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Czerwiec, powoli odliczamy czas do wa-
kacji, studiując przewodniki po obcych 
krajach i w każdym z nich autorzy 

przestrzegają przed tym, czego nie należy robić, by 
nie narazić się na gniew tubylców. Turystów wybie-
rających się do Polski także się ostrzega… by nie 
uśmiechali się na ulicy do nieznajomych, bo w kraju 
nad Wisłą oznacza to przejaw głupoty! Cóż,  
wiadomo – „wystarczająco przerażająco jest żyć”, 
śpiewa Maria Peszek, z którą o współczesnej Polsce 
w numerze rozmawia Wiktor Łobażewicz. Jaka to 
Polska? Za rok minie jej ćwierć wieku w demokracji, 
ciągle prowizorycznej, ale dzięki temu nie tak zblazo-
wanej jak ta zachodnia. Bardziej wściekłej na to i na 
tamto, w niereformowalnej masie pokroju posła (nie 
posłanki!) P. Ot – „różnimy się pięknie”, jak mawia 
Tadeusz Mazowiecki, czepiamy się siebie nawzajem  
z minami groźnymi, kłócąc się o zasługi, boimy 
powrotu autorytaryzmu lub kierujemy przero-
śniętym ego. A gdzie się podział uśmiech,  
z jakim specjalistka od odezw głośnych „siłą 
rzeczy”, aktorka Joanna Szczepkowska,  
w 1989 roku ogłaszała upadek komunizmu? 
Dziś bez niego zajmuje się lobby gejowskim 
w teatrach, bo chyba poważniejszych tema-
tów do „narodowych odezw” już nie ma. Czy 
to oznacza, iż nie jest aż tak źle? Pokolenie 
dorosłe już w III RP nie musi na szczęście, jak 
jego rówieśnicy po upadku drugiej, biegać po 
kanałach z karabinem, czy chować się przed 
łapankami w bramach. Generacja dzisiejszych 
pięknych dwudziestoletnich, jakże inna od 
tamtej, też ma swoje problemy: jedni bronią 
się przed nimi promodernistycznie lub „ude-
rzając z bajerka”, czy stale goniąc króliczka. 

Inni na drugim biegunie kroczą w różańcowych 
krucjatach za ojczyznę, wyganiając obcych z kraju 
lub szerząc fanatyzm. Są też artyści i piszący o nich 
(procent z nic): kochający sztukę współczesną, ko-
miks, muzykę poważną, młody teatr i śpiewających 
poetów. Może wszyscy spotkamy się na toruńskim 
„Śniadaniu na Trawie” i będziemy rozmawiać  
z uśmiechem, tak potrzebnym nam, Polakom, każ-
dego dnia? Oby grymas zniknął Wam z twarzy przy 
lekturze czwartego numeru „Menażerii”, jak mi nie-
dawno, gdy przeczytałem na niebieskim portalu ten 
kojący raport koleżanki: „Dziś przydarzyło mi się coś 
niesamowitego. Jest takie miejsce, które dla mnie 
jest warszawską doliną śmierci. Przejście podziem-
ne między metrem a rotundą. Jakieś 10 lat temu, 
gdy świat wydawał mi się zły, zemdlałam w tamtym 
miejscu. Okradli mnie, choć nie miałam nic, a wstać 
pomógł mi dealer, wierząc, że jestem na głodzie. 
Zemdlałam w tym samym miejscu dzisiaj. Do pięknej 
sukienki pasowała mi malutka torebka, więc mój 
ukochany nowiutki czytnik Kindle niosłam w ręku, 

telefon pod ramiączkiem sukienki, a w torebce 
2 karty kredytowe, gotówka, notes, pendrive. 
Więc tak sobie idę i mdleję w najlepsze, bum. 
Otwieram oczy, a tu tłumek i chaos, że pogoto-
wie, że może w ciąży, że gorąco, że biedactwo. 
Jeden Pan podaje mi Kindla, ktoś inny torebkę  
i telefon, a ktoś inny odprowadził na pociąg  
i napomniał konduktora, żeby zwrócił na mnie 
uwagę. I weź tu człowieku bądź pesymistą”. 

Dziękuję Ado i „sorry Polsko, wybacz  
mi” – UUUŚMIECHNIJ SIĘ! A jak nie potrafisz – 
to zaśpiewaj.

Aram Stern

Na 
polskiej 
minie
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WEEKEND Z KRAKERSEM

Zapraszamy aż do Krakowa! Na KRAKERS, czyli krakowski gallery weekend, za 
sprawą którego liczne instytucje kulturalne biorące udział w przedsięwzięciu będą 
zachęcały do ich odwiedzenia i czerpania z przebogatego programu artystyczno-inte-
lektualnego. Jak zapowiadają organizatorzy, „celem KRAKERSa jest zwrócenie uwagi 
na niezależną sztukę współczesną, która poszerza ofertę kulturalną miasta za sprawą 
fundacji, niewielkich galerii i miejsc niezależnych”.

Głównym organizatorem akcji jest Fundacja Wschód Sztuki. Szersze opisy poszcze-
gólnych wydarzeń można znaleźć na stronach galerii podanych w programie oraz na  
http://www.krakers.art.pl/ i https://www.facebook.com/krakowskigalleryweekend 

MAREK ROZPŁOCH
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7 czerwca:
19.00 Otwarcie gallery weekendu w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, gdzie odbę-

dzie się spotkanie dotyczące rynku sztuki aktualnej zatytułowane: „Płytkie akwarium 
– rynek sztuki w Polsce”. Gośćmi będą Łukasz Greszta oraz dr Mikołaj Iwański, całość 
poprowadzi Marcin Gołębiewski.

8 czerwca:
10.00–18.00  Doroczna wystawa studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
12.00 Brunch ze sztuką: śniadanie u Tiffany’ego – spotkanie z Bogusławem Deptułą 

w Galerii Strefia A
12.00-19.00 Dzień Grafiki w Galerii Onamato
12.00-17.00 prezentacja warszawskiego ArtKiosku w Galerii Łącznik
14.00-20.00 wystawa  Cały ten syf  w Pracowni Emilia
15.00-20.00 wystawa Marcina Dymka Anabioza w Otwartej Pracowani
15.00-19.00 wystawa CourtYARDsale w Galerii TheGreenroom,
20.00 wernisaż CourtYARDsale w Galerii TheGreenroom, 
18.00 wernisaż Pikaso Wszystko jest iluminacją w Art Agenda Nova,
19.00 wernisaż KEYMO Potoczna teoria wielości światów w Galerii Olympia,
19.00-22.00 - wystawa zbiorowa Sebastiana Bożka, Mateusza Hajdo, Anny Pichury, 

Bartłomieja Radosza i Marianny Serockiej Czułe nerwy w Galerii Sezonowa, 
20.00-24.00 wystawa zbiorowa Rafała Borcza, Romana Dziadkiewicza, Ewy Juszkie-

wicz, Ziemowita Kmiecia, Przemysława Kmiecia, Tomasza Kulki i Magdaleny Lazar Tam 
gdzie mieszkają węże razem z muzyką DJ TR 21 w Cellar Gallery,

9 czerwca:
10.00–18.00 Doroczna wystawa studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
10.00-17.00 wystawa Pikaso Wszystko jest iluminacją w Art Agenda Nova, 
12.00 spotkanie z artystą/oprowadzanie kuratorskie po wystawie KEYMO Potoczna 

teoria wielości światów w Galerii Olympia 
12.00-17.00 prezentacja warszawskiego ArtKiosku w Galerii Łącznik oraz „otwarte 

drzwi” dla wszystkich artystów chętnych do zaprezentowania swojego portfolio,
14.00-20.00 wystawa Cały ten syf w Pracowni Emilia, 
15.00-19.00 wystawa CourtYARDsale w Galerii TheGreenroom,
15.00-20.00 wystawa Marcina Dymka Anabioza w Otwartej Pracowanii
20.00-24.00 wystawa zbiorowa Rafała Borcza, Romana Dziadkiewicza, Ewy Juszkie-

wicz, Ziemowita Kmiecia, Przemysława Kmiecia, Tomasza Kulki i Magdaleny Lazar Tam 
gdzie mieszkają węże razem z muzyką DJ TR 21 w Cellar Gallery.
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CZERWCOWE EKSTERYTORIA

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim numerze „Menażerii” zapra-
szamy na czerwcową odsłonę tegorocznego Obserwatorium Miejskiego poświęconego 
tematyce galerii „eksterytorialnych”. Podajemy program i opis wystawy „Gdzie jest 
wystawa?”. Szczegóły i aktualności festiwalowe dostępne są na stronie Obserwatorium 
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

(MR)

Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria 2013

Od 18 maja do końca roku 
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15 czerwca 2013, godz. 17.00
Kulturhauz, ul. Poniatowskiego 5/2

godz. 17.00
Wernisaż wystaw: „Implozja” i „Gdzie jest wystawa?”

Implozja. Instalacja dźwiękowa | Jacek Szczepanek/Szczepan Orłowski 

http://www.implozja.com/

Gdzie jest wystawa? 
(Opis wydarzenia na następnej stronie)

godz. 18.00

Kiosk ze sztuką. Spotkanie z Ludomirem Franczakiem 
Spotkanie poprowadzą: Marta Kołacz & Piotr Lisowski

http://ddkweglin.pl/projekty/kiosk-ze-sztuka/
http://kioskzesztuka.blogspot.com/

godz. 21.00

TROPICAL HARDCORE NIGHT

Zapraszamy do Cafe Draże!
ul. Przedzamcze 6b
http://www.cafedraze.pl/

Wystąpią:

Paide [radio-alternator / The Imported Goods] 

https://soundcloud.com/paide
http://www.mixcloud.com/Paide/
http://www.radio-alternator.com/
http://pawlaczperski.org/ppmt04-paide-lookin-back-movin-forth/

Szubrawy Kot [Pawlacz Perski / NoEcho Records / Música Vermella] 

https://soundcloud.com/szubrawy-kot
https://www.facebook.com/szubrawykot

DJ 1 soft lip

tropical drone/contemporary/ afrobeat/global bass/disco polo
https://soundcloud.com/jacek-szczepanek/crowded-desserts-0001

AnadB. Audiobook integracyjny, część 3 – to wspólnie tworzony audiobook, w na-
graniuktórego będzie mógł wziąć udział każdy.

http://galerianadwisla.pl/?page_id=464

IL
US

TR
. M

AR
IA

 D
EK



15 czerwca 2013
Gdzie jest wystawa? 

Rozproszona wystawa fotograficzna w przestrzeni miasta. Rozmieszczone w różnych
miejscach toruńskiej Starówki fotografie inicjują prosty eksperyment, przypominają-
cy, że wystawa to nie tylko zaaranżowana w określony sposób przestrzeń, ale przede 
wszystkim interakcja. Ci, którzy zdecydują się zabrać znalezione zdjęcia ze sobą, 
znajdą na ich odwrocie nazwisko autora oraz informację o Obserwatorium Miejskim  
z prośbą o kontakt zwrotny. 

Uczestnicy wystawy:

Izabela Wrzos - wiecznie niedożywiona konsumentka dóbr wszelakich. Kolekcjo-
nerka koni. Pożeraczka salami i ciasta francuskiego.

https://www.facebook.com/koniksalami.photo

Iwona Gąsiorowska
http://iwonagasiorowska.carbonmade.com/

Izabela Redman - pochodzi z Kurzętnika, mieszka w Toruniu; ogrodniczka, ama-
torsko robi zdjęcia analogowymi aparatami; kuratorka działki Galerii Nad Wisłą.

Pamela Granatowski - miłośnik brzydoty, dziwolągów i szamy; antropolog kultu-
ry; kurator cyklu muzycznego „Cząstki Dziwne”; współpracuje z Pawlaczem Perskim. 
Samotnik naturalista. Gender anarchista.

http://phtalo-manatee.tumblr.com/

Tytus Szabelski
Zajmuje się fotografią, a swoją twórczość stara się rozwijać zarówno w stronę sztu-

ki, jak i fotografii prasowej.
http://lubiepierogi.blogspot.com/
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PAH ZAPRASZA

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym z corocznych przeglądów filmów poświęco-
nych uchodźcom. Parę dni pozwalających zdać sobie sprawę, jak błahe są najpoważ-
niejsze nawet problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Wysilmy się od czasu do 
czasu i odważmy się spojrzeć bez cienia lekceważenia i ironii na trudne sprawy ludzi 
takich jak my.

(MR)

Polska Akcja Humanitarna

Refugee Review
VIII przegląd filmów o tematyce uchodźczej
20 – 22 czerwca 2013

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY

Tumult, Rynek Nowomiejski 28

20.06 czwartek
18.00 Pan Lazar/ Monsieur Lazhar / reż. Philippe Falardeau, Kanada 2011, 94 min
po filmie spotkanie z Lidią Chylewską-Barakat i Mouta Barakat
Mouta Barakat - profesor Uniwersytetu w Damaszku (Syria), psychoterapeuta, 

ekspert licznych organizacji, m.in. UNHCR
Lidia Chylewska-Barakat - dr psychologii, psychoterapeuta rodzinny, trener  m.in.  

w międzynarodowych projektach psychoprofilaktyki. Wspólnie koordynowali m.in.
działania pomocowe na rzecz uchodźców irakijskich w Syrii.

20.30 Oburzeni / Indignados/ reż. Tony Gatlif, Francja 2012, 90 min

21.06 piątek
18.00 KOLOROWE WZGÓRZA / Los Colores de la Montana/ reż. Carlos César Arbe-

láez, Kolumbia 2010, 88 min
20.30 ZAMEK / II CASTELLO / reż. Massimo D’Anolfi, Martina Parenti, Włochy 2011,

90 min

22.06 sobota
18.00 ULISSES / The Ulisses/ reż. Agata Maciaszek i Alberto Garcia Ortiz, Hiszpa-

nia, 2011, 83 min
20.30 Inna Europa/ Other Europe / reż. Rosella Schillaci, Włochy 2011, 75 min

Dwa Światy, ul. Ducha św. 10/12
21.06 piątek
20.00 – OBÓZ /THE CAMP/ reż. Mark Monti, Wielka Brytania, Tajlandia 2012,  

10 min
1000 GŁOSÓW/ 1000 VOICES reż. Tim Travers Hawkins, Wielka Brytania 2009,  

8 min
20.30 – koncert zespołów BYLE YAK i PULL THE WIRE

Więcej informacji na www.refugee.pl, facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna oraz 
facebook.com/PAH.biurowtoruniu
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OSTATNIA WIECZERZA  

W ARTUSIE

„Dziennik Podróży z Ostatnią Wieczerzą” to niezwykła ekspozycja Jerzego Michała 
Murawskiego, złożona z intrygującej instalacji i wystawy fotogramów, będących zapi-
sem żywych obrazów opartych na arcydziele Leonarda da Vinci. Ekspozycja Jerzego 
Michała Murawskiego składać się będzie z dwóch elementów: niepowtarzalnej insta-
lacji, będącej zarazem prezentacją kostiumów oraz wystawy fotogramów. Całość jest 
efektem prowadzonego od wielu lat cyklu instalacji teatralnych opartych na słynnym 
dziele Leonarda da Vinci. Ten wyjątkowy dziennik powstał zarówno z wielkiego po-
dziwu dla arcydzieła włoskiego geniusza, jak i w wyniku fascynacji samym tematem, 
jakim jest Ostatnia Wieczerza. Stał się zapisem żywych obrazów Wieczerzy, kolek-
cją refleksji uczestników i wydarzeń, jakie towarzyszyły podróży, która przeobraziła
się w wędrówkę w poszukiwaniu spraw ostatecznych w etosie codzienności. Jest to 
też kronika spotkań z ludźmi, którzy towarzyszyli artyście w powstawaniu kolejnych 
stacji „Ostatniej Wieczerzy”, zapis obserwacji człowieka i zmieniającej się, otaczającej 
rzeczywistości. Jerzy Michał Murawski żywe obrazy „Ostatniej Wieczerzy” umieszcza 
w bardzo różnorodnej przestrzeni publicznej, podkreślającej kontrast pomiędzy tą 
wielką ikoną chrześcijaństwa i ludzkości, a realiami współczesnego świata. Centralnym 
punktem wystawy w Dworze Artusa będzie instalacja „Ostatniej Wieczerzy” wg Le-
onarda da Vinci, zainscenizowana przy pomocy zaprojektowanych i wykonanych przez 
artystę kostiumów i „ożywiona” światłem oraz dźwiękiem. Całość ma tworzyć złudze-
nie odbywającej się na naszych oczach wieczerzy w Wieczerniku Pańskim, stawiając 
widza w roli świadka. Wernisaż 28 czerwca o godzinie 19.00. Ze względu na warunki 
techniczne, samą instalację będzie można obejrzeć w Dworze Artusa tylko przez kilka 
dni – polecamy!

ARAM STERN
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Jerzy Michał Murawski

„Początkowo Dziennik powstał z potrzeby zmierzenia się z tematem, jakim jest 
„Ostatnia Wieczerza”.  Inspiracją było wielkie dzieło Leonardo da Vinci. W miarę 
jednak upływu czasu temat ewoluował w stronę poruszającej dla mnie wizji siedzą-
cego przy szabasowym stole samotnego Chrystusa, nierozumianego i zdradzonego 
przez swoich towarzyszy. Stole, który z założenia powinien być symbolem jedności, 
solidarności i porozumienia. Temat „Ostatniej Wieczerzy”, który w swoim pierwotnym 
zamierzeniu miał pełnić funkcje czysto artystyczne (estetyczne) i miał być próbą mojej 
interpretacji, zaczął zdecydowanie zmierzać w kierunku znaczeń i symboli oraz kontek-
stów, w bezpośrednim odniesieniu do otaczającej mnie rzeczywistości. Moja wędrówka 
z Wieczerzą zaczęła być poszukiwaniem prawdziwego etosu i wartości duchowych  
w otaczającym mnie świecie. Świecie pod rządami Boga materializmu”. 

Jerzy Michał Murawski, „Dziennik Podróży z Ostatnią Wieczerzą”

28 czerwca – 31 lipca 2013

Dwór Artusa, Galeria Artus
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Festiwal Debiutantów 
„Pierwszy Kontakt” 

tekst i zdjęcia: Aram Stern

Każdy świetny festiwal pozostawia w pamięci sce-
ny, które potem łączą się w jedną opowieść – na 
przykład tę o mocnej głowie, którą można za-

nurzyć w wiadrze z brudną wodą lub stracić na granicy trzech 
zaborów. Druga edycja Festiwalu Debiutantów „Pierwszy 
Kontakt” trzymała bardzo wysoki poziom, w ciągu tygodnia 
zobaczyliśmy dwanaście konkursowych przedstawień z udzia- 
łem sześciu młodych reżyserów i dziewięciorga aktorów, 
widowisko plenerowe, wysłuchaliśmy kilku koncertów i wielu, 
wielu godzin rozmów z artystami. Werdykt jury tym razem 
nie zaskoczył negatywnie. Szczegóły w kolejnym numerze, na 
razie zakulisowa fotorelacja. 
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działania jednostkowego. Projekt jest nastawiony na stworzenie 
konkurencyjnej i autonomicznej przestrzeni aktywizująco-wysta-
wienniczej, która promować będzie lokalne środowisko na gruncie 
ogólnopolskim. Szczególnie w ramach czerwcowego projektu, 
GnW jako ośrodek samokształceniowy otworzy się na partycy-
pacyjny tryb pracy podczas przygotowania i prezentacji działań 
i spróbuje znieść edukacyjne granice mistrza, artysty – ucznia, 
działkowicza, wzajemnie zaspokajając potrzeby artystyczne  
i badawcze.

GnW znajduje się przy ul. Przybyszewskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu, jest stałym elementem nadwiślańskiego krajobra-
zu, atrakcyjnym nie tylko dla środowiska artystycznego, ale  
i użytkowników sąsiednich działek, mieszkańców dzielnicy  
i całego miasta. Dzięki temu możliwy będzie proces integracji 
zarówno wewnątrz grupy samokształceniowej, jak i z odbiorcami  
jej działań. 

Wiosenny ferment 
tekst: Magdalena Kus

zdjęcia: Kasia Malejka, Pasożyt Arek, Tytus Szabelski
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Wiosną zaktywizowało się jedno z kulturotwór-
czych miejsc w Toruniu - w istniejącej od  
22 lat Galerii nad Wisłą pojawiło się zupełnie 

nowe życie. Z inicjatywy artysty Arka Tadycha, który realizuje  
w tym miejscu od 2011 r. projekt Pasożyt, i kuratora sztuki 
współczesnej Piotra Lisowskiego powstała artystyczno-społeczna 
grupa samokształceniowa. Jej członkami jest 30 osób, a wśród 
nich artyści, animatorzy, absolwenci i doktoranci Uniwersytetu  
Mikołaja Kopernika. 

Galeria, w uwspółcześnionej wersji działa pod hasłem „Sztuka-
-Działka-Integracja”. W ciągu pierwszego miesiąca od reaktywacji 
była miejscem akcji artystycznych w czasie pierwszej majówki, 
spontanicznego pleneru studentów toruńskiej i wrocławskiej 
uczelni sztuk pięknych i Święta Bydgoskiego Przedmieścia.  
W czerwcu ruszy projekt „Powódź-śmieci-szabrownicy”, który 
będzie działaniem grupy samokształceniowej w obszarze radości  
i problemów mieszkańców okolicznych działek. 

Nowe życie zostało wprowadzone do Galerii nad Wisłą przy 
aprobacie założyciela galerii, Mariana Stępaka. Kuratorzy chcą 
uczynić z niej miejsce, które byłoby autonomiczną przestrzenią 
łączącą w sobie elementy galerii, świetlicy i pracowni, pozwala-
jącą na samorealizację, samokształcenie oraz działanie na polu 
artystycznym, edukacyjnym i społecznym. W zamyśle jest to 
jednak przede wszystkim galeria z regularnym programem wysta-
wienniczym, a nie dom kultury i otwarta na osoby niezwiązane  
z hierarchicznie i prestiżowo rozumianą sztuką.

Zdaniem Lisowskiego integracja, dialog i współdziałanie stwa-
rzają możliwość pogłębiania samoświadomości i pobudzają do 
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Das Geburtstagsfoto
tekst: Magdalena Kus

zdjęcia: Marcin Gładych
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Kryzys

Mimo, że to działanie wbrew prawom natury, Marcin Gła-
dych przechytrzył śmierć. W kryzysie wieku średniego okazał 
się niezwykle twórczy i właśnie z okazji swoich 45. urodzin 
znalazł sposób na zapanowanie nad przemijaniem własnym 
i mieszkańców Torunia.

W roku 2008 toruński artysta zainicjował akcję performa-
tywną, polegająca na fotografowaniu torunian, którzy przyjdą 
do zaimprowizowanych jednodniowych studiów fotogra-
ficznych. Tym samym do 2013 roku, na przestrzeni pięciu
minionych lat, powstał cykl portretów w czterech odsłonach. 
Zdjęcia, po najkrótszych wystawach prac artystycznych w mie-
ście, jego mieszkańcy mogli zabrać do domów. I, tym samym, 
ciała jeszcze pełne dusz rozpierzchły się do domów, niosąc 
w przyszłość – na wieczną pamiątkę – odbicia swoich wrażeń, 
twarzy, min, grymasów, póz.  

Wskrzeszenie

Fotografia ogarnęła wszystkie aspekty ludzkiego życia,
znajdując zastosowanie w absolutnie każdej jego dziedzinie. 
Wszechobecna – stała się niezauważalna. Gromadzimy zdjęcia 
i filmy na nośnikach – od telefonów, przez pamieci przenośne,
po komputery. Przytłoczeni ilością, nie nadążamy z przegląda-
niem zdjęć i ich „konsumpcją” (bo kontemplacja jest słowem 
już nieznajdującym tu zastosowania). To niedobrze, ale – czy 
źle, skoro taka okazuje się kolej rzeczy? Mając wyczucie tego, 

że nowe to dobrze zapomniane stare, i z nieskrytego senty-
mentu do tego dawnego, Gładych wskrzesił tradycję portreto-
wania. 

Kreator

Każda kolejna edycja „Das Geburtstagsfoto” cieszy się 
rosnącą sympatią i popularnością wśród mieszkańców miasta. 
Świadomy swojej przemijalności, Gładych spieszy dać z siebie 
innym jak najwięcej. Tym samym już dziś oglądamy nie tylko 
pojedyncze fotografie, ale portret miasta – ludzi chętnych do
udziału w akcji fotografowania mieszkańców miasta, którzy 
uczestniczą w tym z pasji i aby być razem, niekoniecznie za-
robić – i portret ludzi, którzy „wchodzą” w czyjś nietuzinkowy 
pomysł.

Właśne przy okazji takich realizacji Toruń pokazuje, że jest 
czymś więcej, niż „gotyk, piernik, Kopernik”, czymś wykracza-
jacym poza wyobrażenia urzędowych specjalistów zajmują-
cych się budowaniem wizerunku miasta i definiowaniem jego
znaczeń jako „produktu” turystycznego. Nieustannie udowad-
niają to osoby zajmujące się kulturą – pomysłodawcy, artyści 
i kuratorzy. Potwierdzają to takie właśnie, oddolne, realizacje 
twórczych projektów.
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Walka z sobą. 
Walka o siebie

z kompozytorem Michałem Dobrzyńskim rozmawia 

Magda Wichrowska

zdjęcia: Marek Hofman



Czym jest dla Ciebie muzyka?

To pytanie rzeka… Sztuką i życiem, tak  
w dużym skrócie, choć pewnie nie tylko. Jednak 

rozwijając tę myśl, mógłbym odwołać się do kilku bliskich mi 
koncepcji teoretycznych. Jedną z nich jest koncepcja Bo-
ecjusza z VIII wieku, która łączy muzykę z życiem w bardzo 
szerokim ujęciu. Muzyka to ruch wszechobecny we wszech-
świecie. Ruch, który jest źródłem dźwięku i życia zarazem. 
Muzyka to dla mnie życiodajna siła. W tym kontekście 
człowiek jest jedynie przekaźnikiem tego, co już istnieje w na-
turze. Kluczowe jest jednak to, że twórca może ten materiał 
w różny sposób przetwarzać, poprzez swoją intuicję, emocje, 
rozum. Muzyka, podobnie zresztą jak inne dziedziny sztuki, 
na swój sposób wyraża również stan ludzkiego ducha, jego 
słabości i dążenia – mam tu na myśli także kondycję duchową 
człowieka. Choć oczywiście, już mniej patetycznie, potrafi
również po prostu bawić, wypełniać przestrzeń, dawać radość 
lub wzruszać…

Dla mnie muzyka jest językiem emocji.  
Ciekawi mnie natomiast, od kiedy dla  
Ciebie stała się sposobem na życie? Czy 

pamiętasz moment, w którym pomyślałeś, że chcesz  
zostać kompozytorem?

Jerzy Stuhr w swojej ostatniej książce napisał: „twórcą się 
nie jest, twórcą się bywa”. Trudno mi powiedzieć, kiedy się 
nim stałem. Czy był to moment, w którym jako dziecko całymi 
godzinami układałem najrozmaitsze budowle z drewnianych 
klocków – od czego podobno było bardzo trudno mnie ode-
rwać – czy też od momentu, kiedy po raz pierwszy spróbowa-
łem zapisać własną kompozycję na papierze nutowym,  
w wieku bodaj dziewięciu czy dziesięciu lat. Być może właśnie 
owo „bywanie” twórcą od samego początku los na swój spo-
sób wpisał w moje życie. Teraz czuję się w pełni sił twórczych 
i chciałbym, by tak pozostało jak najdłużej.

Wróćmy do czasów drewnianych klocków. 
Miałeś już wówczas swoich mistrzów? 
Czy to zmieniało się wraz z Twoim 

dojrzewaniem muzycznym, estetycznym i ewolucją 
wrażliwości muzycznej?

Zawsze miałem swoich mistrzów i zawsze słuchałem dużo 
różnej muzyki. Wydaje mi się, że niemal każdy uznany  
twórca – jak Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Bartok, Luto-
sławski, Ligeti – z którego dziełem się zetknąłem, na jakimś 
etapie był moim mistrzem. Dojrzałość estetyczna, o której 
mówisz, to coś, o czym nie potrafię powiedzieć jak o etapie
zamkniętym. Wydaje mi się jednak, że w twórczości istotna 
jest „euforia odkrywania”. Wnikając głębiej w proces twórczy, 
z czasem dostrzegamy całą paletę kolorów i trudno byłoby  
z góry z jakiegoś zrezygnować. Choć trzeba również podkre-

ślić, że taka świadoma rezygnacja może również zadecydować 
o tym, że właśnie budujemy indywidualny świat dźwięków. 
Odrzucając coś w sposób świadomy, jednocześnie zwracamy 
uwagę na coś innego, kierujemy słuchacza w stronę określo-
nych idei twórczych. Pod tym względem z polskiej twórczości 
kompozytorskiej bliska jest mi muzyka Pawła Szymańskiego. 
Pozostawałem i wciąż pozostaję otwarty na bardzo odmien-
ną muzykę, choć wcale to nie oznacza, że z perspektywy 
twórczej wszystko mnie interesuje, wręcz przeciwnie – rzadko 
które dzieło muzyczne przykuwa uwagę na dłużej.

