interesującym, 
wynajduje on szybko stro-
nę pouczającą każdej rzeczy i 
wskazuje PUNKT, w którym 
może ona wypełnić lukę w jego 
myśleniu lub potwierdzić któ-
rąś z jego idei. Dzięki temu zni-
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ka coraz bardziej nuda, jak też 
nadmierna pobudliwość ser-
ca. W końcu krąży on między 
ludźmi, jak przyrodnik między 
roślinami, i obserwuje same-
go siebie jako zjawisko, które 
pobudza silnie tylko jego żądzę 
poznawania”8.
Może Nietzsche ma rację? Może 
nie nudzimy się już, płacąc 
jednak za to utratą „nadmier-
nej pobudliwości”? Widzimy 
przecież, że coraz mniejsza 
ilość rzeczy jest w stanie wpra-
wić nas dzisiaj w autentyczne 
zdumienie. Lepiej zatem nudzić 
się od czasu do czasu, by kiedy 
indziej mieć możliwość wzmo-
żonego przeżywania, niż nie 
nudzić się wcale i pozostawać 
człowiekiem przeciętnym.

8. Friedrich Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, op. 
cit., s. 159.
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Jeden, z ukrytych 
wśród liści
PRZEMYSŁAW ŁOŚKO
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Wiersz bierze się z tęsknoty 
i jest zapowiedzią działa-

nia. Jest wyrazem uświadamia-
jącej się woli. Nie zawsze jest to 
świadomość pełna, nawet jeśli 
środki wyrazu są wyraziste jak 
rzeźnicki hak. Zwłoki własnych 
przekonań są najlepszą, w sensie 
formalnym, oprawą wiersza.

Piszący wiersz spogląda w sie-
bie albo nasłuchuje głosu Ciem-
nej Osoby. Kiedy spogląda w 
siebie, widzi ten sam przedmiot 
w wielu miejscach, często nie-
dokończony lub szyderczo po-
wykręcany, rozmyty lub wręcz 
przenoszący kontur do innego 
Się, nieomal niezależnego, a 
jednak w federacji. Federacji 
przymusu, biorącej się z tożsa-
mości społecznej. Na tym etapie 
oglądu ornamentyka: słowiki, 
koncerz lub neonowe stringi, 
jest drugorzędna. Każda epoka 
korzysta z własnych ornamen-
tów i ta banalna konstatacja nie 
jest warta dalszego opisu.

Piszący wiersz spogląda w 
siebie. Cóż to oznacza, czym, 

jak i kiedy spogląda? Co z tego 
oglądu zapamiętuje, co przeży-
wa? Te pytania są centralne dla 
formy mentalnej wiersza. Jest 
bowiem tak, że formę języka 
uzupełnia forma ducha, tak jak 
płycie do wielkoformatowej fo-
tografii towarzyszy samodziel-
nie sporządzona, według indy-
widualnej receptury, emulsja. 
A jeszcze nie mówię ani słowa o 
treści. Każdy wiersz ma te for-
my, co najmniej te dwie.

Piszący wiersz spogląda w sie-
bie przez dłuższy czas. Są to 
impulsy na tle miesięcy bezre-
fleksji. Impulsy niosą częściowo 
uzupełniające się, częściowo 
sprzeczne spostrzeżenia. Owe 
zgodności i sprzeczności roz-
dzielane są na chór głosów – 
wszystkie nienazwane postaci 
społecznej osoby. Społecznej, 
to jest posiadającej społeczną 
tożsamość, imię, nazwisko, de-
bet w rachunku bieżącym, co-
dzienne zobowiązania. Gdyby 
nie płaszcz społeczny, nagość 
chóru w osobie byłaby obser-
wowalna przez świadomego 
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koordynatora społecznej misji – 
dominujące ego. Również przez 
sąsiadów, ubezpieczyciela, 
sprzedawcę chemii domowej.

Spojrzenie w siebie to centralny 
i najbardziej skutkujący mo-
ment powstawania osobistej 
estetyki. Wielokrotnie powie-
lane spojrzenie buduje tematy 
chóru, trenuje głosy chóru i 
na jego tle wyróżnia partie so-
lowe. Spojrzenie na zewnątrz 
siebie, w stronę świata natury 
i kultury dostarcza spojrzeniu 
w siebie niezbędnej, medialnej 
weryfikacji tego, jak odbierany 
jest śpiew chóru, gdzie potykają 
się soliści. Na tym etapie nie ma 
jeszcze mowy o prawdzie lub 
fałszu. Jest mowa o estetycznym 
skutku, o odbiorze emocji osób 
zewnętrznych przez tłum we-
wnętrzny. Wtedy też rodzi się 
plotka – dialektyka.

Spojrzenie w siebie nigdy nie 
jest niezależne. Pętla sprzężenia 
zwrotnego każe wewnętrznemu 
chórowi obserwować zewnętrz-
ne wzorce, tak naturalne jak i 

kulturalne. Dojrzała estetyka 
jest nie tyle miarą odległości 
przyjętej i osobistej estetyki, 
co miarą podziwu wewnętrz-
nego chóru dla siły własnej linii 
melodycznej. Świadomy chór 
gotów jest poświęcić aplauz za-
dowolonej, zewnętrznej publiki 
dla aplauzu członków chóru 
i solistów. A także skrytej, 
nieomal niedostrzegalnej, ale 
wciąż obecnej Ciemnej Osoby, 
nieuniknionej jak ciemna ma-
teria Wszechświata.

