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Entuzjazm, pasja, namiętność, 
zapał, fascynacja, apasionado 

– oto hasła piątego numeru 
Punktu. Zgłębiamy w nim 
określone podejście do życia – 
energetyczną postawę twórczą. 
Próbujemy badać indywidualne 
i zbiorowe źródła fascynacji, 
zgłębiać namiętności, tropić 
chwile ekscytacji i drobnych 
zauroczeń. Zaproszeni do 
numeru autorzy odsłaniają przed 
nami wszechstronne kolekcje 
gromadzonych przez siebie 
fenomenów, interesujących ze 
względu na wulkany emocji i 
szczerej pasji, z których wyrosły, 
choć wielokrotnie skrywane 
pod równiutko poukładanymi 
eksponatami, skrzętnie 
katalogowanymi fotografiami, 
odpowiednio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sklasyfikowane i ustawione we 
właściwych kategoriach. Ryszard 
Cichy prezentuje perełki swojej  
kolekcji, istotne ze względu na 
sentyment, jakimi je darzy, a nie 
ogólnorynkową wartość.  
Robert Kuśmirowski wraca 
do lat swojej młodości, 
zapalczywie kreślonych przez 
niego okładek płyt zespołów 
heavy-metalowych, których 
niejednokrotnie był liderem, 
gęstych notatek do utworów 
muzycznych oraz późniejszych, 
bardziej już profesjonalnych 
projektów artystycznych, w 
których nadal żywa jest żarliwa 
pasja i namiętność aktu 
twórczego. Piotr Bosacki ujawnia 
swoje inklinacje do zjawisk 
delikatnych i prostych – cykl 

„Krzywe”, osadzonych jednak 

Anna Czaban
wstęp  

 
 
 

 
 
w zupełnie innych rejestrach 
aniżeli kolekcje zjawisk 
banalnych prezentowanych przez 
Zwykłe Życie, czy przez Tomka 
Saciłowskiego (cykl „Krzaki”). 
Erotyczne wrzenie, głównie  
w obszarze filmu analizuje 
Bartosz Żurawiecki. Osobliwości 
i kurioza namiętnego podejścia 
do życia rozważa w swoim 
tekście Marcin Czerkasow, 
natomiast Karolina Sikorska na 
przykładzie twórczości Julity 
Paluszkiewicz bada meandry 
wyobraźni, w których lęgną 
się twory fantazji tak silne, że 
zdolne przekształcać percepcję. 
Intrygująco przedstawia się 
projekt Katarzyny Mirczak, 
śledzącej estetykę, ale i też 
semantykę więziennych tatuaży  
z końca XIX i początku XX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
wieku, o którym pisze Wojtek 
Nowicki. Szalenie wciągająca 
jest rozmowa trzech pasjonatów, 
absolutnych miłośników książki 
jako takiej, zarówno na poziomie 
treści jak i formy: Piotra Rypsona, 
Maurycego Gomulickiego i 
Pawła Dunina-Wąsowicza, która 
sama w sobie stanowi żywy 
przykład efemerycznych zdarzeń, 
jakie pragniemy uchwycić w 
tym numerze. Tradycyjnie 
eksponujemy postaci młodych 
artystów: Ireny Kalickiej (z którą 
rozmawia Łukasz Białkowski) 
oraz Justyny Górowskiej (tekst 
Marty Kudelskiej).  
Miłym akcentem kończącym 
numer jest „sterowana ręcznie” 
animacja poklatkowa Jarosława 
Danilenko.
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Wielcy i skromni P.R.: Chciałbym odwrócić po-
rządek i zacząć nie tyle od 
wiedzy, co od niewiedzy. Kult 
książki, bibliomania w kultu-
rze i w rozmaitych upodoba-
niach prywatnych wynika być 
może z wczesnego, dziecięcego 
zachwytu nad formą, która 
przechowuje w sobie wiedzę, 
rozmaite niedostępne wówczas 
czary. Kult książki urosły na-
około tego szlachetnego obiek-
tu w kulturze, może wynikać 
właśnie z tej wyjściowej niewie-
dzy, nieumiejętności rozumie-
nia, porządkowania. Stąd bie-
rze się mit książki jako całości, 
która zawiera w sobie wszystkie 
tajemnice. Tym też sposobem 
uwodzą swoich wiernych roz-
maite religie – książką czarną, 
zieloną czy jakąś inną…
M.G.:  Czyli biblioteka / książka 
jako świątynia. 
P.R.: W której znajdziesz 
wszystkie odpowiedzi na pyta-
nia, które cię dręczą. Co pano-
wie na to?
M.G.: Myślałem, że zaczniemy od 
razu od czochrania się grzbie-
tami o półki, ale dobra, fajnie 

– możemy ten wątek pociągnąć. 
Big Fake - biblioteka jako tło, 

„duży prezes na tle”: kapiące 
od złota oprawy, same grzbiety 
ponaklejane na gipsościankę, 
jesteśmy o krok od fototapety – 
taka hollywoodzka historia…
P.D-W.: Dlaczego hollywoodz-
ka? Przyjrzyjmy się np. Ikei w 
Warszawie – w Markach...
P.R.: Pustaki stoją.
Nie, nie pustaki. Szwedzkie 
książki – żeby nikt nie ukradł. 
No bo kto ukradnie książkę po 
szwedzku?
P.R.: Ja bym może i ukradł… 
M.G.: Jak ładnie wydana. Szkoda, 
że nie norweskie - oni literki 
fajne mają. To „o” przekreślone 
szczególnie mi robi. 
P.D-W.:  Idąc krok dalej mamy 
książki przycięte. Chyba w piz-
zerii Marzano na Świętokrzy-
skiej. Od kilkunastu lat istnie-
jącej już. Tam jest regał z książ-
kami. Regał był troszeczkę za 
wąski, więc książki przycięto do 
wymiaru regału. Zauważyliście? 
P.R.: Tak, to jest dość powszech-
nie stosowana technika, biblio-
stolarka.

Maurycy Gomulicki
Paweł Dunin- Wąsowicz
Piotr Rypson
ROZMOWA
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M.G.: Ostro. Pizzeria „Bez Par-
donu”.
P.D-W.:  Trzecie miejsce, gdzie 
są książki wyłącznie w celach 
dekoracyjnych, to jest Fabryka 
Trzciny. Na Szmulkach ta.
P.R.: To niegodne. Pozbawić 
właściciela inicjałów!
P.D-W.:  Tam te książki leżą tak 
wysoko, że nie można po nie 
sięgnąć.
M.G.: Ciekawe, czy by pogonili, 
jakby przyjść z własną skła-
daną drabinką? No jest trochę 
takich sytuacji. Ja ostatnio 
w Łodzi kawiarenkę na Piot-
rkowskiej zaliczyłem. Półeczki 
stoją, można książkę wymie-
nić. Ucieszyłem się – fabryczna 
Łódź, a tu, bracie, piwko plus 
książeczki, z lubością przeciąg-
nąłem okiem, niestety zaraz się 
okazało, że jakieś błoto abso-
lutne tam stoi. Książki znikąd.
P.D-W.: Bardzo dobry antykwa-
riat jest w Łodzi.
M.G.: Naukowy. No, ale to już 
osobna historia. Jest i na pewno 
można tam taniej kupić niż w 
Krakowie. No ale jak wejdziemy 
w temat antykwariatów, to uto-

niemy: Poznań, Kielce, Szcze-
cin – znajomy zapach pleśni, 
butwiejącego papieru, chodź 
mój miły do piwniczki…
P.D-W.:  Lumpeksy z odzieżą z 
Anglii wprowadziły książki na 
wagę. Paperbacki, rozumiesz, 
angielskie są już w Warszawie w 
lumpeksach od jakichś dwóch 
lat.
M.G.: Punkt. Tyle, że to z reguły 
jest jednak głównie sentimental 
trash. Ciężko tam odłowić jakąś 
grubszą literaturę, choć się zda-
rza. Ale książka na wagę – to mi 
się podoba. Agnieszkę Szew-
czyk powinniśmy do tej roz-
mowy zaprosić, ona konkretne 
perły cedzi na makulaturze.
P.R.: Co kupowałeś hurtem 
ostatnio?
M.G.: U Krzysia – księcia nasze-
go z pogranicza Pchlego i Mak-
ty – erotykę wciągałem. Dobre 
czterdzieści książek za stówkę 
od jednego podejścia. Ewiden-
tnie pękła jakaś biblioteka.
P.R.: A może to był akurat spa-
dek libido u lokatora.
M.G.: Te całości to z reguły są 
spady pośmiertne – umiera 

bibliofil, rodzina trochę ma w 
dupie ten cały księgozbiór, ale 
też nie ma nań miejsca, no i 
trochę też liczy na jakąś kasę, 
wiadomo pogrzeb drogi itd, no 
i towar wywozi się taczkami do 
antykwariatu. W efekcie obcu-
jesz z fantomem zbieracza. Ok-
rutne to ale i przyjemne. W tym 
wypadku to był jednak rykoszet 
przeprowadzki do mniejszego 
mieszkania. Ewidentnie te ero-
skarby gromadzone w latach 70. 
i 80. utraciły w międzyczasie 
status. Prawdziwe cymesy tam 
wessałem: powieści z ilustracja-
mi fotograficznymi 100% hard 
core, francuską klasykę: Louÿsa, 
Apollinaire’a, nawet „My 
Secret Life”, czego tam nie było,  
a wszystko w cenie kartofli.
P.R.: A pan, panie Pawle kupo-
wał coś hurtem ostatnio? 
P.D-W.:  Hurtem, no wiesz co? Ja 
mam na to za małe mieszkanie 
w tym momencie. 
M.G.: Wszyscy mamy za małe 
mieszkania, a wiadomo, jak jest.
P.D-W.:  Ja w tym tygodniu wsta-
wiłem półki do kuchni nawet. 
Zagospodarowałem róg kuchni 

po prostu i wstawiłem półki...
M.G.: Uuuu – osady kuchenne na 
książkach to faktycznie nie jest 
wdzięczna historia.
P.D-W.: Ja mało gotuję na szczęś-
cie. Prawie w ogóle nie gotuję. 
Bób czasem gotuję. Ale coś mi 
się przypomniało. Przypomniał 
mi się wiersz Piotra Bratkow-
skiego z jego chyba jedynego 
tomiku – „Nauka strzelania”, 
1991 rok. No i tam jest wiersz 
z roku 87 czy 88 – o tym, że 
ustawiły się rano kolejki do 
rybnego i do księgarni. I jest 
pointa, cytuję z pamięci: „Kie-
dy będziecie śmiać się z naszych 
nieposkładanych myśli, przy-
pomnijcie sobie – te książki 
miały kiedyś wartość mrożo-
nych dorszy”. 
M.G.: No to tutaj od razu możemy 
skoczyć do niszy książki rzad-
kiej. Paradoksalnie to nie są 
wcale książki niskonakładowe, 
takie smakowite bibliofilskie 
wydania typu 300 egzempla-
rzy są pieszczone właściwie od 
momentu narodzin i mają duże 
szanse na przetrwanie, za to 
masówka: elementarze, ksią-
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żeczki do kolorowania, to 
w co zawijało się ryby, co szło 
na rozpałkę do pieca…
P.R.: Zaczytane. Niepotrzebne.
P.D-W.:  Zaczytane do kości. 
Wyrzucone. Niechciane.
M.G.: Bezwartościowe. Bezcenne.
P.R.:  A propos – mi, paradok-
salnie łatwiej było zdobyć roz-
maite awangardowe druczki, 
które wydawano w nakładach 
300 egzemplarzy… One jed-
nak przetrwały i Niemca, 
i Sowietów, i wszelkie inne 
klęski. A próbuję teraz bez 
spektakularnych rezultatów 
zebrać materię do książki 
straganiarskiej, trzeciorzęd-
nych czytadeł dla żaków, ku-
charek i czeladników wszela-
kiego rzemiosła…
P.D-W.:  No to Janusz Dunin już 
napisał przecież.
P.R.: Wiem, że Janusz Dunin na-
pisał świetną książkę, ale pra-
wie nie jest zilustrowana. 
Ja bym chciał to pokazać i nieco 
inaczej opowiedzieć.
P.D-W.:  To znaczy tam są bardzo 
złe reprodukcje...
P.R.: ...i bardzo złe reprodukcje, 

i jest ich bardzo mało. Moim 
zdaniem fajnie jest pokazać ten 
wczesny pop, jednak tych ksią-
żek prawie nie ma, a jeżeli są, to 
osiągają kosmiczne ceny. A to 
były nakłady po 10-20 tysięcy 
egzemplarzy…
P.D-W.: Tak, ale one szły po 
prostu...
P.R.:  ...na przemiał.
M.G.: Wczesny Pop. Fajnie, że 
się tym zajmujesz. To są nisze 
niesamowite. „Żółte Tygrysy”, 
fuck, wojenne harlekiny dla fa-
cetów. Czytane przez robotni-
ków, hołubione na meblościan-
kach, mroczne przedmioty 
pożądania za 5 groszy...
P.R.: I od razu w obiegu kolek-
cjonerskim.
M.G.: I to bardzo specyficznym 

– takim realnym, natychmia-
stowym. Jak już jesteśmy przy 
książce niegodnej, to ja się 
super jaram niszą wydawniczą 
91-94, czasem eksperymentów.
P.D-W.:  Aaaa, to wspaniałe czasy 
były.
M.G.: Pornografia pod płasz-
czykiem erotyki, naturyzmu. 
Rzeczy, które ludzie czytali z 

płonącymi uszami, przecho-
dzące z rąk do rąk, coraz bar-
dziej lepkie i wysmotruchane, z 
reguły brutalnie zaczytane, ale 
też czasami troskliwie okładane 
w gazetę, kartkę z kolorowego 
tygodnika. Taki towar, który 
nie miał nawet do końca szan-
sy, żeby trafić do antykwariatu, 
bo nie ma swojej oczywistej 
niszy jak n.p. harlekiny. Kto 
poza mną dziś czyta pornogra-
fię? Takie „live fast, die young” 
książki – uwielbiam ten chłam.
P.D-W.:  Po złociaku.
M.G.: Phantom Press – pierwsze 
okładki z tłoczonymi złotymi 
literami. Luksus, Man. Made 
in Great Britain. Ale poga-
dajmy może o obrzydliwości 
książkowej. Pamiętacie jakąś 
książkę, której się brzydziliście 
kupić, ale jednak nie mogliście 
się powstrzymać? Mogę podać 
kilka przykładów: ostatnio ja-
kaś samopomoc psychologiczna 
przedwojenna, podrasowana 
metafizyką niezwykle smako-
wita i rozbuchana językowo, ale 
w 95% podkreślona kopiowym 
ołówkiem. Litości. Wiecie, 

chodzi mi o takie zdarzenia 
książkowe, które burzą krew, 
budzą pożądanie i odrazę: pa-
miętam pakiet erotycznych 
broszur komiksowych z lat 80., 
które kupiłem w Meksyku, 
gdzie były po prostu, kurwa, 
zasuszone, zgniecione karalu-
chy w środku! Wysypywały się 
spomiędzy stronic! …totalnie 
fizyczny poziom obrzydzenia, 
a z drugiej strony rzeczy ultra 
kuriozalne za grosze - tak, że 
nie sposób było tego nie wziąć. 
A potem nie wiadomo, czy te 
strony przecierać spirytusem, 
czy jak… Co, kurwa, w ogóle z 
tym zrobić?
P.R.: Z innej beczki odrazy, ja się 
dość długo woziłem z książką 
o Belomorkonale. Wiesz, kla-
syczna pozycja, która wyszła 
chyba w 1934 czy 35 roku, do 
której zdjęcia robił Aleksan-
der Rodczenko. Pisał do niej 
reportaż Bruno Jasieński, inni, 
nawet żona Jasieńskiego, Anna 
Bierezin tam pisała. Wszystko 
wyszło pod redakcją Gorkie-
go w dość opasłym wydaniu. 
Kładłem się do łoża z tą książką 
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Emil M. Schummer-Szermentowski, 
„III-cia Rzesza rośnie w siłę”,

Wł. Michalak i s-ka, Warszawa  
po 1935.

co wieczór, przez dwa tygodnie 
i cały czułem, że obcuję z jakąś 
straszną nekrofilią. 
M.G.: Lubiłeś to, nie gadaj – to 
tak jak ja kiedy kupiłem ogry-
ziony przez myszy i obszczany 
przez koty egzemplarz „III-cia 
Rzesza rośnie” Schumachera-
Szermentowskiego, Paweł?
P.D-W.: Mi się trudno brzydzić 
książką. Znaczy brzydzę się 
inaczej, np. jak zobaczę książ-
kę pod nazwą „Jak osiągnąć 
sukces w życiu”. Mam takie-
go kolegę Andrzeja Rodysa, z 
którym kiedyś performowałem 
początek „Lampy”, no to on 
w pewnym czasie wierzył w 
Amwaya, i jego biblioteczka to 
była osobna półka, gdzie miał 
60 podręczników jak osiągnąć 
sukces, jak motywować. 
P.R.: I chwycił sukces za nogi?
P.D-W.:  No niespecjalnie, za po-
mocą tego Amwaya stracił do 
szczętu mieszkanie po cioci na 
Placu Narutowicza.
P.R.: Ale ty opisałeś odrazę fi-
zyczną, Maurycy. Karaluchy, 
coś pomazane… 
M.G.: Okej, mamy więc już dwa 

poziomy odrazy, jeden zwią-
zany, powiedzmy, z higieną, 
a drugi z zawartością książ-
ki. Porozmawiajmy o odrazie 
estetycznej. Swego czasu z 
przyjemnością czytałem Sap-
kowskiego, tę jego tam tetra-
kwintologię, nie wiem, jak to 
nazwać…
P.R.: No, to wydane jest dość 
nikczemnie.
M.G.: Dokładnie, rysunki Polcha, 
Man. Ja, który pieszczę się z 
książkami, zabieram je na łąkę, 
do lasu, nad wodę, ale jednak 
owijam w folijkę, chucham-
dmucham, naglę w ślepej fu-
rii, zamalowywałem ilustracje 
chińskim tuszem. Po prostu nie 
mogłem, kurwa, tego znieść! 
P.D-W.: Chyba nie czytujesz 
książek Pilipiuka z ilustracja-
mi. Bo Sapkowski to zdaje się 
jeszcze całkiem dobrze pisze, 
natomiast Pilipiuk jest to... to 
jest dopiero król fantastyki! No, 
ale są rzeczywiście książki wy-
dawane przez Fabrykę Słów, nie 
wiem czy w ogóle kojarzycie 
Fabrykę Słów?
P.R.: ???

Guido da Verona, „Ogród udręczeń”, 
Renaissance – Uniwersum, Warszawa 

– Poznań – Kraków – Lwów 193?.
15,5 x 12 cm, 190 [2] str. 

Projekt okładki: Ludwig.
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P.D-W.:  To jest największe wy-
dawnictwo wydające fantastykę 
w Polsce. Oni wydają głównie 
Pilipiuka i oni wydają właściwie 
samych złych autorów tak na-
prawdę. To znaczy ich wszystkie 
książki są zglajszlachtowane sty-
listycznie. Tam redakcja polega 
na tym, żeby język został ogra-
niczony do 1500 wyrazów i do-
minowały zdania pojedyncze w 
czasie teraźniejszym. No... oni 
nadali, jeżeli chodzi o okładki, 
to nadali pewien styl, że już inne 
wydawnictwa naśladują ten styl 
teraz w sprzedawaniu fantastyki. 
A ilustracje w środku, no to są 
straszne. Straszne są.
M.G.: Okrutne to, zważywszy, że 
jeśli chodzi o fantastykę w ogó-
le, to mieliśmy świetną sytuację 

– była grupa fascynatów, która 
tłumaczyła najlepszych auto-
rów: Bradbury, Dick, Stru-
gaccy. Znakomite abstrakcyjne 
i quasi-abstrakcyjne okładki 

– dobre, mocne a nieinwazyjne 
wobec wyobraźni. Lem ilustro-
wany przez Daniela Mroza...
P.D-W.:  „Stało się jutro” to była 
piękna seria.

M.G.: Uwielbiałem. SF wydawane 
jak poezja...
P.D-W.:  Takie podłużne, wąskie 
tomiki.
P.R.: Mówicie o rzeczach dla 
mnie obcych, dlatego, że ja 
za fantastyką szczególnie nie 
przepadam.
M.G.: Stary, polubiłbyś – piono-
wa książeczka czekowa...
P.R.: Format „Jednorogu”?
M.G.: Nie, dłuższa niż „Jedno-
róg”. Prosta, ale gęstsza. Nie 
wiem, kto to robił. Trochę to 
wygląda jak Lenica właśnie na 
poziomie gęstości tego meandra 
abstrakcyjnego. Ładna typo-
grafia, wąziutka, wyciągnięta.
P.R.: Lenica robił takie okładki 
na początku lat 50., później 
chyba okładek nie projekto-
wał...
M.G.: To były bibelociki.
P.D-W.:  Ale to jest jeszcze w 
Magazynie „Alfa”, miejscami 
była ta stylistyka abstrakcyjno-
fantastyczna. 
M.G.: Jeśli chodzi o fantastykę, a 
już szczególnie o kryminał, to 
dużo było naprawdę dobrych 
serii wydawniczych: „Fanta-

Ray Bradbury, „K jak kosmos”,
zbiór opowiadań, różni tłumacze, 

Iskry, Warszawa 1978.
Opracowanie graficzne:

 Kazimierz Hałajkiewicz.