Czyli każdy odcinek swojej muzycznej drogi 
uważasz za równie istotny…

Oczywiście każdy etap był na swój sposób 
ważny. Jednak z perspektywy twórczej to okres studiów był 
szczególnie istotny. To wtedy tak naprawdę otworzyłem się na 
muzykę współczesną. Od tego momentu wciąż poznaję  
w tej muzyce bardzo wiele niezwykle interesujących prze-
strzeni dźwiękowych. Zresztą pod tym względem cały czas 
mam wrażenie, że wciąż jest coś nowego do odkrycia. Kiedy 
pokonujemy opory estetyczne, nierzadko wyłania się interesu-
jący i pasjonujący przekaz.

Domknijmy jednak temat twojej drogi mu-
zycznej, przynajmniej na tym pierwszym 
etapie. Jesteś absolwentem Akademii Mu-

zycznej w Bydgoszczy, ale pochodzisz ze Szczecina…

I w Szczecinie się wszystko zaczęło. Poszedłem do szkoły 
muzycznej trochę za namową rodziców. A nie było łatwo, bo 
muzyka miała silnego konkurenta… piłkę nożną. Grałem  
w Hutniku Szczecin. To był klub w lidze okręgowej. Chodzi-
łem nawet do klasy sportowej i w pewnym momencie trochę 
się buntowałem, ale nie chciałem z niczego rezygnować, 
co oczywiście na dłuższą metę nie było możliwe. Wybrałem 
muzykę. Dziś wiem, że to była dobra decyzja, chociaż tak 
młody człowiek rzadko kiedy ma sprecyzowane plany, rzadko 
też wie, czego tak naprawdę chce. Dlatego też dobra wydaje 
się taka sytuacja, gdy w pobliżu znajdzie się właściwa osoba 
i odpowiednio pokieruje, zachęci, pokaże pewne możliwości. 
Ja na początku chodziłem zarówno do ogniska muzycznego, 
jak i na kółko plastyczne. Ale za możliwość wyboru wdzięczny 
jestem moim rodzicom, szczególnie mojej mamie.

„Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi 
Chopinowi” to czteroletni program opieki nad 
kompozytorami, realizowany przez Europejskie 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Głów-
nym założeniem jest przeprowadzenie artysty i jego 
dzieła przez kolejne etapy promocji – od najlepszego 
z możliwych wykonań utworu do publikacji nagrań 
i partytur. Jak to się stało, że trafiłeś do zacnego
grona kompozytorów wydawnictwa DUX?
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Na to pytanie mogę odpowiedzieć bardzo ogólnie. W życiu 
najważniejsza jest wiara w to, co się robi. Cokolwiek by to nie 
było. Najważniejsze to starać się realizować swoją pasję, nie 
robić niczego na siłę. Jeśli chodzi o komponowanie, to nigdy 
nie interesowały mnie różne mody, które w międzyczasie zdą-
żyły się już kilka razy zmienić. Staram się cały czas iść swoją 
drogą, poznawać siebie. Autorka książki „Sekret”, Rhonda 
Byrne, wskazuje, że świat, który jest w naszej głowie i ten, 
w którym funkcjonujemy, są ze sobą bardzo ściśle połączone, 
tworzą jedną harmonię lub dysharmonię. Zgadzam się z tym, 
że świat, w którym na co dzień funkcjonujemy jest w pewnym 
sensie materializacją tego, co jest w naszym umyśle. Oczywi-
ście nie mam tu na myśli szczególnych wypadków losowych. 
Kiedyś marzyłem o swojej płycie, a teraz leży ona przed nami.

Twoje kompozycje wykonuje Chór i Orkiestra 
Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Śląska 
Orkiestra Kameralna. Znakomici soliści… Ab-

solutny crème de la crème, doborowe towarzystwo. 
Jak Ci się z nimi współpracowało?

To była dla mnie absolutna przyjemność. Począwszy od 
perfekcyjnej organizacji wszystkich sesji nagraniowych, po-
przez samą pracę i przygotowanie muzyków, bardzo dobrego 
dyrygenta, a także niezwykły profesjonalizm reżyserów  
z wydawnictwa DUX. Ponadto na Śląsku ludzie są bardzo 
otwarci, przyjaźnie nastawieni oraz doświadczeni w wykony-
waniu muzyki nowej. Świadczy o tym organizowany w Ka-
towicach Festiwal Prawykonań, który odbywa się w siedzibie 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie 
ostatnio były wykonywane także moje „Trzy pieśni do słów 
Rilkego”, napisane dla wybitnej polskiej śpiewaczki, Urszuli 
Kryger. Potwierdzeniem tego doświadczenia muzycznego jest 
także wyjątkowo duża ilość znakomitych zespołów wykonują-
cych muzykę najnowszą, takich jak na przykład Orkiestra Au-
kso czy Orkiestra Muzyki Nowej. Sumując, nie ma nic bardziej 
satysfakcjonującego zawodowo, jak współpraca z profesjonali-
stami w każdym calu.

Jednym słowem – współpraca idealna. Dopytam 
Cię jeszcze o sam proces twórczy. Utwory na pły-
tę powstały w latach 2005-2010. Czy Twój język 

muzyczny ewoluował? I jak jest dzisiaj? Cały czas 
poszukujesz, czy idziesz już utartą autorską ścieżką?

Wydaje mi się, że pewien rys charakterystyczny dla 
kompozytora może być widoczny od początku, jednak wraz 
z dojrzałością twórczą, jest on widoczny coraz wyraźniej. 
To dlatego, że z czasem kompozytor zaczyna widzieć więcej 
niuansów, z większą dbałością zwraca uwagę na drobiazgi, 
których na początku nie widzi. Dojrzały język muzyczny zy-
skuje swoistą homogeniczność brzmienia poprzez odnajdywa-
nie właściwej równowagi pomiędzy techniką kompozytorską, 
formą a ekspresją. Do tego właśnie dążę. W szczególności 
„Iluminacje. Concerto-notturno” z 2010 roku na fortepian  
i orkiestrę smyczkową są kompozycją, która spośród utworów 
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znajdujących się na płycie jest dzisiaj bodaj najbliższa mojej 
estetyce dźwiękowej.

Patrzę na Twoją płytę i zastanawiam się, o jaki 
utwór Cię zapytać. Urzekło mnie „Continuum”. 
Podobno do jego napisania zainspirował Cię 

czas i jego bezkres. Powiesz mi coś więcej o koncep-
cji utworu? 

To kompozycja, do której powstania zainspirowała mnie 
próba wyobrażenia sobie czasu bez początku ani końca oraz 
wiecznie pulsujący wszechświat, wyobrażenie o ciągłym 
rozszerzaniu i zwężaniu się materii oraz czasoprzestrzeni. 
Ten dualizm i jego nieustanna powtarzalność zrodziły pomysł 
na formę muzyczną, w której punktem kulminacyjnym jest 
właśnie moment wielkiego wybuchu. To zaś, co jest przed 
nim, ma charakter dynamiczny, żywiołowy, narastający do 
kulminacji. To, co następuje po kulminacji, jest ukierunkowa-
niem uwagi odbiorcy na przestrzeń brzmieniową o charakterze 
wyciszonym, czysto brzmieniowym, o spowolnionej narracji 
dźwiękowej. Oczywiście nie jestem w stanie wyobrazić sobie 
bezkresu czasu, ale sama idea jest dla mnie na tyle fascynu-
jąca, że stała się inspiracją do powstania utworu.

Czyli zainspirowała Cię niewiadoma, zastana-
wianie się, postawione pytania.

To moja wyobraźnia dźwiękowa sprowokowała 
mnie do napisania tej kompozycji, choć – jak  mówisz –  
to, co niewiadome lub niedookreślone, może ją  
dodatkowo uaktywniać.

Z kolei „Iluminacje. Concerto notturno” po-
wstały w listopadzie 2010 roku. Inspiracją 
dla stworzenia dzieła była 200. rocznica 

urodzin Fryderyka Chopina…

Tak naprawdę od dawna chciałem napisać utwór na forte-
pian i orkiestrę, miałem już nawet pewne szkice i pomysły. 
Jednak w 2010 roku nadarzyła się szczególna okazja, by ten 
utwór ukończyć i pokazać światu – obchody Roku Chopinow-
skiego. „Iluminacje. Concerto-notturno” to także swoisty hołd 
złożony muzyce fortepianowej Chopina. Uważam „Iluminacje” 
za muzykę absolutną, choć sam tytuł może wskazywać na 
pewne inspiracje wizualne. W moim odczuciu jest to jednak 
ukierunkowanie uwagi na pewien specyficzny koloryt tej
kompozycji. Utwór, dzięki Europejskiemu Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego, został prawykonany na koncercie 
zamykającym rok chopinowski w Filharmonii Częstochowskiej 
z moim udziałem w charakterze pianisty, pod batutą Jerzego 
Salwarowskiego. Cieszę się również z tego, że także później 
nadarzały się okazje do jego wykonania oraz że udało się go 
wydać w Polskim Wydawnictwie Muzycznym.
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Wróćmy na moment do Chopina. Czy we-
dług Ciebie współcześni kompozytorzy 
czują więź z piękną tradycją i historią 

polskich kompozycji, czy może próbują się od niej 
raptownie odcinać? Jak to jest z Tobą?

Kompozytorzy często odczuwają pewną niechęć do posłu-
giwania się już gotowymi i utartymi zwrotami. Nawet jeżeli 
bierze się coś z muzycznej „rzeczywistości”, to zazwyczaj 
próbuje się dany materiał dźwiękowy „przefiltrować”. Oczywi-
ście zakładając, że nie jest to cytat muzyczny. Dystans wobec 
tradycji jest zatem potrzebny, ale nie da się też jej tak po pro-
stu odrzucić. Próbowano to zrobić w okresie awangardy, a dziś 
już wiemy, że w większości tego rodzaju działań twórczych 
doprowadzono do zerwania narracji z odbiorcą. Dzisiejsza 
muzyka flirtuje ze słuchaczem, słyszymy w niej i tradycję,  
i nowoczesność, a przede wszystkim różnorodność, co też nie 
zawsze przybiera gustowną i oryginalną formę. Zasadniczo 
jednak obserwujemy chęć twórców do odbudowania więzi 
z odbiorcą. Postmodernizm, pojęcie-śmietnik, także już się 
wszystkim odbija czkawką, choć wydaje się, że w dzisiejszym 
świecie niemal wszystko może znaleźć swojego słuchacza. 
Mam jednak wrażenie, że wyczuwalne jest pewne oczekiwa-
nie. Czy to, co jest dzisiaj, to jeszcze postmodernizm czy już 
jakiś okres przejściowy? Tego nie wiem i chyba nikt nie wie. 

Dlatego uważam, że sztuka wyboru materiału dźwiękowego 
i kunszt realizacji określonej idei twórczej mogą do pewnego 
stopnia stanowić ogólne ramy do stworzenia dobrego, warto-
ściowego utworu. A czy po spełnieniu choćby tych kryteriów 
dzieło przetrwa próbę czasu? Tego i tak nie wiadomo.

Sporo refleksji i wzruszeń dostarczyły mi „Ele-
gie”. Jak znalazły się na płycie?

Na płytę wybrałem utwory, do których miałem 
największe przekonanie. Kierowałem się również tym, by pły-
ta pokazywała różne nurty mojej twórczości: muzykę solową, 
kameralną, orkiestrową czy wokalno-instrumentalną. Kluczem 
do wyboru utworów stała się ich ekspresja – stąd nazwa 
płyty: „Expression”. Z cyklu Elegii na płycie zostały zapre-
zentowane zarówno Elegia I na skrzypce solo w znakomitym 
wykonaniu jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków, 
Bartłomieja Nizioła, a także „Elegia IV. Multifonia”, będąca 
kompozycją, w której wybrane pomysły z pierwszej elegii 
znalazły nową szatę dźwiękową, inspirowaną niektórymi tech-
nikami przetwarzania dźwięku rodem z muzyki elektronicznej. 
Obie kompozycje są szczególne ważne w mojej twórczości 
także ze względu na osoby z nimi związane. „Elegię I” z 2006 
roku napisałem dla bardzo bliskiej mi Ewy Gruszki, zaś „Elegia 
IV. Multifonia” z roku 2010 została napisana w hołdzie profe-
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sorowi Markowi Jasińskiemu, który odszedł przedwcześnie  
i był moim pierwszym mentorem w zakresie kompozycji.

Nowa płyta?

Jeśli chodzi o kolejną płytę autorską, to jest 
jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, choć mam 

już konkretne pomysły na nią. Za to jeszcze w maju ukaże 
się płyta z kwartetami smyczkowymi wydana przez Akademię 
Sztuki w Szczecinie, na której znajdzie się moja najnowsza 
kompozycja „Orestes. II Kwartet smyczkowy”. To kompo-
zycja inspirowana muzyką starożytnej Grecji, a dokładniej 
motywem Orestesa autorstwa Eurypidesa, który przetrwał do 
dzisiejszych czasów na tak zwanym papirusie wiedeńskim. 
Utwór miał niedawno swoje prawykonanie podczas 52. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Poznańska 
Wiosna Muzyczna”.

Jesteś niezwykle aktywnym twórcą. Tym bardziej 
ciekawi mnie, jak w Twoim przypadku wygląda 
proces twórczy? Szaleństwo, natchnienie czy 

ciężka praca?

Profesor Jasiński mawiał, że pisanie może być równie  
wyczerpujące jak praca fizyczna. Po pewnym czasie to zrozu-
miałem. Proces twórczy pochłania bez reszty. Bywa,  
że nie odczuwam własnej fizyczności. Piszę wtedy bez
przerwy, prawie nic nie jest w stanie tego przerwać i nie ma 
znaczenia, czy jest noc czy dzień. Zwykle w tym pisaniu wi-
doczne są dwie fazy. W pierwszej notuję różne pomysły, które 
z czasem coraz bardziej konkretyzują się. Druga faza –  
najtrudniejsza – to walka. Walka z sobą, z czasem, ze zmę-
czeniem, z formą i z całym światem, walka o siebie.

Zmieniając temat. Ciekawi mnie, czy  
sądzisz, że są to przychylne czasy dla  
młodych kompozytorów?

Trudno powiedzieć. Z jednej strony – jeśli wiara i umiejęt-
ne działanie idą w parze, to jakieś możliwości się znajdują.  
Z drugiej strony jest to ciągła walka i jeśli się jej nie po-
dejmuje, to szybko się schodzi z pola widzenia. Mimo wielu 
ciekawych programów dla artystów i możliwości, jakie niesie 
społeczeństwo cyfrowe, współczesny świat ma bardzo wiele 
różnych zabawek i atrakcji. Tak naprawdę mało kogo interesu-
je coś, co wymaga pewnego skupienia, wyobraźni, otwarcia. 
A w muzyce – oczywiście najbardziej lubimy te melodie, które 
już znamy (śmiech).

A Bydgoszcz, czy jest dobrym miejscem dla 
rozwoju młodych talentów muzycznych?

Nie byłem w łatwej sytuacji finansowej, gdy tu przyjecha-
łem. Otrzymałem jednak pomoc, najpierw stypendium na 
uczelni, później stypendium od Prezydenta Bydgoszczy.  
I chociaż nie zawsze było „z górki”, to tak naprawdę wszystko 
się tutaj zaczęło. To tu właśnie po raz pierwszy  
w pełni stanąłem „na własnych nogach”. Bydgoszcz  
mi pomogła.

To żeby nie było tak różowo, porozmawiajmy 
o krytyce. Jestem filmoznawczynią i dosko-
nale wiem, że krytycy filmowi mają ogromny

problem z młodymi reżyserami. Mają opory w re-
cenzowaniu, szufladkują, podpierają się klasykami…
Jak jest z młodymi kompozytorami w środowisku 
krytyków muzycznych?

Krytycy uwielbiają szufladkować młodych kompozytorów,
ale raczej nie należy się tym przejmować. Jak mawiał Witold 
Lutosławski: „Krytyka nie jest niczym innym, jak pewną 
formą działalności literackiej, tylko nie wiedzieć czemu krytyk 
uzurpuje sobie prawo do mówienia pewnych rzeczy jako 
rzeczy uniwersalnych”. Każdy ma prawo do własnej oceny. 
Jednak pamiętajmy, że krytyk z tekstów żyje i zdarza się, 
że pisze tak, by i on mógł zaistnieć w określonych środowi-
skach. Ponadto, gdy spojrzymy w historię krytyki muzycznej, 
to nader często okazuje się, jak bardzo krytykowano takich 
kompozytorów jak na przykład Beethoven czy Strawiński, jak 
hołubiono bardzo wielu twórców różnej maści, o których dziś 
już prawie nikt nie pamięta.

Jesteś laureatem międzynarodowych i ogólnopol-
skich konkursów kompozytorskich, wielokrot-
nym stypendystą Ministra Kultury, twoje utwory 

wydaje Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Co dalej? 
Wiem, że ostatnio pracowałeś nad „Symfonią rzeźb 
dźwiękowych” na orkiestrę kameralną i elektronikę, 
która powstała w ramach stypendium twórczego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiesz 
mi coś więcej o tym projekcie?

Najpierw muszę przeżyć maj i czerwiec (śmiech). Ale do 
rzeczy: rzeczywiście niedawno ukończyłem „Symfonię Rzeźb 
Dźwiękowych”, kompozycję powstałą w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na orkiestrę  
i elektronikę. To projekt, w którym staram się połączyć formę 
symfonii z przetworzonymi elektronicznie dźwiękami charak-
terystycznymi dla fonosfery, w której żyjemy. Chodzi mi  
w szczególności o to, by wszechobecne, masowe dźwięki  
w pewien sposób zindywidualizować, nadać im jakiś kształt  
i formę. Przetwarzając je i włączając do symfonii, sprawiam, 
że stają się one jej istotnym kontekstem. Ponadto bardzo 
intensywnie pracuję nad swoim doktoratem, który już jest 
niemal na ukończeniu. I oczywiście, jak wszyscy, marzę  
o porządnych wakacjach!



Stalowa Wola w muzyce
tekst: Konrad Burzyński

ilustracje: Małgorzata Burzyńska
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Pokolenie Stalowowolskie  
a Neoromantyzm

W dwóch poprzednich tekstach poświęconych 
przełomowi neoromantycznemu w polskiej 
muzyce subiektywnie przyglądałem się 

drodze dwóch wielkich: Pendereckiego i Góreckiego – wiele 
było na temat polityki i religii. Teraz chcę, również subiektyw-
nie (a jakże by inaczej!), przyjrzeć się następnemu pokoleniu 
twórców, aby przekonać się, czy wybór ich poprzedników miał 
swoje dalsze konsekwencje. W związku z tym, że nie da się 
napisać o całym pokoleniu, wybór mój padł na tzw. Pokolenie 
Stalowowolskie… i chyba słusznie, bo mianem tym określa 
się trzech utalentowanych kompozytorów z Górnego Śląska, 
urodzonych w tym samym, 1951 roku, którzy zgodnie są 
uznawani za artystów dość reprezentatywnych dla własnego 
pokolenia.  Są to Aleksander Lasoń, Andrzej Krzanowski i Eu-
geniusz Knapik. Nasza trójka debiutowała na festiwalu „Młodzi 
Muzycy Młodemu Miastu”, który odbywał się w Stalowej Woli 
(stąd nieformalna nazwa formacji) w połowie lat 70-tych ubie-
głego wieku. Sam festiwal był ewenementem w skali komunistycz-
nego kraju, artyści prezentujący tam swoje najnowsze dzieła 
mieli pełną wolność, co jest o tyle zaskakujące, że organiza-
torzy oraz sami twórcy byli zdecydowanymi opozycjonistami, 
a dodać należy, że region, ze względu na bogactwa naturalne 
i przemysł, był mocno trzymany w garści przez władzę. Bez-
kompromisowa i kontestacyjna postawa twórców miała kilka 
poziomów, poza polityczną, najważniejsza była postawa anty-
awangardowa, która jak na owe czasy była odważna, bowiem 
komunistyczna władza po latach sprzeciwu uznała, że polscy 
awangardziści stali się (bo się stali!) doskonałą wizytówką 
Polski poza granicami. Ponadto w twórczości neoromantycznej 
dopatrywali się niebezpiecznych dla siebie tendencji, np. reli-
gijnych, politycznych oraz swoistej etycznej negacji systemu. 
Tak właśnie było ze stalowowolczykami, którzy oczywiście nie 

od razu, ale po latach przyznali, że ich postawa była nacecho-
wana dość zasadniczym brakiem zgody na status quo, czyli na 
politykę komunistów i awangardę. Jest to oczywiście sytuacja 
bardzo paradoksalna, kiedy bowiem awangarda rodziła się 
na gruncie polskiej muzyki, spotykała się ze sprzeciwem ze 
strony komunistów, po latach jednak została uznana za towar 
eksportowy, więc w połowie lat 70-tych zwrot ku przeszłości 
uznany został przez władzę za kolejny przejaw wrogości. Po-
kolenie „51” (tak też byli zwani) było jednym z kilku mediów 
w polskiej muzyce, które próbowało przywrócić jej odwiecz-
ne wartości, takie jak melodia i harmonia. Byli już znużeni 
wszechpanującą awangardą, która ich zdaniem, przynajmniej 
na polskim poletku, zaczynała się przeistaczać we własną 
karykaturę. Knapik, Krzanowski i Lasoń bardzo się od siebie 
różnili pod względem estetycznym, choć łączyła ich przyjaźń 
i pewna wspólnota doświadczeń, to jednak zachwycające jest, 
że byli indywidualistami. W Pokoleniu „51” mamy do czynienia 
z różnorodnością, która każe widzieć ową formację jako świat 
w pigułce.

Eugeniusz Knapik – Fortepian, opery, 
wielkie formy a czasem małe. Mistyk 

Był studentem w Katowickiej uczelni w klasie Henryka Mi-
kołaja Góreckiego, który wówczas piastował godność rektora 
uczelni, obecnie to Knapik jest jej rektorem. Uznany w Polsce 
i za granicą, zwłaszcza we Francji, muzyk-mistyk komponu-
jący muzykę „z misją”, co niestety ma też swoje złe strony, 
ponieważ jako pedagog wymaga tego samego od swoich stu-
dentów… ale nie to jest tematem.  Wybitny pianista, interpre-
tator muzyki XX wieku, przede wszystkim Skriabina i Messia-
ena. Jego muzyka jest dość mocno osadzona w tradycji, ale 
w przeciwieństwie do Góreckiego i Pendereckiego, intere-
suje go raczej tradycja muzyki pierwszej połowy XX wieku. 
Twórczość ta wyrasta ze zdobyczy późnego neoromantyzmu, 
impresjonizmu oraz ekspresjonizmu, oczywiście dużo w jego 
muzyce indywidualności, jednak te tropy są przynajmniej dla 
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mnie dość wyraźne. Studia we Francji u Oliviera Messiaena 
zrobiły swoje, muzyka Knapika od zawsze charakteryzowała 
się typowo francuskim wyrafinowaniem, dopiero od kilkunastu
lat, za sprawą wpływów niemieckiego neoromantyzmu, zyska-
ła przytup, który słychać np. w „Up into the Silence”. Partie 
fortepianowe, tak liczne jak np. we „Fletni z jadeitu” są bardzo 
Messiaenowskie, w przeciwieństwie do Lasonia, muzyka Kna-
pika wydaje się być mocno programowa, gęsta od znaczeń. 
W latach 1996-2000 powstaje wspomniany cykl pieśni o mi-
łości, nie miłosnych (jak podkreśla kompozytor) „Up into the 
Silence”, do tekstów E.E. Cummingsa i Jana Fabre’a. Utworem 
tym Knapik (jak twierdzą niektórzy) pożegnał XX wiek i otwo-
rzył dyskusję, na temat tego, co można, a czego nie można 
w muzyce, bowiem wg krytyków utwór ten napisany jest 
jakby na początku XX wieku, nie respektując tego, co zda-
rzyło się w muzyce drugiej połowy XX wieku. Przypuszczam, 
że ta opinia dotyczy bardziej dwóch pierwszych części cyklu, 
które były już znane, zanim Knapik dopisał dwie następne. 
Kompozytor rozwiewa tego rodzaju wątpliwości etyczne, 
powołując się na uwielbianego przez siebie Charlesa Ives’a, 
który realizował postawę głoszącą, że wolność jest w muzy-
ce najważniejsza. Komponując „Up into the Silence”, Knapik 
w swoisty sposób rzeczywiście pożegnał XX wiek, uczynił w nim 
przegląd najważniejszych jego zdaniem punktów na mapie 
muzyki wieku ubiegłego; są więc tam Skriabin i jego estety-
ka ekstazy (jakże dominująca, moim zdaniem, w utworze), 
Strauss i Mahler z szerokością i mocą, jest też Lutosławski. 
Bardzo ważną częścią dorobku Knapika są jego opery… tak 
przynajmniej słyszałem, bo niestety nie mogę tego stwierdzić 
z doświadczenia, opery te nie są w Polsce wykonywane (poza 
wyjątkami) i nie są nagrywane. Autor „Fletu z jadeitu” zaczy-
nał, pisząc skromne, kameralne utwory i tylko na początku 
swojej twórczości, mianowicie w „Sonacie na flet solo” posta-
nowił, że formę utworu determinować będzie z góry określony 
plan, nigdy więcej intelekt u Knapika nie wygrał z emocją… 
„Sonata fletowa” pochodząca z roku 1971 nie jest wcale prze-
jawem niezrealizowanej awangardowej pasji, to dość prosty, 
acz ułożony wg ścisłego planu utwór, Knapik tak naprawdę 
nigdy nie dał ponieść się spekulacji, może szkoda, bo emocje 
lubią, gdy je powściągnąć. Dalsza droga twórcza Knapika to 
przede wszystkim wspomniany „Flet z jadeitu”, bardzo udany 
cykl pieśni do słów chińskich w przekładzie francuskim. Kolej-
nym artystycznym sukcesem na pewno stał się utwór na flet,
klawesyn i 11 instrumentów smyczkowych: „Corale, Interludio 
e Aria” z 1978 roku, wielokrotnie wykonywany i chyba jeden 
z najlepszych utworów w całej karierze Knapika, oparty na 

podobnej zasadzie, co Kwartet smyczkowy, który w roku 1984 
zdobył pierwszą lokatę na Międzynarodowej Trybunie Kompo-
zytorów przy UNESCO. Oba utwory, zresztą niezwykle udane, 
są formami dwuczęściowymi, gdzie część pierwsza eksploruje 
harmonię, druga zaś melodię. Powstałe następnie „Wyspy”, 
to bardzo ciekawy przykład muzycznego łuku, napisanego na 
18-osobową orkiestrę smyczkową, gdzie Knapik przytacza 
myśl o pasażerze statku, który obserwuje wyspę, do której 
na początku powoli się zbliża, potem mija ją by na koniec się 
od niej oddalić. Potem powstawały opery przetykane czasem 
jakąś mniejszą formą, np. triem na klarnet, wiolonczelę 
i fortepian czy „Tha’ Munnot Waste no Time” na 3 fortepiany 
z klarnetem ad libitum.