Chór wciąż obserwuje działanie 
Ciemnej Osoby. Ciemna Osoba 
gardzi chórem. Soliści pod-
dają wdzięczne melodie przed 
i w trakcie każdego kroku, 
koją porażki społeczne osoby 
społecznej – nigdy tożsamej 
z Ciemną Osobą - improwi-
zowanym śpiewem o całkiem 
potężnej rozpiętości głosów. 
Osoba chce być – cóż za idio-
tyczne uproszczenie woli wielu 
– tym, owym lub tu i ówdzie. 
Chór jej przepowiada, jest we-
wnętrznym Tejrezjaszem, śle-
pym na wolę osoby lecz idealnie 
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czytającym jej tęsknotę – bo 
tęsknota jest przecież melo-
dią chóru. Jest zatem Ciemna 
Osoba – niezgłębiona, poza ob-
serwowalną estetyką – i osoba, 
kochająca własną estetykę.

Przy takiej widowni powsta-
je wiersz. Lecz wiersz nie jest 
poezją. I piszący wiersze nie jest 
poetą. Kiedy staje się Poezja i 
czy kiedykolwiek się staje? Kie-
dy piszący staje się poetą?

Poezja staje się w każdej chwili. 
To najbanalniejsze spostrze-
żenie. Poezja to żaden Logos, 
żadna metafizyka. Nie. Poezja, 
to mimo wielu podobieństw, 
również nie fizyka. Poezja to 
nie Świat, ani Rzeczywistość. 
Poezja, to jest inna nazwa Rze-
czy. Tego, co skryte wewnątrz 
rzutnika, co jest jednocześnie 
rzutnikiem,  jego mechani-
zmem, wiązką i obrazem. Poe-
ta, to ktoś kto umie pokazać 
przez małą ramkę ze złożonych 
palców tę scenę w ruchu, to 
jeden z tragarzy w tłumie Nini-
wy, który z  fałd tuniki wycią-

ga zadymione szkiełko, żeby i 
sąsiad mógł przez nie obejrzeć 
zaćmienie słońca.

Tym szkiełkiem i tym gestem 
jest wiersz. I za szkiełko, i gest 
poeta bierze odpowiedzialność. 
A ten, który upiera się naj-
głośniej, że pisze poezję, ani za 
poezję nie odpowiada - bo jak 
widzicie, nie ma takiej zdol-
ności - ani za szkiełko i gest 
- odpowiedzialności wziąć nie 
jest zdolny. Albo powiada, co 
najczęściej się zdarza, że za jego 
życia zaćmienia słońca nie było.

Poeta, to ktoś, kto szuka jed-
nego pośród bilionów liścia, 
tego, który odsłoni wspólną 
tajemnicę osoby i Ciemnej 
Osoby, i uczyni dalsze pytania 
zbędnymi. To ktoś, kto wie, że 
jego zamierzenie jest utopią, bo 
domyśla się, że może wcale nie 
ma Osoby, jakichkolwiek liści, 
a zwłaszcza tego jednego, skry-
wającego klucz do tajemnicy. 
A może być i tak, że poeta to 
jeden liść ukryty wśród innych, 
dopóki dmie wiatr.
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Studiował na Akademiach 
Sztuk Pięknych w Bratysławie 
oraz Stuttgarcie. Laureat The 
Oskár Čepan Award (2008). 
Mieszka i pracuje w Bratysławie 
i Iliji. 
 
Paweł Sysiak ur. 1984 w War-
szawie. Mieszka i pracuje w 
Warszawie. 
 
Urszula Tarasiewicz, ur. 1975r, 
fotografka, organizatorka 
imprez i wystaw fotograficz-
nych. Absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej i tele-
wizyjnej w Łodzi na kierunku 
fotografia. Zajmuje się współ-
czesną fotografią do wystroju 
wnętrz, tworzy FOTOTAPETY 
z minimalistycznymi widokami, 
fotograficzną scenografię dla 
teatru, filmu i telewizji. Pracuje 
na planach filmowych.
 
Rafał Dominik, ur. 1985r. w 
Warszawie. Dyplom w 2009 
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roku w pracowni Malarstwa 
prof. Leona Tarasewicza na 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Członek i zało-
życiel projektów i grup arty-
stycznych: Fale Bałtyku (grupa 
performerska wraz z Ulą Nie-
mirską, Mebleks (www.meb-
leks.blogspot.com), Galactics 
(www.facebook.com/galactics).
Mieszka i pracuje w Warszawie.
 
Mateusz Sadowski ur. 1984. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu. 
Zajmuje się wideo, fotografią i 
instalacją. W pracach Sadow-
skiego pojawiają się proste ele-
menty codziennego życia, które 
raz wydobyte z chaosu rzeczy-
wistości ulegają „powiększeniu” 
i zaczynają obrastać w abstrak-
cyjne i poetyckie znaczenia. 
Współpracuje z Galerią Stereo. 

Aleksandra Śliwczyńska, ur. 
1981.Bezwzględnie zakocha-
na w życiu, miłośniczka jego 
wszelkich przejawów, nawet 
tych banalnych, wycinki wrzu-
ca tu: http://www.flickr.com/
photos/pornola/

http://www.mebleks.blogspot.com
http://www.mebleks.blogspot.com
http://www.facebook.com/galactics
http://www.flickr.com/photos/pornola/
http://www.flickr.com/photos/pornola/
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Kłusownicy
Guerrillas
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

wernisaż/opening: 13.05.2011 , o/ at: 18:00
wystawa trwa/ exhibition lasts
od/ from 13.05 do/ till 12.06.2011

Ewa Axelrad
Aleksander Binder 
Olaf Brzeski
Jakub Czyszczoń
Michał Dudek
Maurycy Gomulicki
E.S. Mayorga
Zofia Nierodzińska
Konrad Smoleński
Piotr Żyliński

kuratorka/curator: Anna Czaban

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
www.arsenal.art.pl
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