Ray Bradbury, 
„Kroniki marsjańskie”, przełożył 

Adam Kaska, Iskry, Warszawa 1971.
Okłądkę projektował Jerzy Treutler.
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styka Przygoda”. Seria z Klu-
czykiem, z Jamnikiem. „Ewa 
wzywa zero siedem” to jeszcze 
inna bajka…
P.R.: Panowie, dosyć wspo-
mnień.
M.G.: Okej, to może inny wą-
tek jak mówiłeś o Belomor-
kanale, to ja np. mam taką 
niszę: książki, których nie 
mogę czytać w łóżku, które 
muszę czytać ubrany, na sie-
dząco, których nie da się po 
prostu czytać, kurwa, wiesz, 
w jedwabnym szlafroku na 
otomanie – dramat sybaryty. 
Np. Gitta Sereny wywiady z 
Franzem Stanglem komendan-
tem Treblinki. Chodzi mi w 
tej chwili tylko i wyłącznie o 
przyłożenie innej kategorii do 
książki. 
P.R.:  Ja mogę. Przeczytałem 
wczoraj w łóżku wspomnie-
nia z Oświęcimia, Wilhelma 
Brasse, fotografa z Auschwitz. 
Masza Potocka zrobiła z nim 
długi wywiad. Siedział 4 lata i 
fotografował prawie wszystkich, 
którzy byli do sfotografowania.
M.G.: Twardy jesteś.

P.D-W.:  Ja to wszystko czytam w 
pozycji półleżącej.
M.G.: …ale ja próbuję przyłożyć..
P.D-W.: Chyba, że muszę pójść 
do biblioteki.
M.G.: Man, ja próbuję tu przy-
łożyć jakieś takie inne klucze, 
żebyśmy sobie nie wkładali 
filcowego kapelusza, bire-
tu, trzcinowej laseczki w rękę, 
etykietki, kurwa, bibliofila 
pachnącego kulkami na mole. 
Książki są Sexy, książki są Gore 

– ja tylko staram się, żeby to nie 
była próba scalenia, próbuję 
przyłożyć jakieś inne narzę-
dzia do tematu. Jesus, ale z was 
twardziele!
P.D-W.:  Mnie interesuje przy-
goda w antykwariacie. Lubię 
pójść do antykwariatu i zoba-
czyć książki. Nie to, że znaleźć 
książkę, której szukam. Nie. 
Zobaczyć książkę, o której ist-
nieniu nie wiedziałem.
M.G.: Pomacać, obwąchać…
P.R.: No, po to trzeba jechać do 
Krakowa.
P.D-W.: Nie, czasem w Lublinie, 
czasem w Warszawie też się 
zdarza.

Zygmunt Zeydler Zborowski, 
„Czerwona nitka”, 

seria „Z Jamnikiem”, 
Czytelnik,Warszawa 1972.

Okładka: Przemysław Bytoński.

Wojciech Wiktorowski ,
„Akcja mleczna”, 

Seria „Ewa wzywa 07...”, 
Iskry, Warszawa 1986.

Opracowanie graficzne :
Jerzy Rozwadowski.



36 37

P.R.: W Warszawie rzadko 
niestety.
M.G.: Nie dramatyzuj, zdarza się 
czasem.
P.R.: Zdarza się.
P.D-W.:  Zdarza się.
P.R.: Uczona rozmowa z an-
tykwariuszem, owszem, ale… 
ostatnio nie kupuję już książek, 
które nie są estetycznie dobrze 
pociągnięte, ciekawe graficznie, 
edytorsko. Jestem przy wy-
borze całkowicie zdefiniowany 
przez architekturę książki.
P.D-W.: No chyba, że odkupuję 
książki z dzieciństwa, które 
sprzedałem w drugiej klasie 
liceum po to, żeby kupić wino. 
Tutaj gdzie teraz sklep rowero-
wy na Broniewskiego, prawda, 
była księgarnia z działem an-
tykwarycznym. Ojciec bardzo 
mnie zachęcał, żebym wynosił 
swoje książki i sprzedawał na 
wino, gdyż, wiadomo, wszyst-
kich książek było za dużo. Jego 
też było za dużo, więc bardzo 
się cieszył, że wynosiłem książ-
ki. No więc jak sobie odkupuję, 
to oczywiście, nie mogę sobie 
wyobrazić odkupowania w...

P.R.: ...w innym wydaniu.
P.D-W.: W wydaniach z lat 90., 
kiedy to zwłaszcza książka 
dziecięca i młodzieżowa po 
prostu upadała w zatrważają-
cym tempie.
M.G.: To jest zabawne. Tzn. to 
jest zabawna nisza, której nie są 
w stanie opanować handlarze. 
Przyjemnie jest myśleć np. o 
tym, że są takie obsesje nie do 
rozpoznania. Bo antykwariusze 
rozpoznają nasze fascynacje. 
Kaman: jeśli coś co przed chwi-
lą jeszcze było nic nie warte, a 
tu nagle pan doktor Rypson się 
zaczyna tym interesować, to 
w związku z tym ta książka od 
razu, kurczę, ląduje na wyższej 
półce i nabiera wartości. Bo 
jednak mamy już taki moment, 
że możemy upgrade’ować pew-
ne nisze bibliofilskie. Natomiast 
na poziomie bardzo osobistym 
tego rozpoznania nie ma. Ja 
mam tak samo jak Paweł, tzn. 
nie będę kupował pierwszych 
wydań Szklarskiego, tylko 
będę kupować te wydania, w 
których czytałem te powieści 
jako szczaw. Nagle okazuje się, 

Bruno Winawer, „Promienie FF”.

Curzio Malaparte, „Kaputt”,
Editorial Diana, Mexico DF, 1964.
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że mnie podnieca drugie albo 
trzecie wydanie Wydawnictwa 
Śląsk i za to jestem w stanie 
zapłacić, a wobec pięknego eg-
zemplarza pierwszego wydania 
pozostaję zimny jak lodowiec. 
Z drugiej strony są takie tytuły, 
które kupujemy we wszystkich 
wydaniach i wręcz się cieszymy, 
jeśli je dostaniemy w jakimś 
takim wariancie, który jest to-
talnie podły, ale który w ogóle 
się nie mieści w naszym para-
metrze wyobrażenia o danej 
książce.
P.R.: No jasne. Teraz jesteśmy w 
departamencie rzadkości, tak? 
M.G.: Raczej osobliwości, dzi-
waczności, absurdu. Ja np. 
pierwsze zderzenie z Mala-
partem miałem w Przekroju 
z 57 roku. Tam „Kaputt” było 
publikowane we fragmentach. 
Dobre ilustracje, w ogóle szla-
chetnie wydawana gazeta itd. 
Później kupiłem całość w tej 
szmatławej, ale graficznie moc-
nej, minimalistycznej wersji z 
lat 80. Po wyjeździe do Meksy-
ku zacząłem kupować wydania 
hiszpańsko- i anglojęzyczne i 

nagle ze zdumieniem odkryłem, 
że on funkcjonował w tej sferze 
jako literatura pop.  
P.R.: Czyli paperbacki.
M.G.: Dokładnie. Koleś, który 
jest potworem erudycji, li-
teratura absolutnie unikalna, 
wrażliwa, brutalna i kunsztow-
na, klasa sama w sobie, rzecz 
nieoczywista, wielowymiarowa 
i nagle okazuje się, że na okład-
kach masz dziwki i gwałcących 
je żołnierzy-Murzynów, że to 
chodzi jako sexploitation, cheap 
hot stuff.
P.R.: To sukces autora. To są cie-
kawe dosyć rzeczy. W Polsce 
tworzenie książek po wojnie 
odbywało się na totalnych 
zgliszczach, po części z tego 
wynika i nasza dzisiejsza roz-
mowa. Wskutek tego inaczej 
się segmentowała publiczność 
książki i inaczej się też kształto-
wała oferta wydawnicza. 
Książka była czymś cennym, 
rzadkim. Książek nie
było, ponieważ, muszę to po-
wtórzyć, sąsiedzi nam je spalili, 
w związku z czym, jak mi się 
zdaje, pewne rzeczy nie cho-

dziły, nie tylko dlatego, że był 
rygor cenzorski, lecz na pewne 
gatunki nie było po prostu za-
potrzebowania. Ja tego nie war-
tościuję, po prostu tak wypadło.
M.G.: No, ale wiesz, to dosyć 
skomplikowane, bo jakby tu 
jeszcze dochodzi druga strona 
medalu, fakt, że nie było czyn-
nika ekonomicznego. Cały ten 
absurd ekonomii komunistycz-
nej, kiedy, wiesz, książka, czy 
film, który był hitem, nie ciąg-
nie za sobą sequelu etc.
P.R.: To jest moim zdaniem dość 
obiegowa opinia. Mnie się wy-
daje, że było trochę inaczej. 
Jasne, czapa komunistyczna 
istniała. Natomiast w przemy-
śle wydawniczym po wojnie 
gros ludzi, którzy go animowali, 
to byli przedwojenni wydaw-
cy. Ci zawodowcy mieli zmysł 
wydawniczy ukształtowany 
całkowicie w kapitalistycznym 
systemie lat trzydziestych.
M.G.: Przemycali.
P.R.: Może nie tyle przemycali, 
ale działali tak, jak się wówczas 
nauczyli! I np. w wydawni-
ctwie, którego skompletowa-

łem ogromną kolekcję ideolo-
gicznych wytworów, mianowi-
cie w Prasie Wojskowej, jeden 
z moich ulubionych wydawców 
powojennych…
P.D-W.: Adam Bromberg.
P.R.: Adam Bromberg, który 
był księgarzem jeszcze przed 
wojną, a w okupowanym przez 
Sowietów Lwowie był dyrekto-
rem wydawnictw szkolnych... 
On chyba jeszcze w Książnicy 

– Atlas terminował, był wtedy 
młodym człowiekiem. I u niego 
w ten sam sposób jest wydana 
ideologiczna książka Furmano-
wa „Czapajew”, co kryminał 
Chase’a.  Z okładką Bermana, 
w dużym nakładzie, ponieważ 
jemu w bilansie rocznym mu-
siał jednak wypaść pozytywny 
wynik. Dość paradoksalna sy-
tuacja.
M.G.: Ale tej super brutalnej 
dźwigni handlowej jednak nie 
było sensu stricto…
P.R.: Ona się na pewno skończy-
ła w latach 50. Natomiast my-
ślę, że do 1949 roku to zdrowo 
funkcjonowało, bo jednak tacy 
ludzie, jak Borejsza, budowali 
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John B. Priestley,
„Zaciemnienie w Gretley”,

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”,  
Warszawa 1948. 21 x 15 cm, 280 str. 

Projekt okładki: Mieczysław Berman.

Dymitr Furmanow, „Czapajew”, Wyd. 
V, Prasa Wojskowa, Warszawa 1950. 

22 x 15,5 cm, 336  str. 
Projekt okładki: Mieczysław Berman.

wydawnicze  imperium.
P.D-W.: A jednocześnie były też 
prywatne wydawnictwa.
P.R.: Tak, były, niektóre świet-
ne... Był mój ulubiony katowi-
cki AWiR.
M.G.: Okej, była tradycja, dzie-
dzictwo, kultura książkowa 
kwitła, ale to się nie przekładało 
jednak na sukces ekonomiczny.
P.R.: Przekładało się, Maury-
cy… Właściciele AWiRu, którzy 
nawiali w 49 roku, ponieważ 
dostali zapewne cynk, że bę-
dzie zmiana gry, docisną śrubę. 
A przy tym wydawali takich 
autorów jak Alfred Bronowski, 
znany powszechnie jako wspo-
mniany przed chwilą kolega 
Szklarski. Mam nadzieję, że 
zamienili wszystkie złotówki na 
złoto i uciekli do Szwecji jako 
ludzie względnie zamożni.
M.G.: No dobra, Rypsie, pasuję, 
wiesz lepiej – masz super prze-
oraną historię właśnie w latach 
40., 50. Ja jestem wychowany 
raczej na książkach z lat 60. i 70., 
na fantastyce, na tych wszyst-
kich niewiarygodnych powieś-
ciach młodzieżowych wydawa-

nych przez Naszą Księgarnię.
P.R.: Później to była w pewnym 
sensie sztuka dla sztuki, jasne…
P.D-W.:  Ale to się bardzo teraz 
zmienia. I teraz myślę, te prze-
miany wiesz, estetyczne, po-
wodują, że książka jako przed-
miot zaczyna mieć z powrotem 
znaczenie. Jako wydawca Ma-
słowskiej powiem, że jak wy-
dawałem jej dwie kolejne sztuki 
pojedynczo w twardych opra-
wach, ilustrowane w specjalny 
sposób to, to bardzo dobrze szło. 
A jak wydałem w cenie jednej 
takiej książki obie zebrane, ale 
w miękkiej oprawie tylko z 
wkładką kolorową, ze zdjęcia-
mi z inscenizacji, to się bardzo 
słabo sprzedaje w porównaniu 
z pojedynczymi gadżetowymi 
wydaniami.
P.R.: To jest w ogóle ciekawy 
wątek… mówi się o zaniku ryn-
ku, ale mi się zdaje, że rynek 
się po prostu zmienia. Mutuje 
w dość interesujący sposób, co 
jest chyba dobrą  wiadomością 
dla ambitnych wydawców. Że 
się wyrobią, jeśli mają dobry 
program i będą się umiejętnie 
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Artibo (pseudonim, autor nieznany), 
„Wielka obietnica” ,

skład główny Nasza Księgarnia, 
wydawca nieznany, 

druk B-cii Drapczyńskich, 
Warszawa, odręcznie wpisana data 1937. 

Autor projektu okładki nieznany.

Stanisław Wasylewski, 
„Sprawy Ponure”, 

Wydawnictwo Polskie,
 Lwów – Poznań 1922.

poruszać w dystrybucji inter-
netowej, wchodzić w rozmaite 
nisze... Coś posmutniałeś, Du-
niu?
P.D-W.:  No tak, bo ja po pro-
stu myślę o tym, że normalną 
książkę w miękkiej oprawie 
dwustustronicową wydrukuję 
za jakieś trzy pięćdziesiąt za eg-
zemplarz przy dwutysięcznym 
nakładzie, a jak już chcę to ro-
bić, to wiesz...
P.R.: Niestety, musisz to wi-
docznie adresować do innej 
publiczności, która ma inną 
kieszeń, ale nie jest gorsza.
P.D-W.:  No to Raster tak chce 
robić. Jak moją „Warszawę fan-
tastyczną” wydał...
M.G.: Wszystko fajnie, Duniu, 
ale jednak to, co się w pewnym 
momencie porobiło, to jest 
totalne, kurwa, upokorzenie. 
Tzn. wiesz, z jednej strony naj-
pierw ten fascynujący wytrysk 
nieokiełznania wydawniczego 
na początku lat 90., ale z dru-
giej strony zaraz potem mega 
sformatowanie jakimś tam, 
wiesz, z dupy, nie wiem, czy to 
w ogóle tak można nazwać eu-

rostandardem książki. Okej, ja 
rozumiem nienawiść do tej me-
chacącej się cegły z lat 80. ...
P.D-W.:  Książki, która się roz-
klejała przy pierwszej lekturze.
M.G.: Rozklejała, rozpadała, 
mechaciła. Ilustracje szaro-
szare – nędza pełna. Ale ten 
przerażający kult lakieru, wer-
niksu będący odpowiedzią na 
ten upadek. Fuck! Jak wiesz, 
uwielbiam lakierowane pazno-
kietki, usteczka, buciki. Jestem 
skłonny nawet wejść w lakiero-
wane majteczki, ale naprawdę 
nie wszystkie książki muszą się 
świecić jak psu jaja. Popatrz na 
nową Nike – awaria…
P.D-W.: Laminat matowy pojawił 
się w Polsce w 96 roku. Pierw-
sza książka z laminatem ma-
towym, zamiast błysku,  którą 
zapamiętałem, to był „Prawiek i 
inne czasy” Tokarczuk wydany 
przez W.A.B. Dla mnie to jest 
kamień milowy, że pojawia się 
książka nie z błyszczącą okład-
ką, co wcześniej było, prawda, 

„A, wreszcie mamy błyszczące 
okładki”, tylko pojawiła się 
książka w miękkiej okładce z 
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laminatem matowym – 96 rok. 
P.R.: To interesujące i zabawne, 
że historia ostatniego dwu-
dziestolecia, może nie toczka 
w toczkę, bardzo przypomina 
pierwsze dwudziestolecie, to 
międzywojenne. Pierwsze 
książki w 1921 i 22 roku... po 
prostu szmelc, tandeta, tani 
papier. Bardzo niewielu wy-
dawców w ogóle cokolwiek 
wartościowego próbuje wtedy 
robić. Z jednego powodu…
P.D-W.:  Zjechana czcionka... po 
prostu.
P.R.: …wszyscy gonią za kasą, 
jest inflacja, w związku z tym 
musisz szybko sprzedać, wydać, 
i tak w kółko.
P.D-W.:  No dobra, ale mamy po-
wiedzmy 28, 29, Mortkowicz 
wariuje, wydaje najdroższe rze-
czy i potem strzela sobie w łeb.
P.R.: Albo kryzys go zniszczył. 
Ale rzeczywiście 1927-28 rok, 
ekonomia rusza. Ludzie za-
czynają kupować, wydawcy 
zaczynają przyzwoicie wydawać 
książki. Później, niestety pier-
dut! Kryzys! Zalega to wszystko 
w piwnicy. Można sobie strzelić 

w głowę. Na szczęście dzisiej-
szy kryzys jest może bardziej 
miękki. 
P.D-W.:  No i przed samą drugą 
wojną, prawda, znowu wcho-
dzą książki.
P.R.: Bardzo dobrze robione.
P.D-W.: Wańkowicza reportażo-
we – „Na tropach Smętka” czy 

„Sztafeta”. Tam już są kolorowe 
fotografie.
M.G.: Tutaj możesz więcej jesz-
cze analogii pociągnąć, bo i 
w jednym i w drugim przy-
padku pęka cenzura. Na wielu 
poziomach rozumiana, po 90 
roku nagle można wydawać 
wszystko. To stan efemeryczny, 
dlatego tak się jaram tym po-
czątkiem lat 90. – zaraz potem 
pojawia się nowa, inna cenzura 

– cenzura kapitalistyczna, cen-
zura  ekonomicznego sukcesu, 
wszystko jest porównywane do 
Europy, Ameryki –  „zagrani-
cy”– ustalają się standardy…
P.R.: Stabilizuje się też rynek…
M.G.: No tak, ale ta wolna ame-
rykanka jest dla mnie fascynu-
jąca absolutnie.
P.R.: Kiedy wyszła „Anastazja P.”?

Ignacy Nikorowicz ,
„W tęczowej masce”, 

księgarnia  Stefana Kamińskiego, 
Kraków, brak daty wydania.

„Krwawe dzieje Bandytów i Zbójców  
i Kara Boża”, Nr. 50.

Nakład i własność „Księgarni 
Popularnej w Warszawie, 

Ś-to Krzyska 42.
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A.P. (Agnieszka Pilchowa), „Zmora”, 
wyd. Hejnał, Wisła 1932.

Autor projektu okładki nieznany.

P.D-W.:  Nie wiem.
P.R.:  M.G.: 92...
M.G.: Mnie ta wolna amerykan-
ka absolutnie fascynuje. Mam 
ogromną kolekcję erotycznych 
publikacji z lat 90. To są takie 
mutacje, rzeczy dziś abso-
lutnie niemożliwe… Weź np. 

„Piesicę” Zaniewskiego – hi-
storia zoofilska, sentymental-
na – wariactwo totalne. Astor 
bracie, palma Astora, statua 
wolności . Tekst, który jest z 
tyłu tej broszurki wydruko-
wany może ściąć krew w ży-
łach dowolnej osoby, której 
go przeczytasz. Miłość psa i 
dojrzałej kobiety, spracowa-
na pochwa, nabrzmiały srom, 
szczyny, sperma, rany Julek! 
A wszystko wydane pod pseu-
donimem Marcus Zaand. No a 
w tej chwili księgarnia Gandalf, 
promuje go jako nadwrażliwca, 
bez którego wierszy w zasa-
dzie żadna kobieta obejść się 
nie może. Mam też takie jakieś 
kompletnie nierozwikłane za-
gadki. Chciałbym, żebyście mi 
kiedyś, chłopcy, pomogli od-
kryć, kto to właściwie jest Dur-

vill de Cardè? „Pamięć oczu”, 
kojarzycie?
P.D-W.: Nie, nie..
M.G.: Fascynująca rzecz. Powieść 
pornograficzno-mistyczna – 
wszystko tam jest: i Księżniczka 
Marijuana i romans nastolatka 
z rosyjską nauczycielką na Sy-
berii, kokainowy kacyk-gwał-
ciciel, rozkoszna pedofilia w 
Wenecji, zmysłowość maszyn i 
czarna msza. Czego tam, kurwa, 
nie ma. Ohydnie to jest wyda-
ne, ale to prawdziwy rarytas. I 
to jest kolejna książka nie do 
dostania w antykwariacie. Dwa 
razy mi się udało ją dorwać w 
ciągu ostatnich 15 lat. A chciał-
bym ją ofiarować wam obu, bo 
jest to naprawdę smakowity ką-
sek. No powiedzmy, że Allegro 
leczy w takich wypadkach.
P.D-W.:  No, ale to są książki, 
które jak się po prostu znajdu-
je, to się kupuje dublety. Ja np. 
tak miałem ze „Zmorą” Agni P. 
czyli Agnieszki Pilchowej. Nie 
wiem, czy kojarzycie Agnieszkę 
Pilchową – jasnowidzącą... Ona 
jest najsłynniejszą jasnowidzącą 
ze Śląska Cieszyńskiego.