Andrzej Krzanowski – Audycje, poezja, 
akordeon. Bard pokolenia. Geniusz

Andrzej Krzanowski to jedyny, nieżyjący już niestety 
przedstawiciel formacji, jak to zwykle bywa… najwybitniej-
szy jej przedstawiciel. Najmniej tradycyjny, w umiarkowany 
sposób korzystający ze zdobyczy awangardy, posiadający 
wielką wyobraźnię dźwiękową. Jego muzyczne i pozamu-
zyczne („Audycja V”!) pomysły wbijają w fotel. Wspaniały, 
komplementarny kompozytor, wykonawca, akordeonista. Jego 
wyobraźnia, jest jak akordeon, rozciąga się i wydaje dźwięki 
podobne do elektronicznych, przy tym klasyk komponujący 
utwory zbliżone do folkloru miejskiego, charakterystyczne-
go dla akordeonu. Twórczość wybitna, choć moim zdaniem 
stylistycznie niespójna, eklektyczna, ale i elektryzująca swoim 
eklektyzmem. Wspomniałem, że Pokolenie Stalowowolskie 
z racji na różnice pomiędzy trzema kompozytorami jest jak 
świat w kropli wody, można to samo powiedzieć o Krzanow-
skim, a biorąc pod uwagę, że zmarł, mając 39 lat (tyle co 
Chopin), trzeba stwierdzić, że był tytanem pracy. Posiadał or-
ganiczny talent, podobnie jak jego nauczyciel, Henryk Mikołaj 
Górecki, miał umiejętność przekucia niemal każdego pomysłu 
w złoto. Uważam, że jest twórcą najlepszego utworu całej 
formacji, mam na myśli cykl sześciu „Audycji”, napisanych do 
tekstów różnych poetów. Wspólny tytuł dla całego cyklu ma 
zwrócić uwagę słuchacza, przede wszystkim na jakże cha-
rakterystyczne teksty. Krzanowski pisze o tym tak: „Bardzo 
ważny jest tutaj tekst [...], nie spełnia roli inspirującej tylko 
do pokazania pewnej frazy muzycznej, czy czegoś w harmonii, 
tylko że tekst stawiam na równi z muzyką”. Wybór tekstów jest 
bardzo misternie przygotowany, autor w trzech pierwszych 
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częściach cyklu przytacza bardzo egzystencjalną i opozy-
cyjną poezje Zbigniewa Doleckiego, są to wiersze: „Pociąg” 
(„Audycja I”), „Drwal” („Audycja II”) i „Emigracja” („Audycja 
III”). „Audycja III” prawykonana została dopiero w roku 2000 
podczas koncertu monograficznego poświęconego twórczości
Krzanowskiego. Przypuszczam, że powodem jest treść samej 
poezji traktującej o wewnętrznej emigracji, która nie mogła 
już przejść ze względu na skrajną negację systemu, który 
zniewala człowieka. „Audycja IV”, moim zdaniem najlepsza, 
napisana do tekstu Zbigniewa Doleckiego iskrzy się od mu-
zycznych pomysłów, tekst jest znacznie bardziej poszatkowany 
względem poprzednich części. Krzanowski w genialny sposób 
syntetyzuje bachowskie fugi z miejskim folklorem i iście sur-
realistycznym wdziękiem. „Czwarta Audycja” jest najgłębszym 
(chyba także literacko) dziełem, w którym moim zdaniem 
muzyka zyskała sobie zdecydowanie pierwszoplanowe miej-
sce, tekst dzięki muzyce zyskuje rodzaj wielopłaszczyznowego 
rezonansu, zapuszczając się niejednokrotnie w najbardziej 
niepojęte zakątki percepcji. Surrealizm w czystej postaci, ale 
taki bardzo tragiczny, utwór jest niezwykle organiczny, nie 
ma w nim jakichś cezur, stanowi muzyczno-literacki monolit. 
Autor o tej „Audycji” pisał tak: „Ja ten tekst eksponuję i on 
dla mnie – mówimy tutaj konkretnie o «Audycji IV», bo tam 
jest to najlepiej pokazane – ten tekst narzuca słuchaczowi 
pewne brzmienia, które on gdzieś w podtekście wysłyszy”. Co 
do wyboru poezji Krzanowski pisał też tak: „Jak każdy chyba 
z nas, przeglądam masę poezji, masę literatury, którą jednak 
segreguję wedle wyczucia i własnego zainteresowania. 
I właśnie u tych dwóch poetów [Bierezin, Dolecki] zainspirował 
mnie ich klimat, ich wizja, która z jednej strony jest bar-
dzo bogata wyobrażeniowo, ale z drugiej strony jest bardzo 
muzyczna, przynajmniej dla mnie. Czytając poezję Bierezi-
na czy Doleckiego, odnajduję fragmenty, które dla mnie są 
najbardziej przydatne, którymi od razu jestem inspirowany. 
Czytając, słyszę już pewne określone fragmenty muzyki, które 
powinny współgrać z tą poezją, dlatego ona jest mi najbar-
dziej bliska”. „Audycja V” to już opera, właściwie metaopera 
w jeszcze właściwiej… nie wiadomo co. Około dwugodzinny, 
nigdy nie wykonany w całości spektakl, do którego wykonania 
potrzeba kilkuset muzyków (i asystentów!). Są tam: muzyka, 
taniec, zapachy i… cukierki rozdawane publice podczas wyko-
nania. Jak dotąd wykonania doczekała się tylko 30-minutowa 
suita, byłem na jej wykonaniu, kilka lat temu we Wrocławiu, 
pamiętam, że cała sala wraz ze mną wręcz zamarła z wraże-
nia. „Audycje I-IV” są w miarę skromne, skład wykonawczy, 
o którym zaraz i czas trwania, który w najdłuższej, „Audycji III” 

określony jest na około 18 minut. „Audycja V” jest niezwykle 
ektrawertyczna, patetyczna ale i z poczuciem humoru, jest 
tam naprawdę dużo wszystkiego! Teksty: Zbigniewa Dolec-
kiego, Jacka Bierezina, Mieczysława Stanclika i Sławomira 
Mrożka. Krzanowski o tej „Audycji” pisał tak: „Ja to tak sobie 
nazywam meta-operą, ponieważ jest to zupełne przekształce-
nie wszystkich dotychczasowych walorów i wartości tradycyj-
nej opery”. 

„Audycja VI” napisana do tekstu Juliusza Słowackiego na 
sopran z kwartetem smyczkowym jest zdecydowanie inna od 
wcześniejszych. Wybór tekstu: „Oda do wolności”, „Hymn” 
i „Do matki” i chyba czas: rok 1982, stan wojenny i w ogóle 
inna sytuacja. Pierwsze „Audycje’ pisane były w połowie lat 
70-tych przez dwudziestoparoletniego muzyka, któremu 
dano dużo wolności, „Audycja VI’ pisana już w innej sytu-
acji politycznej, ale, chyba przede wszystkim, przez bardziej 
dojrzałego kompozytora musiała być inna. Owa ostatnia część 
cyklu jest już właściwa dla dojrzałego okresu twórczości Krza-
nowskiego, choć ja uważam, że najlepsze utwory pisał właśnie 
mając około 25 lat. Niezwykle ciekawe jest instrumentarium, 
jakim zwykł posługiwać się Krzanowski w swoim wczesnych 
utworach, syrena, gwizdki, akordeony, nagrane na taśmę 
instrumentalne dźwięki. Wykorzystywał cytaty, jego partytury 
czasem przewidywały puszczenie z taśmy innego utworu, jak 
to było w „Audycji III”, gdzie utwór wieńczy (opisywana prze-
ze mnie) druga część „II Symfonii Kopernikańskiej” Henryka 
Mikołaja Góreckiego, nauczyciela Andrzeja Krzanowskiego. 
W „Audycji VI”, kompozytor cytuje „Bogurodzicę”. W latach 
80-tych nastąpiła pewna stylistyczna zmiana. Muzyka stała się 
znacznie bardziej autonomiczna, abstrakcyjna i zdecydowanie 
mniej zależna od słowa. Krzanowski wtedy stał się rasowym 
modernistą, autorem muzyki, która momentami przypominała 
dzieła Witolda Lutosławskiego. Kompozytor, poza „Audycjami”, 
napisał kilka innych cyklów: „Reliefów i Studiów”, ze względu 
na skromne potrzeby wykonawcze, są często wykonywane 
przez młodych muzyków. Tak się złożyło, że ostatni „Relief” 
napisany przez stalowowolczyków nie był już autorstwa Krza-
nowskiego, lecz Aleksandra Lasonia, który utworem tym złożył 
hołd Krzanowskiemu.  
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Aleksander Lasoń – Improwizacja. Gra 
muzycznych żywiołów, liczy się tylko 
muzyka

O Lasoniu będzie najmniej, jest to kompozytor, przy okazji 
którego można napisać chyba tylko o muzyce, tylko tym się 
zajmuje, obce mu są (przynajmniej jako twórcy) wszelkie 
ideologiczne i literackie rozważania, kompozytor wszystko, 
co przekazuje, robi za pomocą pięciolinii. Aleksander Lasoń 
to jedyny członek formacji, który nie studiował u Góreckie-
go, studiował za to w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, potem 
dokształcał się klasycznie w klasie kompozycji Józefa Świdra. 
Był wybitnym improwizatorem, grającym na fortepianie, być 
może te początki zaważyły na lekkości jego muzyki. Spośród 
całej trójki Lasoń jest twórcą najmniej problemowym, za to 
od samego początku miast rozwikływać egzystencjalne i filo-
zoficzne problemy, zajmował się budowaniem własnej strategii
kompozytorskiej i tylko kompozytorskiej. Lasoń, najmniej 
uwikłany w ideologiczne spory (jak się często określa), skupiał 
się najdobitniej na podstawowej właściwości muzyki, jaką 
jest gra muzycznych żywiołów. Jak twierdził nieodżałowany 
Andrzej Chłopecki, dla Lasonia komponowanie było zagadnie-
niem czysto technicznym i też sama powierzchowność muzyki 
Lasonia to dobitnie pokazuje, nie znajdziemy tam oper, kan-
tat, „Audycji” ani żadnych filozoficznych wtrętów. Jest tylko
muzyka. Język muzyczny, jakim posługuje się Lasoń, jest 
ściśle określony przez niezmienne czynniki, takie jak moto-
ryczność, wywiedziona z ducha muzyki neoklasycznej oraz 
rozrywkowej, wszechobecne glissanda; opadanie i wznoszenie 
się linii melodycznych, pewna nostalgia i w pewnych okre-
sach tendencje do patosu. Patos w muzyce Lasonia pojawił 
się pod sam koniec lat 70-tych w poemacie symfonicznym 
„Góry”, później kontynuowany w symfonicznej „Katedrze” czy 
wspaniałym (choć dla niektórych pewnie zbyt patetycznym) 
„Koncercie wiolonczelowym” poświęconym pamięci wybitnego 
wiolonczelisty Pablo Casalsa. Elementy mroczne i patetycz-
ne usłyszymy także w orkiestrowym „Credo” i „III Symfonii. 
Rok 1999”. Jednak moim zdaniem znamienne dla Lasonia są 
przede wszystkim utwory kameralne, w których ogniskują się 
wszystkie właściwie temu kompozytorowi tendencje. Z ksią-
żeczki autorstwa Andrzeja Chłopeckiego, dołączonej do świet-
nego wydania kompletu utworów na kwartet smyczkowy całej 
formacji (Fundacja „Musica Pro Bono”, 2011), dowiedziałem 
się, że Lasoń uważa się przede wszystkim za symfonika, jed-
nak twórczość kameralna jest moim zdaniem w jego dorobku 
równie ważna. Formą, w której Lasoń najtrafniej wypowiada 
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się do tej pory jest, moim zdaniem, właśnie Kwartet smyczko-
wy, utworów tego rodzaju powstało jak dotąd siedem, ten po-
kaźny i nieprzeładowany jak niektóre dzieła symfoniczne cykl 
komponowany na przestrzeni blisko 30 lat ujawnia wszystkie 
najistotniejsze elementy składowe języka muzycznego Laso-
nia. Niektóre utwory Lasonia bardzo mi przypominają idiom 
znany z muzyki Estońskiej, niezwykle charakterystycznej, 
gdzie nie znajdziemy za wiele odwołań do awangardy. Estońscy 
kompozytorzy w osobach Lepo Sumery czy Erkki-Sven Tüüra 
(i naprawdę wielu innych) tworzyli wybitną, choć nie posiada-
jącą przytłaczającego ciężaru gatunkowego muzykę, bardzo 
lubianą przez publiczność, nie będącą jednak tylko marną pro-
dukcją, jak to często bywa. Wydaje mi się, że Lasoń wywodzi 
się z podobnego pnia, co Estończycy. Jest wprawdzie kompo-
zytorem klasycznym, ale tworzy muzykę, która ma w sobie 
dużo nieskomplikowanego piękna. Tym właśnie różni się od 
Knapika i Krzanowskiego.

Czemu jedna formacja, skoro tak się 
różnili?

Jedna formacja – i całe szczęście, że się od siebie różnili, 
stanowili grupę trzech niezależnych od siebie twórców, któ-
rych łączyła przyjaźń i wspólny start, ale nie koniecznie język 
dźwiękowy. Knapik, najbardziej dekadencki, mroczny i este-
tyczny. Krzanowski, to taki Stachura wśród kompozytorów, 
bardzo bezpośredni, autobiograficzny i chyba nie do końca
zorientowany na jedną estetykę. Właśnie to niezdecydowanie, 
nerwowość, nadaje muzyce Krzanowskiego jakiegoś ludzkiego 
wymiaru, czuje się, że się obcuje z człowiekiem z krwi i kości. 
Lasoń, najlepszy na zimowe wieczory, ze swoją przyjemną 
i dającą dużo radości podczas słuchania muzyką dopina do-
robek Stalowowolczyków, dodając do niego ciepłą nutę. Tak, 
aby było coś dla każdego!
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Ludzie Psy, czyli my (?)



Już płyta „Maria-Awaria” wywołała sporo kon-
trowersji. Czy warto śpiewać o tym wszystkim? 
Zapuszczanie ogrodów, arktyczny wzwód, że 

chcesz być czyimś ciastkiem z dziurką... Czy jest to 
aż tak ważne?

 Seksualność to bardzo ważna część człowieczeństwa, jed-
na z najważniejszych cech, które nas określają, określają to, 
kim jesteśmy. Ta płyta to już zamierzchła dla mnie przeszłość, 
było to parę lat temu, ale do tej pory mogę się podpisać pod 
każdym słowem. Seksualność jest niezmiernie ważnym tema-
tem. U nas w Polsce nie śpiewa się, nie mówi o tych rzeczach, 
a nie widzę powodu, dlaczego jakiś inny temat ma być lepszy. 
Na twoje pytanie mogę odpowiedzieć pytaniem, dlaczego 
warto śpiewać o autobusach zapłakanych deszczem albo  
o wietrze we włosach, albo o zwiędłych kwiatach, czy o całej 
masie innych spraw, które są dla mnie mniej ciekawe, mniej 
interesujące niż śpiewanie akurat o ludzkiej seksualności. Tak 
więc moja odpowiedź – absolutnie warto. To jak wielki szum 
ta płyta zrobiła, jak ważna była dla wielu osób, pokazuje, że 
było to istotne i ważne.
 

Seks, pojmowanie patriotyzmu, zaburzeń psychicz-
nych, prokreacji, nie są dla ciebie tematami tabu. 
Czy można mówić i śpiewać o wszystkim, w każdej 
formie? O czym Maria Peszek nie zaśpiewa?

 Nie zaśpiewam o tym, co nie jest dla mnie istotne, co 
mnie nie przejmuje dogłębnie, co nie jest podszyte emocja-
mi. Jeżeli nie będę miała czegoś ważnego do powiedzenia, co 
mnie osobiście wzrusza i dotyka, nie będę o tym śpiewać. Je-
śli skończą się takie rzeczy, które mnie przejmują dreszczem, 
to równie dobrze mogę zająć się czymś innym niż śpiewanie.
 

Jednak szargasz polskie świętości. Taką święto-
ści jest cierpiętniczy patriotyzm, mit Matki-Polki, 
temat prokreacji, czy też wiara w Boga. Czy taka, 
obrazoburcza jednak, postawa jest potrzebna? Czy 
nie lepiej zmieniać nastawienie Polaków powoli, w 
politycznie poprawny sposób? Po co wkładać kij w 
mrowisko?

 Nie robię tego, żeby zmieniać mentalność Polaków, bo 
mnie średnio interesuje tak naprawdę, co Polacy cichcem 
czują, myślą. W przypadku płyty „Jezus Maria Peszek” miałam 
olbrzymią potrzebę podzielenia się moim światopoglądem, 
zamanifestowania moich odkryć, mojej dojrzałości i moje-
go światopoglądu. Musiałam odpowiedzieć sobie w pewnym 
momencie na podstawowe, egzystencjalne pytania. Wydawało 
mi się, że warto o tym powiedzieć głośno. Bardzo wyraźnie 
odcinam się od tego, by być głosem na przykład pokolenia. 

Nie miałam potrzeby, ani ochoty, by edukować Polaków, czy 
właśnie wkładać kij w mrowisko, żeby tylko zadrażnić. To, co 
śpiewa Maria Peszek na „Jezus Maria Peszek”, to jest tylko  
i wyłącznie dla Marii Peszek bardzo ważne. Ludzie chcą wi-
dzieć we mnie jakiś tam głos pokolenia albo chcieliby, byśmy 
mieli jakąś organizację, która zmieniać będzie świat. Część 
kobiet chciałaby, żebym była wyrazicielką ich postaw...  

 Marii Peszek to nie odpowiada?

 
Nie, dlatego że jestem artystką i charakterystyczną moją 

cechą jest egocentryczność. Mówię tylko i wyłącznie o sobie. 
Zresztą tylko wtedy mogę być wiarygodna. W momencie, 
w którym będę przedstawicielką jakiejkolwiek grupy, czy 
większej ilości osób, totalnie ją stracę. Tego się trzymam. Nie 
zajmuję się tym od wczoraj i wiem, że po prostu tak tylko 
można. Trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie gdy stało 
się to takie szerokie, duże, głośne, gdy tak wiele osób miało 
potrzebę skomentowania tej płyty, albo moich wyborów, mo-
ich postaw. Trzeba być bardzo ostrożnym, nie dać się nigdzie 
skusić  bo nie jest to czasem tego warte. Muszę powiedzieć 
wprost – mam taką, może nie przypadłość... jestem po prostu 
bardzo ostrożna, jeśli chodzi o akcje charytatywne, wpisywa-
nie się w apele, w jakieś idee... Nie chcę uczestniczyć  
w takich inicjatywach. Lubię być pewna, że to, co robię, robię 
tak jak chcę, że jestem za to w stu procentach odpowiedzial-
na. Nie lubię, gdy odpowiedzialność się rozmywa.
 

Wywiad dla „Polityki” odbił się szerokim echem. 
Sama przyznałaś, że zaburzyło to odbiór płyty „Jezus 
Maria Peszek”. Posądzono Cię o próbę cynicznej 
promocji, czy też o satanistyczny nihilizm. Czy warto 
było w ten sposób poruszać problem załamania?

 Tak, absolutnie! Zrobiłabym jeszcze raz to samo, ponieważ 
był to kontekst niezbędny dla płyty. Ludzie się przyzwycza-
ili, że każda moja płyta jest kreacją. Zmieniałam się łącznie 
z warunkami fizycznymi i bardzo nie chciałam, by ludzie
pomyśleli, że to jakaś kolejna odsłona, rola, którą sobie 
wymyśliłam. Płyta „Jezus Maria Peszek” jest tak osobista i tak 
intymna, że wydawało mi się, że jest to ważne. Poza tym było 
to wyrażenie radości z tego, że jestem z powrotem. Było war-
to. Średnio mnie interesuje, czy ktoś ma z tym problem, czy 
nie, czy przykłada własną, cyniczną trochę miarę. Poza tym 
dostałam masę siły od ludzi, podziękowań, potwierdzeń, że 
było dla nich ważne to, co powiedziałam. Nigdy się wszystkich 
nie zadowoli, nie muszę się podobać wszystkim. Zrobiłabym 
jeszcze raz to samo.
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z Marią Peszek rozmawia Wiktor Łobażewicz

zdjęcia (z koncertu w Bydgoszczy 23 marca br.): Adam Braszczyński



  
 
W tak skrajnym stanie, w jakim byłaś, trzeba 

znaleźć w sobie jakąś iskrę, chęć postawienia siebie 
samej na nogi. Z reguły próby innych są skazane 
na niepowodzenie. Co było tą iskrą dla Ciebie?. Czy 
sama ją w sobie znalazłaś, czy inne osoby ją dały, 
np. Pan Edek, czy metody terapeuty?...

 Tak naprawdę najważniejszym odkryciem całego doświad-
czenia, które było rzeczywiście bardzo trudne, było, że to, czy 
jestem szczęśliwa czy nieszczęśliwa, czy cierpię, czy mogę 
przestać cierpieć, zależy ode mnie, nie potrzebuję szukać 
pomocy gdzieś indziej. W najbardziej strasznym, czarnym 
momencie, było to pierwszym kamykiem, który poruszył 
wszystko. Chociaż przez półtora roku korzystałam z pomocy 
terapeuty, tak naprawdę moment ozdrowienia był wtedy, kie-
dy sobie uzmysłowiłam, że to czy mnie boli, czy mnie nie boli, 
ode mnie zależy. Wzięcie odpowiedzialności za to wszystko, 
co się dzieje. To było wyrwą w jakimś murze. Odkrycie, że 
właśnie Bóg, czy cokolwiek, jakakolwiek siła tak naprawdę 
przeszkadza, bo przejmuje odpowiedzialność. To było coś 
niesamowitego. Gdy człowiek sobie uzmysławia, że ma się  
w środku siebie wszystko, co potrzeba, by sobie poradzić, że 
nie potrzeba ani pieniędzy wydawać, zadręczać się z terapeu-
tą, ani do Boga się modlić, ani go słuchać, ani szukać ratunku 
w ukochanej osobie, ten moment jest kluczowy. Przynajmniej 
tak było u mnie. Daje mi to do tej pory siłę i jasność. Jest to 
niesamowite i w sumie takie proste, że chciałoby się tłumom 
to obwieścić. Ludzie, nic wam nie potrzeba, nikt wam nie jest 
potrzebny, nie ma się co zajmować zbawieniem i leczeniem 
świata, wystarczy się sobą zająć.
 

Bez wątpienia trudno jest być inną, ale Tobie się 
to jednak udaje. Sądząc po odbiorze „Jezus Maria 
Peszek”, zainteresowaniu koncertami, reakcji na nie, 
tak naprawdę chyba nie jest przerażająco tutaj żyć, 
jak śpiewasz...

 W Polsce? Tak, ja jestem przykładem, że to ciągłe mal-
kontenctwo i ciągłe gadanie, że Polska jest jakimś nietoleran-
cyjnym zaściankiem, to nie jest prawda. Szczególnie silnie to 
odczuwamy teraz, w drugiej, wiosennej części trasy.  
W jesiennej zagraliśmy paręnaście koncertów w największych 
polskich miastach. W wiosennej wracamy do dużych miast, 
ale też gramy w dużo mniejszych i często reakcje w tych 
mniejszych miasteczkach są światowe, to znaczy ludzie są 
otwarci, żywiołowo reagujący i... przede wszystkim są! Branża 
koncertowa jest w jakimś tam kryzysie, jak wszyscy, a my 
mamy to szczęście, że ci ludzie przychodzą i są to zawsze 
fantastyczne spotkania. Jestem więc dowodem, że inność też 
jest potrzebna i że my, Polacy, wcale nie mamy aż takiego 
problemu, jak sami sobie wmawiamy.
 

Czyli „ludzie-psy” potrafią zebrać się w stado. Nie
jestem jednak przekonany, czy potrafią wystarczają-
co głośno zaszczekać razem, czy potrafią faktycznie
zrobić dym... Z Twoich wypowiedzi wynika jednak, 
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że jesteś dobrej myśli i widzisz inicjatywy dążące 
do poprawy sytuacji. Wiemy, śpiewasz o tym prze-
cież wyraźnie, co Ci się w Polsce nie podoba. Co się 
zatem podoba, co jest wdrukowane w Ciebie z tej 
polskości?...

 Podobają mi się ludzie. To samo mnie w Polsce zachwyca, 
co i przestrasza. Są ludzie fantastyczni, jest ich coraz więcej 
i ta płyta mi to pokazuje. Spotkała mnie niewiarygodna skala 
wspaniałych reakcji, listów, maili, sprawiło to, że poczułam 
się totalnie szczęśliwym człowiekiem, artystą. Robię to, co 
kocham, robię to na własnych warunkach, niezależnie od 
czegokolwiek i kogokolwiek, po swojemu. Oczywiście nie mam 
jakichś strasznie wielkich wymogów, a im jestem starsza, 
tym mam coraz bardziej minimalistyczne wymagania. Wiem, 
że warto zapłacić taką cenę za niezależność i jakość tego, 
co robię. Jestem w stanie się z tego utrzymać, czyli Polacy 
zapewniają Marii Peszek byt. To mnie zachwyca w tym kraju. 
Śpiewam trudne piosenki, nie są super łatwe muzycznie, ani 
tekstowo, to nie jest płyta, którą można sobie do sprzątania 
puścić, ale ludzie ją kupują masowo. Pięć miesięcy temu była 
premiera, a ona cięgle się strasznie wysoko trzyma w sprze-
dażowych rankingach. Zachwyca mnie to, że Polacy chcą  
Marii Peszek.

 Znajduje to odbiorców... 

Absolutnie! Zachwyca mnie również to, że się zmienia-
my. Jeśli sobie przypomnisz jak było jeszcze paręnaście 

lat temu, a jak jest teraz... Jak cztery lata temu robiliśmy 

dużą trasę przy „Marii-Awarii”, to podróże trwały dwa razy tyle 
czasu, co dziś.

 Są lepsze samochody.

  
Nie, samochód mamy ten sam. Kompletnie zmniejszyły 

mi się wymagania materialne... Drogi są lepsze, wszędzie da 
się szybciej dojechać, zatrzymujemy się w hotelach, które są 
przyjemne, wszędzie są uśmiechnięci ludzie, którzy cieszą się, 
że mają pracę, w klubach jest pełno fantastycznych zapaleń-
ców. To się zmienia i to jest świetne, a co więcej – ta zmiana 
zależy od nas samych.
 

 
Jakie dalsze plany, co po tej płycie?

Na razie będziemy grali dużo koncertów. W lecie  
będziemy grali na wielu festiwalach. Na pewno na jesieni 
zagramy kolejną trasę. Potem chcę wyjechać znowu  
w długą podróż, około półroczną. Odpocznę i zastanowię się, 
co chcę dalej robić i w jaką stronę ma potoczyć się to, co chcę 
robić w sztuce. Mam dużo różnych pomysłów, nie tylko zwią-
zanych z muzyką. Trzeba dozować pracę. Teraz bardzo dużo 
pracujemy, to jest fantastyczne, ale już wiem, że muszę sobie 
zaplanować taki przestój. Odpocząć, wywietrzyć głowę i wtedy 
na pewno coś świetnego, ważnego dla mnie się pojawi.
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Epitafium dla Harryhausena
(1920 – 2013)

Piotr Buratyński

Przybyły z Wenus Ymir, zielonkawa i obmierzła 
kreatura, wciąż rośnie i rośnie. Chaos w Wiecz-
nym Mieście. Marynarka Stanów Zjednoczonych 

toczy bitwę z radioaktywnym Krakenem pod zniszczonym 
Golden Gate Bridge. Niewyobrażalnych rozmiarów dwugło-
we pisklęta, cyklop, zionący ogniem smok. Sindbad i Jazon. 
Uzbrojona w miecze armia szkieletów, monstrualny krab, 
jednorożec i latające spodki. Pojedynek tytanów.

Jeden z Tytanów opuścił nas, maluczkich, 7 maja bieżą-
cego roku. Ray Harryhausen. Strącony do Tartaru w wieku 
92 lat. Znany tym, którym znany być powinien, a kochany 
i wielbiony przez miliony nie zdające sobie sprawy z tego 
kogo w rzeczywistości darzą kinofilskim uczuciem. Harry-
hausen, mistrz animacji poklatkowej, niestrudzony ekspe-
rymentator, którego wyniki badań i poszukiwań w dziedzi-
nie efektów specjalnych zawsze były pozytywne, trafne, 
pchające świat filmu wciąż do przodu. Windował produkcje
Columbii, MGM, braci Warner z klasy B do klasy A. Kultowy 
kicz? Nie żartujmy, bo czymże jest film, jeśli nie jednym
wielkim efektem specjalnym? Harryhausen był człowiekiem 
kina, jego esencją i sensem.

Urodzony w Los Angeles, już jako nastolatek będący 
pod wpływem „King Konga” (1933) Coopera i Schoedsacka 
próbuje sił w animacji stworzonych przez siebie modeli. 
„Zdaje Pan sobie sprawę, że zniechęca mnie Pan swoimi 
kompetencjami?” powiedział po zobaczeniu amatorskich 
prób Harryhausena Willis H. O’Brien, główny animator „Za-
ginionego świata” („The Lost World”; 1925) Harry’ego Hoya 
i wspomnianego „King Konga”. Objęty jego protekcją wkra-
cza w świat amerykańskiej animacji, która od tej chwili nie 
będzie już taka sama. Współpracuje z George’m Palem nad 
unikatową techniką Puppetoon, rozwija technikę split-screen 
aż w końcu… „This is Dynamation!”. Hasło to krzyczy lektor 
kilkakrotnie (nie zdołamy go zapomnieć) w zwiastunie  
„7. podróży Sindbada” („The 7th Voyage of  Sindbad”; 
1958) z wytwórni Columbia Pictures. Dynamation, technika 
własna Harryhausena jest niezwykle efektowna, a zarazem 
niezwykle prosta. Polega na projekcji akcji żywego pla-
nu (dajmy na to z Laurencem Olivierem jako Zeusem) na 
ekran przed którym stawia się animatorski stół z modelami 
(na przykład model Hydry) przeznaczonymi do wprawienia 
w ruch. Za stołem stawiano matową szybę uzupełnioną 

stosownymi obrazami w celu nadania przestrzeni głębi. 
Kamera rejestruje, klatka po klatce, arcydzieło animatora. 
Tak właśnie, arcydzieło animatora, tego trybika w seryjnej 
produkcji, technika. Bo kto pamięta nazwiska reżyserów 
„Latających talerzy” („Earth vs.The Flying Saucers”; 1956), 
„Jazona i Argonautów” („Jason and the Argonauts”; 1958), 
„Tajemniczej wyspy” („Mysterious Islands”; 1961), „Doliny 
Gwangi” („The Valley of Gwangi”; 1969) czy „Zmierzchu 
tytanów” („Clash of the Titans”; 1981)? Po seansie owacja 
na stojąco i wołanie: Autor! Autor! 

Nostalgia i kult retro? Lev Manovich pisząc o paradoksach 
współczesnej techniki cyfrowej w błyskotliwym tekście „Park 
Jurajski i realizm socjalistyczny” stwierdził, iż współczesna 
animacja komputerowa, za pomocą której Spielberg  
w swoim filmie starał się wpisać przyszłość w teraźniej-
szość, prowadziła do paradoksu socrealistycznego. Była 
zbyt prawdziwa. Harryhausen nad prawdę stawiał zasadę 
„nie kłamać”. Tworzenie świadomej i sugestywnej iluzji  
to nie to samo co nieograniczone możliwości dzisiejszego 
kina, w którym triumfy święci prewizualizacja. Nawet Mano-
vich, nestor Nowych Mediów nie podniesie ręki na prehi-
storyczne gady z „Milion lat przed naszą erą” („One Million 
Years B.C.”, 1966) [Obok Harryhausena pionierem dino-ani-
macji był Karel Zeman z Czechosłowacji i jego nagradzana 
w świecie produkcja „Wyprawa w przeszłość” („Cesta do 
pravĕku”, 1955)]. A wiemy przecież, iż rosyjski teoretyk  
nie wartościuje.