Stanisław Wasylewski, 
„Pod urokiem zaświatów”, 

Wydawnictwo Polskie, 
Lwów – Poznań 1923.
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P.R.: Nie, a kiedy się to działo?
P.D-W.:  No lata 20., 30., i są to 
po prostu bzdury, których nie 
jestem w stanie czytać, ale po 
prostu już trzy razy kupowałem 

„Zmorę”.
M.G.: Bzdury to jest kolejna cie-
kawa nisza. Bzdury, których nie 
jesteś w stanie czytać i bzdury, 
które wciągasz hektolitrami. Ja 
czuję jednak konkretną miętę 
do trashu. Myślę, że mógłbym 
Barańczakowi postawić oczy 
w słup. „Książki najgorsze”… 
Man, tarzałem się w takim bło-
cie literackim, jakiego istnienia 
mistrz, myślę, nawet nie po-
dejrzewa. Literatura niegodna 

– lekko powiedziane – łuski się, 
kurwa, na grzbiecie jeżą. Jako 
łowca słów zapuszczam się do 
naprawdę mrocznych borów… 
A swoją drogą niektóre z tych 
pozycji nie tylko są nieporad-
ne same w sobie, ale często też 
jeszcze są nieporadnie tłuma-
czone, co jest takim jakby bo-
nusem, dodatkową wartością 
ujemną. Tzn. niegodne tłuma-
czenie złego tekstu, które two-
rzy nową jakość języka.

P.D-W.:  No to jest w „Pegazie 
Dęba” u Tuwima w rozdziale... 
P.R.:   Traduttore- traditore 
przecież.
M.G.: Dokładnie. Jestem w stanie 
wiele destylować: passusy całe 
odławiać, sposób żonglowania 
przymiotnikami. Czasem mnie 
to porywa, czasem tylko śmie-
szy ale są książki, szczególnie 
erotyczne, które są, kurwa, 
absolutnie nie do czytania, ale 
które jednak chcesz mieć .To 
nie jest nawet nudne, to jest 
błoto najczystszej próby. 
P.R.: To rzeczywiście był domo-
rosły handel mięsem. Wydawali 
te filmy… „Śląska kiełbasa”…
M.G.: Pink Press – opowiada-
nia: „miała mokre dziursko, 
wypiłem trzy browce, jebałem 
ją, nosiła kalosze” – give me a 
fuckin’ break!
P.D-W.:  Niestety, niestety... 
Dowcip polega na tym, że dużo 
radości mogą przynieść także 
dzieła prozatorskie Andrzeja 
Żuławskiego oraz Tomasza Ja-
struna.
M.G.: O Żuławskim to ja już coś 
wiem..

P.R.: Tak.... o Żuławskim wszy-
scy coś wiemy (śmiech)
P.D-W.:  Ale tam się pojawiają ja-
kieś torpedy kału...
P.R.: Torpedy kału? (śmiech) 
wystrzałowe!
P.D-W.:  Jest jakaś powieść To-
masza Jastruna, bodaj „Gorący 
lód”? Okazuje się, że intelek-
tualista może w sobie wzbudzić 
naprawdę... torpedę kału.
P.R.: Pozwólcie, zmieńmy na 
chwilę temat. Ciekawi mnie, 
co myślicie o takim fenomenie, 
którym się zajmowałem przez 
szereg lat – o książce, która gra 
wyłącznie pomysłem i formą. 
Od tego zaczęliśmy poniekąd 
rozmowę, od książki jako feno-
menu, jej formy. Myślę o książ-
kach konceptualnych, książ-
kach, których autorzy bawią się 
strukturą i narracją wizualną, 
grają na samej architekturze 
książki.
M.G.: Czyli co Dong, „który ma 
świecący nos”? Bo „Czary i 
czarty polskie” mogłyby istnieć 
jako tekst niezależnie tego cu-
downego polskiego wydania z 
lat 60., choć niewątpliwie były-

by uboższe. Ale Dong faktycz-
nie nie istnieje jako książka bez 
tej formalnej strony.
P.R.: No, tak... To jest ta forma 
literacka, która jakby przyszła 
od Laurence’a Sterna.
P.D-W.:  Ta fioletowa?
M.G.: Czarna. Czarna z białym 
tekstem, z białymi rysunkami.
P.R.: Butenko to robił.
P.D-W.:  A nie, no to ja nie wiem.
P.R.: Czy wy macie kontakt z 
tym mikroświatem?
M.G.: Wraca mi tu taki 
wątek, który żeśmy kilkakrot-
nie przerabiali: eksperyment 
formalny z książką jest bardzo 
ryzykowny. Tzn. i mnie, i cie-
bie jednak interesuje głównie 
książka, która jest szalenie 
rozbuchana wizualnie, ale któ-
ra cały czas książką pozostaje. 
Bardzo łatwo w przypadku 
takich „artystycznych” działań 
jest przejść w taką sferę, kiedy 
książka przestaje być książką, a 
jest jedynie niefunkcjonalnym 
wybrykiem. Jakieś pudełeczko, 
pełne kartoniczków – nie lubię, 
kurwa, takiego artystycznego 
badziewia.
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P.D-W.:  Tak zwana Liberatura.
P.R.: Liberatura. No właśnie, to 
jest wykwit, który mnie też 
się wydaje ryzykowny i mocno 
naciągnięty. Sam termin jest, 
mam wrażenie, pojęciem z 
jakiegoś marketingu humani-
stycznego. A sam produkt osta-
tecznie mało udany, który wy-
chodzi z formalnych ekspery-
mentów awangardowych, poe-
zji konkretnej i tych wszystkich 
rzeczy, które dobrze znamy, 
prozy postmodernistycznej lat 
80.
M.G.: Dobra, zostawmy to, ale 
jak już jesteśmy przy twojej 
ukochanej awangardzie, to dla 
mnie jest interesujące np. to, 
jak ograniczenia technolo-
giczne determinują estetykę i 
jak ta estetyka kwitnie wobec 
ograniczeń technologicznych. 
I to szczególnie w kontekście 
aktualnej sytuacji tzn. rozkwitu 
i dostępności technologii przy 
jednoczesnej mnogości słabych 
projektów. Frapujące jest to, 
że takie ograniczenia, fakt iż 
coś miało być tanio drukowa-
ne np. tylko dwoma kolorami, 

czarnym i czerwonym na bieli, 
często sprzyjają mocnym, efek-
townym decyzjom formalnym.
P.D-W.:  Sam jako wydawca mogę 
to potwierdzić. Wiele razy 
podejmuję tego typu ekono-
miczne bardzo decyzje. Że jak 
drukuję książkę, która ma mieć 
kolorowe ilustracje, to muszę 
wybrać, czy daję te ilustracje na 
wklejki między arkuszami czy 
w tekście. Bo wtedy drukuję 
tylko jeden arkusz, powiedzmy, 
ilustracji full color, na kredzie, 
tnę i wklejam. I tutaj wtedy 
płacimy introligatorni więcej. 
Czy drukuję całą książkę, po-
wiedzmy, na lepszym papie-
rze jak Munken i rozstawiam 
ilustracje tak po książce, żeby 
nie drukować całej książki 4+4, 
tylko żeby na 10 arkuszy tylko 
3 arkusze miały z jednej strony 
druk kolorowy.
M.G.: Mnie to interesuje, bo to 
jest coś takiego jak szlachet-
ność wymuszona. Minimalizm 
wymuszony. Czasem był to 
wdzięczniejszy typograf czy 
ilustrator, czasem słabszy, ale 
książki wydawane w latach 60., 

które były np. tylko drukowane 
bikolorami, gdzieś tam się bro-
nią ostateczną estetyczną jakoś-
cią. Nie chciałbym tu serwować 
teorii perły i gloryfikować 
kagańca jako stymulatora, ale 
nie sposób tego nie zauważyć 
w kontekście chłamu, jaki w 
dobie projektowania kompu-
terowego często gęsto schodzi 
z najdroższych japońskich ma-
szyn.
P.R.: No bo to jest wątek od-
wieczny od czasów Tadeusza 
Peipera. Człowiek, masa, ma-
szyna… Parafrazując Peipera: 

„Halo! Uwaga! Albo opanujemy 
świat maszyn, albo świat ma-
szyn opanuje nas”. To jest ten 
sam moment przełomu tech-
nologicznego lat 90., w którym 
możliwości technologii domi-
nowały nad słabym umysłem 
projektanta myślącego, że coś 
projektuje, a tak naprawdę wy-
borów już dawno dokonał pro-
gramista, który ten program 
graficzny opracował. I dał ileś 
możliwości wyboru.
P.D-W.:  No, ale ograniczenia są 
wspaniałą rzeczą. Piętnaście 

lat temu zrobiłem książeczkę 
pod nazwą „Lubelscy senty-
mentaliści,” (Tomek Kozak 
zrobił okładkę do całej książ-
ki) - zbiór wierszy z rymami 
trzech poetów z Lublina. Na 
górze kolumny była paginacja 
dla całej książki, na dole była 
paginacja...
P.R.: Do części.
P.D-W.:  Do trzech pojedynczych 
książek. Zresztą dwie two-
je grafiki, Maurycy, były na 
okładkach tych pojedynczych 
tomików.
M.G.: Pamiętam coś jak przez 
mgłę…
P.D-W.: I zrobiłem w ten sposób, 
że część nakładu oprawiłem 
jako jedną książkę. Ona była 
cięta od dołu, była obcinana 
paginacja dolna. A część na-
kładu była jako trzy pojedyncze 
tomiki z osobnymi okładkami. 
Ekonomia po prostu i dzięki 
temu są cztery książki a nie 
jedna. Bo się wydrukował tylko 
jeden arkusz okładek w dwóch 
kolorach, zresztą z pantona 
drukowanych.
M.G.: Wrzućmy sobie jeszcze 
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trochę pikanterii do tej całej 
rozmowy o absurdach, chłopaki. 
Opowiedzcie o jakichś takich 
książeczkach totalnie partyku-
larnych, o smakowitościach, de-
licjach książkowych. O książce-
bibelocie w safianowym etui, o 
miniaturyzacji, ja wiem…
P.D-W.:  No była taka seria.
M.G.: Masz na myśli serię minia-
tur WAiF, która jest raz lepsza 
raz gorsza. Janusz Stanny się 
super świetnie wyrabiał z tymi 
książeczkami Aretino itd. Ale 
sama redukcja formatu nie jest 
jeszcze żadnym gwarantem 
jakości. Mnie się swego czasu 
udało trafić (i tu znowu może-
my zawadzić o pozyskiwanie 
książek ze źródeł nieksiąż-
kowych) na Kółku, chyba czy 
na jakimś bazarze staroci, na 
stoisku z biżuterią trafiłem na 

„Fausta”, który ma 2 cm wiel-
kości – pełny tekst, gotykiem 
wydrukowany. Dałem Dziad-
kowi na Gwiazdkę, to był mój 
złoty strzał w dziedzinie minia-
tur. Wrzućmy sobie może teraz 
troszkę takich mega, mega ro-
dzynków, nie? 

P.D-W.:  Ja mogę powtórzyć 
anegdotę, jak to kupiłem „Nie-
totę” Micińskiego u Pana Mar-
ka na bazarku, przy placu.
M.G.: Pierwsze wydanie?
P.D-W.:  No wtedy było jedy-
ne. Przecież „Nietota” została 
wznowiona dopiero 5 lat temu… 
Otóż, w tej chwili jeśli szukacie 
książek, np. polskich autorów 
z lat 60., 50., 70. beletrystycz-
nych, to trzeba tam pojechać, 
bo w tej chwili największy ka-
talog ma pan Marek na bazarku 
przy Zamienieckiej koło Placu 
Szembeka, na Grochowie.
M.G.: Postawmy kilka pomników 
antykwariuszom jeszcze przy 
tej okazji.
P.R.:Tak jest.
P.D-W.:  Nie no, pan Juzwa to jest 
następny, pan Marszewski.
P.R.: No już, dawaj o panu Mar-
ku.
P.D-W.: No pan Marek, pan 
Marek się nie zna za dobrze na 
książkach na szczęście. Kolega 
Sieńczyk odkrył dla mnie ten 
antykwariat
P.R.: I tam znalazłeś „Nietotę”?
P.D-W.:  (śmiech) Nie. Ja nie zna-

Płótno w kwiatki z oprawy 
zdekompletowanego egzemplarza 

„Nietoty” z 1910 r.

Fiodor Dostojewski, „Biesy”, 
Towarzystwo Wydawnicze Rój, 2 

tomy, Warszawa 1928.
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lazłem „Nietoty”. Ja znalazłem 
książkę, która została oprawio-
na w płótno. Czarne płótno w 
kwiatuszki biało- czerwone. I 
wydrukowana ładną czcionką.
M.G.: W sam raz dla damy.
P.D-W.:  Kosztowała 15 złotych. 
Książka, niestety, nie posiadała 
strony tytułowej oraz litografii, 
które były w oryginalnym wy-
daniu. I musiałem się domyślać, 
co to za książka. I okazało się 
właśnie, że to jest „Nietota”. 
Jedyne wydanie. 
P.R.: Czyli nie miała swastyki na 
karcie tytułowej?
P.D-W.:  Nic nie miała. Nie mia-
ła karty tytułowej, bo ktoś 
wyrwał sobie kartę tytułową, 
oprawił w ramki, ktoś wyrwał 
litografie prawdopodobnie, 
które tam były i sobie oprawił.
M.G.: Na kastracje tę osobę..
P.D-W.: Ja mam wyłącznie tekst 
typograficzny ze stopką typo-
graficzną. Jest napisane „Tajem-
na księga Tatr”. Nie było napisa-
ne „Nietota”. To ja wpisałem w 
google’a i się właśnie dowiedzia-
łem, że to jest „Nietota” Miciń-
skiego 15 złotych, bardzo ładna 

oprawa introligatorska, płótno 
czarne w kwiatuszki.
P.R.: Maurycy, teraz ty dawaj ja-
kieś tomiszcze…
M.G.: Pod Merkurasem u Kazi-
mierza, czyli u konesera, nie u 
poety Mocarskiego, który do 
biznesu ma stosunek liryczny, 
nie u Króla Śmieci Pana Krzy-
sia, tylko właśnie u Kazimierza 
Hardego, który się zna, kupi-
łem za 12 zł przedwojenne wy-
danie Ossendowskiego „Przez 
kraj ludzi, zwierząt i bogów”. 
Ale to nie wytrzymuje porów-
nania z „Nietotą”. No i ten 
Dostojewski z runiczną okład-
ką, którego znalazłem mega 
zakurzonego, gdzieś w drugim 
rzędzie pod sufitem u dziadka. 
Myślę, że Ryszard Cichy miałby 
się czym pochwalić.
P.R.: Bardzo szanuję pana Kazi-
mierza, ale pan Kazimierz ge-
neralnie z cen nie spuszcza.
P.D-W.:  No nie popuszcza, kur-
czę. Dawaj, Rypsie.
P.R.: Leon Cheifec.
M.G.: No proszę, dziękujemy 
panu, kurwa, koledze, znawcy, 
wiesz. A sama książka jest?

F.A. Ossendowski ,
„Zbuntowane i zwyciężone”,

wyd. Instytut Wydawniczy 
Inwalidów Wojennych, brak daty wydania.

Projekt okładki: W. Mazurowski.

Michał Siedlecki, „Głębiny”, 
Wydawnictwo J. Mortkowicza, 

Towarzystwo Wydawnicze 
w Warszawie, Warszawa – Kraków 1930.

Okładka wg rysunku autora 5 x 18 cm, 
206 str. Projekt okładki i fotomontaże: 

Leon Chejfec.



56 57

P.R.: Fotomontaże są tam w 
środku, dość proste, ale fajne.
P.D-W.:  A „Hanię mulatkę” czy-
taliście?
M.G.: Nie no, „Hani mulatki”, 
ale byśmy chcieli przeczytać. 
To mi z kolei przypomina, że ja 
ci mogę od razu powiedzieć o 
smakołykach, które ty masz w 
swojej bibliotece: Promienie X. 
No, biblioteczka 95-groszowa, 
Warszawa napromieniowana…
P.D-W.:  „Promienie ff”. Bruno 
Winawer. Mam dublet. 
M.G.: Oooo, marzę o tym! Żydzi 
zamieniają się w Murzynów, a 
Polacy w Latynosów. Wchodzę 
w to.
P.D-W.:  Okładka Zaruby.
P.R.: Zaruba robił świetne 
okładki w latach 20. Później, 
niestety, zaczął robić głównie 
rysunki satyryczne.
P.D-W.: No to są właśnie lata 20., 
i to jest dwutonowa, czerwony 
druk z..
P.R.:  Dwutonowa (śmiech)…. 
Biblioteka 95 groszy. Ja zna-
lazłem sporo książek, które są 
rarytasami, ale dwóch niestety 
nie mam. Jedną, którą bardzo 

bym chciał mieć, znajduje się 
w zbiorach Biblioteki Jagiel-
lońskiej, i jedynie miałem ją w 
rękach. To książka, którą
podarował tejże bibliotece John 
Dee. Jego autorstwa.
P.D-W.:  Ten alchemik?
P.R.:  Ten alchemik, który przy-
jechał do Polski, ponieważ miał 
widoki, by grać o królestwo 
Polski dla pewnego poety an-
gielskiego. Był taki epizod, po 
śmierci Stefana Batorego, Dee 
przyjechał do Polski. Plan nie 
wypalił, ale zostawił książkę, a 
na niej jest odciśnięta... ręka 
diabła. Tę rzecz bardzo bym 
chciał mieć. 
P.D-W.:  To prawie jak wątek mu-
zeum dusz czyśćcowych u Gra-
bińskiego.
M.G.: Ręka diabła! Wow! Ale 
wiesz, co jeśli o książki rzadkie, 
to może jeszcze dwa słowa o 
tych książkach rzadkich nie w 
sposób oczywisty, czyli o tym 
wielkim przemiale popkultury, 
o którym żeśmy już rozma-
wiali. Ja ostatnio w kontekście 
całej mojej fascynacji dziarami, 
za którą Ryps pośrednio też 

Karol May, „Czarny Gerard”, 
Sp. wyd. „Orient”, Warszawa 1926. 

16,5 x 12 cm, 136 [4] str.

Leopold Stern, „Miłość współczesna”, 
Udziałowa Spółka Wydawnicza, 

Kraków 1932. 16,5 x 12,5 cm; 
244 [4] str. 

Projekt okładki: Otto Schlesinger.
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jest odpowiedzialny, trafiłem 
na taką dziewczynę, Kasię 
Mirczak, która fotografowa-
ła kolekcję tatuowanych skór 
ludzkich zdjętych ze zmarłych 
więźniów, którą mają w archi-
wum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Katedrze Medycyny 
Sądowej. I ona mi udostępniła 
książeczkę, która była wy-
dawnictwem wewnętrznym 
KG MO w Warszawie. Rodzaj 
przewodnika-poradnika dla 
oficerów śledczych dotyczącym 
dekodyfikacji tatuaży. Praw-
dziwa publikacja pseudonauko-
wa. Wczesne lata 70., cudo po 
prostu.
P.R.:  Jest szczęśliwą posiadacz-
ką..?
M.G.: Nie. Posiadaczem tego jest 
albo sam Uniwersytet, albo 
pewien bardzo sypatyczny pa-
sjonat od truposzy, nie jestem 
pewien. Totalna ciekawostka, 
egzemplarze numerowane, na-
kład mały. I znowu rzecz ani 
jednoznacznie bibliofilska, ani 
popularna. Wiesz, takie wy-
dawnictwo znikąd. 
P.R.:  „Materiały wewnętrzne” to 

w ogóle jest departament wspa-
niały….
P.D-W.: Ja mam, wiecie co mam? 
Mam podręcznik protokołu dy-
plomatycznego dla dyplomatów 
peerelowskich, powielany. A 
może już nie mam? Ale miałem. 
M.G.: Ja mam podręcznik dla 
pielęgniarek wojskowych z lat 
50., w różowej okładce, ale to 
już chyba tylko mnie podnieca.
P.D-W.: Ale, jak jeszcze tak roz-
mawiamy. Kojarzycie takiego 
typografa, który się nazywa 
Robert Chwałowski – Ogme.
pl, wykłada liternictwo na 
Uniwersytecie Kardynała Wy-
szyńskiego? Więc jest też taki 
typograf, Tomaszewski.
P.R.:  Pan Roman, nieżyjący już, 
był znawcą typografii. 
P.D-W.:  Nie. Jego syn.
P.R.:  Andrzej.
P.D-W.: I ten Andrzej Tomaszew-
ski w tym wydawnictwie Ogme 
Chwałowskiego wydał piękną 
książeczkę, która się nazywa 

„Bibliografia sentymentalna”.
P.R.:  Znam ten tytuł.
P.D-W.: Czytałeś?
P.R.: Nie czytałem, ale przesłał 

mi fragment, gdzie pisze o mo-
jej książce.
P.D-W.:  No więc to wyszło w 
tym roku. I to jest bardzo cie-
kawe, bo on po prostu pisze o 
tych książkach, o typografii, co 
są bardzo dobrze wydane i po-
trafi też napisać o książce, która 
jest podle wydana. Na przykład, 
którą napisał jego wykładowca 
w technikum poligraficznym, 
a Tomaszewski ma sentyment 
osobisty do tego. 
M.G.: Dobra, ale wiesz co, roz-
mawiamy tak i rozmawiamy o 
książce jako zjawisku, formie 
fetyszu, źródle przyjemności, 
obiekcie, bibelocie, o nie-
spodziankach książkowych 

- wróćmy do tego, pamiętacie, 
jednocześnie jako niespodzian-
kę formalną i niespodziankę 
na poziomie jakości tekstu? 
Dobrych 20 lat temu pod fila-
rami koło Hali Mirowskiej, tam 
gdzie żule towar wystawiają, 
kupiłem książeczkę, która się 
nazywała „Paradoksy natu-
ry”. Przetłumaczona w latach 
60. Jakiś biolog wzięty swego 
czasu, gdzieś tam w Ameryce, 

jakimiś kanałami to trafiło do 
Polski. Rasowa, okładka z lat 
60., wiesz. Nie za późny, max 
efektywny „pikasso”. Honza 
Zamojski ostatnio pokazywał 
na swojej wystawie w Leto. 
Miał trzy egzemplarze, ale in-
teresowały go one ewidentnie 
ze względów formalnych. Ja w 
mojej, nieznośnej namiętności 
do czytania, miałem okazję to 
wessać i muszę wam powie-
dzieć, że jest tam jeden szkic o 
drapieżnych larwach, nazywa 
się „Żywe gwiazdy w grotach” 
napisany z niewiarygodną klasą 

– po prostu, kurwa, poemat. 
P.R.: Autora pamiętasz?
M.G.: Tomas R. Henry. Big fu-
cking Wow Sir! 
P.R.:  To ja dodam do tego rzecz 
jedną. Mianowicie, czytałem 
taką książkę, nie wiem, czy 
mieliście w rękach. Artiom 
Wiesiołyj, a tytuł zupełnie nie 
wiesioły bo „Rosja krwią zmy-
ta”. Znalazłem wydanie z lat 
30., wydało ją Wydawnictwo 
Rój, gdy Rosja była modna 
i Polacy zaczęli z Rosjanami 
flirtować. Wtedy była otwarta 
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ścieżka, żeby Rosjan czerwo-
nych wydawać. Wstrząsająca, 
straszna książka, wszystkie po-
tworności rewolucji. Wiesiołyj 
był zresztą komunistą, samo-
ukiem spod skrzydeł Gorkiego. 
Znakomita rzecz, polecam. Po 
latach kupiłem wydanie MON-
owskie, nieźle nawet wydane. 
Nie byłem w stanie czytać. Jakaś 
tajemnica się odsłoniła prze-
dziwna. Mianowicie, sposób 
sekwencjonowania właściwy 
typografii tego czasu. Jako ar-
tefaktem bliskim tym wydarze-
niom zachwyciłem się, komu-
nistyczną książką z lat 70. już 
nie. Ta druga w ogóle nie pach-
niała ani żadną Rosją, ani żadną 
Rosją skąpaną we krwi. Albo 

„Proces Amona Gotha” wydany 
w 1946 roku w Krakowie. Ten 
sam tom, wydany, dajmy na to 
przez Instytut Pamięci Narodo-
wej w 2008 roku, będzie arte-
faktem zupełnie innego rodzaju, 
a to, co do ciebie dociera, jest w 
znaczący sposób przesunięte i 
mniej komunikujące...
P.D-W.:  Ja np. miałem to, po-
wiedzmy, te powieści przygo-

dowe Chwina, pod pseudoni-
mem Max Lars, nie wiem, czy 
kojarzycie. Chwin chodził do 
liceum plastycznego i sam zilu-
strował tę książkę.
P.R.:  Chwin ma bardzo konser-
watywny gust plastyczny, jeśli 
dobrze pamiętam.
P.D-W.: Tak, i tam są np. ini-
cjały liter robione w kształcie 
fortów. Albo pancerników. I 
są dwie książki. „Człowiek li-
tera” i „Ludzie skorpiony”. To 
są przygodówki, które dzieją się 
w Ameryce Łacińskiej. I to jest 
taki przykład, że nie wiedzia-
łem, że taka książka istnieje. 
Bo to było wydane w ogóle w 
latach 80. A w Lublinie, 12 lat 
temu czy 11 lat temu w anty-
kwariacie taką książkę z lat 80. 
kupiłem. 
M.G.: Fajnie, że ruszyłeś przygo-
dówkę, Duniu. Ja bym chciał, 
żeby w tej rozmowie pojawiły 
się jakieś konkretne tipy,  
z których ktoś z czytelników 
skorzysta na benefis własnej 
przygody. Coś mu się otworzy, 
ja na przykład wam (no i Ance 
Blecharz, która nawróciła mnie 

Tomas R. Henry, „Paradoksy Natury”,
przekład Jerzego Chmurzyńśkiego, 

Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
Projekt graficzny: Jan Miklaszewski.

Fernando Mena Brito,
„Bolshevismo y democracia”.
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na znienawidzoną swego czasu 
sepię) zawdzięczam w dużej 
mierze powrót do dwudzie-
stolecia. To przez was zacząłem 
czesać w antykwariatach półki 
z literaturą międzywojenną i 
trafiłem na takiego przyrodnika 
Siedleckiego. Czytałem do tej 
pory tylko jego dwie książki, 
z których szczególnie pierw-
sza jest godna uwagi. Malutka 
książeczka, która początkowo 
skusiła mnie jedynie śliczną 
okładką z meduzą i obiecują-
cym tytułem – „Głębiny”. Na 
pierwszy rzut oka wyglądała jak 
ładna, acz konwencjonalna sta-
roświecka popularnonaukowa 
pozycja dla młodzieży. Okazała 
się być czymś całkowicie nie-
prawdopodobnym. Ty to, Du-
niu, wobec swojego umiłowania 
do przedwojennej fantastyki po 
prostu musisz przeczytać. To 
jest totalny wykwit, kiedy je-
den chyba jedyny raz w Polsce 
został Verne przerobiony na 
całego. Kapitan Nemo, kurwa 
mać.
P.R.:  Nemo był Polakiem.
P.D-W.: Miał być. Ale wydawca 

zasugerował, żeby było inaczej.
Historia zaczyna się na wy-
brzeżu Bałtyku, kiedy młody 
student z całą swoją delikatnoś-
cią i atencją obserwuje flądry 
łowione przez rybaków, aż tu 
nagle pojawia się wspaniały Pan 
w długim, kurwa, nietoperzo-
wym, płaszczu. Zabiera go do 
groty podmorskiej…
P.D-W.: Ty chyba Umińskiego nie 
czytałeś.
M.G.: Umińskiego czytałem, Du-
niu, Umińskiego, Grabińskiego 
itd. wszyscy odhaczyliśmy. Ale 
to jest rzeczywiste kuriozum, 
rzecz absolutnie urocza. Oni 
schodzą do otchłani Bałtyku, 
i to, wiesz, nasze płyciutkie, 
zimne morze, okazuje się bez-
denne, docierają do Atlanty-
dy… mają złote sandały, stroje 
podmorskie pokryte futrem. 
Oddychają pod wodą w ten 
sposób, że banieczki powietrza 
przylegają do ich włosków na 
ich strojach nurkowych. Mogą 
słuchać rozmów, jakie prowa-
dzą podmorskie stwory, kraby 
przepotworne. To jest cudowne, 
nie przegap tego.

P.R.: No to ja dorzucę inny 
smakołyk, który ty, Maurycy, 
doskonale znasz. Kiedyś ku-
piłem tomik poezji niejakiego 
Stanisława Birmy Dróbeckiego. 
Birmy Dróbecki nie był poetą 
i literatem zawodowym, tylko 
po prostu bardzo zamożnym 
człowiekiem, menadżerem ba-
letów rosyjskich Diagilewa w 
Paryżu. I zwyczajnie mógł wy-
dawać własne książki. Wiersze 
haniebne ale okładkę zrobiła mu 
Natalia Gonczarowa w jakimś 
14 czy 15 roku, więc byłem za-
chwycony. Próbowałem te wier-
sze bezskutecznie czytać, nota 
bene Leśmian napisał straszliwie 
zjadliwe recenzje z tego tomu, 
zatytułowanego nomen omen 

„Gdy kwiaty więdną”. Otóż po 
jakimś czasie trafił mi się „Far-
tuszek” Dróbeckiego, zbiór 
opowiadań, które dałem Mau-
rycowi...
M.G.: Perełka prawdziwa – love 
ya, my man.
P.R.:  To była naprawdę duża nie-
spodzianka, że grafomańska 
poezja niespodziewanie znajduje 
odbicie w całkiem przyzwoitym, 

ironicznym, dowcipnym i arcy-
miłym kawałku sentymentalno-
erotycznej prozy. 
M.G.: Jak już penetrujemy takie 
regiony, to dorzuciłbym „Nie-
zdrową Miłość” Józefa Kotar-
bińskiego, koniec XIX wieku 

– praca krytyczna, wydana jak 
podejrzewam własnym sump-
tem przez konkretnego bufona, 
który moralizuje i gromi m.in. 
deprawację kobiety polskiej 
przez literaturę francuską, a 
jako autorytet, wzór do naśla-
dowania podaje bociana, który 
krótko trzyma swoją samicę...
P.R.: (śmiech) Podoba mi się to.
M.G.: Jest niewiarygodnym 
idiotą, ale dostarczył mi wiele 
frajdy, a po za tym siłą rzeczy 
zaczynasz testować autorów, 
których Pan K jebie i tak na 
moje półki trafił szereg Francu-
zów. Marcel Prevost i Maurycy 
Dekobra.
P.R.:  Pitigrillego czytaliście kie-
dykolwiek?
M.G.: Ja na maxa. Choć tak na-
prawdę to go nie lubię, jest 
arogantem, pozuje na cynika i 
cały czas napierdala na jednej 
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nucie, ale bywa znakomity w 
krótkich opisach, niesfornych 
metaforach: „miała włosy tak 
jasno-blond, że można by o nie 
zapalać papierosa”, „W czło-
wieku najbardziej sceptycznym, 
niedowierzającym i cynicznym 
ukrywa się sentymentalny 
blondyn”. I like that shit.
P.R.:  A jak on sobie z erotyką 
radzi?
M.G.: Radzi sobie. To funkcjo-
nowało jako quasi pornografia. 
On fascynuje się kobietami jak 
każdy prawdziwy mizogin. To 
jest śmiałe na swój sposób.
P.R.:  A zdejmują tylko pończo-
chy, czy majtki też lecą w dół?
M.G.: Zdradzają non-stop, me-
lanże są konkretne, erotyzują 
się nawet w pociągach między-
narodowych, ale on operuje 
bardziej perwersją zachowań i 
układów niż soczystą erotyką. 
Mam uczucia nader miesza-
ne – z jednej strony bawią mnie 
niektóre jego koncepty i język, 
z drugiej te opowiastki często 
nie mają jednak wdzięku i czuć 
w nich zadufanie. On zresztą 
poszedł później w romans z fa-

szyzmem, z tego co pamiętam. 
To jest słabe literacko ale jedno-
cześnie absolutnie zjawiskowe, 
masz pan paradoks. 
P.R.:  Kilka dni temu pewien 
antykwariusz w Krakowie 
przekazał mi prosty truizm. 
Mówiłem mu, że kończę pisać 
książkę, i że musiałem kupić 
wszystkie niezbędne książki, 
żeby ją zrobić…
P.D-W.: No najlepiej kupić 
wszystkie książki. 
P.R.:  A on mówi: oczywiście, 
proszę pana, bo to trzeba 
wszystko mieć pod ręką! A co 
to znaczy „mieć pod ręką”? To 
oznacza, że zaczynasz funk-
cjonować w pewnym kręgu 
tekstów i przedmiotów, które 
ze sobą są powiązane. One się 
łączą, ale nie gdzieś w ogóle, w 
publicznej bibliotece, tylko łą-
czą się dokładnie wkoło ciebie. 
Realna aureola, spirala czasu.

Pitigrilli, „Luksusowe Zwierzątka”, 
Wydawnictwo Alfa, Warszawa.

Okładka: Jan Mucharski.
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Zapistomonografia
robert kuśmirowski
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Life-size details albo 
serce przyszłości

Jak na piękną kometę, która 
wzrok przykuwa, Astronom z 
równą pasją patrzy na kanały. 
[Raymond Roussel,  
Nowe wrażenia z Afryki]

Jest coś frapującego w zwrocie, 
jaki wykonała literatura po 

obaleniu symbolicznej sceno-
grafii charakterystycznej jesz-
cze być może dla okresu późne-
go modernizmu. Proza, 
a przede wszystkim poezja, po-
zbawiona stylizowanych efek-
tów podpartych znakami z re-
pertuaru jakiejś antykwarycz-
nej z ducha metafizyki zyskała 
dzięki temu jakby na ostrości 
widzenia przedmiotów i sytu-
acji pozostających bliżej nie-
przerwanego strumienia życia. 
Literatura, jak i szerzej – sztuka 
w ogóle – pozbawiona podpó-
rek jakiejkolwiek ideologii czy 
otwarcie wyrażanego świato-
poglądu, zawsze w nieuniknio-
ny sposób odległego od świata 
rzeczy „takich, jakimi one są”, 
zyskała dzięki temu specyficzną 
autonomię, niekoniecznie toż-
samą z popularnymi sloganami 

w rodzaju „sztuki dla sztu-
ki”, „sztuki czystej”, czy nieco 
bliższego nam w dziejach hasła 

„anything goes”. 
 Jak błyskotliwie zauważył jeden 
z głosów pojawiających się w 
powieści Matthiasa Mandera, 
symboliczna spuścizna, czy ra-
czej spuścizna symbolicznego 
repertuaru, stanowi jedynie: 

Zły nawyk poetów sięgających 
z pominięciem naszych co-
dziennych problemów od razu 
do metafizyki i przemawiają-
cych tam prywatnym językiem, 
to zwykłe oszustwo1.

Wydaje się jednak, że pozba-
wiony metafizycznej hipoteki 
język tych dziedzin zbyt inten-
sywnie zagłębił się w zawiłej 
problematyce swojego związku 
z rzeczywistością oraz z sa-
mym sobą, aby w podniośle 

Marcin Czerkasow
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akademickiej manierze przejść 
do konkluzji o nieuchronnym 
końcu, zarówno literatury, jak 
i sztuki w ogóle, dając temu 
wyraz – z jednej strony – w 
przesadnie eterycznych kon-
strukcjach krytycznych epoki 
poststrukturalistycznej, z dru-
giej zaś w niedbałych i czasem 
nieco rozpaczliwych gestach 
usiłujących ukazać daremność 
wszelkich działań w obrębie 
rzekomo wyczerpanej już for-
muły awangardy. 

Tego rodzaju płytkie przygody 
z dekonstrukcją dały jedynie 
kolejne argumenty za powro-
tem do tradycyjnych form wy-
razu niektórym nieco bardziej 
konserwatywnie nastawionym 
krytykom i twórcom, podczas 
gdy innym – na przekór zdiag-
nozowanym realiom – ukazały 
intrygujące możliwości wy-
cieczki do wesołego miastecz-
ka bezwarunkowej wolności, 
gdzie jedynymi zasadami 
organizującymi zasady wza-
jemnego współżycia pisarzy i 
czytelników (dla wygody tego 

szkicu pozostańmy przy tych 
dwóch grupach) z jednej stro-
ny stanowi pogodna i rześka 
przyziemność oraz prostota, z 
drugiej zaś niczym nieskrępo-
wana zasada przyjemności w 
postaci zupełnie arbitralnych 
wycieczek wyobraźni i języka. 
W obu przypadkach mamy do 
czynienia z nowym rodzajem 
witalności, który charaktery-
zuje zarówno tych realistów, 
jak i „idealistów”, wynikają-
cym z autentyzmu osiągniętego 
dzięki namiętności, z jaką po-
strzegają/kształtują przedmio-
ty natury. 

Przyjemne ślady tego nastawie-
nia w duchu niezbyt wywro-
towego, a wręcz sielankowego 
powrotu do rzeczywistości, 
znajdujemy na przykład w ta-
kim oto fragmencie wiersza A. 
R. Ammonsa, pod tytułem Me-
chanizm:

Czcij to, co istnieje, szczygła, 
korporację, drzewo, moralność: 
każdy działający ład, ożywiony 
czy nieożywiony […]2

Odstawiając na bok daleko-
siężne implikacje wynikające z 
możliwości zestawienia ze sobą 
w przestrzeni dwóch wersów 
słów takich, jak „korporacja” 
i „moralność”, można odczuć 
tutaj niewątpliwą przyjemność 
związaną z obecnością tych 

„uogólnionych konkretów” ja-
kiegoś znanego nam świata, 
każdego rodzaju „działającego 
ładu”, w którym natura nie 
wchodzi w żadną sprzeczność z 
porządkiem naszego postrze-
gania, uwarunkowanego choćby 
przez wiedzę na temat moral-
ności czy istnienia i sposobu 
funkcjonowania rzeczonych 

„korporacji”. 

Pod względem łatwości współ-
istnienia tych niezależnych, lecz 
jednak uprawomocnionych w 
swoim sąsiedztwie porządków 
przywodzi to na myśl malarstwo 
Fairfielda Portera, o którym Ja-
mes Schuyler napisał swego cza-
su, że „ukazuje pewien aspekt 
codziennego życia: ani migawkę, 
ani wzniosłość. Jego artyzm 
polega na uznaniu doświadczeń 

codzienności za ostateczną, naj-
bogatszą i najbardziej pożądaną 
formę wiedzy”3. I w tego ro-
dzaju wiedzy postrzegalibyśmy 
źródło naszej nieskrępowanej 
przyjemności, dzięki której rze-
czy takie, jak drzewa, budynki, 
czy pewien specyficzny rodzaj 
światła na kilka godzin przed 
zmrokiem pozwalają nam na 
nowo dostrzec tę fascynującą 
materialność świata, której być 
może należałoby przypisać jedy-
ne znaczenie tego, co zwykliśmy 
uważać za wszelką sensowność 
samego życia. 

Niektóre teksty, lub obra-
zy, albo – niech i tak będzie 

– obrazy w tekstach – umożli-
wiają nam, niczym przez lunetę, 
spojrzenie na wyodrębnione 
elementy rzeczywistości i pod-
jęcie jej nie jako spójnej całości, 
lecz jako sumy detali, z których 
koniec końców składa się rów-
nież nasze wewnętrzne, niecią-
głe doświadczenie samych sie-
bie. Pozbawione drugiego dna, 
a zatem również możliwości 
nazbyt wyszukanej interpreta-
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cji, te ilustracje instruują nas o 
zwykłej, przyziemnej obecno-
ści (lub nieobecności) tego, co 
materialne:

Czy naprawdę chcę jechać do 
miasta?

Tutaj mam światło i koty
I ptaki żyjące na niebie

I metal, który trzeba pomalo-
wać, bo

Zardzewieje, co wprawia w za-
dumę

Wszystkie te zarośla i wszystkie 
owady

I małe zwierzęta tam w dole.

Bryzgi śniegu mkną wzdłuż
Zielonych budynków i otwiera 

się pustka
W mych rozpostartych ramio-

nach niby jakiś czar,
Okaz pewnego rodzaju. Zawsze

Istnieją przykłady takie jak 
morze,

Niebo, papier. Krajobraz jest 
zbyt długi

Na to, co ma pomieścić (wieże,
Brak mrozu). Pośmiertna lu-

neta
Autora leży, w pogotowiu4.

Te drobne detale, które w du-
chu sentymentalnej rozrywki 
pozwalają nam zajmować jakąś 
szczególnie upodobaną życiową 
przestrzeń, umożliwiają nam 
postulowanie pojęcia, które 
możemy w tym miejscu nazwać 
sercem przyszłości – terminem 
niezobowiązującym do ni-
czego, a jednak wskazującym, 
gdzie upatrywalibyśmy obec-
nie odrobinę oddechu po tych 
wszystkich zaawansowanych 
intelektualnie przeprawach 
przeszłości, wśród których 
możemy umieścić zarówno fi-
lozofię, politykę, jak i wszelkie 
pozostałe, znane nam zaanga-
żowane społecznie formy na-
mysłu.

Niezbyt autobiograficzne w 
wyrazie, odesłane w przyjem-
nie anonimową przestrzeń po-
zbawioną ustalonych znaczeń 
i punktów odniesienia, teksty 
tego rodzaju ustanawiają pole 
dla pewnego rodzaju naiwności, 
z góry skazującej na porażkę 
projekty zakładające powagę 
hermeneutyki podejrzeń. Nie-

mniej umysł przyzwyczajony 
do kategorii znaczenia „wy-
niesionej z domu” poprzez 
długotrwały proces edukacji i 
budowania komunikacyjnych 
kompetencji dla efektywnego 
poruszania się w świecie relacji 
kulturowych, nierzadko wyda-
ny jest na zgubne pokusy de-
szyfrowania rzeczywistości:

Natura i przypadek bywają 
niezgrabnymi symbolistami. 
Niekiedy wprost świecą nam w 
oczy natarczywą wymową ste-
reotypowych scenariuszy w ro-
dzaju tego, pod tytułem <Życie 
w obliczu śmierci>, tak dosad-
ną, że aż żenującą. Nieustannie 
zdarza się nam, że drużyna, 
której kibicujemy podczas me-
czu, przejmuje piłkę dokładnie 
w chwili, gdy słońce wygląda 
zza chmur; że oddając się w 
domu ponurym rozmyślaniom 
słyszymy złowieszczy grom; że 
dzień, w którym postanowili-
śmy zerwać ze złymi nawykami, 
wita nas malowniczym wscho-
dem słońca; że huragany rujnu-
ją domy złych ludzi, a siedziby 

dobrych sąsiadów pozostawiają 
nietknięte, lub vice versa; […] 
Ci z nas, którzy mogą pochwa-
lić się wyczulonymi zmysłami 
i podniebieniem dostosowa-
nym do subtelniejszych potraw, 
tylko się wtedy uśmiechają i 
ruszają w dalszą drogę, powta-
rzając sobie, iż dobry smak nie 
istniał, nim nie wynaleźli go 
ludzie5.