„Bez niego nie byłoby »Gwiezdnych wojen«” rzekł podob-
no ongiś George Lucas. To nie ulega wątpliwości, nie byłoby 
wielu filmów Lucasa, Spielberga, Zemeckisa, Dantego. Lecz
czemu wszelkie mainstreamowe media, informując nas  
o śmierci Mistrza, tak tytułowały swoje oschłe epitafia/new-
sy? Nobilitacja przez negację? Nie byłoby „Gwiezdnych 
wojen” gdyby nie Méliès, gdyby nie Verne, gdyby nie ma-
lowidła z Lascaux. Pełen podziwu i szacunku dla geniusza, 
z którym przyszło nam się rozstać, pokuszę się jednak na 
bezczelność: nie byłoby Harryhausena bez Harryhausena. 
Wydobądźmy go z „fordowskiej fabryki snów”.

Ray Bradbury, z którym Harryhausen jako nastolatek 
oglądał wspomnianego „King Konga”, z okazji 90. urodzin 
animatora powiedział: „Co było świętego w naszej przyjaźni 
Ray? Kochałeś mnie i wierzyłeś moją przyszłość, ja kocha-
łem Ciebie i wierzyłem w twoją przyszłość.” Obu nie ma już 
wśród nas, ale my nadal wierzmy w ich przyszłość.
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Reportaże 
z rewolucyjnej Syrii
Dusze wojny: Taha

tekst i zdjęcia: Rafał Grzenia
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Demonstracja al Nusry jest nowym zjawiskiem na ulicach Syrii. Ekstremiści islamscy nie tylko odnoszą największe sukcesy na froncie, ale rozdają ludziom chleb i paliwo, 

by zdobyć ich poparcie. Jeśli wojna w Syrii potrwa jeszcze kilka miesięcy (a wszystko na to wskazuje) przybędzie ponad stan krytyczny ludzi noszących czarne sztandary 

i żądających islamskiej władzy religijnej w państwie, które dotąd było najbardziej wielowyznaniowym krajem Bliskiego Wschodu.



Gdy o magicznej na całym Bliskim Wschodzie, 
popołudniowej godzinie zjeżdżamy ciężarówką 
wuja Tahy w dolinę Orontesu, a cytadela nabiera 

czerni razem z Alewickimi Górami w głębi, kolumnada ruin 
Apamei różowi się dla kontrastu i w dole skrzą rybne stawy, 
zostaje nam w końcu opowiedziana historia wzgórza we wsi. 
Mieściła się tu jedna z małych baz rządowych, niewiele ponad 
dwudziestka ludzi (dwudziestu trzech, jak się okazało, gdy po-
liczono trupy), cztery czołgi. Wszystko na malutkim pagórku, 
z którego na wiele kilometrów wokół rozciąga się widok na 
wyżynę nad Ghabem. Rządowi siedzieli w niej przyczajeni 
cicho i dość grzecznie, lustrując tylko okolicę i czekając na 
rozkaz ewentualnego wypadu, który szczęśliwie od dawna nie 
przychodził. Czasem wprawdzie snajperzy strzelali do ludzi, 
których brali za żołnierzy Wolnej Armii, ale nie zdarzało się to 
często, załodze zależało na tym, by nie rzucać się w oczy 
i nie skupiać na sobie niepotrzebnej nienawiści. Raz w mie-
siącu konwój czołgów dowoził im amunicję i jedzenie, bywało, 
że jak wiele załóg mniejszych i większych baz położonych na 
terenach wyzwolonych, głodowali, gdy zaopatrzeniowcom 
z drugiej strony przychodziło o nich zapomnieć. Robili wtedy 
wypady, by ukraść z pola barany albo wymieniali paliwo i koce 
na oliwki i chleb. 

Efemeryczny front ciasno owija wzgórze z trzech stron. 
Wprawdzie na północy, w kierunku gór ze szczytem An Dawud 
aż po Idlib nie ma już żadnych punktów rządowego oporu, 
ciągnie się tam kraina Wolnej Armii i wolnej Syrii z trzema 
gwiazdami na sztandarze. Ale na zachodzie, gdy tylko przej-
dzie się kilka kilometrów do klifu nad doliną Orontesu, można 
zobaczyć w dole niezdobyte przyczółki starej armii i rozcią-
gający się za rzeką wierny rządowi kraj alawitów. Podobnie 
na południu, gdzie tuż przed chrześcijańskim miasteczkiem 
Sakalbije oddziały paramilitarnej rządowej organizacji sza-
biha (złożonej głównie z członków dawnych przemytniczych 
gangów) obstawiają swego rodzaju graniczny checkpoint. Na 
wschodzie w odległości pięciu, może sześciu kilometrów leży 

z kolei opuszczone w ciągu dwóch dni przez 25 tysięcy osób 
miasteczko Kafr Nebuda, cały czas prażone silnym rządowym 
ostrzałem artyleryjskim i pogrążone w niekończącej się party-
zanckiej walce, w której obie strony na przemian jednego dnia 
zdobywają kwartał budynków, by następnego go stracić. 

Nebuda musiała być zresztą dla załogi wzgórza nocną zmo-
rą, tych kilkunastu poborowych pod kontrolą kilku oficerów
modliło się zapewne co dnia, by nie być rzuconymi do mia-
steczka na jakąś ryzykowną akcję. Kruche oparcie znajdywali 
w widzianej ze szczytu ich umocnionego pagórka cytadeli 
w Kaalat Madik, najsilniejszym punkcie rządowego oporu 
w okolicy. Tam, w  dwunastowiecznej twierdzy Asasynów stu 
osiemdziesięciu podobnych im żołnierzy tkwiło w zamknięciu 
pośrodku zrewoltowanego miasteczka na mocy kuriozalnego 
rozejmu, zaglądając  w okna domu komendanta Wolnej Armii 
na cały Rif Hama, położonego może pięćdziesiąt metrów od 
głównej bramy prowadzącej do fortecy. Ci nieszczęśnicy 
z cytadeli dzielili z nim wspólny los, tak samo głodowali, 
musieli wysłuchiwać krzyczących im gdzieś z mroku przez 
megafony o konieczności poddania harcowników Wolnej Armii, 
ważyć każdy krok, interpretować odpowiednio do sytuacji 
rozkazy idące z Damaszku, kryć się, czekać. 

Wolna Armia zaatakowała bazę we wsi dwa miesiące wcze-
śniej, ponosząc bardzo dotkliwe straty. Te kilkanaście metrów 
pagórka stanowiło dla obrońców wielką przewagę, czołgi 
ostrzeliwały przedpole, a artyleria wezwana na pomoc spod 
Sakalbije po kolei niszczyła wszystkie budynki, w których 
chronili się atakujący. Punkt został więc niezdobyty i tkwił 
nadal jak cierń na wyżynie, a żołnierze wiedli w bazie swój 
żywot w stylu „Pustyni Tatarów” Buzzatiego. I nikt się temu 
specjalnie nie dziwił, tak wygląda syryjska wojna od pół roku, 
front przecież zamarzł. Wojna poszła bowiem w rozsypkę 
i automatyzmy, zamieniła w zmaganie dwóch zmęczonych, 
nieskoordynowanych w ruchach gigantów. Połowa Syrii została 
wprawdzie częściowo wyzwolona spod panowania Domu Asa-
dów, zajęły ją tysiące wykrwawionych i źle uzbrojonych katib, 
ale reżim wycofał główne siły w stronę Damaszku i w Góry 
Alawickie, zostawiając w dodatku gdzieniegdzie na terenach 
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Kaalat Madik. Cytadela zajęta przez wiernych prezyden-

towi Baszarowi Asadowi żołnierzy, u jej stóp zrewolto-

wane miasteczko. Goszczący nas Mustafa przebił drzwi 

do rezerwowej toalety, byśmy nie musieli chodzić do tej 

w ogrodzie i nie przyciągać uwagi snajperów czuwają-

cych w nocy na koronie murów.



utraconych zagubione załogi baz. I obu stronom skończyły 
się na tym etapie działań i siły, i inwencja, a chaotyczne, nie-
przygotowane, krwawo okupione śmiercią niezliczonych sza-
hidów lokalne potyczki i bezplanowe ostrzały rakietowe celów 
cywilnych stały się wojenną, oswojoną codziennością. Miałem 
w tych dniach w Syrii przykre wrażenie, że tylko mi jedynemu 
ten spektakl jawi się jako szaleńcze mnożenie bezsensownych 
śmierci, dla zwykłych ludzi pozostając sztuką – jeszcze reży-
serowaną przez kogoś, jeszcze zmierzającą do puenty. 

Tydzień przed naszą wizytą we wsi sprawę bazy wzięli 
w swoje ręce brodacze al-Nusry. Dżihadyści na siedem minut 
przed brzaskiem podkradli się do obozu w kilkanaście osób. 
Mieli, jeśli wierzyć relacjom, noktowizory i broń z tłumikami. 
I gdy tylko słońce wyjrzało znad horyzontu nad polami koło 
Kafr Nebudy było zwyczajnie po wszystkim. Załoga bazy już 
się nie obudziła, wszyscy zginęli nie oddawszy ani jednego 
wystrzału. Wieś została wyzwolona, a wyzwoliciele odeszli 
w góry, w całej prowincji niemile widziani przez właściwą, 
laicką z ducha, Wolną Armię i większość ludności. A wzgórze 
opustoszało do momentu, gdy kolumna czołgów przywiezie tu 
kolejnych przerażonych poborowych spod Damaszku. 

Taha kończy opowiadać, przeprasza, rozkłada modlitewny 
dywanik i zamiera bez ruchu, pogrążając się w skupieniu. 
Jego usta zaczynają coś mamrotać, schyla się w pokłonie 
w kierunku Mekki, wstaje, znów opada, zostawiając nas sam 
na sam z myślami. Kończył historię z pewnym wstydem, 
starał się zatuszować obecność Nusry, utożsamić ekstre-
mistów z Wolną Armią, rozmyć problem. Ale przecież tylko 
dobrze wyszkoleni i sponsorowani przez emirów z Zatoki oraz 
swoich własnych, którzy pod Deir az Zorem handlują ropą 
z reżimem, idący z zaciśniętymi ustami na śmierć komandosi 
mogli wyzwolić wieś, a nie ta ludowa, źle uzbrojona, trochę 
rubaszna, choć odważna Wolna Armia. Nad Syrią wznoszą 
się czarne flagi z kunsztownie splecionymi literami szahady,
ktoś kradnie rewolucję i zaczyna nie tylko zdobywać reżimowe 
bazy, ale i ludzkie dusze. Ten ktoś modli się do Allaha gorąco 
jak Taha, ale nie widzi przyszłości Syrii jako kraju wielu wy-

znań, rządzonego przez umiarkowanie islamską władzę. Ten 
ktoś chce, by Syria była częścią wszechświatowej ummy, by 
zgodnie z zasadami szariatu karać tu za obyczajowe prze-
stępstwa publicznym batożeniem, by demokratyczną władzę 
świecką zastąpić kalifatem. „Podalibyśmy rękę nawet diabłu, 
gdyby obiecał obalić prezydenta” – usłyszę tę deklarację setki 
razy – „oni zrobią swoje i odejdą walczyć w Czeczeni, Iraku 
czy Afganistanie”.

– Zabierasz ich na nasze heroiczne wzgórze? – spytał Tahy 
jakiś wieśniak, gdy kilka godzin wcześniej wchodziliśmy do 
wsi długim korowodem, zmęczeni kilkukilometrową wędrówką 
z Kaalat Madik. Zaczynał się marzec, zbliżała straszna kolejna 
rocznica rewolucji, po Syrii rozlewało upalne lato. My jed-
nak nie przyszliśmy tu polnymi drogami dla wzgórza z bazą 
wojskową i jego historii, ale by zobaczyć Tahę, dom Tahy, 
poznać tego pokornego człowieka, który bezustannie nas 
czymś zaskakiwał i o którym nie sposób było dowiedzieć się 
całej prawdy. Goniła nas obsesja charakterów, sylwetek, ży-
ciorysów. Chcieliśmy posiedzieć razem w ogrodzie, pić mate, 
szukać płaskich przygód. Pozwolić jego matce wyprać nam 
z zaskoczenia zostawione na słońcu przepocone skarpetki, 
obejrzeć kolekcję rzadkich książek, dowiedzieć się czegoś 
o życiu na wsi przed wojną i podczas niej, odpocząć od bazy 
wojskowej Wolnej Armii w Kaalat Madik, w której spędziliśmy 
ostatni tydzień rozmawiając w nieskończoność o śmierci z żoł-
nierzami, ten zmarł, tych zatorturowano, tych zabiła bomba, 
ja chcę zginąć, nie mam przeszłości ani przyszłości. Przyszli-
śmy uciec od dwóch pogrzebowych konwojów, które zdążyły 
przez ten tydzień przemaszerować przed naszymi oknami, 
od rakiet, których silniki odrzutowe nocami widzieliśmy na 
niebie, od frontowych historii, od propagandowej telewizji 
rebeliantów, od zmęczonego komendanta Raduna, od filmików
z komórek o torturach rządowej szabihy.

Wojna, oprócz całego nieskończonego szeregu ważnych 
rzeczy, odbiera ludziom prywatność, indywidualność, duszę. 
Po dwóch latach rewolucji w Syrii każdy staje się tutaj – albo 
mieszkańcem obozu uchodźców, kaleką po rządowych ostrza-
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Zniszczenia po atakach rakietowych zobaczyć można 

w każdym miasteczku na terenach wyzwolonych. Re-

żimowa armia regularnie ostrzeliwuje cele cywilne dla 

złamania morale Wolnej Armii i ludności ją popierają-

cej, czerwone światła silników rakiet lecących ku wsiom 

i miasteczkom Rifu Hama widzieliśmy nad Kaalat Madik 

nieomal każdego wieczora.



łach artyleryjskich, wdową po męczenniku, albo żołnierzem 
Wolnej Armii, opozycyjnym artystą czy dziennikarzem, albo 
też gangsterem czy najemnikiem. A historie tych wszystkich 
ludzi stają się mniej ważne, wspólny mianownik, monotonne 
powtarzanie stałych epizodów (śmierć, gwałt, walka, wy-
rzeczenie, gorycz) – odbierają im siłę. Syria jest wprawdzie 
rajem dla dziennikarzy (pomijając niebezpieczeństwo pracy na 
terenach rewolucyjnych), każdy prowadzi ich ochoczo do baz 
wiejskich katib, na front, do szpitali polowych, szkół pełnych 
uchodźców, pod zbombardowane meczety i wypalone sklepy; 
każdy sumiennie wylicza kalekich lub martwych członków 
rodziny, snuje historie o bohaterach oporu, rozważa kwestię 
rosnącego w siłę ekstremizmu islamskiego, złośliwie opisuje 
nieporadność nowej władzy cywilnej itp. Ale głębiej, w żywą 
tkankę doświadczenia – wejść niezwykle trudno. Surija dla 
nas Europejczyków milczy, opiera się słowu. I tylko zgarbiony, 
przeciętny, szary jak jego dżalabija Syryjczyk omijający rewo-
lucję i wojnę bokiem, opływany przez nią jak bezludna wyspa, 
może dać jej głos.   

 
Dziad Tahy umarł w 2005 roku w sędziwym wieku lat 

dziewięćdziesięciu. Był Beduinem spod Rakki, jak wielu innych 
w czasach mandatu francuskiego w Syrii ruszył na zachód 
świeżo i sztucznie uformowanego państwa, szukać szczęścia 
bliżej morza, tam gdzie zaczęło bić serce kolonialnego kraju. 
Ze swoją rodziną Dżudi i wielkimi stadami owiec i kóz zatrzy-
mał się tutaj, tuż za klifem bagien al-Ghabu, nie ośmieliwszy 
się wejść w Alawickie Góry. I pośrodku gołej wyżyny powstała 
nasza wieś, kilkadziesiąt betonowych domów pozbawionych 
jakichkolwiek ogrodzeń, krzewów czy drzew na podwórzach, 
meczet z niskim minaretem, nic więcej.

Syria bowiem jest krajem młodym, świeżym. Jeśli tylko 
omija się starożytne molochy, takie jak Damaszek czy Aleppo, 
stroni od bizantyjskich cytadel, bazaltowych teatrów, helle-
nistycznych świątyń z basenami poświęconych nereidom czy 
warowni krzyżowców, państwo robi wrażenie świeżo zasiedlo-
nego, zalanego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat falą we-
wnętrznych najeźdźców przybyłych z pustyni. Dziesiątki miast 
syryjskich, w których byłem, wydawało się powstać dopiero 
co, jeśli nie wczoraj, to może jakieś dwie, trzy dekady temu. 
I poza osmańskim meczetem nie sposób znaleźć w nich nicze-
go starego, żadnego domu z dziewiętnastowieczną, staranną 
kamieniarką, muru z kładzionych bez zaprawy głazów, czajni 
ze sklepieniem z przywiezionych z Libanu cedrowych belek. 
I nawet tam, gdy miasteczko czy wieś powstały na ruinach 
Wymarłych Miast czy greckiego polis, między dwiema war-
stwami architektury, tą starożytną i najnowszą, często nie 
ma nic – jakby kraj istniał na wyrywki, momentowo, jakby 

zostawiał ślady tylko wtedy, gdy jakaś zewnętrzna siła kładzie 
na nim swoją pomocną pokrytą sygnetami dłoń. 

Gdy stary Dżudi umierał, wieś liczyła pięciuset mieszkań-
ców, z czego ćwierć była jego najbliższą rodziną. Ku pamięci 
postawiono mu na miedzy wspólnym wysiłkiem pomnik 
z okazałego głazu zwróconego ku górze ze świętym drzewem 
Am Dawud, Matki Dawida. Taha nie potrafi mi opowiedzieć
legendy o samotnym, oliwkowym zapewne drzewie, podobnie 
zresztą jego nieprzeliczeni wujowie, których odwiedzimy, by 
opić się cejlońskiej herbaty. Jak na złość historia się urywa, 
przez następne dni przekleństwo będzie ciążyć na mnie dalej 
– i w Kaalat Madik nagle wszystkim wyleci z głowy coś, co 
słyszałem kilka tygodni wcześniej, podczas ostatniej wizyty 
w regionie. Pod tym drzewem skonał na rękach matki ów Da-
wid, jedyny syn, na którego powrót (z wojny?) czekała wiele 
lat. Został mi tylko ten strzęp. Czy to jakaś stara alawicka 
legenda? Ziemie alawitów zaczynają się przecież dziesięć 
kilometrów na zachód, a my jesteśmy na granicy dzielącej 
dwa najważniejsze grupy wyznaniowe kraju. A może jakaś 
pozostałość po chrześcijanach czy druzach, których enkla-
wy rozsiane są gęsto tutaj, na północy Syrii? Może rdzennie 
sunnicka w końcu? Nikt nie pamięta. O starym Dżudi zresztą 
dowiem się następnego dnia, że to chyba wcale nie on ufun-
dował wieś, że bodaj była tam już wcześniej. 

W każdym razie: dziad umarł na chwilę przed tym, gdy 
Taha skończył studia. W Syrii za panowania Domu Asadów, 
jak przystało na socjalistyczne państwo, na edukację łożono 
ogromne sumy. Szczególnie za prezydenta Baszara obszary 
wiejskie pokryły się tysiącami nowych budynków szkolnych, 
a młodzież z prowincji uzyskiwała wsparcie stypendialne, by 
mogła studiować w wielkich miastach. Taha razem z kilko-
ma innymi osobami ze swojej malutkiej wsi przez pięć lat 
studiował więc w Hamie. Wybrał anglistykę, by po powrocie 
w rodzinne strony móc pracować jako nauczyciel. Jednak zaraz 
po studiach dostał powołanie do armii, a wojsko w przedre-
wolucyjnej Syrii było dla prawowiernego muzułmanina ciężką 
półtoraroczą próbą. 

Podobnie jak przesiąknięta propagandą machina edukacji, 
stanowiło jeden z elementów indoktrynacji i desunnizacji. 
Zdominowane przez alawickich oficerów oddanych reżimowi,
poświęcało tyle samo energii szkoleniu wojskowemu jednej 
z największych armii Bliskiego Wschodu, co różnorodnym 
formom opresji religijnej. Sunnitom utrudniano odprawianie 
salahu pięć razy dziennie, złośliwie strzyżono brody, uniemoż-
liwiano poszczenie w ramadanie, faszerowano ich na każdym 
kroku laicką ideologią. Alawici, sekta islamu, do której należy 
prezydent, liberalnie podchodzą do nakazów religijnych, 
a większość sunnicką, nad którą wyniosły ich potęgi kolonial
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ne, traktują często jako zabobonny i niebezpieczny ple-
bejski żywioł, któremu trzeba przeciwstawić ideę laickiego 
państwa. Noszą w pamięci poprzednią rewolucję sunnitów 
z lat 1976-1982, ledwo stłumioną przez ojca prezydenta spek-
takularną rzezią mieszkańców Hamy.  

Biedny Taha, nie mogąc poprosić o radę ani dziada, ani 
ojca, który z drugą młodą małżonką wyjechał za chlebem 
do Libanu puściwszy resztę rodziny samopas, sam musiał zde-
cydować co dalej robić. Dezercja wiązała się z poszukiwaniem 
przez tajną policję, ewentualnym posadzeniem o opozycyjne 
knowania, wieloletnią odsiadką, może torturami, z których 
Syria była słynna na całym Bliskim Wschodzie – z tymi „opo-
nami”, „latającymi dywanami”, „lodówkami” itp. 

 
Taha instynktownie zakrywał przed nami karty, z godziny 

na godzinę bardziej irytował swoją niedostępnością, kusił za-
gadką. Poprzedniego dnia spotkaliśmy się w prowizorycznym 
centrum medialnym w Kaalat Madik. Całe tereny wyzwolonej 
Syrii roją się od takich ukrytych wśród wysokich budyn-
ków betonowych nor z kilkoma komputerami i satelitarnym 
internetem. Młodzi ludzie tworzą tu nieporadnie fejsbukowe 
profile swoich miejscowości, dokumentują zdjęciami cywilne
ofiary nalotów, wlepiają filmiki o zwycięstwach Wolnej Armii
i pogrzebach jej szahidów, szukają w sieci karykatur prezydenta 
i ponurych nowości na temat odwlekanej w nieskończoność 
interwencji Zachodu. Taha zjawił się tam znikąd, być może 
zawezwany dla naszej rozrywki przez komendanta Raduna, 
który sam nie mógł nam poświecić zbyt wiele czasu. Miał lek-
ko ponad trzydziestkę, smutne oczy, mało wydatny nos, gęstą 
ale „laicką” w kształcie brodę, szarą dżalabiję z kalesonami 
o tym samym kolorze, skarpetki w kwiatki. 

Przesiedział z nami kilka godzin z wyrazem mnisiej pogody 
na twarzy, tkwił po prostu na gąbce pod ścianą, nie palił 
podrabianych gauloisesów, nie pił mate, uśmiechał się, robiąc 
wrażenie człowieka bez duszy i bez pazura. W tym czasie 
dwóch początkujących apamejskich dziennikarzy najpierw 
pokazywało nam swoje nieudolne youtubowe filmiki o śmierci
szahidów, by po chwili przyznać, że zgubili scenariusz krótkie-
go dokumentu o Kaalat Madik, jaki razem napisaliśmy tydzień 
wcześniej. Prosili, by go dla nich odtworzyć, bo zapomnieli. 
Wściekłem się, zacząłem po angielsku kląć ich na stronie 
do T. i B., narzekałem na brak charakterów w tym kraju, wyle-
wałem całą żółć, która nagromadziła się we mnie przez ostat-
nie tygodnie, gdy z trudem poszukiwałem postaci do mojej 
książki o Syryjczykach. Gdy wstaliśmy, by się przewietrzyć, 
Taha podniósł się z nami i spytał, czy może nam towarzy-
szyć. „Mój angielski nie jest doskonały, przez Szekspira ledwo 
przeszedłem, ale może jakoś się dogadamy”. I nic więcej 

o sobie nie mówiąc, od razu zaproponował nam wizytę w jego 
rodzinnej wsi nazajutrz. „Przyjdźcie do mojej wsi, zobaczycie 
meczet, mój ogród, nasze życie. Mam też biblioteczkę, która 
może was zainteresować. I świetny jogurt”. 

Potem, już w bazie Wolnej Armii, gdy przyszła pora salahu 
i komendant Radun pojawił się ze swoją świtą w salonie, nasz 
niepozorny, młody Taha zaczął prowadzić modlitwę. Zaintono-
wał fragment długi Koranu przepięknym, łagodnym głosem, 
dał znak do pokłonu. Jak ścięte zboże kilku mężczyzn padło za 
nim na ziemię. A nawet ci, którzy się nie modlili i rozmawiali 
przyciszonymi głosami nad filiżanką lurowatej herbaty, zasłu-
chali się w jego śpiew. Saddam powiedział nam szeptem, że 
wuj Tahy jest szejkiem w rodzinnej wsi, że Taha przejmie po 
nim schedę, że już od czasu do czasu prowadzi modlitwy 
w meczecie, „to człowiek bardzo lubiany i ceniony w miastecz-
ku, choć rzadko tu schodzi, zresztą – jest też nauczycielem”. 

Zrozumiałem, że znalazłem, kogo szukałem, idealnego 
Syryjczyka, ikonę kraju, szarą eminencję rewolucji, mistrza 
pokory. 

 
Nie zapytałem Tahy, czy na początku rewolucji wyszedł na 

ulice razem z tymi wszystkimi, którzy najpierw zobaczyli 
w al-Jazeerze demonstrantów w innych arabskich krajach usi-
łujących wymóc na dyktaturach zmiany społeczne, czy może 
dołączył do nich, gdy rząd zaczął torturować dzieci w Daarze. 
Byłem po prostu pewien, że tego nie zrobił i nawet nie szu-
kałem jego twarzy w nieprzeliczonych, kręconych komórkami 
filmikach z wielkich pochodów w Kaalat Madik czy stolicy
prowincji Maarat Numan, „Lud Syryjski żąda upadku władzy!”, 
„Wolność od Baszara!”. Zapewne się myliłem. 

Jedno wiem – na pewno nie zatrzymywał gołą piersią czoł-
gów, jak w opowieści starego szejka z okolicznego Kafranbol, 
„Czym dla mnie jest rewolucja? Proste zdarzenie wyraża ją 
w pełni, wydarzenie z naszego podwórka, stąd. Gdy wojsko 
weszło po raz pierwszy do miasta, by tłumić demonstracje 
– cztery setki żołnierzy, kilka czołgów – dwóch chłopaków 
zdjęło swoje koszulki, by pokazać, że są bezbronni. Uklę-
kli przed czołgami, by je zatrzymać i przerwać ogień, jaki 
żołnierze otworzyli do tłumu. To jest rewolucja i jej siła”.  I na 
pewno, kiedy po kilku miesiącach regularnego ostrzeliwania 
demonstracji przez armię i masowych aresztowaniach powsta-
ły pierwsze katiby, słabo uzbrojone oddziały ludowe usiłujące 
ochraniać pochody, gdy potem oddziały te wzmocniły się 
dezerterami z armii rządowej i powstała Dżasz al-Hurr, Wolna 
Armia, Taha nie należał do tych kilkunastu tysięcy ludzi, 
którzy chwycili za broń. Wystarczyło spojrzeć na niego, gdy 
kroczył za nami w swojej beżowej dżalabiji i butach z wielkimi 
czubami, bawiąc się tespihem, by pokonać zawstydzenie. 
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Tchórzostwo i brak charakteru były pierwszymi cechami, które 
w nim uderzały. 

W Kaalat Madik po drodze do bazy zwiedzaliśmy niedawno 
na powrót otwartą i działającą w dni bez niebezpieczeństwa 
ostrzału szkołę; gdzieś blisko rozległa się palba kałaszniko-
wów, Taha upchnął nas za murem, po czym ostrożnie wyjrzał 
zza węgła na obrzeżone murem podwórze, trzęsąc się z przera-
żenia. I zabawnym, nieporadnym krokiem podbiegł do bramy, 
powoli wyjrzał na ulicę, zerkając w stronę cytadeli – ta migaw-
ka, to ujęcie w zwolnionym tempie na długo zostanie mi 
w pamięci. A to po prostu przez miasteczko szedł ku cmen-
tarzowi za silosami ze zbożem pogrzeb szahida, chłopaki 
walili w powietrze na wiwat zmarłemu koledze z frontu, gdy 
kondukt zatrzymywał się pośrodku ulicy, a trumna nakryta 
zielonym całunem kołowała w miejscu dźwigana na barkach. 
Strzelali też z rzeki motorów oblewającej pochód ze wszyst-
kich stron, kilkadziesiąt osób szło pożegnać młodego chło-
paka, który zginął tego dnia bodaj w Kafr Nebudzie, kolejne 
kilkadziesiąt zjeżdżało się z wszystkich uliczek na swoich chiń-
skich motorynkach przemycanych z Libanu i Iraku. Gdy ktoś 
zgarnął mnie na motor i popędziłem za konduktem, zobaczy-
łem tylko Tahę bezradnie za mną patrzącego, wzruszającego 
w swojej nieudolności i niezdolności do protestu. 