Dla Johna Bartha serce przyszło-
ści to serce zdystansowanego 
idioty, jednak nie w stylu po-
zytywnego dzikiego sportreto-
wanego przez Rousseau, lecz w 
sensie ironicznego voyeurysty, 
odrzucającego przyjętą ogól-
nie konwencję postrzegania 
rzeczywistości w kategoriach 
utrwalonych znaczeń na rzecz 
łagodnej mistyfikacji swojego 
ja, a zatem idioty świadomego 
swojego dystansu, idioty spo-
łecznego, który rezygnuje ze 
społecznych gier i pozycji na 
rzecz niezobowiązującego dry-
fowania na powierzchni przy-
godnych, wygodnych lub nie, 
sytuacji.
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Ten styl to specyficzna namięt-
ność do życia à rebours, która 
w swoich formach może nie-
kiedy sprowadzać się również 
do formuły zaprzeczającej życiu 
(a co stanowi explicite sedno 
nieustannego namysłu narrato-
ra Pływającej opery), nawiązując 
do postawy dyskretnego, este-
tycznego nihilizmu.

Przypisy

1 M. Mander, Kazuar, przeł. S. Błaut, Warszawa 1991, s. 40.
2 A. R. Ammons, Mechanizm, przeł. P.Marcinkiewicz, „Literatura na 

Świecie”, 12/2000, s. 231.
3 J. Schuyler, O pewnym aspekcie malarstwa Fairfielda Portera, przeł. 
 M. Szuster, „Literatura na Świecie”, 5-6/2007, s. 197.
4 J. Ashbery, Październik przy oknie, przeł. A. Sosnowski [w:] 
 No i wiesz, Warszawa-Duszniki Zdrój, 1993, s. 54.
5 J. Barth, Pływająca opera,  przeł. P. Znaniecki,Warszawa 198, s. 142.
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Wizualne sposoby reprezentacji 
pewnych idei mogą być budo-
wane w oparciu o różne systemy 
klasyfikacyjne. Badacz przy-
rody przez odnajdywanie cech 
dystynktywnych, szereguje 
określone okazy, „przyszpila” 
je na tablicach lub umieszcza 
w słojach z formaliną, nazywa 
i nadaje im znaczenie, czasem 
mając w pamięci ich wcześniej-
szy żywot. Współczesna sztuka 
także posiada predyspozycje do 
tego rodzaju poszukiwań, jed-
nak przyświecają jej inne cele. 
Kiedy bada zjawiska przyrod-
nicze, nie musi chodzić w tym 
o opracowanie określonego ga-
tunku, o zdefiniowanie każdej 
funkcji życiowej określonego 
organizmu i rozpoznanie jego 
tkanek, struktur, narządów... 
Dla artysty interesujące może 
być pytanie o proces, o to w jaki 
sposób konstytuują się pewne 
formy i jak blisko tych zjawisk, 
które mają miejsce w przyro-
dzie i dzieją się między znanymi 
i nieznanymi organizmami, 
znajduje się człowiek. Pyta-
nia te zadaje Julita Paluszkie-

Karolina Sikorska

Wyobraźnia 
organiczna. 
Roślinopodobność. 
Rysunki Julity 
Paluszkiewicz

wicz, która w swoich pracach 
(rysunki, wideo, fotografia, 
malarstwo, obiekty) ukazuje 
złożone relacje między różny-
mi istotami. Artystka rozważa 
tożsamość organizmów roślin-
nych czy też roślinopodobnych, 
tworzy formy, które trudno 
jednoznacznie określić, które 
nie mogą być wpisane w żaden 
system klasyfikacyjny biologii. 
I nie pyta o jakąś esencję, istotę 
poddawanych obserwacji or-
ganizmów, ale zastanawia się 
nad sposobami ich istnienia, 
nad procesami, jakie w nich 
zachodzą, wnikliwie obserwuje 
relacje, jakie konstytuują się 
między nimi a otoczeniem. 

W cyklach rysunków Mutua-
lizm oraz Gatunki1 pojawiają 
się, wydaje się, że w specjalnym 
powiększeniu, organizmy, któ-
rych nie możemy dostrzec go-
łym okiem, stworzenia hybry-
dalne, o proweniencji ludzko-

-roślinnej czy też takie, które 
przypominają drobnoustroje, 
jednokomórkowce. Artystka 
zdaje się nawiązywać do naszej 
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elementarnej wiedzy ze szkoły, 
do tworzonych na lekcjach bio-
logii przekrojów organizmów 
czy też do pełnych błędów – z 
dzisiejszego punktu widze-
nia – renesansowych i baroko-
wych atlasów anatomicznych i 
przewodników roślinnych.  Te 
formy przekształcone zostają 
przez nią w zmodyfikowane, 
częściowo antropomorficzne 
postaci, które wypełniają prze-
strzeń wyobraźni i podają w 
wątpliwość konwencjonalne i 
rutynowe sposoby myślenia o 
przyrodzie. 

W przywołanych cyklach prac 
te powołane przez Palusz-
kiewicz do życia organizmy 
otrzymują byt jednostkowy, 
ujawniają się w całej okazałości, 
zostaje wyeksponowany każ-
dy ich fragment, każda część, 
która po bliższym przyjrzeniu 
okazuje się czymś zupełnie nie-
oczekiwanym, co nie pasuje do 
obrazów przyrody, do jakich 
zdążyliśmy się przyzwyczaić. 
Elementy przyrody, organizmy, 
żywe miejsca nabierają cech 

barokowych, z jednej strony 
kunsztownie skonstruowanych, 
obficie wyposażonych w zaska-
kujące, wieloznaczne atrybuty, 
z drugiej natomiast mogą być 

„tym, co nieoczekiwane, nie-
spodzianką, czymś nieplano-
wanym, niespójnym2”. 

Przyroda u Paluszkiewicz nie 
jest spektaklem do oglądania. 
Artystka wychodzi poza duali-
styczne rozpoznanie na kulturę 
i naturę, przepracowuje relacje 
człowieka z przyrodą bez od-
wołań do technologii. Odrzuca 
esencjalny byt roślin i innych 
żywych organizmów na rzecz 
takiego obrazu świata, w któ-
rym rozmaite organizmy i zja-
wiska współtworzą środowisko 
życia, w którym mają miejsce 
silne wzajemne oddziaływania. 
W świecie tym artystka uka-
zuje na takich samych prawach 
wrażliwość roślin, skompliko-
wane systemy zbiorowej ko-
laboracji drobnoustrojów czy 
owadów jak i człowieka w sym-
biotycznych relacjach z innymi 
organizmami. Organizmy te 

przenikają się wzajemnie, przy-
bierają tymczasowe kształty, 
wchodzą w symbiotyczno-pa-
sożytnicze relacje. Artystka nie 
szuka w przyrodzie jedynie od-
bicia własnych emocji, nie stara 
się oddać jej „malowniczości”, 
ani nie chce przedstawić na-
tury, której sposób ukazania 
sugerowałby bezinteresowną 
kontemplację i czynił z niej kra-
jobraz3. Odnosimy natomiast 
wrażenie, że ukazywane na ry-
sunkach organizmy powstały na 
zasadzie eksperymentu, że są 
przez artystkę „próbowane”, że 
sprawdza ona, czy te wyobra-
żenia mogą się przyjąć – zako-
rzenić, czy mogą tymczasowo 
ustabilizować  znaczenia, jakie 
przywołują. A przetwarzając 
właściwości, jakie mogły mieć 
ich pierwowzory (tylko, czy je-
steśmy w stanie te pierwowzo-
ry zidentyfikować?), artystka 
wyposaża je w cechy, które 
mają widza dezorientować (jak 
grzyby zrośnięte z leśną ściółką 
i innymi organizmami, razem 
przybierające jaskrawe, bardzo 
wyraźne kolory i kształty, które 

zdają się być bardziej wybryka-
mi przyrody aniżeli jej zwyczaj-
nymi tworami, którymi jednak 
w gruncie rzeczy są – rysunki z 
cyklu Mutualizm). W ten spo-
sób Paluszkiewicz mówi nam, 
że przyroda wyraża swoje włas-
ne sugestywne emocje, które 
wprowadzają nas w konfuzje.  
Poprzez obcowanie z przyrodą 
możemy badać granice naszego 
ciała, naszych wyobrażeń, ale 
możemy też doznawać kształtu i 
dotyku porowatych, szorstkich, 
pokrytych włoskami, miękkich 
czy też śliskich i zimnych ciał 
roślin, zmurszałego drewna, 
lepkich grzybów. I czuć przy 
tym materię, która jawi się jako 
bezkształtna i równocześnie 
podatna na dotyk i zranienie, 
która potrafi się przeobrażać, 
ewoluować w nowe formy, któ-
re zaprzeczają jakiejkolwiek 
jednoznaczności.

Ponadto  artystka skłania nas 
do przemyślenia dominującej w 
kulturze Zachodu wizji przyro-
dy jako przestrzeni opozycyjnej 
wobec kultury.  Nasze postrze-
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ganie przyrody i jej definiowa-
nie zapośredniczone jest kultu-
rowo – w badaniu, doznawaniu, 
ale i obrazowaniu przyrody 
pośredniczą rozmaite procesy 
kulturowe i społeczne przeko-
nania. Wydaje się, że prace Pa-
luszkiewicz mogłyby stworzyć 
swoisty gabinet osobliwości, w 
którym nie sposób zdefiniować, 
rozdzielić czy jednoznacznie 
przyjąć kategorii i określeń 
dla zamieszkujących go bytów. 
Konstruowane przez nią byty 
nie są jednak w jakikolwiek 
sposób naznaczone, napięt-
nowane przez przekonania o 
charakterze kategorycznym – 
artystka powołuje je do życia i 
sytuuje w dobrze znanym nam  
świecie, w którym zachowania 
ukonstytuowanego społecznie 
człowieka i organizmów roślin-
nych czy zwierzęcych wydają 
się na wielu poziomach bardzo 
podobne. Podobne są także 
zmiany, jakie zachodzą w eks-
tensywności ich tożsamości.

 Przedstawione w cyklach Mu-
tualizm i Gatunki roślino- i 

zwierzęcopodobne organizmy 
stwarzają ponadto wrażenie, że 
zostały wykradnięte ze snów, że 
marzenie senne sprowokowało 
rozrost i ożywiło ich tajemnicze 
kształty. To kolejne świadectwo 
na przenikanie się świata przy-
rody i człowieka. Wyobraźnia 
artystyczna Julity Paluszkiewicz 
scala bowiem to, co oniryczne 
z tym, co doznawane zmysłowo, 
konceptualnie przetwarzane i 
absorbowane za pomocą spo-
strzeżeń wzrokowych. Warto w 
tym miejscu także podkreślić, 
że  artystka jest także fizycznie 
blisko przyrody, że poprzez 
permanentne z nią obcowanie, 
sadzenie roślin, sianie nasion, 
grzebanie w ziemi, dotykanie 
wilgotnego mchu, fotograficzne 
dokumentowanie lasu, odkry-
wanie i nadawanie wotywnych 
sensów kompozycjom z roz-
rzuconych gałęzi, obserwacje 
mrowisk, odnajdywanie sta-
rych kości i inne podobne tym 
działania – bliskość ta jest stale 
podtrzymywana i daje impuls 
rodzeniu się stale nowych sen-
sów i rozumieniu – odczuwaniu 

intymności i pokrewieństwa z 
innymi organizmami.

Organizmy z przywoływanych 
cyklów rysunków identyfiku-
jemy jako elementy przyrody, 
mimo iż nie odzwierciedlają w 
całości czy w sposób realistycz-
ny obiektów, które możemy 
zaobserwować w lesie czy na 
łące, i choć zostały one prze-
tworzone przez wyobraźnię i 
warsztat artystki (warto zwrócić 
uwagę, że rysunki powstają na 
starych pożółkłych papierach, 
w technice mieszanej, w której 
dominuje kredka, flamastry, 
akryl, akwarela, co jeszcze bar-
dziej oddala je od realistycznych 
przedstawień, które łączyłyby 
się z próbami mimetycznego 
odtworzenia przyrody). Do-
chodzi jednak do tej identyfika-
cji (często na zasadzie metoni-
mii), ponieważ we współczesnej 
kulturze tworzy się np. filmy 
dokumentalne a poprzez nie 
obrazy bakterii, grzybów i in-
nych organizmów, które często 
ukazane są w makroskali, co 
sprawia, że zapamiętujemy je 

w określony sposób (czasem 
zbliżony do tego, co proponuje 
Paluszkiewicz właśnie). Także 
konwencje estetyczne filmów z 
gatunku science fiction czy hor-
roru wytwarzają takie przedsta-
wienia rozmaitych organizmów, 
które konstruują zupełnie 
szalone wyobrażenia o świecie 
przyrody, a te choć wymyślone 

– stają się częścią naszej wiedzy 
i wyobraźni. I choć Paluszkie-
wicz niewątpliwie inspirują tego 
typu przedstawienia, wyobra-
żenia, które sama tworzy, dale-
kie są od niebezpiecznych wizji 
nieoswojonej przyrody, zagra-
żającej człowiekowi. I mimo 
że jej artystyczne wizje mogą 
wydawać się niepokojące (na 
przykład kiedy widzimy ludzką 
postać bez twarzy, której ciało 
zrosło się z misternie spreparo-
wanymi częściami garderoby, i 
które wchłonęło i przysposobiło 
roślinno-zwierzęce atrybu-
ty – rysunek z cyklu Gatunki), 
Paluszkiewicz przekonuje nas, 
że opozycja kultura - przyroda 
jest fałszywa, że wiara w nią 
deprecjonuje oparte na pokre-
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wieństwie i bliskości człowieka 
i przyrody związki, których 
nie można ignorować, i które 
świadczą o naszej wspólnej i 
uwikłanej w rozmaite zależności 
egzystencji.      

Rysunki tworzące cykle Ga-
tunki i Mutualizm są obrazami 
przyrody i równocześnie są 
jej „wynaturzeniem”: z jednej 
strony przedstawione obiek-
ty przypominają organizmy 
biologiczne, z drugiej jednak 
podejrzewamy je o istnienie w 
stanie przewrotnym, o sprze-
niewierzenie się funkcjom, ja-
kie chcielibyśmy im przypisać 
(albo o zupełny brak funkcji 
o charakterze utylitarnym). 
Kłopot może sprawiać samo 
zdefiniowanie postrzeganych 
organizmów, jedne przypomi-
nają grzyby, inne odpowiadają 
naszym wyobrażeniom bakterii, 
ale czym może być kolczasta 
kula z wychylającą się z niej 
dziecięcą twarzą? 

Paluszkiewicz kreuje te po-
staci tak, by celowo wystawić 

przyzwyczajenia odbiorcy na 
dezorientację. Podważa granice 
między tym, co kulturowe a 
tym, co kojarzone z obszarami 
przyrody, rzucając widzowi 
wyzwanie: które przedstawie-
nia są prawdziwe? A prawdziwe, 
czyli do zidentyfikowania w 
przyrodniczych klaserach? Czy 
wyrosłe na bazie przedstawień 
medialnie zapośredniczonych? 
Czy też zapamiętane i odtwo-
rzone w naszej pamięci? A 
może to te, które rozpoznajemy 
i doznajemy poprzez wyobraź-
nię? Czy też te, które bacznie 
obserwujemy i które zamiesz-
kują naszą codzienność? 

Dlatego Julita Paluszkiewicz 
tworzy/preparuje obrazy orga-
nizmów wyrosłe z bliskich, in-
tymnych stosunków przyrody i 
człowieka, tym samym niszcząc 
jednoznaczne definicje biolo-
gicznych klasyfikacji, odsepa-
rowanych od tego, co reprezen-
tuje kultura. A tym sposobem 
wskazuje na takie rozumienie 
przyrody, w którym sytuuje się 
sztuka jako przestrzeń pełno-

Przypisy

1 Rysunki z cyklu Mutualizm można było zobaczyć w poznańskiej Galerii Nowa 
na wystawie Remake (9.12.2010-28.01.2011), rysunki z cyklu Gatunki po-
kazywane będą natomiast na planowanych na grudzień 2011 wystawach Julity 
Paluszkiewicz w Galerii Miejskiej Arsenał oraz w Poznańskiej Galerii Nowa.

2 P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie 
i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2005, s. 168.

3 B. Frydryczak, Natura jako medium obrazów, „Przegląd Kulturoznawczy”, 
 nr 1(5), 2009, s. 36-37

prawnego do niej dostępu oraz 
jako praktyka tworzenia, in-
terpretowania i konstruowania 
rozmaitych jej elementów.   
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Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Gatunki, Gatunek VIII, 2010, 
25.3 x 36,6 cm, rysunek na papierze 

Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Gatunki, Gatunek VII, 2010, 
36,6 x 25,3 cm, rysunek na papierze 
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Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Gatunki, Gatunek III, 2010, 
36,6 x 25,3 cm, rysunek na papierze 

Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Gatunki, Gatunek V, 2010, 

36,6 x 25,3 cm, rysunek na papierze 



104 105

Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Mutualizm, 2010, 

technika mieszana na papierze, 22,8 x 32,5 cm

Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Mutualizm, 2010, 

technika mieszana na papierze, 32,5 x 22,8 cm
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Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Mutualizm I, 2010, 

technika mieszana na papierze, 22,8 x 32,5 cm

Julita Paluszkiewicz, 
z cyklu Mutualizm III, 2010, 

technika mieszana na papierze, 32,5 x 22,8 cm
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Łukasz Białkowski: Przygoto-
wując się do tej rozmowy, szpe-
rałem po internecie. Okazało się, 
że bardzo trudno znaleźć infor-
macje na Twój temat. Nie masz 
swojej strony www ani portfolio. 
Nie dbasz o to, żeby zaistnieć?
Irena Kalicka: Dbam, codzien-
nie sobie mówię, że to wszystko 
zrobię jutro [śmiech]. Ale to, że 
nie mam gotowego portfolio i 
strony, wynika z czystego leni-
stwa. Cały czas wydaje mi się, 
że mam wciąż za mało prac, że 
chciałabym zrobić jeszcze to i 
tamto…
Ł. B.: …studiując w Łodzi foto-
grafię.
I.K.: Tak. Jestem na piątym 
roku fotografii PWSFTViT. 
Licencjat przygotowywałam u 
prof. Grzegorza Przyborka, te-
raz pracuję nad dyplomem.
Ł. B.: Należysz także do grupy 
Strupek, łączącej studentów kra-
kowskiej ASP. Jak stałaś się częś-
cią Strupka?
I.K.: Większość osób należą-
cych do Strupka kończyło li-
ceum plastyczne w Krakowie. 
Urodziłam się w Krakowie i 

chodziłam do tego liceum. Tam 
się poznaliśmy.
Ł.B.: Osoby ze Strupka są też mo-
delami w cyklu „Fototeatrzyk”.
I.K.: Wszyscy modele, którzy 
pojawiają się w tym cyklu, są 
moimi przyjaciółmi. Zawsze 
właściwie pracowaliśmy ra-
zem i braliśmy udział w swo-
ich działaniach. Od początku 
„plastyka”, kiedy ktoś robi coś 
ważnego, to pomagamy sobie 
nawzajem. Na tym chyba też 
polega Strupek, na przyjaźni 
po prostu. Współpraca z nimi 
wyglądała zupełnie inaczej niż 
z kimś obcym. Dzięki temu, że 
się znamy, moi „modele” mogli 
przełamać swoje różne kom-
pleksy, ograniczenia. Fototea-
trzyk powstawał w ten sposób, 
że wszystko działo się sponta-
nicznie w czasie imprez.
Ł.B.: Podczas imprez wyciągałaś 
maski i mówiłaś, że będziesz ro-
bić zdjęcia? Nosisz przy sobie te 
maski?
I.K.: Właściwie bardzo często 
mam je przy sobie. Jestem już 
chyba z tego znana [śmiech]. 
Pierwszą maskę dostałam od 

Maski mam 
zawsze przy sobie
Z Ireną Kalicką rozmawia 
Łukasz Białkowski
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Mateusza Okońskiego, zało-
życiela Strupka. Pomyślałam 
wtedy, że chciałabym zrobić z 
nią zdjęcia. Siedziałyśmy kom-
pletnie znudzone, ja, Basia 
Strykowska i Marta Sala u niej 
w mieszkaniu. Stwierdziłam, że 
zrobię im zdjęcia. Nie miało być 
z tego nic poważnego.
Ł.B.: Teraz ten cykl znajduje się 
w kolekcji Piotra Bazylko.
I.K.: Tak, Piotr Bazylko kupił te 
zdjęcia i ponoć jest bardzo za-
dowolony z zakupu…
Ł.B.: Ale wracając do wątku…
I.K.: Były to kompletne wygłu-
py. Używałam aparatu Premier, 
którym zupełnie nie powinnam 
fotografować. Przynajmniej 
w świetle tego, czego uczono 
mnie w szkole, używanie ta-
kiego sprzętu jest w ogóle na-
ganne. Dziewczyny tańczyły, 
a ja je fotografowałam. Kiedy 
odebrałam te zdjęcia z fotolabu, 
stwierdziłam, że są to najlepsze 
fotografie, jakie kiedykolwiek 
zrobiłam. W tym czasie przy-
gotowywałam pracę na obronę 
licencjatu, która była dla mnie 
bardzo ważna, i te zdjęcia były 

jakąś odskocznią od niej. Po-
zwoliły pamiętać, że fotografią 
można się bawić i można z niej 
wyciągnąć cokolwiek innego 
niż to, co robiłam na dyplom.
Ł.B.: Cykl „Fototeatrzyk” wiąże 
się z administracyjno-uczelnia-
nymi perypetiami. Pokazałaś go 
na egzaminie na studia magi-
sterskie i…?
I.K.: spotkałam się z oburze-
niem komisji. Przez większość 
profesorów cykl był traktowany 
jako czysta profanacja – tak 
samo pod względem tematu jak 
techniczno-warsztatowym. 
Zapytano mnie, po co wycią-
gam „takie brudy”. Podczas 
głosowania większość członków 
komisji głosowała przeciwko 
przyjęciu mnie na studia. Na 
szczęście opinie dwóch osób – 
profesorów Przyborka i Roba-
kowskiego – były na tyle silne, 
a ich zaangażowanie w mojej 
sprawie tak duże, że mogłam 
kontynuować studia. Zresztą 
profesorowi Robakowskiemu 
zawdzięczam bardzo wiele: po-
cząwszy od tego, że jest wspa-
niałym wykładowcą, poprzez 

to że zaproponował mi udział w 
wystawie, Brzuch Atlasa w łódz-
kim Atlasie Sztuki, po fakt, że 
poznał mnie z kolekcjonerami.
Ł. B.: Pokazania „Fototeatrzy-
ku” odmówili organizatorzy 
tegorocznego Fotofestiwalu w Ło-
dzi. Dlaczego?
I.K.: Nie wiem, jak to określić, 
najlepszym słowem byłoby chy-
ba „cenzura”. Częścią Fotofe-
stiwalu jest Fabryka Fotografii, 
która funkcjonuje jako przegląd 
różnych szkół fotograficznych, 
kilku z Polski i kilku z zagrani-
cy. Wybrana uczelnia „opieku-
je” się tą imprezą. W tym roku 
był to Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu, który nie przyjął 
moich prac do programu. Była 
to o tyle dziwna sytuacja, że 
nie zgłosiłam się tam sama, ale 
mnie i jeszcze jedną osobę wy-
brała uczelnia. UA w Poznaniu 
podważył więc jakby decyzję 
innej uczelni. Zabawne było to, 
że o ile moja praca wywołała 
burzę wśród profesorów pod-
czas egzaminów wstępnych, 
o tyle wszyscy stanęli murem 
za mną, nie zgadzając się z de-

cyzją UA. Poznańska uczelnia 
pokrętnie tłumaczyła swoją 
decyzję, ale nie udało się wyeg-
zekwować pisemnego uzasad-
nienia.
Ł.B.: Wspomniałaś o kontraście 
między „Fototeatrzykiem” a 
Twoim dyplomem, zatytułowa-
nym „Autoportret negatywny”, 
na czym on polegał? 
I.K.: Do dyplomu robiłam 
bardzo akademicką, super po-
prawną rzecz, z porządnym 
oświetleniem, na porządnym 
sprzęcie, smutne i poważne 
prace.
Ł.B.: Czyli jakie?
I.K.: Była to seria moich au-
toportretów. Fotografowałam 
się ze świeżo obciętymi łbami 
zwierząt na mojej głowie.
Ł.B.: Trudno nazwać to grzecz-
nymi, akademickim autoportre-
tami. Skąd wzięłaś te łby?
I.K.: Większość wytargowałam 
w rzeźni za wódkę. Musiałam 
pracować z tym na świeżo. Na 
przykład łeb świni czekał ty-
dzień na zdjęcie, zresztą w ze-
psutej lodówce, i smród był nie 
do wytrzymania.
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Ł.B.: Szeroko rozumiane wątki 
zwierzęce są mocno związane z 
Twoją twórczością. Powiedziałaś 
wcześniej, że osoby fotografowane 
w serii „Fototeatrzyk” przeła-
mywały swoje kompleksy i ogra-
niczenia, zdjęcia z cyklu „Au-
toportret negatywny” też mają 
transgresyjny charakter, przy-
najmniej w wymiarze osobistym. 
Wielu artystów wykracza poza 
to, co standardowe, ograniczone 
kulturą, jedni przy pomocy np. 
hipnozy, inni używają narkoty-
ków. Zastanawiałaś się dlaczego 
w przypadku Twojej twórczości to 
przekraczanie zmierza w stronę 
„zezwierzęcenia”?
I.K.: Tak, zastanawiałam się 
nad tym. Zresztą praca, za 
którą będę się zabierała już nie-
długo też będzie związana ze 
zwierzętami. Ostatnio jestem 
maniakiem filmów przyrod-
niczych i chciałabym nakręcić 
jakiś film w zoo. Ale nie wiem, 
skąd się to wzięło. A jeśli chodzi 
o znajomych, to oni zawsze za-
chowują się niestandardowo.
Ł.B.: Osoby na zdjęciach epatują 
tym, co niekoniecznie uchodzi 

za klasycznie piękne: włosy pod 
pachami, jakieś oldschoolowe 
rajstopy itp. Interesuje Cię to, co 
odpychające?
I.K.: Trudno tak powiedzieć. 
Wydaje mi się, ze moi przyja-
ciele, którzy pojawiają się na 
zdjęciach – chociaż zabrzmi 
to jak banał – są absolutnie 
piękni. Obrzydliwe wydają mi 
się kobiece ciała pokazywane 
na reklamach Intimissimi czy 
innych marek. Kiedy widzę te 
wyretuszowane, piękne ciała i 
kobiety z niedomkniętymi us-
tami, albo powykręcane jakby 
przeszły polio, to właśnie to 
wydaje mi się obrzydliwe.
Ł.B.: Z jednej strony fotografia 
wiąże się dla Ciebie z przekra-
czaniem, z drugiej strony wy-
korzystujesz maski, które biorą 
wszystko w nawias. Czy to prze-
kroczenie może być autentyczne, 
kiedy wykorzystuje się maskę? 
I.K.: Na wielu zdjęciach po-
jawiają się osoby bez masek. 
Większość zdjęć jest w maskach 
dlatego, że wydawało mi się to 
bardziej atrakcyjne wizualnie. 
Ale myślę, że to nie maska dała 

ludziom poczucie swobody. Nic 
tam nie działo się bez skrępo-
wania. Absolutnie nie. Wszyscy 
byli bardzo zakłopotani. Na 
początku, kiedy powstały te 
zdjęcia, niektóre osoby prosi-
ły, żeby ich nie pokazywać. Na 
szczęście fotografie podobały 
im się na tyle, że zrezygnowali 
z takich próśb. Fajne było to, że 
te osoby same potrafiły zaak-
ceptować siebie, ich ciało, to jak 
wyglądają.
Ł.B.: Miałaś zwierzę jako dzie-
cko?
I.K.: Cały czas mam. Mam dwa 
psy i mnóstwo kotów. Ale lu-
dzie patrzą na to z lekką obawą 
[śmiech]. Kiedyś chciałam być 
weterynarzem. Z drugiej strony 
te zdjęcia nie miały być w ogóle 
„pro-ekologiczne”. Nie wojuję 
ani w sprawie ochrony zwie-
rząt, ani nie jestem feministką, 
jak niektórzy chcieliby inter-
pretować moje zdjęcia.
Ł.B.: Skąd dystans do tych po-
staw światopoglądowych?
I.K.: Nie wiem, po prostu wy-
chodzi mi to uszami: gender, 
queer, gay art, sztuka femi-

nistyczna czy bio art. Robię 
zdjęcia na zasadzie intuicji, 
impulsu. Nie chciałabym, żeby 
narzucać na nie jakieś wymy-
ślone konteksty.
Ł.B.: Witold Gombrowicz w 
„Dziennikach” pisał, że słab-
szych pisarzy nie czyta, bo nie 
warto, lepszych nie czyta, bo po 
co ma się martwić… Jak jest u 
Ciebie?
I.K.: Staram się oglądać jak 
najmniej zdjęć. Kompletnie 
nie śledzę tego, co dzieje się na 
bieżąco w fotografii. Nigdy nie 
chodzę na wystawy z Miesiąca 
Fotografii albo Fotofestiwa-
lu. Jakiś czas temu trafiłam 
przypadkiem na zdjęcia Paula 
Mccarthy’ego i okazało się, że 
już kilkanaście lat temu wy-
korzystywał dokładnie te same 
wątki co ja, ale robił to o wiele 
lepiej [śmiech]. Siłą rzeczy cały 
czas mam jednak styczność z 
fotografią ze względu na śro-
dowisko i ludzi, wśród których 
żyję. Poza tym bardzo dużo 
czytam, to ciągle jest gdzieś 
wokół fotografii. Chociaż nie-
koniecznie ma bezpośredni 
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wpływ na moje zdjęcia, to cią-
gle tkwi we mnie.
Ł.B.: Jakie przedsięwzięcia ak-
tualnie planujesz?
I.K.: We wrześniu moje auto-
portrety można było zobaczyć 
na wystawie „Niepokorni” w 
BWA w Bydgoszczy. Pracu-
ję także nad nowym cyklem, 
oprócz fotografii i wideo za-
mierzam pokazać także rysun-
ki. Po raz kolejny tematem będą 
relacje człowieka ze zwierzę-
ciem. Być może już w listopa-
dzie część nowych prac pojawi 
się w Łodzi na wystawie prof. 
Przyborka w Ośrodku Propa-
gandy Sztuki, serię zamierzam 
zatytułować „Zaginęła Kotka”.

Irena Kalicka
Z cyklu Fototeatrzyk
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Fotografie z cyklu FW JG 
Justyny Górowskiej funk-

cjonują pomiędzy wyobraźnią a 
światem rzeczywistym, treścią 
nurtu a osobą, która go opo-
wiada. Zawarte w tytule inicjały 
odnoszą się do samej artystki i 
przedwcześnie zmarłej amery-
kańskiej fotografki Franceski 
Woodman. 

Kobiety opowiadają swoje hi-
storie szeptem. Niektóre z nich 
pozostają nigdy niewypowie-
dziane, niedotknięte zaintere-
sowaniem, schowane na samo 
dno prywatnych mitologii. 
Trudno je wyczuć dłońmi, do-
sięgnąć, posmakować, zanurzyć 
się w gąszczu umykających słów 
i znaczeń, umożliwiających po-
znanie sekretów. Czasem tylko 
na chwilę wypełzają spod gru-
bej warstwy ziemi. Jak nocne 
zjawy, szepczące przedziwne 
wersety, wywołujące dreszcze 
na naskórku. To co bliskie, jed-
nocześnie jest dalekie, widzial-
ne przez krzywe zwierciadło, 
staje się nieosiągalne, umykają-
ce symbolice nagiego ciała. Co 

Marta Kudelska

Budzenie zmarłej pozostaje, kruszeje, pęka, gnije, 
pozostawiając jedynie wyobra-
żeniowy wizerunek zamknię-
ty w czarno-białej fotografii 
schowanej pomiędzy kartkami 
przypadkowej książki. Ocalałe 
słowa, wrzynają się głęboko. 
Odczytanie ich przypomina 
przedzieranie się przez gąszcz 
nawarstwiających się tożsa-
mości, ukrywających intymną 
narrację zapomnianych symbo-
li, rozumienia na nowo starych 
baśni i mitów. 
 
Świat wykreowany przez Fran-
ceskę Woodman to świat kobiet 
zjaw. Duchy są tym, co pozo-
staje po realności świata skóry. 
Są zawsze poza, prawdziwie 
obce sensualności odczuwania, 
trwające we wdzierającej się w 
uszy „pustce”. Funkcjonują na 
marginesach słów, niemożli-
wych do symbolicznego zob-
razowania. Zdaje się, że sama 
Woodman chciała na swoich fo-
tografiach uchwycić niemożli-
we – moment ostatniego odde-
chu, wraz z końcem którego róż 
policzków znika bezpowrotnie. 
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Możliwe, że sama chciała być 
kobietą zjawą, umykającą szu-
kającym jej dłoniom. Rzuca-
jąc się z okna w wieku 23 lat, 
zmieniła się w nocnego ptaka, 
którego szlak przez wieczność 
wyznaczyła czerwona strużka 
krwi na ulicy.

Górowska poszła o krok dalej 
niż Woodman i niejako poddała 
się wniknięciu w wykreowa-
ne przez fotografkę zdarzenia, 
starając się jednocześnie od-
szukać w nich narracje dzie-
jące się poza kadrem. Sama 
kompozycja, gesty postaci, 
uchwycone sytuacje wskazują 
na coś podobnego, jednak ich 
historia zdaje się toczyć poza 
symboliczną ramą krańca zdję-
cia. Będąc, nie ma jej. W mo-
mencie zbliżenia, umyka, pęka, 
rozprasza się po powierzchni 
znaczeń. Figura kobiety jest 
znakiem, tropem wskazującym 
że są niczym innym, niż fanta-
zją, nieskończenie cofającą się, 
eksponującą jedynie utopijną 
chęć poznania niemożliwego. 
Odegranie kadrów Woodman, 

przypomina budzenie zmarłej, 
zrywanie białego całunu, za 
którym skrywa się prawda wy-
mykająca się symbolice nagiego 
piękna. Górowska badając to, 
co pozostało – obrazy, w któ-
rych zapisały się słowa, emocje, 
znaki, przywraca im możliwość 
mówienia.

Artystka doprowadzając do 
identyfikacji z fotografiami 
Woodman, zaburza jednocześ-
nie jednoznaczność przedsta-
wienia przez zacieranie różnic 
pomiędzy odbiciem a orygina-
łem. Odwołując się do Laca-
nowskiej koncepcji lustra, roz-
bija rzeczywistość fotografii na 
dwa porządki: wyobrażeniowy 
(symbolizowany przez jedyną 
pozostałość cielesności Wood-
man – jej fotografie) a starający 
się oddać go w geście perfor-
matywności akt odegrania (czy 
odtworzenia) cyklu. 

Górowska dokonując identy-
fikacji ze zdjęciami Woodman 
poprzez wcielenie się w nią, 
wkracza w krainę złudzenia, 

gdyż odgrywana tożsamość jest 
zapożyczona przez medium, a 
sama identyfikacja wynika z 
podziału „ja-ona”. Fotografia 
staje się lustrem, odbijającym 
i projektującym „ja”. Na jed-
nym zdjęciu widać kawałek 
nagiej kobiety, stojącej obok 
pękniętego lustra. Uwydatnia 
się tutaj niemożliwość wnik-
nięcia, pełnego utożsamienia się 
z obiektem projektującym fan-
tazję. Przez co dochodzi do po-
dwójnej maskarady, wizerunek 
Woodman jest poza Górowską, 
dla której „ja” odgrywane 
umyka poza nią samą. W prze-
ciwieństwie do teorii Lacana, 
gdzie podmiot nie jest w stanie 
określić siebie bez usytuowania 
względem lustra, tutaj staje się 
on pretekstem do balansowania 
na granicy życia i śmierci. Czy 
słuchanie szeptów umarłych 
zmienia percepcję świata? 

Górowska zdaje się podążać w 
swoich pracach za głosem in-
tuicji. Odrzuca oplatającą ją 
kulturową halkę i wbiega w gę-
stwinę lasu. Przeczesuje, wącha, 

odgarnia liście krępujące jej ru-
chy. Wdrapuje się na drzewo, by 
na moment zawisnąć pomiędzy 
nagimi gałęziami a kępkami tra-
wy. Skulona, przeczesuje dłoń-
mi taflę ciemnej wody, jakby 
szukała pod jego powierzchnią 
prawdy nagiej skóry. Wie, że 
ziemi trzeba dotykać, a później 
drapać, by przypomnieć sobie o 
prawdzie korzeni, zanim wypije 
się ich soki. W świecie legend 
i baśni, wejście do lasu staje się 
symboliczną śmiercią, polega-
jącą na zerwaniu z dotychczaso-
wym życiem. Moment upadku, 
zawahania się na leśnej ścieżce 
nie jest jednoznaczny z porażką. 
Czasem budząc się pomiędzy 
źdźbłami traw, można znaleźć 
pozostałości kamiennych sarko-
fagów. Grobu nie należy się bać, 
prawda człowieka jest prawdą 
pozostałych w nim kości. 

Kobieta-zjawa u obu artystek 
nie ma twarzy, jakby tym sa-
mym chciała umknąć Karte-
zjańskiej wizji podmiotu, gdzie 
stanowi ona punkt pośredni 
pomiędzy ciałem a duszą. To 
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na niej projektują się grymasy 
podskórnego świata, strach, 
fascynacja, pożądanie. Ukry-
wając ją, staje się samym ciałem, 
odzwierciedlającym jedynie 
tłumione popędy. Odegranie 
przez Justynę Górowską można 
rozumieć jako cielesną arche-
ologię polegającą na wnikaniu 
poprzez to co widzialne (ciało) 
do zewnętrznego, wymykają-
cego się racjonalizacji repre-
zentacji. Mimetyczność przed-
stawienia nie sprowadza się do 
biernego powtórzenia, ale do 
wytworzenia autoteliczności 
doświadczenia. Ukrywanie 
twarzy może być również rozu-
miane jako szukanie innego ję-
zyka niż ten wytworzony przez 
kulturę fallocentryczną. Proces 
identyfikacji zostaje zachwiany, 
przez co bliżej mu do poetyki 
marzenia sennego, gdzie wer-
balizacja zostaje zastąpiona 
uniwersalnymi symbolami.  

Zarówno w pracach Franceski 
Woodman jak i Justyny Gó-
rowskiej, przedstawienie ciała 
staje się pretekstem do balan-

sowania pomiędzy obecnością a 
zanikaniem. Niezwykle istotne 
wydaje się pytanie o możliwość 
rozróżnienia między jedną ar-
tystką a drugą. Na ile Górow-
ska, powtarzając za Lacanem, 
pozostaje zależna od odgrywa-
nego obrazu, a na ile pozostaje 
sobą? Niczym w szamańskim 
tańcu, wytworzona zostaje nić 
podtrzymująca współistnienie 
obu kobiet, zarówno jedna jak i 
druga mogą spotkać się tylko w 
miejscu projektowanym przez 
fantazję tej żyjącej.

Wizerunki Justyny Górowskiej 
zawierają coś, co dotyka prze-
szłości skrytego pod warstwą 
ziemi ciała. W chwili śmierci 
następuje powolna utrata jego 
materialności, to co znajdowało 
się w zasięgu, zostaje wypar-
te. Staje się ostatnim punktem 
pamięci zastępowanym, za-
cierającym się wspomnieniem. 
Właśnie dlatego fotografie 
Górowskiej i Woodman są 
niezwykle piękne. Dotykają 
niemożliwego, oświecają upły-
wające dni, zacierając przez to 

dialektykę początku i końca. 
Cykl FW JG stawia również 
pytanie o podmiotowość od-
grywaną i odgrywającego. O 
ile w przypadku zdjęć Wood-
man, ona sama inscenizowała 
pewne sceny, poruszała się w 
wytworzonej przez siebie ma-
terii znaczeń, tak w przypadku 
Górowskiej, artystka podążała 
drogą naznaczoną już czyjąś 
obecnością i historią, ale przez 
drobne zmiany udało jej się od-
dzielić od punktu odniesienia. 

Działa to na zasadzie herme-
neutycznego koła. Indywidual-
ność przedstawienia uwypukla 
się w zderzeniu z całością, pod-
kreślając dystans, otwierając 
go jednocześnie na możliwość 
interpretacji. Prace Justyny 
Górowskiej stają się zapisem 
poszukiwań pomiędzy widzial-
nym i ukrytym, nagim i sym-
bolicznym. Umożliwiając tym 
samym symboliczne dotknięcie 
niematerialnego. 

Fotografie  opublikowano 
dzięki uprzejmości 

Justyny Górowskiej.
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Justyna Górowska
Drzewo

Justyna Górowska
Francesca, wiszę
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Justyna Górowska
Korzeń blisko

Justyna Górowska
Korzeń
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Justyna Górowska
Kula

Justyna Górowska
Ist 1
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Justyna Górowska
Z grobu 1
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Znaki specjalne
Katarzyna Mirczak

Katarzyna Mirczak
Courtesy Eric Franck Fine Art
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Znaki specjalne” to zbiór 
zamknięty. Seria Kata-

rzyny Mirczak liczy kilkadzie-
siąt zdjęć, sfotografowanych 
obiektów jest w sumie sześć-
dziesiąt; pochodzą ze zbiorów 
Katedry i Zakładu Medycyny 
Sądowej Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Na zdjęciach przedstawiono – 
właśnie, co? Rysunki w szkla-
nych naczyniach, chciałoby się 
powiedzieć; szczególnie teraz 
zasługują na to określenie, choć 
kiedyś były fragmentem czło-
wieka, ludzką skórą pokrytą 
tatuażem. Odkąd wycięto je i 
wsadzono do formaliny, odkąd 
kosmos kawałka skóry, na któ-
rym zostały wykonane zacieśnił 
się do rozmiarów słoja – są już 
tylko rysunkami. 

Niektóre z tych rysunków na 
skórze wykonane są jakby dzie-
cięcą ręką, niezwykle podobne 
do owych dziełek, którymi są 
usiane szkolne zeszyty, postaci 
przerysowane z męką i powoli, 
z wysuwaniem języka – z ksią-
żek, z zeszytów należących do 

Przebłyski zdolniejszych kolegów, etc., 
etc. Są gdzieś na progu twór-
czości dziecięcej i naiwnej, w 
gruncie rzeczy radosnej, choć 
autorami byli przecież kompani 
tych, na których ciałach po-
wstały: a więc współosadzeni, 
współczłonkowie wspólnoty 
więziennej, przestępcy, zło-
dzieje, zabójcy, gwałciciele;  
i tematyka też nieczęsto wśród 
dzieci spotykana.