  
Na półkach przeszklonej szafki, między tymi wszystkimi 

plastikowymi kwiatami, spłowiałymi zdjęciami ojca i dzia-
da, tłoczonymi wizerunkami Mekki, ma „Hamleta” i „Burzę”, 
swoje ulubione „Jądro ciemności”, „Zbrodnię i karę”, świetną 
antologię tekstów z poetyki, kilka opowiadań współczesnych 
arabskich pisarzy, Kartezjusza w skórzanej oprawie. Wtedy 
przed laty, gdy przyszedł czas poboru, uciekł najpierw w góry, 
pod opiekę An Davud. Wybrał, w co trudno uwierzyć, gdy się 
na niego patrzy, ścieżkę dezercji, która poprowadziła go tymi 
samymi polnymi drogami, którymi nas tutaj dzisiaj przypro-
wadził. Szedł przez pola, na których pracują zgarbione kobiety 
w ciężkich sukniach, chroniące się przed słońcem płóciennymi 
kapeluszami zakładanymi na chusty, szedł przez wioseczki 
w wątłym cieniu cyprysów i drzew migdałowych, przez oliwko-

we sady. Nie raz zapewne zatrzymał się w jednym z tych do-
mów z pustaka z blankowanym tarasem na dachu, tafaddal!, 
„obsłuż się przechodniu!”, zasiadł na macie, napił się ziołowej 
herbaty, opowiedział o swoim smutnym losie innym mężczy-
znom cały boży dzień przesiadującym bezczynnie w cieniu. 
Potem wędrował dalej przez bezkresne połacie pszenicy, aż po 
kamieniste pagórki, w wapień najcudowniejszej części Syrii, 
gdzie zaczynają się Wymarłe Miasta. Dzieci krzyczały za nim 
hodża zbiegłszy się znikąd, ktoś podjeżdżał z pozdrowienia-
mi na motorze. Nie mijał wtedy jeszcze tych przepełnionych 
domów z uchodźcami z Kafr Nebudy, ani sklepiku z tandurami 
do wypieku chleba, który otworzyła pomysłowa kobieta, gdy 
w zrewoltowanym kraju zabrakło chleba i trzeba było wrócić 
do prastarej techniki jego wypieku w glinianych dzwonach 
(„Nauczyłam się sama jak lepić tandur; widziałam, gdy byłam 
mała, jak robi to moja mama; przypominam sobie i naśla-
duję ją teraz. Glinę kopię tam w uedzie, ugniatani i spiralnie 
nakładam, aż powstanie cała bryła. Gdy już prawie wyschnie, 
zdobię wszystko rylcem”). Taha zniknął w górach. 

Potem, gdy przestano Tahy szukać, pojechał w kraj pra-
cować incognito w różnych szkołach, w tym w ismailickim 
Salamije, które bardzo ciepło oboje wspominamy. A po rozpo-
częciu rewolucji wrócił w końcu do swoich, uczył przez chwilę 
w szkole we wsi, dostawał nawet rządową wypłatę jak innych 
siedmiu nauczycieli. Wprawdzie po wyzwoleniu okolicznych 
terenów pieniądze przestały z Damaszku przychodzić (nie 
wszędzie zresztą tak jest, często na wyzwolone tereny płyną 
jeszcze wypłaty ze stolicy, albo w wyniku biurokratycznego 
chaosu albo dla podtrzymania wrażenia, że Syria jest ciągle 
jedna i przynależna Domowi Asadów), ale uczył za darmo 
do lutego, gdy w końcu ryzyko zbombardowania szkoły było 
tak duże, że ją zamknięto. Teraz w marcu napięcie się trochę 
rozluźnia, rakiet spada mniej, za dwa tygodnie planują więc 
rozpoczęcie zajęć, tak jak stało się to na dole, w Kaalat Madik. 
Gdy w przyszłości powstanie nowa władza cywilna, gdy – in-
szalla – reżim padnie, znów zacznie się nauczycielom płacić te 
120 dolarów i Taha zacumuje w końcu w bezpiecznym porcie. 

Cmentarz w Kaalat Madik. Główny cmentarz znajduje się 

w zasięgu strzału z cytadeli, pogrzebowe pochody mę-

czenników Wolnej Armii ściągały na siebie kilkakrotnie 

ogień snajperów, założono więc malutki cmentarzyk na 

peryferiach miasteczka. Gdy jeden z trzech najazdów 

armii rządowej na miasto przyniósł jego zniszczenie na-

grobki odbudowano prowizorycznie.
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Kaalat Madik. Ostatnie chwile światła, za kwadrans mia-

steczko pogrąży się w ciemności. Tereny wyzwolone 

są zaopatrywane w energię elektryczną przez godzinę, 

dwie, czasem wcale. Niewiarygodny widok ulic miliono-

wego Aleppo oświetlanych jedynie reflektorami przejeż-

dżających samochodów i świecami w oknach witał mnie 

w Syrii na miesiąc przed wizytą w Kaalat Madik, potem 

nawykłem.

Dom Tahy. Taha myje się przez modlitwą, najmłodszy 

brat przesładza nam ziółka zaparzone przez matkę, star-

szego ogarnia melancholia i wstyd. Kobiety już pracują 

w polu, widać je w głębi.

Jedna z katib ludowej Wolnej Armii. Chłopak siedzący na 

ziemi przed stolikiem jest studentem z Damaszku, nie 

czuje się dobrze w roli żołnierza, ale brak mu siły by 

odejść. Poznałem jednak i takich, którzy odeszli, nigdy 

nie widziałem, by byli traktowani z dystansem czy po-

gardą.
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„Nie, nie chcę nigdzie wyjeżdżać, ani za granicę, ani do 
miasta; wiesz, ja lubię tutaj być”. 

Żony Taha nie znalazł, bo był i jest poszukiwany, nie chce 
jej narażać. Pewnie zresztą już się okazja nie zdarzy, stał się 
teraz ubogim starym kawalerem, zdziwaczał jak całe pokole-
nie, które dzisiaj walczy po stronie rewolucji. Dziesiątki razy 
słyszałem podobne deklaracje: jestem na listach, moja dziew-
czyna śpi słodko z całą rodziną pod pierzyną z gruzów  
w Homsie, kochanką mi śmierć. Został z matką w tym dwu-
pokojowym betonowym klocku pomalowanym na biało, z tara-
sem ogrodzonym poukładanymi w sterty pustkami na dachu. 

  
To wszystko opowiada nam zaraz po posiłku, gdy podpiera-

jąc się poduszkami rozłożeni na dywanie, trawimy ryż, słodki 
płaski chleb, oliwki, pomidory, gęsty jogurt, zasmażanego na 
słodko kalafiora i magduz z bakłażanów, czekając, aż matka
zaparzy nam melisę zmieszaną z miętą, wniesie ją i bez słowa 
pójdzie pracować w pole. Czas lnieje, wylinki poszczególnych 
momentów schną na słońcu – palimy papierosy, wertujemy 
książki, których w Syrii nie sposób znaleźć w żadnym prawie 
domu, uśmiechamy się do siebie, gawędzimy. „Co się u was 
uprawia Taha?”, „Pszenicę, kukurydzę, oliwki”, „A jakieś 
drapieżniki schodzą z gór?”, „Tylko ptaki, sokoły, myszoło-
wy”. Opowiedz Taha, choć nikogo w moim kraju nie będzie to 
interesować i nie da się o tym napisać, jak to było mieszkać 
z dwoma matkami, jak się zwracałeś do tej młodej, czy łatwo 
było wrócić z uniwersytetu do wsi, ile macie dzieciaków w szko-
le i z jak daleka przychodzą na lekcje, jaki kolor oczu miała 
dziewczyna z Hamy, co najbardziej lubisz jeść, co robicie 
w piątki po modlitwie?

I wojny nie ma.

Na pożegnanie matka Tahy, ta otyła jak wszystkie Syryjki, 
opięta brokatową purpurową suknią kobiecina poda nam, 
sama z siebie, dłoń i uśmiechnie się, czego żadna inna starsza 
wierząca kobieta w Syrii nigdy by nie zrobiła. I widzę w tym 
geście, a Syryjczyków najlepiej rozumie się dzięki gestom, 
jakąś siłę, heroizm charakteru, który kazał jej najpierw miesz-
kać pod jednym dachem razem z drugą, młodszą o dwadzie-
ścia lat żoną męża, nie kłócić się z nią, utrzymywać rzadką 
w innych domach wsi, gdzie mężczyźni brali sobie młodsze, 
przyjaźń, a potem posłusznie zostać samą w domu, gdy mąż 
zdecydował się wyjechać do Libanu. Dwóch młodszych braci 
Tahy udało się jej w dodatku bezpiecznie wychować w cieniu 
obwarowanego przez rządową armię wzgórza i zatrzymać 
w domu, choć pewnie palili się do walki w Wolnej Armii, do 

śmierci szahidów z jednym magazynkiem w kałasznikowie 
szturmujących czołgi. 

A sam Taha wieczorem ściska nas serdecznie przed bazą 
Wolnej Armii. „Resztę opowiem ci jutro”, obiecujemy sobie 
jeszcze się zobaczyć, ale podobnie jak opętanego pisarza 
z Kafanbolu, króla rybaków z Kaalat Madik, mistrza szacho-
wego z chrześcijańskiego Sakalbije, zwalistego komendanta 
Raduna, bezokiego Saddama, który woził mnie po hellenistycz-
nych ruinach motorem, podobnie jak setki innych kochanych 
Syryjczyków – nie zdołam go ponownie odwiedzić. Najpierw 
los rzuci mnie gdzie indziej, fale dywanowych nalotów i strach 
odetną szlaki, porwania dziennikarzy zmuszą do szukania 
ochrony w niesfornie planowanych konwojach Wolnej Armii, 
a potem wojna w końcu zwycięży, zmęczy, sponiewiera i wyja-
dę z Syrii pokonany, z podkulonym ogonem, postanowiwszy 
nigdy już do niej nie wrócić. „Rafael wracasz? Gdzie są twoi 
przyjaciele? Kiedy znów będziesz?” – na przejściu granicznym 
z Turcją spyta mnie dwa tygodnie później śmiejący się z da-
leka brodacz. Temu, pamiętającemu moje egzotyczne imię po 
ponad dwudziestu dniach od ostatniego spotkania, żołnierzowi 
z katiby Faruk odpowiadam krótko: „Po Baszarze”. „Inszalla”. 
A on ucałuje mnie na pożegnanie po syryjsku, lewy policzek, 
prawy, ramię. 

[Fragment powstającej książki reportażowej o rewolucyjnej 
Syrii, która powstała po moich czterech podróżach na tereny 
wyzwolone w styczniu, lutym i marcu 2013.  Większość czasu 
spędziłem „wewnątrz” z Tymoteuszem, krnąbrnym, ale nie-
ocenionym tłumaczem arabskiego, który na moje wezwanie 
przyleciał bez wahania z Polski, by pomóc mi w pracy oraz 
z Maćkiem Moskwą, niezależnym fotografikiem z kolektywu 
Testigo, głęboko i prostodusznie zaangażowanym w sprawę 
syryjską. Im obu dedykuje ten krótki tekst. I przyjaciołom 
z prowincji Idlib i Hama. Jeśli jeszcze żyją.]
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HORKA DOLLS: 
Klaudia Gaugier

absolwentka Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Twórczyni unikatowych 
artystycznych lalek; istot o rzeźbionych, ręcznie malowa-
nych ceramicznych twarzach i ciałach szytych ze starannie 
dobranych tkanin. 

Autorka m.in. scenografii, kostiumów i lalek do spektaklu
Teatru Pinokio w Łodzi - „Kopciuszek”. 

„Lalki mają nieprawdopodobną wewnętrzną siłę. Mogą 
być śmieszne albo przerażające, mieć własną ekspresję, 
osobowość, a przez to budzić skrajne emocje - w tym tkwi 
ich fenomen i to mnie zachwyca.”

horkadolls.com
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ZMIERZCHNICA TRUPIA GŁÓWKA
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ZMIERZCHNICA TRUPIA GŁÓWKA
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SYLIA
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VIOLETTA - siostra Kopciuszka
własność teatru PINOKIO w Łodzi
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MACOCHA
własność teatru PINOKIO w Łodzi
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KOPCIUSZEK
własność teatru PINOKIO w Łodzi
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PINOKIO
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KOPCIUSZEK
własność teatru PINOKIO w Łodzi
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LORETTA
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„Primodium” 150x62, tusz, 2011

ANNUNA
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BEAUTIFUL DEATH
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MIA
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LILITH
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Lalki do spaktaklu KOPCIUSZEK, teatr PINOKIO w Łodzi
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„Ostatnie zdjęcie powstało w trakcie pracy nad lalkami. Okazało się, że twarz, chociaż 
jeszcze bez namalowanych oczu, ma wystarczająco dużo ekspresji, żeby razem z ręką stwo-
rzyć „prawie żywy” duet.”
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Adam Wiedemann

Poeta, prozaik, felietonista, tłumacz, meloman, krytyk muzyczny 
i literacki. Urodził się 24 grudnia 1967 w Krotoszynie.

http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_
asset_publisher/eAN5/content/adam-wiedemann

Czerwcowe teksty literackie w „Menażerii” są ilustrowane  
jego rysunkami.  
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Paweł Tański
ur. w 1974 r. w Toruniu. Adiunkt (dr hab.) 

w Zakładzie Antropologii Literatury  
i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury 
Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Autor książek: „W cieniu poema-
tu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnow-
skiego” (2003), „Tradycja i talent. Szkice  
o poezji emigracyjnej” (2006), „Sandały 
Hermesa. Szkice o poezji” (2008), „Ja, 
motyl i inne szkice krytyczne” (2010), 
„Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego” 
(2012). Redaktor i współautor tomów: „Ma-
rian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej 
codzienności” (2002), „Problematyka tekstu 
głosowo interpretowanego” (trzy tomy: 
2004, 2006, 2010). Wydał zbiory wierszy: 
„ukryty pod topolami” (1997), „Zdania  
z wiśni” (2000), „Baśnie, głosy, przedmioty” 
(2001), „Ogrody toruńskie” (2006), „mi-
krotony” (2011). Kilkanaście jego wierszy 
przetłumaczono na język angielski, chiński, 
czeski i serbski. Stypendysta Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w dziedzinie literatury w roku 2011. Były 
redaktor internetowego półrocznika „Inter-. 
Literatura – Krytyka – Kultura”. Od listopada 
2012 r. redaktor i sekretarz „Kwartalnika 
Artystycznego”. 
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lecą żurawie

hej, ,, mówię do niej i padam
z wielką walizką pełną starych gazet. znów śnił mi się stary
poszarpany płaszcz. magnetofon z odzysku puszczał
dymy, kłęby, pastwił się nad wilkiem. nie wiesz
dokąd cię to zaprowadzi, ale snujesz te wersy
jak ścieg. uczył się wyszywać, wieczorem,
kiedy wszyscy spali. znów śnił jej się stary
magnetofon i przypadkowo zawędrowała do kawiarni,
przy domu z dzieciństwa, gdzie ogrody
pełne były starych gazet. nie ma już elbląga
zapadł się pod ziemię, szaruga bije po plecach,
na półkach meloniki, a w piwnicach włóczki
wełny. dziecino, kołysz żurawie, zapuszczaj
żurawia do tego parku, lecą żurawie
do parku maszyn; walizki, nesesery, torby,
one znów na strychach śniedzieją, wołanie
do yeti; smugi nad miastem,
nad polami, zapach wędzonego pstrąga.

smoła

na starych papierach poleciałam do berlina,
widziałam mosty spalone i zardzewiałe
furtki; nowe boiska pachniały trawą, mały
kot wdrapał się na spróchniałe drzewo. śniła jej się
wyspa new jersey, gdzie z tatą zbierała
pogruchotane gałęzie. i znów to samo:
astma, davos, góry, jeziora
pełne zaczarowanych ołówków
rzuconych zapalczywie; kołysz biodrami,
maleńka, niech dzień się rozpocznie,
radio gra bez przerwy, zapach smoły
na dachach domów przy ulicy wałęsy.
przestań się już wałęsać;
samolot krąży bez przerwy
nad nowoodmalowaną bramką. płynie
zdanie, zamarznie, staniesz na nim;
staniesz się nią.
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Piosenka dla wszystkich  
moich bliskich
żyjących i umarłych
na koniec 2011 roku

pisał miron
w poezji jest tyle
za długich utworów
więc idąc tym tropem
muszę się streszczać

proszę was umarli
o piosenkę 
każdego świtu
dnieje 
jestem

dla żywych
moich bliskich
proszę

o dobre ucho

do mowy świata
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pismo techniczne

poleciałam znów do berlina. miałam
koc i zimne oczy. przebrnęłam
przez zdania i chmurne pomruki
gestów. miasto lśniło jak pajęczyna.

das allerdings, was er am liebsten
getan hätte, hatte er nicht tun dürfen,
kullich zwei laute schläge auf seine
bleichen runden wangen zu geben.

skrzydlate pająki, stwory o zimnych
oczach nuciły pajęcze pieśni. kreśliły
zapomniane interpretacje. łowiły 
techniczne pismo i śliniły czubki

rapidografów. przebrnęłam przez  
konstrukcje zdań; śniłam formaty
brystolu, płótna, sklepy dla rysowników
twarzy z natchnionych jezior.

jemand musste josef k. verleumdet haben,
denn ohne dass er etwas böses getan hätte,
wurde er eines morgens verhaftet.
nic tu po mnie nic powiedziałaś

odwróciłaś się na pięcie berlin miałaś

w poważaniu
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Rafał Skonieczny —  
Hotel Kosmos

http://hotelkosmos.bandcamp.com/album/weird-polonia
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Kolonizacja 

Ponad to czy jest coś jeszcze? 
Można tylko udławić się powietrzem. 

Na obrzeżach miasta 
tam, gdzie trwa kolonizacja. 

Więc jeśli mnie szukasz 
szukaj mnie tam.

Na obrzeżach miasta 
tam, gdzie trwa kolonizacja.

Piosenka Judasza 

Spalony. 
Spalony na mieście. 
Spalony. 
Spalony poza miastem. 
Dlatego 
ukryty 
głęboko 
w piwnicy. 

Faluje. 
Faluje powierzchnia. 
W słońcu 
błyszczy jak łuska. 
Symetria 
się nie spisze, 
gdy będziemy 
wchodzić po tych schodach dzisiaj. 

Czule. 
Czule całuję, 
jakbym 
przyjmował jałmużnę. 
Poznałem 
odpowiedź, 
której,  
której nie rozumiem. 
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Niepalący

Niepalący jest smutny i biedny. 
Kuli się w swoim domu 
jak pies w obcym podwórzu. 
Niepalący nie ma zapachu. 
Zapach jest szkodliwy dla 
dobrego samopoczucia. 

Niepalący jest ciągle głodny. 
Musi jeść, biedactwo. 
Nie ma alternatywy, niepalący. 
Niepalący pije napoje, 
które nie mają smaku, 
musi udawać, że mają 
i jest z tego dumny. 

Niepalący jest niecierpliwy. 
Nerwowo wypatruje, 
kogo by tu zgładzić. 
Niepalący jest nieszczęśliwy, 
jedzie samotny w przedziale 
wśród innych niepalących. 

Niepalący jest grzechem 
w swoim domu bez grzechu. 
Można się przyzwyczaić 
do pokuty – mówi do siebie 
niepalący. Jeszcze styczeń, 
mówi, ale już niedługo. 
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Idę, idę, idę 

Codzienna trasa, 
Codzienna żałoba. 
Idę, idę, idę, 
żeby dojść do domu. 
Idę poprzez cmentarz, 
idę poprzez rynek. 
Na rynku czuć kapustą. 
Na rynku czuć kapustą. 

Aha! 

Idę, idę, idę, 
żeby dojść do domu. 
Idę poprzez cmentarz, 
idę poprzez rynek. 
Na rynku czuć kapustą, 
to mi przypomina 
ostatnie wakacje, 
wakacje w stolicy. 

Aha! 

Idę, idę, idę, 
żeby nigdzie nie dojść. 
Idę poprzez cmentarz, 
idę poprzez rynek. 
A na cmentarzu 
widziałem jak staruszka 
daje do jedzenia 
kotu, kotu, kotu, kotu, kotu, kotu kości. 

Kości! 
Aha! 
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Szymon Szwarc —  
Jesień/Stachanov

http://jesien.bandcamp.com/
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Bozia

Nie gróź palcem bozi.
Bozi się nie grozi.

Bozia buzi jak otwarta rana,
jak rozchylone kolana.

Boziu, daj mi trochę gotówki,
bo przy duszy nie mam ani złotówki.

(Jesień)

Człowiek Kryptonim
Człowiek Kryptonim 
nie wrócił do domu,
nie wziął udziału w spisie powszechnym.

Nie wrócił do,
nie wrócił do domu,
nie wrócił po schodach,
nie wrócił do chorób.

Kryptonim Człowiek
nie wrócił do domu,
nie wziął udziału w spisie powszechnym,
nie przysłał pocztówek z ciepłego kraju.

Nie wrócił do domu,
nie wrócił po schodach.

(Jesień)
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Pokoik

Jeśli coś pominąłem i jesteś 
oszustwem, odejdź. 

Jeśli coś pominąłem i jesteś
z tego powodu, cóż?

Jeśli nie, mów. Położę się 
z powrotem.
 
Zasnę i będzie mi.
Zasnę i zginę. Znowu.

(Jesień)
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Jak się bawicie? 

Jak się bawicie?
Jak się bawicie.

Jak się bawi wasz
Zbawiciel?

(Stachanov)
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Bartek Kulik 

gitarzysta, wokalista, kompozytor i „tekściarz”, lider toruńskiego 
zespołu Disparates. Laureat wielu konkursów muzycznych w tym 
m.in. Festiwalu Fama w Świnoujściu, stypendysta Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego (2009) i Prezydenta Miasta Toru-
nia (2011). Ma za sobą kilkadziesiąt koncertów na terenie całego 
kraju a piosenki jego autorstwa emitowane były na antenach m.in.
Programu Pierwszego, Trzeciego i Czwartego Polskiego Radia. 

http://www.myspace.com/music/player?sid=57646694&ac=now
http://www.myspace.com/music/player?sid=64240149&ac=now
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TRZY SNY 

W chwili śmierci – zmartwychwstanie, wyruszyli więc piraci
Błyszczą noże pod powieką – nad powieką noc, zaświaty
Wypłynąłem łodzią z wosku za swym zeszłodniowym cieniem
Lecz dopadli mnie Samowie – łupiąc na morzach Karelii
Tik –tak…
Później mój samolot-łabędź w mieście pachnącym harissą
Załopotał skrzydłem – uciekł, stałem z nerwów się kołysząc
Na balkonie pod agawą, zegar krzywił się od żaru
Łabędź był jak obietnica, śniona w matni czasu czarów
Tik-tak…
Potem z ojcem na Żuławach strzelaliśmy w białe lisy
Nagle mgła zaczęła rosnąć, ojciec niknąć – chciałem krzyczeć
By poczekał, że mi zimno, że tej ścieżki nie znam wcale
I się boję pod tą wierzbą,  której wrony jak korale
Tik-tak…

POPOŁUDNIE

Jeszcze wcześnie a wdowie, łzy już kapią na dłonie
Bo na skraju polany dojrzewają aronie
Dojrzewają aronie, na purpurę przed-końca 
Za polaną gdzieś księżyc, ona wciąż pełna słońca
 
Na tej polanie – popołudniowy taniec
 
Jeszcze wcześnie, lecz wdowa ręką lepką od malin
Zbiera listy i zdjęcia, mieląc je na korale
Mieląc je na korale, na naszyjnik wieczorny
Bo choć słonce wciąż pełne, wiatr pojawił się chłodny
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TANGO TANGER

Bezzębny alfons proponuje mi kobietę ciemną jak noc,
Z jointa jak kciuk zrzucając popiół, mierzwiąc kosmaty tors,
Mówiąc, że takie ciało za dwie dychy wprawia w wrzenie krew,
Mając w gębie sprawność większą niż tenorów trzech.
Ona się pręży stawia żagle i tłusty odsłania kark,
Jakby wiedziała, że Sokrates mój nad ranem z hokera spadł,
Zalany w trupa, rozdeptany przez starą, odwieczną grę,
Grę, w której brzytwa jest, co lubi ciąć za cudzy grzech.

To tango Tanger, kto wie, czy nie ostatnie tango
Dla starego durnia, który zagrał nie tą kartą,
Choć z kobry nóż ma, nie rewolwer, krew w Paryżu Brando!
Starczy, by lustro stłuc i nowa zacząć grę...

Wbijać swe zęby - brak mi już sił - w „gazelę” tą ni w nic,
Jak gdybym czuł, że w talii brak nowych rozdań, nowych żyć,
Czy podniosę cię za rękę, jeśli dałem słowo ci,
Szepce mi do ucha Burroughs - piekła nie ma upuść krwi!
- Piekła nie ma - szepce Burroughs, a miasteczko, to ma woń
Wszelkiej maści degenery, tylko swą odbezpiecz broń,
I tak przecież rozdeptałeś prawie wszystko, co żeś miał,
O co jeszcze byś się trwożył, czego jeszcze byś się bał?  

DZIEŃ URODZIN 

Mój brat od pociętych palców,
Nepalczyk na łonie królowej,
Buddysta, który nie stroni,
Mistrz jogi i piły tarczowej

Zaprosił mnie razu na dziwki:
Gdyż dzień był jego urodzin
„It’s cheap, exclusive - believe me!”
- rzekł z Jasiem Wędrowcem na lodzie

- Nie - powiedziałem - nie mogę,
Ja brzydzę się, ja się boję
Noc taka piękna, tak czysta
Wypatrzą mnie w tym ogrodzie.
Wypatrzy mnie święty Bartłomiej,
Zawstydzi mnie piękne niebo,
Stał, śmiał się parabuddysta 
Z paraateisty miękkiego...

Mój brat od pociętych...

Wrócił na rauszu niebawem
Z jakąś kokotą przebrzydką,
„Good deal – my friend!” – zapewnił
Z „Good dealem” w pokoju zniknął

Zbudził mnie sen przenikliwy,
Okrutny bijący w sedno:
Patrzyłem na pustynne niebo
Na zimne ogrodu piękno.
On chrapał zza ściany soczyście,
Zapewne, nie śniąc otchłani
Spal Bóg jego, spało ciepło
Realne spłacone funtami.
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TANGO TANGER

Bezzębny alfons proponuje mi kobietę ciemną jak noc,
Z jointa jak kciuk zrzucając popiół, mierzwiąc kosmaty tors,
Mówiąc, że takie ciało za dwie dychy wprawia w wrzenie krew,
Mając w gębie sprawność większą niż tenorów trzech.
Ona się pręży stawia żagle i tłusty odsłania kark,
Jakby wiedziała, że Sokrates mój nad ranem z hokera spadł,
Zalany w trupa, rozdeptany przez starą, odwieczną grę,
Grę, w której brzytwa jest, co lubi ciąć za cudzy grzech.

To tango Tanger, kto wie, czy nie ostatnie tango
Dla starego durnia, który zagrał nie tą kartą,
Choć z kobry nóż ma, nie rewolwer, krew w Paryżu Brando!
Starczy, by lustro stłuc i nowa zacząć grę...

Wbijać swe zęby - brak mi już sił - w „gazelę” tą ni w nic,
Jak gdybym czuł, że w talii brak nowych rozdań, nowych żyć,
Czy podniosę cię za rękę, jeśli dałem słowo ci,
Szepce mi do ucha Burroughs - piekła nie ma upuść krwi!
- Piekła nie ma - szepce Burroughs, a miasteczko, to ma woń
Wszelkiej maści degenery, tylko swą odbezpiecz broń,
I tak przecież rozdeptałeś prawie wszystko, co żeś miał,
O co jeszcze byś się trwożył, czego jeszcze byś się bał?  

PIOSENKA GRUDNIOWA

W naszym pokoju między czerwienią a różem, burdelem a pokojem dziecka
Leżałaś bezwiedna, przeszyta bitterem – czas nam się kończył zapętlać
Zawlokłem cię na to łóżko przez gotycką bramę 
Pogrzebną ściągnąłem sukienkę – zapłonął twój wianek

… A teraz rozpraszam się w innym już mieście, choć w tym samym szaliku i butach
Inna przestrzeń – stół, krzesło, ale brzmienie momentu zapisane w znajomych skądś nutach
W zawieszeniu na krańcu znów ćma baru się lepi
Jest jakieś piękno tej chwili, jakaś siła co krzepi

Z zapętlonych w kręgu – cieni zostawionych,
wyrabiam pachnidło na wieczór grudniowy. 

 



Szymon Szwarc
*

Idę z książką, której na pewno nie przeczytam. Bo nawet 
jeśli ją przeczytam, to i tak będę mówił, że szedłem z książką, 
której nie przeczytałem i nigdy nie przeczytam. Po co więc 
niosę ją pod pachą? Któś mógłby zapytać. Ktoś, kto nie wie, 
że z pachy mam zdjęty skalp? Niewielu jednak byłoby na tyle 
odważnych, żeby zapytać, a już nikt by się nie odważył  
o tym pomyśleć? 