Na kawałkach skóry można od-
czytać sceny. Między innymi 
takie: młoda kobieta w rozwia-
nej sukience; Indianin na ko-
niu; naga siedzi na księżycu jak 
rogal, ten rogal jest najwyraź-
niej mężczyzną; naga z wężem; 
kobieta w krawacie, pośród 
kwiatów, po chwili dociera, że 
umieszczona  pomiędzy sut-
kami, prawdziwymi sutkami 
mężczyzny, który ją na sobie 
nosił; klaun oblewający z węża 
waginę naguski; dwa tatuaże 
obok siebie – golaska z hantla-
mi, tak nieudacznie narysowa-
na, że aż śmieszna, a obok para 
uprawiająca seks, on stoi za nią; 

Wojciech Nowicki

„
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kolejna naga w kapeluszu; ko-
lejna para uprawiająca seks. Jest 
Franciszek Józef; a także krzyż 
z sercem; orzeł z gołą kobietą 
zwisającą ze szponów, a ponad 
nim scena pomiędzy palmami: 
ona bez ubrania, on ubrany, 
chyba z pistoletem w ręce, 
niezbyt to oczywiste; czaszka 
z wężem – ten kawałek skóry 
został zszyty jak w patchworku 
z innym, gdzie uściśnięte dłonie 
na tle kwiatów i słońca, które 
zachodzi lub wschodzi (dol-
ny fragment jak granulowany, 
górny gładki, zszyte byle jak); 
kolarz na swoim rowerze; ża-
łosna syrena, dziecko by lepiej 
narysowało; Ukrzyżowany; 
głowa Indianina w imponują-
cym pióropuszu; diabeł – a dia-
beł jest chyba kobietą, a może to 
rysunek taki, i widać od razu, 
jaki nieprawdziwy, bo obok 
jego włosów narysowanych i 
zblakłych już włosy prawdziwe, 
nadal wyrastające z rysunku, z 
tego pergaminu, który był kie-
dyś żywym człowiekiem.

Trzeba pamiętać, że mogły 

wtedy znaczyć nie tylko po-
żądanie, eskapistyczne myśli 
uwięzionych, oddanie Miłoś-
ciwie Panującemu czy przy-
wiązanie do nauki Kościoła. 
Dziś tatuaż czytamy bardzo 
dosłownie, bo też jego funkcja 
zmieniła się nie do poznania; a 
stało się to na naszych oczach. 
Za życia jednego pokolenia ta-
tuaż przeobraził się z tajnych 
znaków więziennych (kropka 
złodzieja, etc.) w dzieła zaj-
mujące nierzadko niemal całe 
ciało, przedmiot dumy, rodzaj 
kosmetycznego zabiegu, jak 
manicure; bywa nawet cielesną 
biżuterią nastolatków, choćby 
te maleńkie gwiazdki – naj-
skromniejszy z najskromniej-
szych tatuaży, czy delikatne 
motywy floralne (choć są 
równie minimalistyczne jak 
więzienna kropka złodziei, 
umieszczam je na przeciwle-
głym biegunie).

Metody, jakimi posłużono się 
do stworzenia tatuaży przedsta-
wionych na zdjęciach są ogra-
niczone. Jako narzędzia zostały 

użyte „spinacze, szpilki, druty, 
żyletki, kawałki szkła”, wylicza 
autorka zdjęć, zaś jako barwni-
ki „sproszkowany węgiel, proch 
strzelniczy, sadza, farby, in-
dygo, ultramaryna, kurkuma, 
henna, kwas siarkowy, błękit 
pruski”. Zostały wycięte ze 
skóry martwych przestępców i 
są przechowane w formalinie; 
miało to pozwolić na lepsze 
poznanie kodu, języka prze-
stępczego tatuażu. Niekiedy są 
zaopatrzone w podpisy na ma-
szynie przyklejone do naczynia, 
teraz już brudne i pozaginane, 
świadczące o tym, jak są stare 
(najstarszy z tych tatuaży po-
stał w latach siedemdziesiątych 
XIX wieku). Od najprostszego 
„52 Tatuaż” czy „932 Dwa ta-
tuaże”, po „1005 Dwa tatuaże 
pornograficzne” i „696 Tatuaż 
z portretem Cesarza Francisz-
ka Józefa Pierwszego” (pew-
ne namaszczenie i duże litery 
wskazują, jak dawno zdjęto 
tę skórę: za panowania Franza 
Josefa). Inny opis, techniczny 
(czemu w tym wypadku akurat 
taki?): „1100 Tatuaż z powłok 

klatki piersiowej”. Chrystus na 
krzyżu ma opis więcej niż lako-
niczny: „640 Tatuaż”. Ile osób 
pokrojono więc w taki sposób, 
dla stworzenia kolekcji? 

Miały być tajemnym językiem 
przestępców, skończyły sfoto-
grafowane w galerii.

To dokumentacja dość szcze-
gólna: kliniczna, chciałoby się 
powiedzieć, bo słoje pływają w 
nicości, na białym tle; do tego 
dochodzi kolor szkła, zielon-
kawy. Wszystko sugeruje tu 
czystość –  przezroczystość sa-
mego szkła i czystość, jaką za-
pewnia oglądanie przez szybę. 
Sugestia bezpieczeństwa, jest 
tu bardzo potrzebna; bo co pod 
spodem, co za szybą? Jest za nią 
ukryty (bo pozostał nieudoku-
mentowany, ale przecież łatwy 
do odgadnięcia) gest odarcia 
człowieka ze skóry, co prawda 
dokonany w lekarskim kitlu, w 
imię nauki; ale po to, żeby za-
chować tatuaż, rysunek (w cza-
sach, kiedy fotografia istniała 
od dawna, była powszechnie 
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używaną metodą dokumen-
towania przedmiotów i wyda-
rzeń, między innymi ludzkiego 
ciała, i zdzieranie skóry nie było 
już konieczne). Te zdjęcia Ka-
tarzyny Mirczak stawiają nam 
przed oczy – choć pozornie 
właśnie są od tego jak najdalsze, 
bo klinicznie czyste – ten fakt, 
instynkt przywłaszczania sobie 
fragmentu ciała, zdejmowa-
nia skalpu, zachowania go do 
barbarzyńskiej kolekcji, po-
śród głów zmniejszonych przez 
Indian Jivaro, pośród skalpów 
i podobnych artefaktów. Rzeź-
nicki moment, instynkt krwio-
żercy; choć w pierwszej chwili 
najłatwiej dostrzec chłodne oko 
fotografa, chłodny słój, frontal-
ne, monumentalne ujęcie, i tę 
białą przestrzeń  dokoła; a także 
delikatny, bo zatarty rysunek – 
minęły lata, a technika tatuażu 
była prymitywna. 

W formalinie znalazły się prze-
błyski ludzkiej istoty – nieczę-
ste, i przez to bardziej dotkliwe: 
blady sutek, drobne defekty 
skóry, czarne włosy porastają-

ce skórę na piersi. Im bardziej 
ukryta, fragmentaryczna jest 
tożsamość wytatuowanych (bo 
zadziwia bezosobowość tego 
zbioru,  jego naukowy, czy ra-
czej – w dzisiejszym rozumie-
niu – pseudonaukowy charak-
ter), tym bardziej kusi, by sobie 
dopowiadać historie: kim byli, 
jakie popełnili przestępstwa; 
który kazał sobie wytatuować 
Franza Josefa, kto Chrystusa, a 
kto kopulującą parę; i czemu. 

To każe również pomyśleć, 
jak niezwykle gładkie chcą się 
wydać nasze czasy: wystawiają 
ciało, poprawiają je w pho-
toshopie, wielbią młodość, a 
swoje trupy chowają po sza-
fach. Nie wolno ich oglądać, 
przechowywać jest źle. Nawet 
ceremonie pogrzebowe są lu-
strzanym, czarnym odbiciem 
zaślubin, z naciskiem na pom-
pę, bez obecności, choćby sym-
bolicznej, zmarłego. On spo-
czywa zamknięty w masywnej, 
zamkniętej trumnie, po śmierci 
ani przez chwilę nie towarzy-
szy żywym, zostaje usunięty 

poza nawias. Te kawałki skóry 
wycięte z ciał przestępców wy-
dają się pochodzić z odległych 
czasów; można pomyśleć, że 
ich celem jest pokazanie, jak 
bardzo byliśmy niepoprawni 
w prymitywnej epoce przed-
komputerowej. Mogą też spra-
wiać wrażenie, jakby zostały 
spreparowane przez sztukę, dla 
wstrząśnięcia widzem: zanu-
rzone w formalinie niewprawne 
rysuneczki, wyrwane wraz ze 
skórą z człowieka, wystawio-
ne do oglądania w galerii. Ten 
zbiór jest bowiem czymś na 
kształt gabinetu osobliwości, 
studium przedmiotów, zgro-
madzonych przez dziwacznego 
(bo pochodzącego z innej kul-
tury, z innego wieku) kolekcjo-
nera. To studium przedmiotu, 
martwa natura przedstawiająca 
kawał skóry pokryty rysun-
kiem; a jednocześnie – studium 
przedmiotu, którym po śmierci 
stał się człowiek pokryty tatu-
ażami. 

Czy my, gęsto pokryci tatuaża-
mi – od niewinnej gwiazdki i 

serduszka po gotyckie sceny, 
pokrywające całego człowieka 
– wylądujemy kiedyś w słojach, 
pocięci na kawałki? Czy ktoś, 
kiedyś będzie się przyglądał 
naszym powłokom, podobnie 
jak my nie rozumiejąc? Bo język 
naszych rysunków będzie dla 
niego niezrozumiały, tak jak 
niejasne pozostaną powody, dla 
których ktoś zdjął z nas skórę. 
Czy – jak w przypadku „Zna-
ków specjalnych” – znajdzie 
się oko, które zauważy nas w 
szafie i wydobędzie na światło 
dzienne? Po to, żebyśmy sobie 
pomyśleli, że bywamy bardzo 
dziwni, nawet pod płaszczy-
kiem nauki; i że nasze instynk-
ty bywają pierwotne, nawet tu, 
nawet teraz?
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Wysłuchałyśmy trzech hi-
storii mniej lub bardziej 

miłosnych. Narratorki wróciły 
z nami do miejsc związanych ze 
wspomnieniami.

1.
To było zeszłego lata. Na po-
czątku. Czerwcowa noc i wiel-
ka potańcówka w jednym z 
mokotowskich barów. Tańce 
w parach – czyli tak, jak lu-
bię najbardziej. Miła muzyka i 
mnóstwo białego wina. Męż-
czyzna poprosił mnie do tańca, 
a następnie zaprosił na papie-
rosa. Już nawet nie pamiętam, 
jak to się stało (chyba rozmowa 
wartko się toczyła), ale szyb-
ko znaleźliśmy się na tej ławce. 
Trochę rozmawialiśmy, trochę 
się całowaliśmy. Między jed-
nym a drugim pocałunkiem za-
pytał mnie, czy mam przy sobie 
jakąś książkę. 
Czytałam wtedy akurat „Opo-
wieści fantastyczne” Dostojew-
skiego. Bardzo się ucieszyłam, 
że zapytał i zdążyłam wyobrazić 
sobie, że jest intelektualistą. 
Rozpoczęłam wywód 

z refleksjami na temat, a on 
przerwał mi w pół zdania i za-
pytał:

- Ale czytasz czy masz przy 
sobie?
Dziwne pytanie.

- No mam przy sobie….  
Bo aktualnie czytam…..

- Możesz mi podać?
Nie bardzo wiedziałam, o co 
mu chodzi, ale podałam książ-
kę. I wtedy on, nie zerkając 
na okładkę, rozsypał sobie na 
moim Dostojewskim kreskę.

Miłości
zwykłe życie
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2. 
To było chyba z 10 lat temu, 
kiedy pierwszy raz pojechałam 
do Anglii w poszukiwaniu pra-
cy. CV zostawiłam w setkach 
punktów gastronomicznych. 
Zaproszono mnie na rozmowę 
kwalifikacyjną do pizzerio-
kebabowni. Gdyby nie to, że 
było to tuż za rogiem i napraw-
dę potrzebowałam pieniędzy, w 
życiu bym tam nie poszła. 
Stawiłam się o czasie. Młody, 
przystojny Irańczyk o hiszpań-
skiej urodzie spodobał mi się od 
razu. Przeprowadził rozmowę 
kwalifikacyjną. Opowiedział o 
rodzinnym biznesie. Zapewniał, 
że szukają kogoś do pomocy i że 
na pewno oddzwoni. 
Następnego dnia dostałam pizzę 
niespodziankę. Potem zaczął 
odwiedzać mnie i moją współ-
lokatorkę. Zawsze przywoził 
nam pizzę. O propozycji pracy 
nie było już nigdy mowy. Za to 
raz wyszliśmy razem do klubu i 
kupił mi drinka. Dzień później 
zadzwonił i oznajmił, że idzie-
my na zakupy, bo on potrzebu-
je kupić buty. Oniemiałam. 

Zapytałam, skąd przyszedł mu 
do głowy ten, dla mnie zupełnie 
abstrakcyjny, pomysł. Oka-
zało się, że dla niego to było 
oczywiste: skoro pozwoliłam 
się zaprosić na drinka, jestem 
jego dziewczyną. A dziewczyny 
chodzą ze swoimi chłopakami 
na zakupy. 
O tym, jak bardzo się na mnie 
zawiódł i że z nami koniec, dał mi 
do zrozumienia jeszcze w inny 
sposób. Kiedy kolejny raz zjawi-
łam się w bistro, dostałam pizzę 
zwęgloną, czarną jak smoła.
Nigdy więcej się nie zobaczyli-
śmy.
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3.
Poznałam mojego męża na 
studiach, trzydzieści lat temu. 
Pół roku po pierwszej randce 
wzięliśmy ślub. Ciągle brako-
wało nam pieniędzy. Okazję 
do zarobku znaleźliśmy w 
przemycie. Spróbowaliśmy raz. 
Kiedy okazało się, że działa, nie 
mogliśmy przestać. Takie to 
były czasy, że w ZSRR popyt 
był praktycznie na wszystko. 
Zaczęliśmy od dżinsów. Prze-
bitka była niesamowita. Potem 
przewoziliśmy już regularnie 
to, czego od nas chcieli. Ciuchy, 
okulary przeciwsłoneczne, fu-
tra, prezerwatywy, komputery. 
Jeździliśmy pociągiem. Sche-
mat był zawsze taki sam: zaraz 
po wejściu do przedziału mąż 
blokował drzwi i rozkręcał sufit, 
żeby ukryć towar. Ja stałam na 
czatach. Potem mogliśmy wy-
godnie się rozsiąść albo pójść 
odwiedzić innych podróżnych, 
bo w pociągu relacji Warszawa 

- Leningrad trwała wtedy nie-
kończąca się impreza.  Z ZSRR 
wracaliśmy z ukrytymi w naj-
dziwniejszych 

miejscach dolarami albo złotem. 
Kiedyś za namową znajomej 
Rosjanki zainwestowaliśmy cały 
dochód w brylant, który po 
powrocie do Polski wymienili-
śmy na malucha - nasz pierw-
szy samochód. 
W Warszawie zawsze spaliśmy 
w hotelu MDM i prawie zawsze 
w tym samym pokoju. To były 
piękne czasy. Nie myśleliśmy 
o zasadach i konsekwencjach 
i nie obchodziło nas nic poza 
sobą nawzajem.  Dzisiaj płaci-
my podatki i mamy porządne 
prace, a przemytnicza beztro-
ska jest już tylko egzotycznym 
wspomnieniem.
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Kino zawsze miało z seksem 
kłopot. Najpierw, ze względów 
obyczajowych i cenzuralnych 
nie mogło go pokazywać. Sto-
sowało więc różne wybiegi, ze 
słynnym najazdem na komi-
nek w momencie strategicz-
nym włącznie. Kpi sobie z tego 
Woody Allen w „Purpurowej 
róży z Kairu”. Bohater produk-
cji przygodowej, który schodzi 
z ekranu, tłumaczy „kobiecie 
z ludu” zasady obowiązujące 
w jego świecie: „A potem na-
stępuje zaciemnienie i wtedy 
wszyscy idziemy się kochać”. 

Restrykcje wzmogły się wraz z 
wprowadzeniem w latach 30. w 
Hollywoodzie kodeksu Haysa. 
Nie tylko zabraniał on wszel-
kich odniesień np. do „zboczeń 
i perwersji”, ale nawet desek-
sualizował życie małżeńskie. 
Ekranowe sypialnie koniecznie 
musiały być wyposażone w 
dwa łóżka oddzielone od siebie 
szafką. Nie wolno było wspól-
nie leżeć na łóżku, a jeśli się już 
coś takiego zdarzyło, to przy-
najmniej jedna osoba musiała 

Kto się boi seksu?
Bartosz Żurawiecki

trzymać nogi spuszczone na 
podłogę.

Ponieważ, jak wiadomo, zaka-
zany owoc smakuje najlepiej, 
filmy amerykańskie z tamtego 
okresu emanują zmysłowoś-
cią, pobudzają erotyczną wy-
obraźnię, pełne są mniej lub 
bardziej jawnych aluzji sek-
sualnych. Przodowała w nich 
chociażby Mae West, której 
bujna, wyzwolona kobiecość 
była prawdziwym wyzwaniem 
dla cenzorów. Bohaterki West 

– nie najmłodsze już panie o ru-
bensowskich kształtach – bez 
jakichkolwiek moralnych skru-
pułów zaliczały kolejnych face-
tów. Ta feministyczna rozpusta 
nie mogła jednak trwać długo. 
W latach 40. odsunięto West od 
kina, a miejsce jej swawolnych 
filmów zajął ponury „czarny 
kryminał”, w którym seks 
ponosił winę za niejedno prze-
stępstwo. Obsesja erotyczna, 
namiętność, zdrada małżeń-
ska nieuchronnie prowadziły 
do „zbrodni i kary”. Zimne, 
cyniczne kobiety (najczęściej 
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blondynki) manipulowały po-
żądającymi ich mężczyznami, 
pchały owych biednych, skoło-
wanych facetów na drogę wy-
stępku. Sztandarowym przy-
kładem zapisanym w księgach 
historii kina, jest „Podwójne 
ubezpieczenie” (1944) Billy’ego 
Wildera z Barbarą Stanwyck w 
roli amoralnej bohaterki, która 
stała się wzorcem dla wszyst-
kich późniejszych „złych ko-
biet”, jakie zaludniły ekrany. 

Klątwa „czarnego krymina-
łu” prześladuje kino do dzi-
siaj. Chodzi mi tutaj zarówno 
o wciąż pokutujący w filmach 
mizoginizm, jak i o zatrucie 
seksu poczuciem winy. Oczy-
wiście, kino jest w tych aspek-
tach jedynie częścią kultury 
judeo-chrześcijańskiej, która 
uczyniła z ciała siedlisko grze-
chu. Powtarza jej schematy i 
uprzedzenia, sankcjonuje jej 
porządek. Seks w kinie naj-
częściej pozbawiony jest rado-
ści, a co gorsza, grozi poważny-
mi konsekwencjami, nie tylko 
prokreacyjnymi.

Nazbyt wesołe przedstawianie 
czynności kopulacyjnych bywa 
przyjmowane z lekceważeniem. 
Przystoi głównie błahym filmi-
kom z „różowej serii” czy cyklu 

„Playboy late night”. Tymcza-
sowe rozjaśnienie tonacji nastą-
piło w latach 60. wraz z inwazją 
kontrkultury i towarzyszącego 
jej wezwania do „wolnej miło-
ści”. W filmach wyrastających 
z tego ducha – takich chociażby 
jak „Easy Rider”, „The Trip”, 

„Performance”, „Zabriskie Po-
int” – seks jest w pierwszym 
rzędzie przyjemnością. Nawet 
jeśli przeciętą smugą cienia, 
naznaczoną pewnym smutkiem, 
to jednak pozbawioną sankcji 
moralnej.

Tony Richardson w błyskotli-
wej ekranizacji XVIII-wiecznej 
powieści Henry’ego Fieldinga 

„Tom Jones” z roku 1963 za-
mieścił pamiętną scenę orgii 
kulinarnej, która zapowiada nie 
mniej namiętne i zmysłowe łóż-
kowe igraszki. Włoch Pier Pao-
lo Pasolini, w swoim dokumen-
cie z 1964 roku „Zgromadzenie 

miłosne”  stosuje iście rewolu-
cyjny pomysł – idzie z kamerą 
w miasto i pyta zwykłych ludzi 
(przechodniów, plażowiczów, 
pasażerów pociągu etc.) o ich 
opinie na tematy erotyczne, 
intymne. Wyłania się z tych 
rozmów szczery obraz, z jednej 
strony rozmaitych zahamowań 
i stereotypów, z drugiej – za-
chowań stojących w opozycji 
do obyczajowego kodeksu 
katolickiego kraju (pamiętaj-
my, że we Włoszech dopiero 
w 1970 roku zalegalizowano 
rozwody). Potem Pasolini kręci 
m.in. „Teoremat”, w którym 
seks jest przeżyciem iście re-
ligijnym, motorem przemia-
ny egzystencjalnej. Wyzwala 
bohaterów z burżuazyjnego 
porządku, otwiera przed nimi 
nowe perspektywy, dla jed-
nych przerażające, dla innych 
oczyszczające. Z kolei, „Try-
logia życia”- na którą składają 
się „Dekameron”, „Opowieści 
kanterberyjskie” oraz „Kwiat 
tysiąca i jednej nocy” – try-
ska radością seksu. Jurnością 
i energią, którą Pasolini zna-

lazł w klasycznych pozycjach 
kultury. Często przeciwsta-
wia się tej trylogii ostatni film 
włoskiego reżysera, szokującą 
adaptację książki Markiza de 
Sade „Salo, czyli 120 dni Sodo-
my”. Ale to nie seks jako taki 
jest tutaj głównym oskarżonym, 
lecz władza i towarzysząca jej 
przemoc.