Niosę książkę, której na pewno nie przeczytam i nieważne 
dokąd, bo wydaje się bardzo lekka. Idzie gładko. Wiem, że 
ci, którzy pomyślą, że ją przeczytam, nie uwierzą w moje za-
pewnienia, że nie. Po co więc się wypierać, skoro niosę ją pod 
oskalpowaną pachą, o której nie wiadomo, że jest? Ktoś by 
zapytał? Kto nie wie, że nie chodzi tu o skalp, lecz o książkę, 
której nie widać, i którą na pewno przeczytam, ale nikomu  
o tym nie powiem?

*

A dziś z kolei (jest jakieś dziś? było kiedyś coś takiego 
w tekście? kategoria dzisiejszości spędzająca sen z powiek 
filozofom i bardziej ambitnym lub ambientalnym filolożkom?
Boże, co się dzieje, jeszcze nie zacząłem zdania, a już się 
zgubiłem, najpierw powiedziałem o tym Michałowi, który 
za chwilę włączy odkurzacz, o, właśnie to zrobił, więc mogę 
zamknąć nawias i się odnaleźć), wracając do domu ze sklepu, 
mijałem jakąś zagraniczną rodzinę, której członek, to znaczy 
dziecko, to jest: syn, zarzucał rodzicom, że są telewizją. 
Próbowałem odbierać to w kategoriach jakiegoś przenikliwego 
żartu, ale ów syn był tak przekonujący, a może przekonany 
o słuszności swojego sądu, że jego wypowiedź urosła do 
rangi jakiegoś ontologicznego zarzutu. Tak, musimy uważać 
na dzieci, tu znowu Michał mnie przestrzegł, bo pomyślał, 
że zderzę się z dziewczynką, kiedy wracaliśmy tego samego 
dnia w to samo miejsce, na co odpowiedziałem mu, że nie 
tylko ja powinienem uważać na dziewczynkę, ale dziewczynka 
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powinna uważać także na mnie, na co on, że ona nie musi, na 
co ja, że dlaczego? (podchwytliwe pytanie), na co on, bo jest 
dzieckiem, no tak, przecież to oczywiste, ale może spróbo-
wałbym się umówić z wszystkimi dziećmi na to, żebyśmy na 
siebie uważali po prostu, na co on już się tylko uśmiał, na co 
ja też się uśmiałem, ale i zasmuciłem, bo to przecież niemoż-
liwe, nawet jeśli sam czuję się jak dziecko.

*

Pęknę, o, światło (to do światła). Porozmawiamy  
o gnijących butach. Mówisz (ty mówisz, ty w tekście, ale nie 
za pomocą tekstu), że gnicie powinno zstępować z czubka 
głowy ku ziemi. Byłem w kościele pośpiewać piosenki (byłem 
w tekście), o, światło, i wyobrażam sobie fetor, jaki mógłby 
panować teraz w niebie. Drugiego dnia leżymy i nie wiemy co 
z nami jest (ja leżę i światło też leży, to już do ciebie). 

Zapomniałem ci wtedy powiedzieć o tym, że zapomniałem 
ci powiedzieć, że miałem ci, o, światło, powiedzieć coś, ale za-
pomniałem co. Ale to nic. Nic się przecież nie stało, prawda? 
Zgadza się, gnicie powinno nastąpić znacznie później, moje 
buty są mniej śmiertelnie chore od twoich. Zgadza się,  
o, światło. Gdybym miał ranę zamiast przedziałka, coś zaczę-
łoby się, wyrównało? Gnicie nuży. Pękam, o, światło (przecież 
nie ma jeszcze żadnego gnicia, chociaż jest w tekście). Trze-
ciego dnia idę do sklepu kupić sobie nowe buty. Jest Niedziela.

*

Natomiast jeśli chodzi o obicie kanapy Michała, to było tak: 
powłoka przydałaby się, bo kanapa ma chujowy kolor, a poza 
tym w tym swoim chujowym kolorze się brudzi, na co ja, że 
ona prawdopodobnie brudzi się jeszcze bardziej, kiedy na niej 
siadam, na co Michał, że kiedy siada na niej Kasia, to się ona 
wtedy trochę czyści, na co ja, że wtedy brudzi się Kasia, na 
co Michał, bardzo słusznie, że Kasia przecież może się umyć. 
No tak, ja też mógłbym się umyć, tak sobie pomyślałem, ale 
pomyślałem tylko, bo zrobię to dopiero jutro (czy jest jakieś 

jutro w tekście?, a wczoraj może było?, no nie wiem, Adolf, 
to jest kot, to jest syn, obwąchuje kanapę i zdaje się mieć to 
wszystko w głębokim poważaniu, chociaż taka konstatacja 
jest wielce, hm, wątpliwa, nawet jeśli nie boi się, jako kot, 
odkurzacza, a wręcz jest w stosunku do niego bojowo nasta-
wiony, co robi na mnie dość duże wrażenie?).

*

No i wreszcie ten „farfocel”: co to jest „farfocel”? – padło 
pytanie w Despe i rozpętała się dyskusja. Trudności  
z ustaleniem klarownej definicji wzmagało pojęcie „paproch”,
wszelkie próby prezentacji (sięgam do kieszeni i wyciągam 
kawałek zmiętolonego materiału, to jest „farfocel”, moim 
zdaniem, chociaż nie jestem pewny, nie mogę być pewny po 
tych piwkach, które już zdążyłem wypić do czasu dyskusji) nie 
pomagały w dojściu do tego, czym jest owa niepozorna cząst-
ka materii, owo niepotrzebne „coś”, co się wydzieliło z czegoś 
bardziej potrzebnego, „coś” włóknistego (opinia E.), „coś” 
mniejszego od tego, czym jest „paproch” (raczej wszyscy byli 
zgodni, idę porozmawiać ze Świstakiem o wszystkim innym). 

No i wreszcie zaglądam do sieci. Owszem, „farfocel”, strzę-
pek czegoś, tkaniny pewnie, papieru może (chociaż papier 
przechodzi właśnie w „paproch”), sarmackie pochodzenie 
słowa wskazuje na, rzekomo – materię gromadzącą się  
w pępku na owłosionym i spoconym brzuchu szlachcica, bę-
dącą skutkiem tarcia i mechacenia żupanu; pochodzenie nie-
mieckie wskazuje zaś na, rzekomo – zwitek włosów na łonie 
kobiety po stosunku, powstały na skutek nieumycia się. Dalej 
mi się nie chce. Dalej to już samo leci. Wolę jednak „farfocel” 
bliżej nieokreślony, wolę to coś, co się oderwało od czegoś 
po to, żeby być prawie niczym, a przynajmniej czymś, czego 
nie można tak po prostu określić, choć na pewno można tego 
użyć do określenia czegoś innego, nieważne czego, przynajm-
niej nie teraz.
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Karolina Natalia Bednarek

Szkoda. „Życie to nie film ani gra”... choć czasem
mogłoby się wydawać, że dzieją się cuda i romanty-
zmy, jak ze srebrnego ekranu, i że wchodząc coraz 

wyżej i wyżej, zdobywa się punkty, by bez jasno wyznaczo-
nych reguł nagle bezpowrotnie je tracić. Nie jestem wyjąt-
kiem. Wielu przez to przechodziło, piszecie do mnie maile  
o swoich doświadczeniach i nagle stałam się powiernicą ludz-
kich trosk.

Znajoma opowiedziała mi o rysunku – para staruszków, 
trzymających się za ręce, a pod spodem opis: „kiedyś to, co 
się zepsuło, oddawano do naprawy, dziś się to wyrzuca”... 
Odnieść to można – jak widać – nie li tylko do sprzętów, które 
rozpadają się właśnie wtedy, kiedy kończy się gwarancja, ale 
coraz częściej do relacji międzyludzkich. Tylko... żeby było 
coś do naprawy... i chęć podjęcia wyzwania. O wiele prościej 
pozbyć się wybrakowanej osoby, można z półki wziąć nową,  
i to na raty z zerowym oprocentowaniem. Trzy lata funkcjono-
wania i następna, i następna, następna.

Chyba wiem, o co chodzi. Dotarło do mnie rano. Kocha 
się bezwarunkowo, tak? I ja się zakochałam 
właśnie tak, a potem to, co odkrywałam było 
uzupełnieniem. Wchodzeniem coraz głębiej do 
ogrodu, gdzie przyszło się i potknąć o wystający 

konar, ale i kosztować nieznanych wcześniej owoców. A on 
zakochał się zadaniowo – „bo”. Bo ładna, bo prezes koła na-
ukowego, bo doktorantka, bo elegancka spódnica i czerwone 
botki, bo mały nosek, festiwal i świetna praca. I jego szybkie 
odpowiedzi: „zamieszkajmy razem”, „zróbmy sobie dziecko”, 
„pobierzmy się”, ja odbierałam jako bezwarunkową miłość,  
a tak naprawdę to dla niego było to samo, co: „jedziemy nad 
morze”, „ruszam na casting do Krakowa”, „hej, hej”, „wybie-
ram się na misję”. Co za pomyłka. Więc jak już zamieszkali-
śmy razem, ja chciałam stworzyć dom. Więc – zdziwienie... bo 

Zugzwang
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gdzie te „300 km przejechane po kubek lodów – i wracamy”? 
I siedzenie na betonie na wiecu? I on tak przez chwilę chciał 
tego domu, piekł ciasto śliwkowe, chleb, raz czy dwa usma-
żył schabowe (!). Teraz rozumiem. Odchodząc orzekł, że nie 
wiedział, że taka jestem, i tego nie chce. Out.

Pewien coach, Fabian Błaszkiewicz, opowiada o świetle ko-
biet. O tym, że zostały stworzone do tego, by podziwiano ich 
piękno, a co za tym idzie, adorowano i poświęcano im uwagę. 
Sęk w tym, by to światło odczuć w sobie, nie w spojrzeniu 
innych. I „biegu!” po podziw na każdym polu. Przykład –  
Marylin – zagubiona, szukała swojego blasku w oczach męż-
czyzn, ale czy nie było to tylko odbicie jej samej? Szkoda, 
że tego nie wiedziała. Błaszkiewicz opowiada o małżeństwie, 
które przyszło do niego na sesję z mocnym postanowieniem 
rozwodu. Tylko dwie godziny zajęło mu odnalezienie supła  
i rozplątanie tego gordyjskiego galimatiasu. Okazało się, że 
każde z nich kochało inaczej i w odmienny sposób to wyraża-
ło. Ergo, czego innego potrzebowali. Ona dużo dla niego robiła 
i oczekiwała, by i on wykazywał się w domowych aktyw-
nościach. On mówił jej o miłości i potrzebował, by karmiła 
go słowami. Dobrze, że zdecydowali się jednak siebie nie 
wyrzucać. Nie ma idealnych par, połączenia dusz przez tysiąc 
lat, bezproblemowych relacji, anim – to tylko początek, który 
trzeba umieć przedłużać. Mnie powiedział, że „dogadywaliśmy 
się, bo oboje jesteśmy inteligentni”. Polemizowałabym... Nie 
pragnęłam uszczęśliwiać pasty do zębów, która ma inteligent-
ne granulki, nie patrzę z pożądaniem na informatyka, który 
osiągnął w swojej dziedzinie wszystko, co było do zdobycia 
i więcej... nie całuję z czułością, nie zanoszę się śmiechem, 
nie dzielę swoich trosk i radości z inteligentnym systemem 
oczyszczania komputera. Jasne? Wracając do tej pary. Ona 
zaczęła mówić o swojej miłości, przepisywała znane cytaty 
z wyznaniami w sms, a on przysiągł, że, jeśli obieca jej napra-

wić gniazdko w łazience, to, choćby nie wiem co, to to zrobi.  
I żyje im się nadal. A w dodatku szczęśliwie.  

Kiedyś mi się wydawało, że wartością jest zdobywanie ko-
lejnych szczytów. Ostatnio zdobyłam niewielki Śnieżnik. Tym 
razem bez metafory. I zmieniło to moje myślenie. Wysyłasz 
sms, publikujesz posta, ktoś to polubi, ktoś się zachwyci, 
potem klikasz: „wyloguj się” i pozostaje cisza, i pusty dom. 
Teraz wiem, że to, co kiedyś było dla mnie ważne, nie ma  
w istocie żadnej wartości. Wartością są przyjaciele, ale oni 
mają swoje życie, dzieci, ważne sprawy. Prawda jest taka, że 
nieistotne, ile zdobywa się tytułów, ile „lajków” na Facebooku, 
ile razy pojawisz się w gazecie i ile udzielisz wywiadów. Jakie 
to ma znaczenie, skoro nie masz się o kogo troszczyć i nikt 
nie troszczy się o ciebie. Nie współdzielisz czyichś zmartwień, 
nie stajesz w jego obronie, nie utwierdzasz go w jego wyjąt-
kowości nie tylko po to, by usłyszeć to samo. Jeden  
z gości mojego festiwalu, Karol Okrasa, w kuluarowej roz-
mowie wyznał, że jego największym osiągnięciem jest jego 
syn. I to prawda... bo każda gazeta wyblaknie, posty się 
zdezaktualizują, ludzie przestaną mieć dla ciebie czas. I... jak 
mówi moja przyjaciółka – masz klopsa. Nieważna jest rosnąca 
ilość przelewów na koncie i kolejna para butów w szafie, nie
ma znaczenia gotowanie, pieczenie, domowe porządki – jeśli 
nie masz dla kogo tego robić. Jeśli nie możesz się o kogoś 
troszczyć, ktoś nie dba o ciebie i nie masz tak naprawdę z kim 
tego dzielić, bo ile można wygrywać? Jeśli budzisz się w nocy 
po sennym koszmarze i nie ma cię kto przytulić, nie masz nic.

Dlatego, jak to pisał Spencer Johnson, czas szukać nowego 
sera. Prawdziwego, a nie takiego, co udaje ser. A okulary, 
które zaciemniają mi rzeczywistość – wywalić. W kolejnym 
numerze o życiu z Chodakowską.
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Józef Mamut

To smutne, jak życie bukmachera Czesława legło  
w gruzach. Z rozrzewnieniem wspominał intratne 
zakłady na paraolimpiadzie i słynny „10 stycznia”, 

kiedy zakazali na niej boksu. Pozostawała mu kiepska telewi-
zja i chińskie żarcie. Wielki cyc zmiażdżył w rozmowie szyn-
szyla, który, zmęczony swoim suchym od dawna futerkiem 
i zirytowany przaśną zabawą gawiedzi, postanowił zamknąć 
wszystkie baseny dłuższe niż 44 metry. 1 maja zorganizowa-
no za to wspaniały pierdolnik europejski i mecz mniejszości 
narodowych. Największe zaciekawienie i brawa zebrał Hindus, 
który strzelił 4 bramki, ale połowę meczu siedział na trawie  
i medytował. W drugiej połowie przekupiony – jak zazwyczaj 
bywa – sędzia wręczył mu czerwoną kartkę, co spowodowało 
drobne zamieszki na trybunach, dzielnie stłumione przez  
służby porządkowe. Specjalną nagrodę dostał pewien  
policjant – za to, że zrobił coś nieoczekiwanego – innego  
niż wystawianie mandatów za picie koniaku w parku –  
pomógł ludziom!

Cześka  najbardziej wkurwiały feministki, które całe 
sportowe wydarzenie skrytykowały jako przejaw skrajnego 
szowinizmu. Faceci przecież tylko siedzą na trawie, oglądają 
mecze i piją piwo. Powinni siadać tylko, jak sikają, i to nie 

dlatego, że to zdrowsze na prostatę, ale dlatego, że szczając 
na stojąco, patrzą z góry, dyskryminując płeć przeciwną, któ-
ra już wcale nie jest taka przeciwna. Przynajmniej z jakiegoś 
tam założenia. 

Człowiek połknął własny ogon. Brzytwa Ockhama rozcięła 
na kawałki rzeczywistość i powstał intergalaktyczny burdel. Po 
kiego diabła stworzyliśmy malutkie telefony i wsadziliśmy  
w nie komputer, żeby potem podłączać do nich interfejs lap-
topa, aby było wygodniej? Za dużo. Za mało. Za wysoko. Za 
nisko. Kurwa, nigdy nie będzie złotego środka. Jesteś albo cię 
nie ma. Stworzyliśmy sztuczne serca, a potem roboty, które 
produkują serca naturalne z komórek macierzystych. Niestety 
są legalne i finansowane przez NFZ, więc trzeba czekać na nie
3 lata. W sumie lepiej, żeby wszystko było nielegalne. Byłoby 
prościej. No i jeszcze ta pieprzona inflacja. Worek dragów
kosztuje tyle, co 10 lat temu. A chleb? Przecież zboże rośnie 
pod tym samym słońcem! Trzeba zakazać wszystkiego i zrobić 
wreszcie porządek. Dlaczego nie możemy zawiesić wielkiej 
szczotki na strunach Stephena Hawkinga?  Można by zacho-
wać resztki sterylności, pucując to szambo.

Ostatnia radość, jaka mi została, to fakt, że w niedzielę 
pójdziemy z rodziną na największy na świecie stadion calgoni-
towy. Jakby ktoś nie pamiętał – calgonit to taki wyścig, gdzie 
zawodnicy na specjalnych hulajnogach ścigają się w kółko. 
Zawsze w lewo i oczywiście po calgonicie. Wprawdzie niszczy 
trochę naskórek i, bądź co bądź, ogłupia, ale ileż daje radości, 
gdy rzuca się na niego zapalone race. 
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Tym razem temat bliski ciału, jak modne w minio-
nych sezonach rurki. Będzie o dżinsie, ale nie 
o tym przez „j” - obco brzmiącym jeans, ale 

o przedmiocie pożądania pokolenia moich rodziców.
Był taki kraj, o ustroju najlepszym z możliwych, z dziew-

czynami, które miały najwięcej witaminy, oraz zaradnymi, 
rumianymi młodzieńcami, którzy niczym nie przypominali 
dzisiejszych słabowitych hipsterów. Co ich łączy? Nic!? Błąd! 
Modowy przedmiot pożądania. Dzisiaj młodzi, mniej zasobni 
w złotówki hipsterzy śnią o spodniach z obniżonym krokiem 
i patriotycznych symbolach na odzieniu. Wczoraj, czyli 
w latach 60. XX wieku, mój prywatny Tato po obejrzeniu na 
wielkim ekranie kowbojskich wyczynów Johna Wayne’a śnił 
swój wielki blue dream, który urzeczywistnić mógł przy do-
brych wiatrach na tak zwanych „ciuchach”, a dekadę później 
w pierwszym grudziądzkim Pewexie. W tym miejscu właściwie 
powinnam młodszemu czytelnikowi wyjaśnić, co to „ciuchy” 
i Pewexy, a starszemu - kto to Kupisz i co to Madox, ale może 
to dobry moment, by zrobić wielką modową wymianę pokole-
niowych doświadczeń.

Dżins w latach 50. i 60. ubiegłego wieku był w Polsce wy-
kwitem ideologicznie obcym, a w związku z niechęcią młodych 
do władzy był tym samym wykwitem niezwykle chcianym, 
a nawet pożądanym. Polska kochała westerny i kochała kow-

bojów w dżinsach. Warto dodać, że nosiły je także piękności 
z Dzikiego Zachodu, a poza filmowym kostiumem też całe 
ówczesne Hollywood, między innymi Marlon Brando, James 
Dean i Marilyn Monroe. Polska oszalała. Dżinsu brak. Nie od 
dziś wiadomo jednak, że Polak potrafi. W latach 70. pojawiła 
się zatem polska podróbka zwana „arizoną”, która imitowała 
prawdziwy jeans. Popularne „odrzaki”, czyli objawienie Szcze-
cińskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego Odra, nie spełniały 
co prawda polskiego blue dream, ale ustawiały pokolenie mo-
ich rodziców w przedsionku do wielkiego amerykańskiego snu, 
tym bardziej że modę na nie lansowały ówczesne gwiazdy.

Moja fascynacja filmowym dżinsem ma jak najbardziej 
polski rodowód. Kiedy pierwszy raz, gdzieś w połowie lat 
90., obejrzałam „Człowieka z marmuru”, zachorowałam na 
dżinsowe dzwony, które na ekranie nosiła Agnieszka, grana 
przez Krystynę Jandę. Domyślam się, że kostiumolożki Lidia 
Rzeszewska i Wiesława Konopelska miały nie lada problem, 
by przez kostium wyrazić osobowościowy wulkan bohaterki. 
Dżinsowy mundurek, tak daleki od ówczesnego schematu 
polskiej ulicy, był absolutnym strzałem w dziesiątkę, ekspono-
wał bunt pokolenia, niezależność i luz. Agnieszka, wyemancy-
powana, twarda i bezkompromisowo dążąca do celu, nie ma 
w sobie nic z kruchych amantek. Trudno więc dziwić się, że jej 
filmowy outfit tak namiętnie eksponowany był przez operatora 
Edwarda Kłosińskiego. Janda i jej kostium to jedność! Czekam 
na kolejne objawienia!
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Sezon na grilla

Grillować każdy może – jeden lepiej, drugi 
gorzej. Ja zaczęłam przygodę z grillowaniem 
od momentu zakupu patelni grillowej. Do tej 

pory wydawało mi się, że piec na grillu można tylko kiełba-
sę, karkóweczkę i pieczywo czosnkowe. Aktualnie grilluję 
wszystko: mięso, sery, warzywa, a nawet pieczywo. Nie 
odważyłam się jeszcze wrzucić na ruszt owoców. 

Grillowanie jest ważnym elementem w kuchni śródziem-
nomorskiej. Dzięki „magicznej patelni” mogę  stworzyć 
posmak świeżo złowionej rybki z morza i to jest to. Brakuje 
mi tylko fototapety z morskim pejzażem.

Pieczywo: Do tej pory wyciskałam czosnek do masła. 
Smarowałam chleb i zapiekałam. Teraz wolę wersję z pesto. 
Smaruję nim pieczywo (ciabatą) i zapiekam. Pyszności!

Ser: Halloumi – cypryjski ser do grillowania zasko-
czy każdego gościa. Pokrojony w dość grube, bo ok 1 cm 
plasterki daje się upiec na patelni grillowej, jak i na grillu. 
Stanowi idealną opcję dla wegetarian. Dla wyostrzenia  let-

niego smaku grillowany halloumi posypuję poszatkowanymi 
liśćmi mięty.

Ryba: Mama zawsze uczyła:
 – Białą rybę trzeba najpierw rozmrozić, potem wysuszyć 

ręczniczkiem, posolić, popieprzyć i usmażyć. A jak filet bez
skórki, to jeszcze go obtoczyć w jajku i w tartej bułce, by 
się nie rozwalił na patelni.

I jak ja mam jej wytłumaczyć, że jedyne, co się zgadza, 
to wstęp – rozmrożenie?

Potem do oliwy z oliwek dodałam sos z limonki i cajun 
przyprawy. Upiekłam na patelni grillowej i jak już wyparo-
wała woda, wrzuciłam pomidorki koktajlowe. Przed poda-
niem posypałam posiekaną pietruszką i miętą. Podane  
z kuskusem.

Grillować każdy może – zarówno w domu, jak  
i na dworze!

TEKST I ZDJĘCIA: NATALIA OLSZOWA
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dając odpowiedzi na te pytania, nie wyja-
śniając również, skąd wziął się Gaspar, ani 
dokąd odszedł.

Warto rozsmakować się w tej króciut-
kiej powieści, a właściwie mikropowieści, 
pełnej uroku i magii i samemu poszukać 
odpowiedzi. 

ANNA LADORUCKA

„Grzybojad”

Wydawnictwo Literackie

1982

JEST TAKIE MIEJSCE,  

TAKI KRAJ

Jak bardzo miły i sympatyczny musi 
być młody, środkowo-wschodnioeuropej-
ski kraj, który widzi swego współczesnego 
wieszcza w kimś tak daleko uciekającym 
od patosu, nadęcia i zadęcia patriotycz-
nego... Kraj, który zawsze był głęboką 
prowincją, zarówno dla Węgier jak i dla 
Czech, a nagle musiał zacząć mówić swym 
własnym, niepodległym głosem. Moż-

BOLETUS SATANAS

Tę malutką książeczkę odkryłam na 
półce rodziców mając może z 10 lat. Nie 
było to nic wyjątkowego, że złakniona 
lektury czytałam powieści dla dorosłych, 
może nie do końca rozumiejąc obcy mi 
świat, ledwo ucząc się go i sondując. Opo-
wieść Emmy, tocząca się w baśniowym, 
pełnym magii i kolorów świecie, porwała 
mnie od pierwszych stron. Do dziś mam 
tę książkę, chociaż ma już ponad 30 lat; 
na szczęście powstała przed epoką mar-
nego kleju, którym klejone książki rozsy-
pywały się nawet nieczytane.

Emma jest córką zamożnego feuda-
ła. Wraz z władczym ojcem Everardem, 
nieziemsko piękną matką Elvirą, siostrą 
Lucylą i bratem Sebastianem mieszkają 
w hacjendzie z przepięknym, bujnym 
ogrodem, otoczonym dzikimi ostępami. 
Pewnego dnia ojciec w czasie polowa-
nia trafia w nieznane, pełne magii miej-
sce, gdzie znajduje samotnego, nagie-
go chłopca, którego zabiera ze sobą do 
domu, nadając mu imię Gaspar.  Chłopiec 
jest jak istota z innego świata, piękny 
i pociągający, lecz odległy i nieosiągalny, 
a samą swą obecnością katalizuje niezna-
ne dotąd emocje.

W stworzonym przez Galindo baśnio-
wym świecie występuje olbrzymia różno-
rodność  roślin, a szczególnie grzybów, 
o ogromnych, różnobarwnych kapelu-
szach – niebieskich, szkarłatnych, żółtych. 
Stanowią one wyjątkowy przysmak, który 
czasem bywa zabójczy. Dlatego na dwo-
rach zamożnych posiadaczy ziemskich, 
także w posiadłości Everarda, funkcjonuje 
barbarzyński zwyczaj najmowania służą-
cego do testowania potraw, czyli grzybo-
jada. „Czasem byli to ludzie młodzi, nieraz 
prawie dzieci, na ogół jednak przyjmował 
tę pracę człowiek dojrzały lub starzec, dla 
którego życie znaczyło bardzo niewiele, 
albo aż tyle, że za cenę przetrwania naj-
bliższych, ryzykował własnym”. Śmierć 
grzybojada znaczy tyle co nic, wyniesienie 
martwego człowieka nie zakłóca atmosfe-
ry przyjęcia. A gdy któregoś lata umiera 
ich aż dziewięciu, wywołuje to jedynie iry-
tację koniecznością podwyższenia zarob-
ków zjadaczom grzybów. 

Niepostrzeżenie mijają lata. Pomię-
dzy Emmą a Gasparem rodzi się uczu-
cie, na co z niechęcią i zazdrością patrzą 
jej matka i córka. Następuje kumulacja 
emocji, co obrazuje niewiarygodna na-
wałnica, przez narratorkę utożsamiana 
z końcem dzieciństwa. „Ogród przedsta-
wiał obraz niewiarygodnego spustoszenia. 
Burza połamała gęste wawrzyny i oka-
załe liquidambary, wyładowała swą złość 
w koronach starych dębów, prawie zupeł-
nie niszcząc w walce drzewa owocowe”. 
Kończy się beztroska sielanka, zaczynają 
się ciężkie lata dla rodziny Emmy. Ojciec 
popada w szaleństwo, matka w rozwią-
złość, a w tle coraz głośniej rozbrzmiewa 
ryk Toya, ulubionego lamparta Everarda. 
Gdy wskutek intrygi Lucyli Gaspar zostaje 
zmuszony do objęcia funkcji grzybojada, 
Emma nie waha się poświęcić wszystko, 
by go ratować.

Pomimo grozę budzącej treści, książ-
ka urzeka swą poetyckością. Na każdym 
kroku świat realny splata się z fantastycz-
nym w cudownie delikatnej kompozycji. 
Emocje, choć potężne i niszczycielskie, 
przedstawione są niejako w tle, przesło-
nięte urokliwymi opisami natury i zdarzeń. 
Spośród wszystkich przedstawionych 
w powieści postaci, jedynie Emma i Ga-
spar żyją według praw rządzących przyro-
dą, biernie poddając się nurtowi życia, nie 
pojmując intryg i zabiegów innych osób. 
Zaatakowani, wychodzą zwycięsko z tego 
starcia, ale czy na pewno? I czy to tak na-
prawdę ma znaczenie? Autor przewrotnie 
pozostawia czytelnika w zawieszeniu, nie 
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na sobie przecież wyobrazić słowackiego 
twórcę opętanego manią budowania mitu 
narodowego, idącego w kierunku podob-
nym do artystów z pewnych innych kra-
jów Europy postkomunistycznej, których 
zawsze się usprawiedliwia – że muszą 
nadrobić braki, że trzeba służyć cierpiące-
mu na deficyt tożsamości społeczeństwu…
Kto zobaczy filmy Martina Šulíka, prze-
stanie usprawiedliwiać głupotę zachły-
śniętych nacjonalizmem artystów. Proste 
hasła zostają zastąpione u Šulíka bardzo 
złożonym, wielopoziomowym poszukiwa-
niem tożsamości, w którym raczej nie ist-
nieją takie pojęcia jak naród, państwo, ale 
mamy: dom, księgę czy tytułowy ogród. 
Zamiast patosu – genialny, błyskotliwy 
humor; a zamiast bogoojczyźnianego 
szantażu emocjonalnego i wielkich zaklęć 
– magia, która z człowiekiem bawi się 
w pocieszną ciuciubabkę i nie straszy go 
ani nie trwoży.