Jednak już pierwsza połowa lat 
70. zwiastuje kres owej seksual-
nej swobody. Były asystent Pa-
soliniego, Bernardo Bertolucci 
kręci „Ostatnie tango w Pary-
żu” (1972). Mimo że uznany za 
obsceniczny i skandaliczny film 
jest w gruncie rzeczy requiem 
dla wolnej miłości. Niczym sta-
re amerykańskie thrillery po-
kazuje zgubne następstwa seksu 
bez zobowiązań. W latach 80. 
naznaczonych AIDS, sytuacja 
ulega jeszcze pogorszeniu. Koło 
się zamyka. Seks znowu staje 
się niebezpieczny. W sztanda-
rowym dziele tamtych czasów – 

„Fatalnym zauroczeniu” (1987) – 
małżeńska zdrada, drobny skok 
w bok skutkuje stosem trupów 
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i innymi nieszczęściami. Coraz 
większa otwartość w mówieniu 
o intymnym aspektach życia, 
a nawet coraz bardziej śmiel-
sze ukazywanie „narządów w 
ruchu” niekoniecznie idzie w 
parze ze zdejmowaniem z seksu 
odium winy, wstydu, trage-
dii. W głośnym swego czasu 

„Nagim instynkcie” (1992) 
promiskuityczna bohaterka 
okazuje się psychopatyczną 
morderczynią. Kino holly-
woodzkie niezmiennie wierne 
jest obłudnej zasadzie Cecila B. 
DeMille’a: „sto minut rozpusty, 
pięć minut pokuty”. Rozkosze, 
na które większość – zgorszo-
nych i jednocześnie podnieco-
nych – widzów nie może sobie 
pozwolić, muszą zostać ukara-
ne.

A jak sprawa wygląda w kinie 
o większych ambicjach? Jego 
twórcy – bojąc się nasyconych 
pogardą posądzeń o pornogra-
fię – wysysają z seksu radość i 
szpikują go egzystencjalnym 
smutkiem. U Patrice’a Chereau 

– chociażby w „Intymności” – 

spotkania kochanków nie roz-
jaśniają mroku, nie są miłym 
przerywnikiem w rutynie dnia 
codziennego, „czarującym 
epizodzikiem”. Ich piękno 
zatrute jest myślą o rozstaniu, 
samotności, obcości. Melan-
cholia wżera się głęboko w ciała. 
Nie jest w stanie od niej uciec 
także Lars von Trier, choć od 
lat buńczucznie się odgraża, że 
wreszcie nakręci porno z praw-
dziwego zdarzenia. Również 
Michael Winterbottom w „9 
songs” (składającym się niemal 
wyłącznie ze scen erotycznych i 
fragmentów koncertów) wkła-
da swoją opowieść w ramy re-
trospekcji, spojrzenia wstecz na 
związek, który przeminął. Jed-
nak seksu „in statu nascendi” 
nie da się zastąpić wspomnie-
niem seksu. Zawsze będzie ta-
kiemu rozpamiętywaniu towa-
rzyszyło poczucie nienasycenia 
i straty. Z kolei – by wrócić do 
mainstreamu – coraz ostatnio 
popularniejsze komedie amery-
kańskie opowiadające o związ-
kach  opartych wyłącznie na 
seksie („Sex story”, „To tylko 

sex”, „Kocha, lubi, szanuje”) 
mimo pozornej „nowoczesno-
ści” w kwestiach obyczajowych, 
nieuchronnie wpadają w kole-
iny staroświeckiej narracji, w 
której tzw. rozwiązłość zostaje 
pokonana przez miłość roman-
tyczną i monogamiczną.

W tym kontekście właściwie 
jedyną rzeczywistą alternaty-
wą jest kino undergroundowe, 
które ukazuje seks i seksualne 
fantazje bez cudzysłowów, za-
strzeżeń, bez moralizowania 
i ferowania wyroków. Często 
jako siłę wywrotową, niszczą-
cą konwenanse i pozory. Ta 
tradycja datuje się od czasu co 
najmniej „Psa andaluzyjskie-
go” (1929) i „Złotego wieku” 
(1930) Luisa Buñuela. Obejmu-
je twórczość Kennetha Ange-
ra, który już jako 17-latek dał 
w „Fireworks” (1947) wyraz 
swym sadomasochistycznym 
pragnieniom, Jeana Geneta – 
piewcy gejowskiego seksu w 
więzieniu („Chant d’Amour”, 
1950), Andy Warhola (zwłasz-
cza z wczesnych lat działalności 

Factory) i kino transgresji lat 
80. Z bliższych nam czasowo 
twórców trzeba wymienić Ka-
nadyjczyka Bruce’a La Bruce’a, 
którego filmy łączące gejowską 
pornografię z satyrą i estety-
ką punkową potrafią jeszcze 
wzburzyć publikę najbardziej 
progresywnych festiwali na 
świecie. Seks u Bruce’a bywa 
bardzo zabawny, nigdy jednak 

– nawet w swych najbardziej 
perwersyjnych odmianach – 
nie jest przedmiotem oceny 
etycznej czy estetycznej.

Oczywiście, należy zadać sobie 
pytanie, czy seks może jeszcze 
dzisiaj w ogóle być skanda-
lem, rewolucją, szokiem, tabu. 
Prawdopodobnie już nie – 
przynajmniej ten najzwyklejszy 
seks hetero. Ale otwartość, z 
jaką mówi się o seksie, a nawet 
go pokazuje, nie znaczy, że 
wymknął się on spod władzy 
rozmaitych ideologii. Przeciw-
nie – im mniej trzeba o nim 
milczeć, tym bardziej da się go 
wykorzystać. W zaniku są jed-
nak te idee, które – jak w latach 
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60. – głosiły hasła wyzwolenia, 
odzyskania autentyczności etc. 
poprzez seks. Dominują opcje 
konserwatywne. Swoboda sek-
sualna jest więc albo przyczyną 
różnych osobistych nieszczęść, 
albo musi ustąpić przed trady-
cyjnymi modelami relacji mię-
dzyludzkich. Uznać swoją gor-
szość i moralną niższość wobec 
takich pojęć jak „wierność”, 

„monogamia”, „miłość” itp. 

Inaczej rzecz wygląda w 
„Shortbusie” (2006) Johna Ca-
merona Mitchella. Rozmaite 
konfiguracje i doznania seksu-
alne są w tym filmie elemen-
tem poszukiwania tożsamości, 
miejsca w świecie, komunikacji 
z drugim (trzecim, czwar-
tym...) człowiekiem. To, co 
tradycyjna kultura kwalifikuje 
jako „niewierność”,  wzbogaca 
tutaj relacje między partnerami, 
buduje między nimi dodatko-
wą więź. „Shortbus” – niczym 
dawne komedie z Mae West – 
nie ocenia ani tym bardziej nie 
potępia swoich bohaterów za 
seksualną „rozpustę”. Wręcz 

przeciwnie, aprobuje ją, na-
wet pochwala. Dlatego też jest 
jednak ewenementem w dzi-
siejszym – wbrew pozorom 
konformistycznym i zacho-
wawczym – kinie.
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Krzywe
Piotr Bosacki
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Druki polskiej awangardy 
międzywojennej przeżywają 
obecnie renesans zaintereso-
wania. Poświęca się im coraz 
więcej publikacji i wystaw. Są 
poszukiwane przez krajowych 
i zagranicznych kolekcjone-
rów, dla tych ostatnich sta-
nowią ciekawy i częstokroć 
bardzo oryginalny łącznik 
między awangardą rosyjską i 
zachodnioeuropejską. Niektóre 
graficzne rozwiązania sprzed 
dziesięcioleci wydają się nadal 
świeże i inspirują rzeszę mło-
dych grafików. Na aukcjach 
książki czasopisma i ulotki mo-
dernistyczne osiągają ceny kil-
ku, kilkunastu, kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, ale przy pew-
nym oczytaniu, wyrobionym 
oku, pasji i szczęściu, można je 
również upolować za kilkadzie-
siąt, a nawet kilka złotych. Ta-
kie zdobycze cieszą najbardziej.

Kolekcja 
Ryszarda Cichego
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Prawdziwymi gigantami polskiej awangardy były dwie pary arty-
stów: Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro oraz Mieczysław 
Szczuka i Teresa Żarnowerówna. Piąty wielki to Henryk Stażewski. 
Wszyscy oni traktowali dizajn nie jako uboczny, lecz jeden z głów-
nych nurtów twórczości. 

Okładka tomu „Z ponad” Juliana Przybosia autorstwa Strzemiń-
skiego to, jak sądzę, najlepszy przykład druku awangardowego  
w Polsce, jak również ścisła światowa czołówka tego czasu.

W zasadzie (poza dwoma dyskusyjnymi przykładami) nieznane są 
druki projektowane przez Katarzynę Kobro, odnalezienie ich lub 
zidentyfikowanie to marzenie kolekcjonera.
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Henryk Stażewski, wbrew dotychczasowej wiedzy, okazał się być 
autorem całkiem licznych udanych fotomontaży.
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Mieczysław Berman – as polskiego fotomontażu. Przez lata jego 
przedwojenne projekty znane były niemal wyłącznie z autorskich 
replik wykonanych w latach 60-tych. Berman zyskał sobie przez 
to u wielu opinię mistyfikatora, „ulepszacza” własnej twórczości. 
Pojawiające się od kilku lat liczne zapomniane okładki stawiają jego 
twórczość w znacznie lepszym świetle.
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Wiele przyjemności sprawia porównywanie polskich okładek z ich 
zagranicznymi pierwowzorami.
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Nowoczesne projekty graficzne stosowano zarówno w wydaw-
nictwach poważnych, zaangażowanych politycznie jak i tych 
znacznie lżejszego kalibru.
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Łukasz Białkowski – filo-
zof, krytyk sztuki, tłumacz z 
języka francuskiego. Zajmuje 
sie zagadnieniami sztuki naj-
nowszej. Publikował w „Ricie 
Baum”, „Futu”, „Pozyty-
wie”, „Obiegu”, „Artpapie-
rze”, „Splocie”, „Fragile”, 
czasopismach naukowych i 
katalogach wystaw. Mieszka i 
pracuje w Krakowie.

Piotr Bosacki – urodzony w 
1977 roku, w 2003 roku ukoń-
czył Akademię Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu. Pracuje na 
macierzystej uczelni w Kate-
drze Intermediów (Pracownia 
Transformacji Przestrzeni i 
Mediów). Zajmuje się sztukami 
wizualnymi, filmem animowa-
nym i kompozycją muzyczną. 
Jest członkiem Grupy KOT 
(koncerty audioperforman-
ce). Należy również do grupy 
PENERSTWO. Jego utwory 
muzyczne wykonywane były m. 
in. w Galerii Szyperskiej, Starej 
Rzeźni, Muzeum Narodowym 
oraz Auli Nova w Poznaniu. W 
2007 roku wydał płytę z utwo-

rami Mały zwój, Ćwiczenia z 
kontrapunktu, Pipy lalek.

Ryszard Cichy – mieszka blisko 
Łodzi, w której ukończył studia 
na wydziale prawa. Od zawsze 
interesuje się sztuką, co dopro-
wadziło go do kolekcjonerstwa. 
Od kilkunastu lat zbiera (obok 
prac artystów współczesnych) 
druki polskiej międzywojennej 
awangardy, głównie konstruk-
tywistycznej. Przygotowuje 
książkę na ich temat.

Marcin Czerkasow – arty-
sta ludowy z nurtu hardcore. 
Współtwórca zina poświęco-
nego zjawiskom amoralnym 

„Blitz”. Autor arkusza Płonące 
ciasteczko oraz książki Fałszywe 
zaproszenia (WBPiCAK 2008). 
Teksty drukował m.in. w: „FA-
arcie”, „Pro Arte”, „Portrecie”, 

„Nowym Wieku”, „Toposie”, 
„Studium”.

Jarosław Danilenko – uro-
dzony w 1982 roku. Absolwent 
Wydziału Komunikacji Mul-
timedialnej Akademii Sztuki 

Pięknych (film animowany). 
W 2007 roku zdobył stypen-
dium zagraniczne w Fachhoch-
schule Schwaebisch Hall w 
Niemczech, gdzie zajmował się 
animacją i dźwiękiem. Współ-
twórca muzyczno-wizualnego 
projektu Monster Magnes. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Paweł Dunin-Wąsowicz – 
urodzony 1967 roku w War-
szawie, publicysta, krytyk 
literacki, szef wydawnictwa 
Lampa i Iskra Boża i redaktor 
naczelny czasopisma „Lampa”. 
Wraz z Tomaszem Łubień-
skim i Kingą Dunin prowadził 
program „Dobre książki” w 
TVP1. Wcześniej pracował w 

„Życiu Warszawy”, „Machi-
nie” i „Przekroju”, gdzie m.in. 
recenzował książki i komiksy. 
Razem z Jarosławem Lipszycem 
i Piotrem Mareckim założył 
blog „Kumple”. Laureat Pasz-
portu Polityki (2005), katego-
ria „kreator kultury”. Śpiewa i 
gra na gitarze w zespole Meble, 
który reklamuje jako „najgor-
szy zespół świata”.

Maurycy Gomulicki – uro-
dzony w 1969 roku w War-
szawie. Studiował na Wydziale 
Grafiki ASP w Warszawie, 
gdzie otrzymał dyplom w za-
kresie grafiki warsztatowej u 
prof. Rafała Strenta oraz malar-
stwa u prof. Jerzego Tchórzew-
skiego. Edukację kontynuował 
w Universitat de Barcelona 
(1992-1993), Nuova Accade-
mia di Belle Arti w Mediolanie 
(1994) oraz Centro Multimedia 
del Centro Nacional de las Artes 
w Meksyku (1997-1998). Jest 
twórcą m.in. fotografii, obiek-
tów, instalacji, filmów wideo 
i animacji. Zajmuje się także 
projektowaniem graficznym i 
ilustracją książkową. Hedonista 
konsekwentnie propagujący 
Kulturę Rozkoszy. W 2005 za-
projektował w Meksyku sieć 
Sex Shopów Erotika. Mieszka i 
pracuje na przemian w Polsce i 
Meksyku.

Justyna Górowska – urodzo-
na w 1988 roku. Dyplomantka 
Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie na kierunku Inter-
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media. Zajmuje się performan-
ce, wideo, rzeźbą i fotografią. 
Laureatka głównej nagrody 
VII edycji konkursu Samsung 
Art Master (2010). Jej prace 
były prezentowane w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Zamku 
Ujazdowskim w Warszawie 
(2010), a także na międzyna-
rodowych wystawach i festi-
walach artystycznych m.in. 

„Christmas Palm” w berlińskim 
Freies Museum (2009), „700IS 
2010” podczas International 
Video Art Festival na Islandii 
(2010) oraz IX Międzynaro-
dowego Festiwalu Sztuki Akcji 

„Interakcje”(2009).

Irena Kalicka - urodzona w 
1986 roku w Krakowie. Stu-
dentka IV roku fotografii  
PWSFTViT w Łodzi. Związana 
z grupą artystyczną Strupek, 
brała udział w projektach po-
ligon, microart 1:10, walpapier. 
Zaprzyjaźniona z galerią Zbior-
nik Kultury, gdzie we wrześniu 
2010 roku prezentowała cykl 
Fototeatrzyk w ramach wy-
stawy animalia. Brała udział w 

wystawach zbiorowych: A n i 
m a l i a (Gabriele Senn Galerie, 
Wiedeń 2011), Come on Come 
closer (Skwer - Filia Centrum 
Artystycznego Fabryka Trzciny, 
Warszawa 2011), Come on Come 
closer (Ośrodek Propagandy 
Sztuki, Łódź 2010), IN OUT 
(Galeria FabrySTREFA, Łódź 
2010), Brzuch Atlasa (Atlas 
Sztuki, Łódź 2010).

Marta Kudelska – urodzona 
w 1987 roku, studentka kul-
tury współczesnej oraz historii 
sztuki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Młoda 
krytyczka i kuratorka wystaw. 
Interesuje się problematyką no-
wej muzeologii, wątkami baś-
niowymi we współczesnej kul-
turze wizualnej i sztuką kon-
ceptualną. Redaktorka działu 
sztuk wizualnych na portalu 
e-SPLOT.

Robert Kuśmirowski – per-
former, autor instalacji, obiek-
tów, fotografii i rysunków. W 
latach 1998-2003 studiował 
na Wydziale Artystycznym 

Instytutu Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. W 
roku akademickim 2002-2003 
przebywał na stypendium w 
Pracowni Metalu i Modelowa-
nia na Uniwersytecie Rennes 
2, Beaux-Arts Rennes. Był no-
minowany do Paszportów „Po-
lityki”, a w 2003 roku znalazł 
się na pierwszym miejscu ran-
kingu internetowego magazynu 
Raster. Związany z Fundacją 
Galerii Foksal w Warszawie. 
Mieszka w Lublinie. Robert 
Kuśmirowski nazywany jest 

„geniuszem atrapy”, „genial-
nym imitatorem”, „fałszerzem 
i manipulatorem rzeczywi-
stości”. Większość jego prac 
opiera się na tworzeniu łudząco 
podobnych imitacji starych 
przedmiotów, dokumentów, 
fotografii czy sytuacji. Zazwy-
czaj nie mają one swego okre-
ślonego pierwowzoru, a jedynie 
przywołują kulturę materialną 
pewnej epoki.

Katarzyna Mirczak - repre-
zentowana przez Eric Franck 

Fine Art w Londynie, brała 
udział w wystawach m.in. : 
Carrousel du Louvre, Paris 
Photo 2010, The Association 
of International Photogra-
phy Art Dealers, AIPAD New 
York, 2011, Grand Palais, Paris 
Photo 2011. Prace w kolekcji 
m.in. The Museum of Fine Arts, 
Houston, USA. Najbliższa  wy-
stawa -  Grand Palais, Paris 
Photo 2011.

Wojciech Nowicki  – jest pisa-
rzem, kuratorem, fotografem i 
recenzentem kulinarnym. Jego 
zbiór esejów o fotografii, „Dno 
oka” (Czarne, 2010) został no-
minowany w tym roku do na-
grody Nike. Ostatnio wydał esej 

„Stół, jaki jest. Wokół kuchni w 
Polsce” (Muzeum Etnograficz-
ne w Krakowie, 2011).

Julita Paluszkiewicz – uro-
dzona w 1981 roku, absolwent-
ka malarstwa i intermediów 
ASP w Poznaniu. Obecnie 
mieszka Warszawie, a więk-
szość swoich projektów reali-
zuje na wsi pod miastem. Zaj-
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muje się wideo, malarstwem, 
rysunkiem, tworzy obiekty, a 
ostatnio także fotografie. Inte-
resują ją relacje, jakie zachodzą 
między człowiekiem i przyrodą. 
Analizuje cechy ich współist-
nienia, upodabniania się do sie-
bie jak i wzajemnej niechęci. 

Piotr Rypson – urodzony w 
1956 roku w Warszawie, krytyk 
sztuki, historyk sztuki i lite-
ratury, publicysta, specjalista 
w dziedzinie edukacji elek-
tronicznej. Studiował arche-
ologię śródziemnomorską na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Redaktor naczelny pisma ar-
tystycznego „Obieg” w latach 
1990–94. Główny Kurator 
Zbiorów i Galerii w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Zamku 
Ujazdowskim (1993–1996). 
Wykładowca gościnny Rhode 
Island School of Design w Pro-
vidence, USA (1993–99). Autor 
sześciu książek — m. in. „Pi-
ramidy, słońca, labirynty” 
(2002), „Książki i Strony. Pol-
ska książka awangardowa i ar-
tystyczna w XX wieku” (2000) 

oraz licznych artykułów, esejów 
i recenzji drukowanych w Pol-
sce i zagranicą. Współpracuje 
z magazynem „Piktogram”. 
Niedawno wydał książkę „Nie 
gęsi. Polskie projektowanie 
graficzne 1919–1949” (2011).

Tomek Saciłowski – jest 
producentem sztuki i arty-
stą, piosenkarzem, fotografem, 
działkowcem. Z wykształcenia 
ekonomista, ze sztuką związany 
od kilku lat. Założyciel kulto-
wego, fotograficznego fanzinu 

„Trzaskopismo”, w którym po-
kazywał swoje pierwsze prace. 
Publikował także w magazynie 

„Piktogram” od samego po-
czątku istnienia pisma. W 2008 
roku miał indywidualną wysta-
wę w CSW Zamek Ujazdowski 
w Warszawie. Uczestniczył rów-
nież w wielu istotnych wysta-
wach zbiorowych. W 2009 zor-
ganizował trwający kilka mie-
sięcy cykl działań o charakterze 
edukacyjno-performerskim na 
terenie Ogródków Działkowych 

„Sierkierki” w Warszawie. Lider 
zespołu „Rano”.

Karolina Sikorska – kultu-
roznawczyni, doktorantka w 
Zakładzie Badań nad Kulturą 
Filmową i Audiowizualną In-
stytutu  Kulturoznawstwa UAM, 
absolwentka Podyplomowych 
Studiów z Zakresu Gender na 
UJ, redaktorka Punktu. Miesz-
ka i pracuje w Poznaniu.

Zwykłe Życie - projekt Zwykłe 
Życie powstał w czerwcu 2010. 
Agatę Napiórską i Martę Mach 
interesują historie proste, spra-
wy jasne i prawdy oczywiste 

- www.zwyklezycie.blogspot.
com.

Bartosz Żurawiecki – urodzo-
ny w 1971 roku, krytyk filmo-
wy, dziennikarz, pisarz. Autor 
książek: „Trzech panów w 
łóżku, nie licząc kota”, „Ero-
tica alla polacca”, „Ja, czyli 66 
moich miłości”, „Nieobecni”. 
Prowadzi blog filmowy na stro-
nach alekino.pl zatytułowany 

„Czego nie widać”.
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Sator Arepo Tenet 
Opera Rotas

PAGE UP

PAGE DOWN

Jarosław Danilenko

INSTRUKCJA

1. Jeżeli widok nie jest ustawiony na „PEŁNY EKRAN” - 
proszę, ustaw.

2.  Przyciśnij klawisz „PAGE DOWN”.
 Trzymaj do zakończenia animacji.

3. Po zakończeniu możesz zobaczyc animację od tyłu
 – przytrzymaj klawisz „Page UP”.
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