Moja „recenzja” „Ogrodu” jest bardziej 
zachętą dla Czytelników do poznania Mar-
tina Šulíka niż próbą poważniejszej oceny 
czy analizy obejrzanego filmu; sam film
zresztą zdążył już osiągnąć pełnoletność 
i stanowi raczej element klasyki niż nowe 
ciekawe zjawisko w kinie… 

Nie uznaję „Ogrodu” za punkt szczy-
towy drogi artystycznej Šulíka: każdy 
z jego filmów jest dziełemwybitnym i każdy 
z nich w inny sposób mnie urzekł, zawsze 
przemawiając do jakichś głębszych pokła-
dów mojej duszy – może również i innych 
dusz spragnionych podobnego sposobu 
opowiadania świata, a znużonych tym, co 
na co dzień można dostać w naszej części 
Europy. Choć… w polskim kinie odnalazł-
bym podobną wrażliwość u Andrzeja Kon-
dratiuka… Ale jedynie podobną, Šulík ma 
swój niepodrabialny styl i język, jest twór-
cą suwerennym i osobnym – choć nawią-
zań i podobieństw (należałoby ich szukać 
m.in. w kinie czeskim i u Tarkowskiego) 
nie brakuje.

Bardzo ciekawie obchodzi się z boga-
tą symboliką i odniesieniami do historii 
kultury i myśli – robi to błyskotliwie, czę-
sto przewrotnie, ale ma to swoje drugie, 
poważniejsze dno - czuje się, że wszyst-
ko jest bardzo precyzyjne przemyślane 
i misternie wplecione w całość autorskie-
go przekazu. Swoją drogą, Šulík zdaje się 
zawieszać rozróżnienie na to, co poważne 
i żart: mądrość przez duże „M” ma zawsze 
poczucie humoru.

Nie jest to chyba mądrość ludzka – wi-
dać tu jakąś nieuchwytną, a objawiającą 
się w kolejnych danych Jakubowi odsło-

Z PIWNIC WYŁAŻĄ  

KOSZMARY

Na scenie – schludna, budząca za-
ufanie kobieta ze starannie zaczesanymi 
siwymi włosami. Porządna austriacka go-
spodyni domowa. Ma przed sobą solidnie 
wyglądającą sokowirówkę. Sok będzie 

nach mądrość będącą głębszym porząd-
kiem świata. Księga, ogród – to przecież 
metody porządkowania fragmentów rze-
czywistości na modłę ludzką, ale u Šulíka 
wcale tak nie jest: księga i ogród zawie-
rają w sobie kod mądrości przekraczają-
cej pojęcia ludzkie i kpiącej z nich sobie. 
Aby odnaleźć ten ukryty ład, Jakub musiał 
uciec od ludzkiego zgiełku dnia codzien-
nego i zaszyć się w kryjącym przedwiecz-
ną prawdę i moc ogrodzie. Również i film,
m.in. przez swoją specyficzną narrację 
i archaizujący momentami styl, próbuje 
sam stać się Księgą i Ogrodem.     

MAREK ROZPŁOCH

Ogród

reż. Martin Šulík

Gutek Film

2004 (premiera słowacka: 1995)
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przygotowywać z ładnych, dojrzałych 
owoców, które ułożyła sobie na talerzu. 
Pomarańcze i banany – na pewno wyjdzie 
coś pysznego. Kobieta opowiada widowni 
o austriackich (i pewnie nie tylko piwni-
cach). Są niezwykle pojemne. Mieszczą 
się w nich nawet ludzie. Zwłaszcza tacy, 
o których chciałoby się zapomnieć, bo 
w porządnym, schludnym świecie trudno 
o nich myśleć i mówić. Ale ludzie z piw-
nic mają to do siebie, że ciągnie ich do 
wyjścia na zewnątrz. A kiedy wychodzą, 
dość trudno sobie z nimi poradzić. Soko-
wirówka wycisnęła już owoce i zamilkła. 
Kobieta wyjmuje spod blatu barku ostatni 
składnik – urnę pogrzebową. Wsypuje po-
piół do soku i pije.

To jedna z pierwszych scen „Podróży 
zimowej” według tekstu Elfriede Jelinek, 
najnowszego spektaklu Mai Kleczewskiej, 
przygotowanego w ramach współpracy Te-
atru Polskiego w Bydgoszczy z Teatrem Po-
wszechnym w Łodzi. Przedstawienie opo-
wiada właśnie o ludziach wychodzących 
z piwnicy – uratowanych po latach niewoli 
Elisabeth Fritzl czy Nataschy Kampusch, 
ale również ich dręczycielach, ukrytych 
za uporządkowaną fasadą społeczeństwa 
dobrobytu. Niespecjalnie wiemy, jak sobie 
z nimi poradzić. Jak zareagować na wstrzą-
sające wyznania córki (zjawiskowa rola 
Julii Wyszyńskiej) gwałconej latami przez 
ojca (Mateusz Łasowski)? Jak patrzeć na 
dziewczynkę (Karolina Adamczyk) mole-
stowaną przez swojego porywacza (Jakub 
Firewicz)? Widzowie wiercą się na swoich 
miejscach.

W „Podróży zimowej” jest kilka mo-
mentów, w których drastyczność tematyki 
wyraźnie ponosi reżyserkę (gumowy pe-
nis w rozpiętych spodniach, porozbierani 
aktorzy oblewający się farbą i tarzający 
w pierzu) – tu efekt bywa wątpliwy. Na 
szczęście, dużo więcej sytuacji, w których 
realizatorzy nie ulegają pokusie zdania 
się wyłącznie na skrajne obrazy i emocje, 
tylko najpierw poruszają, a już po chwi-
li budują dystans, który zamiast osłabić 
poczucie niepokoju, jeszcze bardziej je 
wzmaga. Kiedy bezradna, trochę dziecin-
na kobieta (Wyszyńska) wyzwolona spod 
władzy ojca-gwałciciela próbuje się przy-
tulić do ogromnego pluszowego szopa 
pracza (Michał Czachor), szop przemawia 
nagle głosem społeczeństwa zirytowane-
go tym, że jej historia zajmuje w mediach 
niewspółmiernie dużo miejsca. Scena 
przekomiczna – ale trudno się przy niej 
choćby uśmiechnąć. Przecież głos szopa 
to nasz głos.



Paradoksalnie łatwo opowiadać o na-
szych potwornych piwnicach tak, żeby 
złapać widza za gardło – zapewnia to sam 
temat. Opowiadanie o nich sposób nie tyl-
ko przerażający, ale też zachęcający do 
myślenia – to prawdziwa sztuka, która na 
bydgoskiej scenie świetnie się udaje. Kle-
czewska jest w życiowej formie. Podobnie 
zresztą jak wspaniali: Julia Wyszyńska, 
Piotr Stramowski (świetna podwójna rola 
wyzywającego królika-seksoholika i nie-
śmiałego pacjenta szpitala psychiatrycz-
nego) i Michał Czachor, kończący spektakl 
długim, pięknym monologiem granej przez 
niego Jelinek. „Opowiadam w kółko o tym 
samym” – mówi cicho zmęczona kobieta 
– „i nikt nie chce mnie już słuchać”. Bo 
nieprzyjemnie słuchać o takich rzeczach, 
nie wiadomo, co na nie odpowiedzieć, ale 
to, że nie słuchamy, wcale nie znaczy, że 
nasze piwnice znikają. Ich mieszkańcy 
tym bardziej - wciąż kręcą się po szpita-
lach, więzieniach i własnych domach. Są 
ludzie, którym przypada niewdzięczna 
rola przypominania o ich istnieniu, które-
go nie daje się zrozumieć.

PAWEŁ SCHREIBER

Elfriede Jelinek, „Podróż zimowa”

reż. Maja Kleczewska

Teatr Polski Bydgoszcz

premiera 23 kwietnia 2013
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dwójce samotników i ich tajemniczym 
przyjacielu. Odważnie artykułowane ma-
rzenia powstają w głowach dzieci, ale 
z czasem, im stajemy się starsi i co-
raz częściej bezdzietni, zamykamy je 
w swoich snach oraz samotnych myślach, 
otaczając kocimi oczami, pluszowymi mi-
siami czy kolejnymi gadżetami XXI wie-
ku. Choć Stanisław Lem przestrzegał, że 
„większość techno¬logii ma świetlisty 
awers, ale życie dało im re¬wers – czarną 
rzeczywistość”, to jednak autorzy scena-
riusza, muzyki oraz scenografii Dominika
Miękus i Krzysztof Parda w swoim spek-
taklu postanowili zaryzykować i porwali 
milusińskich w kosmiczną podróż, pełną 
technicznych i tajemnych impresji.  

Tytułowy Franek jest maleńką, skom-
plikowaną istotką, która nie wie, co go 
czeka w dorosłym życiu, na razie jego 
światem są barwy i dźwięki, a dniem 
i nocą wyobraźnia działająca na wszystkie 
małe zmysły. Franek ma wielkie, piękne 
oczy, lecz nie zobaczymy ich tak szybko, 
a jego głosu nie usłyszymy aż do końca 
przedstawienia – Franek jest tajemnicą. 
Widownia wprowadzona zostaje w nią 
stopniowo, najpierw w żartobliwym to-
nie, gdy dwoje aktorów w kombinezonach 
astronautów naszpikowanych diodami 
skrada się do siebie nieśmiało; Dominika 
Miękus przykłada do głów widzów „czytnik 
myśli”, jak się okazuje jeszcze dalekich 
od marzeń, ciągle domowych i przyziem-
nych. Trwa to dość długo, gdy jednak kon-
strukcja narracji i budowania eksperiencji 
w świat nierealny zaczyna małych widzów 
już nieco nużyć, bohaterowie wreszcie 
udają się w przestrzeń kosmiczną. Nie 
ma w niej jednak rewii świateł i dźwię-
ków, nie ma gwiazd i planet, kosmiczne-
go tempa – są za to kolorowe boxy, które 
z równą mocą ciekawią najmłodszych, jak 
i ich rodziców. To po nich, bardzo subtelnie 
i zwiewnie pasjonaci kosmosu „8” i „3” 
dotrą wreszcie na nieznaną planetę, gdzie 
mieszka On.  

Tak oczekiwany Franek okazuje się 
maciupeńką marionetką, zawieszoną na 
dwudziestu niciach przytwierdzonych do 
wielkiego krzyżaka, najbardziej chyba 
w całej scenografii astralnego elemen-
tu przedstawienia. To „krzyżak-kosmita”, 
będący wraz z marionetką wielce skom-
plikowaną machiną, którą jej konstruk-
tor i animator, Krzysztof Parda operuje 
z mistrzowską precyzją. Tak misternie 
skrajne połączenie lalkarza z marionetką 
ma tu znaczenie wręcz symboliczne: wi-
dać już jak wielka sieć powiązań wisi nad 

małą istotką, z których często trudno jej 
się wyzwolić do końca życia, ale szansą 
na tak odważny krok mogą być właśnie 
marzenia. Ich poszukiwacze droczyć się 
będą z Frankiem, ścigać, uczyć go ży-
cia we wszechświecie, żartować z siebie 
i czekać, aż w pełni „ożyje”. Warto zoba-
czyć „Marionetkę…” choćby dla tego mo-
mentu. Zaleca się zanurzyć w niebieskiej 
poświacie sceny, w poetyce delikatnych 
dźwięków elektroniki i magicznych świateł 
mikrokosmosu, warto poznać teatr cieni, 
iluzji i poczucia humoru młodych aktorów, 
docenić ich wyobraźnię oraz marzyć… 
O tym, że także tu – na Ziemi – można 
własnymi, najbardziej szalonymi fanta-
zjami podzielić się z drugim człowiekiem. 
Wiadomo, że to niełatwe, jak i ten spek-
takl. A jak się nie uda – można samemu 
odlecieć w wewnętrzny azyl.  

ARAM STERN

Dominika Miękus / Krzysztof Parda, „Marionetka 

– kosmiczna tajemnica”

Teatr Baj Pomorski

premiera 28 marca 2013

  

ODLOT W MARZENIA

Teatr Baj Pomorski bardzo często 
w swych spektaklach porusza silnie wy-
obraźnią najmłodszych, tak też się dzieje 
(i to z wielką siłą) w kameralnym przed-
stawieniu „Marionetka – kosmiczna ta-
jemnica”, pięknej i niemej opowieści od 
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Maja Popović
urodzona we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi na Wydziale Wzornictwa. 
Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym  

i tekstylnym.
Ludzka i zwierzęca natura są głównym leitmotivem jej 

prac. Często nawiązuje do etnicznej różnorodności oraz do 
form organicznych. 

W swoim malarstwie łączy style w dowolnej formie. 
Ogromny nacisk kładzie na kolor i ekspresję formy.

W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw zbiorowych  
w Polsce oraz kilka indywidualnych wystaw za granicą. Pra-
ce Mai znajdują się w kilku kolekcjach min: W  Niemczech, 
Grecji i Singapurze,USA, Irlandii.

www.maya-popovic.com
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 ZEBRA
olej na płótnie
80 x 80 cm
2010
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NAVY SOLDIER
olej na płótnie
100 x 100 cm
2011



95t w o r y

ROSE CLOUDS
olej na płótnie
100 x 100 cm
2011
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Grey Eminence
olej na płótnie
100 x 100 cm
2012
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Urban warrior
olej na płótnie
100 x 100 cm
2012
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HIDDEN IN ME
olej na płótnie
100 x 100 cm
2011



99t w o r y

LAVA
olej na płótnie
100 x 100 cm
2012
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Blackie
olej na płótnie
60 x 60 cm
2013
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 FURIA
olej na płótnie
100 x 100 cm
2011
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Blossom
olej na płótnie
70 x 70 cm
2013
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BOSKA?
olej, akryl na płótnie
70 x 70 cm
2013
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Rocking Horse
olej na płótnie
120 x 120 cm
2012
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Mimozy
olej na płótnie
wym.: 130 x 130 cm
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King of the valley
olej na płótnie
70 x 70 cm
2013



MIR
olej na płótnie
100 x 100 cm
2011
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Emerald
olej na płótnie
70 x 70 cm
2013
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PRA
olej na płótnie
70 x 70 cm
2012
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DWÓR ARTUSA
4.06

50 X TORUŃ

Galeria Artus zaprezentuje interesują-
cą wystawę fotografii Władysława Szulca
z okazji 50-lecia jego twórczości. W latach 
50-tych Toruń zauroczył artystę, mieszka-
jącego na co dzień w Sanoku, jako „Pięk-
ny, zabytkowy, a jednocześnie nieprzytła-
czający” i stał się przedmiotem jego prac. 
Bohaterami fotografii są zawsze ludzie,
bowiem to przez nich autor opisuje toruń-
skie krajobrazy. Wystawa prac Szulca to 
swoista lekcja niczym nieskażonej historii, 
przypadkowe migawki toruńskiej codzien-
ności, niepozowane ujęcia, melancholia 
pustych ulic bez neonów i natłoku aut, 
rzeczywistość daleka od współczesności.

Ekspozycja pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz 
Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Ble-
charczyka.

(AL)

Władysław Szulc „50 x 50” - wernisaż wystawy

4 czerwca 2013, godz. 18.30

Dwór Artusa

NRD
6.06 - 8.06

10 LAT NRD!

Swoje dziesiąte urodziny NRD będzie 
obchodzić aż 3 dni – przy tym będzie bar-
dzo hucznie, hardcorowo, elektryzująco 
i z fantazją, czyli koncertowo i klubowo 
zarazem. Co w programie? W pierwszy 
dzień jubileuszu, czyli 6 czerwca, wystąpi 
jedyna w swoim rodzaju formacja ze Zło-
towa – 1125. „Jedenastki” to niezaprze-
czalna czołówka polskiej sceny hardcore, 
mieszająca ciężkie brzmienia z mocnym 
rockiem już od 1997 roku. Jak dotychczas 
nagrali 6 płyt i dwa splity z zespołami Wi-
thin Reach i Frontside. Ostatni album „For 
When Tomorrow Comes” 1125 zarejestro-
wali w 2008 roku, więc jest na co czekać. 
Ciekawe, czy podczas koncertu publiczno-
ści „zapłoną serca”?

Na drugi dzień urodziny NRD uczci ko-
lektyw „przyjaźnie nastawiony do bitów”, 
czyli Beats Friendly – skład dj’ski założo-
ny przez Novikę, której raczej nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Oprócz niej tworzą 
go zaprzyjaźnieni ze sobą dj’e: Harper, 
Lipstick, Bartek Winczewski, Rawski, Le-
xus, MrówkaZ aka Gama oraz gościnnie 
Sorbee i Pro. Każdy z nich ma swój styl, 
ale i podobną wrażliwość muzyczną, dzię-
ki której podczas imprez Beats Friendly 
jest idealnie dopełnionym konceptem 
złożonym z electro, deep house, classic 
hip hop, hip house, electro funk & disco, 
broken beat, down tempo, ragga. Kto ma 
ochotę na zmieszany i wstrząśnięty kok-
tajl muzyczny?

Wszystkim chętnym na tę mieszankę 
odradzam jej przedawkowanie, gdyż siły, 
zdrowie i świeży umysł muszą jeszcze za-
chować na ostatni „solenizancki” dzień – 
w sobotę 8 czerwca nastąpi bowiem Wiel 

 
 
 
 
kie Zamknięcie Ulicy Browarnej, na której 
odbędzie się Wielkie Jam Session. Miejmy 
tylko nadzieję, że nie runie wówczas ża-
den mur… pobliskiej kamienicy. Życzymy 
wszystkiego najlepszego!

(SY)

10 urodziny NRD

1125 / Beats Friendly

6–8 czerwca

NRD
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ŚNIADANIE NA TRAWIE 

(THINK • EAT • SAVE)

W sobotę 8 czerwca Pracownia Zrów-
noważonego Rozwoju w partnerstwie 
z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na 
Rynek Nowomiejski, który stanie się na 
jeden dzień radosnym zielonym miejscem 
piknikowym!

Wydarzenie organizowane jest z okazji 
obchodów Światowego Dnia Ochrony Śro-
dowiska i w tym roku skupia się wokół za-
gadnień Myśl • Jedz • Oszczędzaj (Think 
• Eat • Save). W trakcie całodniowego 
Śniadania na Trawie, na kocach i leża-
kach mieszkańcy oraz turyści będą mogli 
wziąć udział w wielu warsztatach, grach 
ekologicznych, odwiedzić jarmark eko-
-żywności, oraz wziąć udział w barwnych 
warsztatach Stowarzyszenia SZTUKA CIĘ 
SZUKA: „LABORATORIUM Zjadliwe ko-
lory”. I przede wszystkim odpocząć przy 
dźwiękach miłej, lokalnej muzyki! Piknik 
na soczystym trawniku otworzy Kwartet 
Smyczkowy PRESTIGE z Bydgoszczy. Mu-
zycy związani z Operą Nova, Filharmonią 
Pomorską i Toruńską Orkiestrą Symfo-
niczną tworzą niebanalne aranżacje, które 
z pewnością wprawią Was w pozytywny 
sobotni nastrój. Jeśli wolicie jednak żyw-
sze dźwięki, to podczas Śniadania na Tra-
wie wystąpi także zespół pełen siły, werwy 
i myśli o środowisku: SOFA! Znani i lubia-
ni za świetną muzykę, ale kto słyszał, że 
SOFA angażuje się w akcje na rzecz ochro-
ny przyrody, jak np. „Zwolnij! Pomóż! Dzi-
kie zwierzę na drodze!” wraz z WWF? Pod-
czas trasy koncertowej promującej płytę 
„DoReMiFaSoFa” grupa przypominała jak 

ważne jest zdjęcie nogi z gazu i ochro-
na dzikich gatunków przed potrąceniem, 
takich jak ryś, wilk, a nawet niedźwiedź. 
Muzycy przypominali, że postępując roz-
ważnie możemy sprawić, iż nasze drogi 
będą bezpieczne dla ludzi i przyrody. A co 
muzycznie pokaże nam SOFA na Śniada-
niu? Życie w stylu Summer Sale czy bar-
dziej Hardkor i disko? Co wolicie? Może 
jednak bardziej „skromnie, ale z sercem”, 
jak mówi o sobie Pan Jędras? Twórca w 
domowym zaciszu: („Całe instrumenta-
rium to mała gitara (producent nazwał 
to urządzenie guitalele – czyli ni to gita-
ra, ni to ukelele), jajoszejker i głos Pana 
Jędrasa, który również wystąpi podczas 
Śniadania na Trawie. Komu będzie mało 
atrakcji, ten zieloną sobotę może zakoń-
czyć tuż obok - na 10 urodzinach klubu 
NRD podczas Wielkiego Zamknięcia Ulicy 
Browarnej, na której odbędzie się Wielkie 
Jam Session! Wytaczamy Eko-działa! 

(AS)

PZR, Śniadanie na Trawie

8 czerwca 2013

Rynek Nowomiejski

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ 
KULTURALNA

8.06, 15.06

STUDENCI W NATARCIU! 

CZERWIEC W APK

Jeszcze przed sezonem urlopowym 
warto zajrzeć do Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej. 8 czerwca z inicjatywy Funda-
cji Gaudeamus, studentów Koła Inicjatyw 
Innowacyjnych w Kulturze „OTHER WAY” 
Wyższej Szkoły Gospodarki, Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej oraz 21 Music Stu-
dio odbędzie się Slam Jam, czyli projekt 
w twórczy sposób łączący sztukę stre-
etartową, poezję i muzykę. Centralnym 
punktem wydarzenia będzie slam poetyc-
ki, czyli recytatorskie potyczki slamerów 
przed publicznością, która wyznaczy te-
matyczny kierunek słownej bitwy. Towa-
rzyszyć będą mu warsztaty poetyckie, 
które poprowadzi mistrz slamu Dominik 
Rokosz. Wydarzenie zwieńczy improwi-
zowany koncert. Usłyszymy między in-
nym Jarosława Jaruszewskiego (Bisz), 
Bydgoszczanina Roku 2012, zdobywcę 
złotej płyty za solowy debiut  „Wilk Chod-
nikowy”. Towarzyszyć mu będzie między 
innymi Zgas, dwukrotny mistrz Polski 
w beatboxie.

Tydzień po emocjach slamowych, 15 czerw-
ca, ponownie w Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej odbędzie się wernisaż wysta-
wy „Bydgoszcz w ruchu”. Pomysłodawca-
mi wydarzenia są studenci III roku kultu-
roznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki. 
Zobaczymy miasto w ruchu, dynamikę 
i zmianę! To dobra okazja, by przyjrzeć się 
Bydgoszczy bliżej i znaleźć w niej coś uni-
katowego, a także spotkać znane miejsca 
i odkryć je na nowo, przefiltrowane przez
wrażliwość autorów fotografii. Szczegóły
na temat konkursu i wystawy na stronie: 
www.bydgoszczwruchu.blogspot.com.

LENA

RYNEK NOWOMIEJSKI
8.06
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HRP PAMELA
10.06

URODZINY PAMELI

Z okazji 15-lecia Hard Rock Pubu Pa-
mela odbędzie się cykl koncertów, mogą-
cych zainteresować miłośników muzyki 
nie tylko rockowej. Już 10 czerwca cykl 
zainauguruje grupa Mark Olbrich Blues 
Eternity - zespół jak żaden inny wierny 
złotej zasadzie B.B. Kinga: “If you don’t 
have the blues, you have a hole in your 
soul”. Możemy się więc spodziewać na 
koncercie nieprzeciętnych emocji i potęż-
nej energii płynącej z nowej sceny Hard 
Rock Pubu Pamela. HRP Pamela pozosta-
je wierny zasadzie, że każdą zagraniczną 
gwiazdę supportuje zespół polski. Podczas 
pierwszego koncertu z cyklu, publiczność 
rozgrzewać będzie duet Krzysztof Wałecki 
& Darek Pietrzak wykonujący szereg zna-
komitych coverów w aranżacji na dwa gło-
sy i dwie gitary akustyczne. Specjalnym 
gościem grupy Mark Olbrich Blues Eter-
nity będzie Sławek Wierzcholski, legenda 
polskiej harmonijki ustnej, lider Nocnej 
Zmiany Bluesa. Warto śledzić harmono-
gram plenerowych koncertów urodzino-
wych Pameli (oby aura sprzyjała!). Na 
wszystkie koncerty wstęp wolny.

(AL)

Mark Olbrich Blues Eternity & Sławek Wierzcholski

10 czerwca 2013, godz. 19.00

Hard Rock Pub Pamela

MALOWANE SŁOWEM

Wydział Nauk Pedagogicznych Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we 
Włocławku i koło literackie „Metafora” za-
praszają do udziału w konkursie poetyc-
kim o nagrodę dziekana Wydziału Nauk 
Pedagogicznych WSHE. Konkurs adreso-
wany jest do młodzieży w dwóch katego-
riach wiekowych, młodzież gimnazjalna 
i młodzież szkół średnich, każdy uczestnik 
nadsyła dwa utwory poetyckie o dowolnej 
tematyce podpisane własnym imieniem 
i nazwiskiem (prosimy o podanie nazwy 
szkoły i numeru telefonu) na adres mailo-
wy: malgorzata1970@vp.pl lub kiwieczo-
rek@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 
9 czerwca 2013 roku. Uroczyste rozstrzy-
gniecie konkursu „Malowane Słowem” od-
będzie się w dniu 13 czerwca 2013 roku 
o godz. 17.oo w Bibliotece Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Ekonomicznej, ul. Plac 
Wolności 1 we Włocławku. Nagrodzeni 
uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo 
i telefonicznie.

(IW)

Konkurs „Malowane Słowem”

13 czerwca 2013

WSHE (Włocławek)

DLA BŁOGOSŁAWIONEGO

W czternastą rocznicę pobytu Jana 
Pawła II w Toruniu i Bydgoszczy oraz w 
setną rocznicę urodzin Błogosławionego 
Księdza Stefana Wincentego Frelichow-
skiego wystąpią soliści wraz z Chórem Ka-
meralnym „Akolada” z Bydgoskiej Szkoły 
Wyższej oraz muzycy Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. W 6-częściowym „Orato-
rium na cześć Księdza Frelichowskiego” 
toruńska artystka Magdalena Cynk przed-
stawiła historię niezwykłego życia kapłana 
i najważniejsze etapy jego żywota. Kom-
pozycja zawiera tekst prawa harcerskie-
go oraz fragmenty „Pamiętników” błogo-
sławionego księdza, w którym zawarte 
są najgłębsze myśli o harcerstwie i o co-
dzienności seminaryjnej. Oratorium jest 
hołdem na cześć błogosławionego księ-
dza, który urodził się 100 lat temu, zaś 14 
lat temu został beatyfikowany przez Jana
Pawła II.

(AL)

Pięciolinia dla Papieża - Oratorium 

14 czerwca 2013, godz. 19.15

Kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny

WSHE
13.06

DWÓR ARTUSA
14.06
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WOZOWNIA
14.05

4 RAZY WOZOWNIA

W piątek 14 czerwca w Galerii Sztuki 
Wozownia otwarcie aż czterech przedwa-
kacyjnych wystaw! Pierwszą z nich będzie 
instalacja „Odzyskane” Ludomira Fran-
czaka – składająca się z kilku rozdziałów, 
w których fotografie, rysunki, colage, jak i
dźwięki oraz wypowiadane fragmenty tek-
stów z przeszłości przywołają wspomnie-
nia lub zainicjują nowe fantazmatyczne 
narracje. Ludomir Franczak, artysta pla-
styk, performer poruszający się w ob-
szarze multimediów, malarstwa, grafiki,
instalacji, designu i teatru, jest także ko-
lekcjonerem przedmiotów, obrazów i hi-
storii. Zazwyczaj są to ich odzyskane lub 
znalezione fragmenty. Te szczątki obrazów 
i narracji zasiedlają kolejne projekty, by 
z czasem rozpocząć własne życie poprzez 
publikacje artystyczne oraz dalsze prze-
tworzenia zawodnej pamięci i zaburzone 
przekazy.

W jednej z małych przestrzeni Wozow-
ni toruńska artystka Ewa Doroszenko, 
zaaranżuje swój projekt „Fałszywe wspo-
mnienia”. To instalacja fotograficzno-ma-
larska, która w zależności od specyfiki
konkretnego miejsca może przyjąć róż-
ny kształt. Prezentowane prace stanowić 
będą notacje działań destruktywnej siły 
pamięci i niezwykłej mocy wyobraźni. Ewa 
Doroszenko, stypendystka Miasta Torunia 
w dziedzinie kultury w 2011 i 2013 roku, 
w ostatnich latach zorganizowała kilka-
naście wystaw indywidualnych, uczest-
niczyła w pokazach zbiorowych i festi-
walach sztuki w kraju i za granicą. Jest 
autorką cykli fotograficznych i projektów
artystycznych, m.in. współautorką (wraz 
z Jackiem Doroszenko i Rafałem Kołackim)  

 
 
 
 
audiowizualnego projektu „Tonopolis” 
w toruńskim CSW. 

Jacek Doroszenko, często współtwo-
rzący wspólnie z Ewą Doroszenko arty-
styczny duet, tym razem osobno w innej 
kameralnej przestrzeni Wozowni zapre-
zentuje swój projekt „Artifact hunt”. Cykl 
fotografii przedstawia tereny otaczające
nieczynną elektrownię w Czarnobylu, na 
których w 2011 roku doszło do serii nie-
wyjaśnionych zdarzeń. Pogłoski krążące 
wśród nielicznych mieszkańców mówią o 
tajnych eksperymentach wojskowych, tu-
szowanych przez władze, po których za-
notowano występowanie niewyjaśnionych 
anomalii oraz towarzyszących im artefak-
tów – tajemniczych obiektów, powstałych 
na skutek mutacji form organicznych, 
posiadających podobno wyjątkowe wła-
ściwości. Od tej pory w tamtejsze okolice 
zaczęły napływać grupy śmiałków, pra-
gnących za wszelką cenę zbadać strefę i 
dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa… 
Jacek Doroszenko, zajmuje się sztuką 
nowych mediów, projektowaniem graficz-
nym, malarstwem, muzyką i zjawiskami 
dźwiękowymi – komponuje oraz realizuje 
dźwięk na potrzeby komercyjnych projek-
tów internetowych, a także własnych pro-
jektów artystycznych. Prezentował swoje 
prace na wystawach indywidualnych i 
zbiorowych oraz na festiwalach sztuki w 
kraju i za granicą. Wspólnie z Ewą Do-
roszenko prowadzi pracownię graficzną
„Hemel”. Ma na swoim koncie szereg wy-
dawnictw płytowych, z których ostatnie to 
„Nocturnes Online”, 2012. 

Czwarta wystawa „Heavy Metal”, w 
cyklu Nie(po)rozumienie dotyka proble-

mu relacji pomiędzy destrukcją i kreacją.  
Michał Smandek, zajmujący się rzeźbą i 
instalacją, w swoich pracach inicjuje prze-
obrażenia materii, traktując proces, jako 
główne tworzywo sztuki. Artysta uważnie 
przygląda się materiałom poddając je me-
tamorfozie zgodnej z ich właściwościami, 
ale także określonej działaniem przypad-
ku. Odzyskane fragmenty, wspomnienia, 
tajemnice, artefakty i przeobrażoną mate-
rię – to wszystko zobaczymy w Wozowni!

(AS)

Ludomir Franczak, „Odzyskane”

14 czerwca – 11 sierpnia 2013

Ewa Doroszenko, „Fałszywe wspomnienia”

Jacek Doroszenko, „Artifact hunt”

Michał Smandek, „Heavy Metal”

14 czerwca – 14 lipca 2013

Galeria Sztuki Wozownia 
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TEATR POLSKI
BYDGOSZCZ

15.06

PIPPI POŃCZOSZANKA

Teatr im. Wilama Horzycy swój obecny 
sezon zamyka premierą przedstawienia, 
którym miał go otworzyć, pt. „Pippi Poń-
czoszanka” wg. powieści Astrid Lindgren. 
Zapowiada się kolorowe i magiczne wido-
wisko adresowane do młodszej publiczno-
ści, w reżyserii Adama Biernackiego. To 
w ostatnich latach już druga propozycja 
dla dzieci w repertuarze toruńskiego Te-
atru po „Kocie w butach” w reżyserii Jacka 
Bończyka. Wielu dzisiejszych pięćdziesię-
ciolatków zapewne z zapartym tchem czy-
tało dowcipną powieść szwedzkiej pisarki, 
a dekadę młodsi śledzili już w telewizorach 
filmowy cykl przygód dziewięcioletniej Pip-
pi (z wspaniałą Inger Nillson w roli tytuło-
wej) z jej przyjaciółmi Tommym i Anniką. 
W toruńskim Teatrze obecni dziadkowie 
i rodzice, będą mogli najpewniej ponownie 
doskonale się bawić ze swymi pociechami, 
obserwując niesamowite przygody najsil-
niejszej, najsympatyczniejszej i najbogat-
szej dziewczynki na świecie! Tekst Lind-
gren na Dużą Scenę przełożyły Agnieszka 
Hein i Magdalena Godlewska-Rutkowska, 
autorką scenografii jest Joanna Jaśko-
-Sroka, a muzykę do „Pippi Pończoszan-
ki” przygotowuje Katarzyna Brochocka. 
W przedstawieniu zobaczymy Aleksandrę 
Bednarz, Marię Kierzkowską, Mirosławę 
Sobik, Teresę Stępień-Nowicką, Jolantę 
Teskę, Agnieszkę Wawrzkiewicz, Jaro-
sława Felczykowskiego, Tomasz Mycana, 
Macieja Raniszewskiego, Pawła Tchórzel-
skiego, Michał Marka Ubysza, Arkadiusza 
Walesiaka i Grzegorza Wiśniewskiego.

Całkowity dochód z premiery „Pippi 
Pończoszanki” dedykowany jest Damiano-
wi Kwarcianemu – podopiecznemu Funda-

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
15.06

cji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Damian 
ma 17 lat i cierpi na porażenie mózgowe 
i epilepsję. Kiedy się urodził, lekarze nie 
dawali chłopcu większych szans – miał być 
„roślinką”.  Rodzice chłopca nie poddali 
się – całe swoje życie podporządkowali 
Damianowi, który wymaga ciągłej reha-
bilitacji. Robi ogromne postępy, ale żeby 
się nadal rozwijać i mieć kontakt ze świa-
tem, potrzebuje sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem bazującym na ruchu 
gałek ocznych, fotelika pionizującego do 
nauki i rehabilitacji oraz wózka elektrycz-
nego. Koszty potrzebnego sprzętu to 40 
tysięcy złotych. Dochody rodziców Da-
miana są zbyt małe, aby mogli uzbierać 
potrzebną kwotę.

(AS)

Astrid Lindgren, „Pippi Pończoszanka”

reż. Adam Biernacki 

premiera 15 czerwca 2013 

Teatr im. W. Horzycy

SKĄPIEC PRZED PREMIERĄ

Molierowski „Skąpiec” oprócz niepod-
ważalnych walorów komedii, posiada rów-
nież bardzo silny potencjał dramatyczny. 
Pod wiadomą cechą tytułowego bohatera 
– Harpagona, oprócz osobistej zachłanno-
ści kryje się także szereg produkowanych 
przez niego zależności, którymi jego dzie-
ci przywiązane są do ojca. Młodzi kochan-
kowie znajdują się już w zupełnie innym 
porządku logicznym niż prosta ekonomia 
posiadania i wydawania. W ich świecie 
wydawanie nie musi się wiązać z posia-
daniem jakiegokolwiek kapitału. Zadłuże-
nie finansowe, emocjonalne, żarłoczność
i seksualność – wszystkie wymykają się 
spod kontroli, kiedy są gestem buntu wo-
bec racjonalnej postawy Harpagona i pró-
bą zachowania postawy wiecznie nieod-
powiedzialnych i mogących pozwolić sobie 
na wszystko spekulantów. Ten świat do-
maga się uporządkowania. We współcze-
snej wariacji na temat klasycznego tekstu 
Moliera TPB postara się wyciągnąć jak 
najdalej idące wnioski z zapisanych przez 
autora sytuacji. Zbadać rolę posiadania, 
tonięcia w długach, pragnienia, transak-
cji, czy zachłanności w pogłębianiu emo-
cjonalnego chaosu, nie odbierając sobie 
szansy mierzenia się z gatunkiem kome-
diowym. Występują: Mirosław Guzowski, 
Marian Jaskulski, Magdalena Łaska, Ma-
ciej Pesta, Piotr Stramowski, Małgorzata 
Witkowska, Julia Wyszyńska i Marcin Za-
wodziński. Pokazy przedpremierowe 15, 
16 i 18 czerwca, premiera w październiku 
2013 na Międzynarodowym Festiwalu Te-
atralnym „Dialog” we Wrocławiu.

(AS)

Molier/Michał Buszewicz, „Skąpiec”

reż. Ewelina Marciniak

1. pokaz przedpremierowy, 15 czerwca 2013

Teatr Polski Bydgoszcz
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CSW TORUŃ
21.06 - 15.09

FILHARMONIA POMORSKA
21.06

PROSTO Z WIEDNIA 

Od 21 czerwca będzie można w CSW 
prześledzić rozwój wiecznie niespokojne-
go i poszukującego wiedeńskiego artysty 
Heinza Cibulki. Cibulka wierzy w moc nie-
uświadomionych reguł procesu twórczego 
i wykorzystuje w tym procesie najróżniej-
sze formy, techniki - od asamblaży, insta-
lacji, przez tekst i performance, po prace 
multimedialne (fotografia, wideo i grafika
komputerowa). Toruńska wystawa ukaże 
przekrój wszystkich okresów działalności 
urodzonego w 1943 roku twórcy, łącznie 
ze przykładami współuczestnictwa w dzia-
łaniach innych artystów – w tym Herman-
na Nitscha, którego akcje w latach 1980-
-2010 dokumentował wraz z Magdaleną 
Frey. Dzieła Heinza Cibulki będzie można 
oglądać do 15 września. 

(MR)

Heinz Cibulka / W rytmie światła i mroku

21 czerwca – 15 września 2013

CSW „Znaki czasu”

WHILE MY GUITAR  

GENTLY WEEPS

Jeden z najzdolniejszych polskich 
gitarzystów wszechczasów, urodzony 
w 1981 roku Łukasz Kuropaczewski, wy-
stąpi 21 czerwca w bydgoskiej Filharmonii 
z Capellą Bydgostiensis pod batutą José 
Marii Florêncio. W trakcie koncertu zosta-
nie wykonany (prawykonanie!), napisany 
specjalnie dla Capelli utwór Beethovelna 
Cunha. Pozostałe punkty programu kon-
certowego są następujące: Aleksandra 
Tansmana „Hommage a Manuel de Falla”, 
Krzysztofa Meyera „Koncert na gitarę, or-
kiestrę smyczkową i kotły” (w 70. rocznicę 
urodzin autora utworu) i „Divertimento na 
kameralną orkiestrę smyczkową” (1978) 
Marka Stachowskiego. Łukasz Kuropa-
czewski kształcił się m.in. pod kierunkiem 
wybitnego kubańskiego gitarzysty Manu-
ela Barrueco i ma już w życiorysie mnó-
stwo nagród i występów na niejednym 
kontynencie.

(MR)

Gitara kameralnie

21 czerwca, godz. 19:00

Filharmonia Pomorska (Bydgoszcz) 
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KLUB NIEBO
17.06 - 19.08

FOTOGRAFIA HUMANITARNA

Polska Akcja Humanitarna zaprasza na 
wystawę fotografii: „Akcja humanitarna.
Fotografie Tomasza Woźnego z Sudanu
Południowego” do Klubu Niebo ul. Rynek 
Staromiejski 1 

Wystawa prezentuje zdjęcia zrobio-
ne przez Tomasza Woźnego w Sudanie 
Południowym podczas udzielania pomo-
cy natychmiastowej przez Polską Akcję 
Humanitarną uchodźcom wewnętrznym 
w lutym 2013. Intensywne, artystyczne 
kadry wciągają nas w codzienność, w któ-
rej żyją Sudańczycy. 

Wystawa rozpocznie się 17 czerwca 
i potrwa do 19 sierpnia 2013.

Akcja humanitarna.

Fotografie Tomasza Woźnego

z Sudanu Południowego

17 czerwca - 19 sierpnia 2013

Klub Niebo
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TORUŃSKA AGENDA
KULTURALNA
22.06 - 24.06

ŚWIĘTO MIASTA

Choć imieniny patrona Torunia, św. 
Jana Chrzciciela przypadają 24 czerwca, 
to miasto zaczyna świętować już w week-
end poprzedzający oficjalne święto. Masa
wydarzeń na świeżym powietrzu zapew-
ne zachęci mieszkańców do odwiedzenia 
wielu atrakcji związanych z obchodami. 
W telegraficznym skrócie, co warto zo-
baczyć i przeżyć? W sobotę 22 czerwca 
odpocząć na pikniku rodzinnym na bło-
niach nadwiślańskich, kibicować rywaliza-
cji Regat Ósemek Wioślarskich o Puchar 
Prezydenta Miasta Torunia, a wieczorem 
podziwiać pokazy salsy tancerzy z Polski 
i zagranicy na wielkim podeście ułożo-
nym na Rynku Staromiejskim. Nazajutrz 
zobaczymy intronizację Króla Kurkowego 
z koronacją I Damy Bractwa, widowisko 
przygotowane przez „Młyn Wiedzy” oraz 
odsłonięcie kolejnych katarzynek w Pier-
nikowej Alei Gwiazd. Do grona uhonoro-
wanych w tym roku dołączą aktorka Joan-
na Koroniewska i pianista jazzowy Bogdan 
Hołownia, który zaprasza wieczorem na 
swój koncert wraz z przyjaciółmi z Los 
Angeles Trio. Tego dnia w Ratuszu Staro-
miejskim dwojgu znakomitym prozaikom 
Brigitte Kronauer i Eustachemu Rylskiemu 
wręczone zostaną doroczne Nagrody Miast 
Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samu-
ela Bogumiła Lindego. Obchody 24 czerw-
ca zakończą recital Krzysztofa Zaremby, 
spektakl Teatru Afisz i koncert Grupy
Balkan Express. Tradycyjne nie zabraknie 
także i uroczystości bardziej oficjalnych,
jak wręczenie Nagród Prezydenta Mia-
sta Torunia osobom wyróżniającym się 
w wielu dziedzinach na rzecz miasta i jego 
mieszkańców, czy nagrodzenie najlepszej 
klasy VI w mieście. Liczymy na sprzyjają-
cą zwykle obchodom aurę i do zobaczenia 
na Święcie Miasta!

(AS)

Święto Miasta

22 – 24 czerwca 2013

Toruń

MÓZG
23.06

INDYWIDUALNA EKSPRESJA 

I HARMONIA 

Arvind Ganga (gitara), Maria Mavri-
dou (taniec) i Małgorzata Haduch (taniec) 
wystąpią w Mózgu w ramach czerwcowej 
trasy Help Me To Crash Band. Trio stanowi 
kolejne ogniwo  cyklu Małgorzaty Haduch 
& Unfinished Company pod tytułem Free
The Dance, który łączy muzykę impro-
wizowaną – czerpiącą głównie z tradycji 
free jazzu – z wybitnie niestandardowym 
tańcem, a występy muzyczne ze sztu-
ką performance. Zgodnie z zapowiedzią 
trio „charakteryzuje się surową czułością 
i zaufaniem, które pozwala na odważne 
ukazywanie tego, co leży najgłębiej, bez 
strachu rozlecenia się na kawałki.”

http://vimeo.com/61574412

(MR)

Help Me To Crash Band – koncert/dance perfor-

mance

23 czerwca 2013, godz. 21:30

Mózg (Bydgoszcz) 

TORUŃSKA AGENDA
KULTURALNA

21.06

GRAMY!

21 czerwca Toruń po raz siódmy ogar-
nie „muzyczna gorączka”. Profesjonalni 
wykonawcy i amatorzy opanują publiczną 
przestrzeń, grając otwarte koncerty dla 
publiczności w kilkudziesięciu miejscach 
zlokalizowanych nie tylko na starówce. 
W pierwszy dzień lata Toruń zmieni się 
w wielką muzyczną scenę za sprawą Świę-
ta Muzyki, obchodzonego po raz pierwszy 
w Paryżu w 1982 roku. Dziś Święto Mu-
zyki (fr. Fête de la Musique, ang. World 
Music Day) jest znaczącym, międzynaro-
dowym wydarzeniem artystycznym, ob-
chodzonym w ponad trzystu miastach, stu 
krajach i na pięciu kontynentach. Każdego 
roku 21 czerwca instytucje muzyczne, fil-
harmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły 
muzyczne, kluby i kawiarnie, a także gru-
py nieformalne i zespoły muzyczne orga-
nizują ogólnodostępne koncerty, podczas 
których zgromadzona publiczność może 
zapoznać się z różnorodnymi brzmieniami 
i stylami, takimi jak: muzyka klasyczna, 
rock, folk, poezja śpiewana, muzyka elek-
troniczna. Koordynatorem Święta Muzyki 
jest Toruńska Agenda Kulturalna, która 
do niemal ostatniej chwili przyjmuje chęt-
nych muzyków do spontanicznego kon-
certowania na ulicach Torunia.

(AS)

Święto Muzyki

21 czerwca 2013

Toruń
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TEATR BAJ POMORSKI
23.06

DZIÓB W DZIÓB

Teatr Baj Pomorski 23 czerwca zapra-
sza na prapremierę sztuki Maliny Prześlu-
gi pt. „Dziób w dziób”, za którą autorka 
przed miesiącem otrzymała nagrodę pod-
czas 24. edycji Konkursu na Sztukę dla 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Na scenie 
Baja widzowie mieli dotąd okazję zoba-
czenia dwóch wspaniałych przedstawień 
wg. tekstów Prześlugi: „Najmniejszy bal 
świata”, (nagrodzony na tegorocznych fe-
stiwalach w Opolu i Rzeszowie) w reżyse-
rii Pawła Aignera, oraz „Pręcik” w reżyserii 
Zbigniewa Lisowskiego, który reżyseruje 
także najnowszą propozycję Baja Pomor-
skiego „Dziób w dziób”. Zapowiada się 
świetny, współczesny dramat dla dzieci od 
lat 8, pisany ich językiem i mówiący o ich 
problemach: o modzie, bandzie podwór-
kowej, odrzuceniu i akceptacji, sztuce 
bycia liderem i rywalizacji. Malina Prześlu-
ga z przymrużeniem oka pokazuje to, co 
w nas wzniosłe i to, co małe. Wróg tkwi 
w nas samych. To prowadzi do katastro-
fy… „Dziób w dziób” to współczesny dra-
mat sięgający do tradycji bajki zwierzę-
cej. Spektakl będzie rozgrywany zarówno 
w żywym planie aktorskim, jak i w planie 
lalkowym. Dariusz Panas zaprojektował 

fantastyczne lalki, z trzymetrowym ko-
tem, na scenie powstaje miasto w postaci 
wielkiego, wiszącego w powietrzu bloku. 
Do sztuki zostanie również wprowadzo-
ny asamblaż – trójwymiarowa odmiana 
kolażu bardzo lubiana przez Tadeusza 
Kantora, w której malarstwo połączone 
zostanie z rzeźbą. Muzykę graną na żywo 
komponuje Mateusz Jagielski, z którym 
Baj współpracował przy okazji realizacji 
„Pręcika”. Na scenie: Edyta Łukaszewicz-
-Lisowska, Dominika Miękus, Krzysztof 
Grzęda, Andrzej Korkuz, Krzysztof Parda, 
Jacek Pysiak i Mariusz Wójtowicz.

(AS)

Malina Prześluga, „Dziób w dziób”

reż. Zbigniew Lisowski

Teatr Baj Pomorski

prapremiera 23 czerwca 2013



Powoli zaczynam rozumieć, na czym polega 
pisanie oraz praca edytorska nad całym 
działem. Zrozumienie, że coś nie będzie 

łatwe do osiągnięcia (czyt. wypracowanie pewien styl 
myślenia, pewną perspektywę), wymaga tyle samo 
pracy, co pisanie zgrabnych i błyskotliwych recenzji 
czy dłuższych komentarzy. Moje oświadczenie nie 
jest wynikiem jakiejś pretensji czy też rezygnacji, 
ale głębszej refleksji, której echa ciągną się w mojej
głowie całymi dniami. I nie jestem jedynym przy-
padkiem, gdyż cały zespół redakcyjny posta-
nowił skupić się przede wszystkim na procesie 
kształcenia swojego warsztatu i wypracowaniu 
pewnych standardów.

W tym miesiącu efekt naszych prac wydaje 
się dość oszczędny. Nic bardziej mylnego. Po 
prostu z bliżej nieokreślonych przyczyn wdarła 
się do naszej podświadomości estetyka bardziej 
surowa. Z jednej strony może być to efekt prze-
sycenia wszędobylskim kolorem, blaskiem 
i infantylizmem znanych schematów, a z drugiej 
po prostu tęsknota za pięknem zawartych 
w prostych formach. Formach uporządkowanych 
i symetrycznych pod wieloma względami, wymagają-
cych nie lada profesjonalizmu podczas ich tworzenia.

Gościem numeru jest Tomasz Samojlik, osoba, któ-
ra opanowała tę sztukę do perfekcji. Tworzy komiksy 
proste, bawiące do łez i przede wszystkim uczące. Jest 
to twórca – chciałoby się powiedzieć – „nowej fali”, 
gdyż tworzy nową jakość: komiks dla dzieci i młodzie-
ży.

Tęsknotę za porządkiem, jak i głos krytyczny mogą 
Państwo odnaleźć w prezentowanych w tym nume-
rze relacjach. Pierwszej – z Festiwalu Komiksowa 
Warszawa 2013 (Stadion Narodowy w Warszawie), 
drugiej – z wernisażu pt. „Kopernik. Komiks i okolice” 
(Planetarium w Toruniu) połączonego z warsztatami 
dla młodzieży.

W niniejszym numerze autorką komiksu jest Anna 
Krztoń. W zasadzie odbiega on od tradycyjnej formy, 
ponieważ stanowi pewien cykl pod wspólną nazwą 
„Journeys interrupted by life” (anna.krzton.com). 
Mamy przyjemność oznajmić, że Anna stała się peł-
noprawną członkinią grona redakcyjnego i będzie co 
miesiąc prezentowała „kawałki” swoich historii.

Część recenzyjna poświęcona jest czterem różnym 
publikacjom, które łączy jedno: wszystkie są osadzone 
w niezwykle oszczędnej formie, a zarazem głębokie 
pod względem treści. Joanna Wiśniewska prezentuje 
artbook Simona Bisley’a pt. „Biblia” (wydawnictwo 

HANAMI), pozycję bogatą w niezwykłe relacje 
autorskie i grę wyobrażeń (osobiste wizje 
i rekonstrukcje fragmentów „Biblii”). „Paren-
teza” autorstwa Élodie Durand (wydawnictwo 
POST) jest – jak opisuje to Szymon Gumienik 
– niezwykłym pamiętnikiem walki z chorobą 
– epilepsją. Kolejnym recenzowanym ko-
miksem jest „Teczka” Toma Taylor i Colina 
Wilsona, wydany przez nowego „zawodnika” 
na rynku komiksowym – WYDAWNICTWO 
KOMIKSOWE. Dawid Śmigielski próbuje tutaj 
rozwikłać zagadkę tajemniczej teczki pozosta-
wionej na peronie. Ostatnia recenzja – mo-

jego autorstwa – omawia komiks dla nieco starszych 
dzieci i młodzieży szkolnej. Chodzi tutaj o „Ostatniego 
Żubra” Tomasza Samojlika (ZAKŁAD BADAŃ SSAKÓW 
PAN). Autor próbuje zmierzyć się z dość krytykowaną 
formą: komiksem edukacyjnym.

Jacek Seweryn Podgórski

Oszczędnie, 
ale z klasą
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FOT. TOMASZ KAMIŃSKI



Komiksy są doskonałym sposobem zainteresowa-
nia dzieci czytaniem, jak również pomagają roz-
wijać ich wyobraźnię. Barwne strony, interesu-

jąca fabuła i nieskomplikowane kwestie w dymkach  docierają 
do najmłodszych nie od dziś. Komiksy kierowane do dzieci 
i młodzieży muszą spełniać wiele kryteriów. Pisanie i ryso-
wanie kolorowych historii należy do najtrudniejszych zajęć 
w obrębie tego kunsztu komiksowego. Prawda jest taka, że 
najmłodszy odbiorca należy do najbardziej wymagających, 
i o tym przekonali się giganci komiksu.

Gościem czerwcowego wywiadu jest Tomasz Samojlik, 
autor komiksów dla dzieci i młodzieży.  Osoba, która mierzy 
się ze wspomnianą formą w sposób mistrzowski. Prezentuje 
świat w niespotykanych dotąd barwach i skalach (od ryjówki 
po leśniczego), wciągając do lektury nie tylko najmłodszych, 
ale i dorosłych.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z wywia-
dem, który przybliży sylwetkę autora, inspiracje oraz pomysły 
na tworzenie kolejnych komiksów.

?Może na początek pytanie dość nie cierpiące 
zwłoki. Jest Pan obecnie jednym z najpłodniej-
szych Polskich twórców komiksowych. Jako 

pracownik akademicki Instytutu Biologii Ssaków 
Polskiej Akademii Nauk (w Białowieży) oraz głowa 
rodziny – jak pan godzi obowiązki służbowe z rodzin-
nymi troskami, dodatkowo przelewając na papier 
swoje pomysły?

To całkiem proste, wystarczy dobra organizacja pracy, 
rezygnacja z zajmujących dużo czasu treningów pływania 
synchronicznego i przekonanie swego organizmu, że cztery 
godziny snu na dobę to aż nadto.

?Pańska ścieżka edukacyjna jest usłana wieloma 
zakrętami – spojrzenie interdyscyplinarne jest 
Panu nieobce. Proszę krótko powiedzieć, jakie 

etapy Pańskiej edukacji mają swoje odzwierciedlenie 
w twórczości komiksowej?

Pewnie każdy etap odcisnął się na tej twórczości... Komiksy 
zafascynowały mnie na przełomie przedszkola i podstawówki 
(oba w Hajnówce), wtedy też postanowiłem, że tworzenie 
komiksów jest tym, co będę w życiu robił. Moje pierwsze 
prace się nie zachowały – ktoś ukradł całe pudło starych 
rysunków z piwnicy moich rodziców, pewnie jako makulaturę 
lub na rozpałkę. W liceum (również hajnowskim) dla odmiany 
postanowiłem, że zostanę pisarzem. Komiksów jednak nie 
przestałem rysować – między innymi do „Fanzety” świetnej 
audycji radiowej „Off the Wall” prowadzonej przez Charlesa 
Poe i Martina Jastrzebsky’ego. 

Podczas studiów (europeistyka, UMCS w Lublinie) ryso-
wałem już bardzo dużo. Co parę tygodni „uszczęśliwiałem” 
koleżanki i kolegów z roku kolejnym komiksowym samizdatem 
(z racji profilu studiów były tam dzieła takie jak „Filozofioły” 
i „Historiofioły”). Historyczne zacięcie mi zostało – zarówno 
w obecnej pracy naukowej, jak i w komiksach.
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z Tomaszem Samojlikiem o krętych ścieżkach edukacyjnych, popularyzowaniu nauki 

za pomocą komiksu i odczarowywaniu natury rozmawiają Jacek S. Podgórski i Dawid 

Śmigielski 

        CO DRZEMIE W SERCU 
KOMIKSOWEGO PRZYRODNIKA?



?Zapewne w swoim życiu przeczytał pan nie-
jeden komiks i książkę fantasy. Proszę krótko 
opowiedzieć o swoich początkach artystycznych 

i fascynacjach literackich. Jak kształtował się u Pana 
warsztat?

Nie jestem pewien, czy można to nazwać „warsztatem”, 
ale wpływ na to, jak rysuję i co opowiadam, mieli klasycy pol-
skiego komiksu, czyli Christa, Papcio Chmiel, Pawel i Rosiński. 
Fascynacje literackie – Tolkien, Dick, Bułyczow, Sapkowski. 
I Tom Sharpe.

?Pańskim debiutem komiksowym był „Wiedź-
mun”, dość prosty i zabawny komiks, luźno 
nawiązujący do książek Sapkowskiego . Skąd 

pomysł na taki komiks? Estetyka jego nie jest może 
doskonała, ale dowcip i liczne nawiązania bronią ten 
komiks.

Najpierw narysowałem kilka obrazków parodiujących różne 
sceny z sagi o wiedźminie (można je jeszcze gdzieś wyszperać 
w czeluściach Internetu) – na nich Geralt był jeszcze Geral-
tem. W trakcie rysowania wpadłem na kilka przegenialnych, 
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po lewej:
Plansza z albumu „Norka
zagłady” (KULTURA GNIEWU),
szkic koncepcyjny jeszcze
przed nałożeniem tuszu 
i koloru.



jak wówczas uważałem, gagów, które potrzebowały więcej 
miejsca, by się rozpędzić. Wtedy zaczęła się historia wiedź-
muna Gierwalda, który wreszcie chce odpocząć na emerytu-
rze. Powstały dwie części opowieści o wiedźmunie (pierwsza 
została opublikowana w 2002, druga była publikowana tylko 
online).

?Następnym komiksem w pańskim dorobku jest 
„Ostatni żubr”, pozycja sprawnie łącząca ele-
menty komiksu przygodowego, historycznego 

i edukacyjnego (dla starszych dzieci i młodzieży). 
Powstał w ramach projektu realizowanego przez 
Instytut Biologii Ssaków PAN (Kraina Żubra). Efekt, 
jak widać, został zrealizowany w należyty sposób. 
Proszę powiedzieć trochę, jaka była ścieżka tego 
projektu, jak reagowało środowisko akademickie, 
trudno było zaproponować środowisku popularyzację 
badań m.in. za pomocą komiksu?

Nieco myląco brzmi „kolejnym komiksem”, bo między 
wiedźmunem a „Ostatnim żubrem” minęło 7 lat. W tym czasie 
zajmowałem się pracą naukową, ale też popularyzacją nauki 
i wiedzy o naturze wśród najmłodszych – wtedy powstała 
seria książek o żubrze Pompiku. Pomysł na OŻ wykiełkował 
niejako z Pompika – potrzebowałem po prostu czegoś, co 
trafiłoby do starszych dzieci, takich, dla których „Pompik” był
zbyt dziecięcy. Moi zwierzchnicy w Instytucie Biologii Ssaków 
PAN zareagowali na mój pomysł wspaniale – zamiast mnie 
wyśmiać i postawić w kącie przyklasnęli projektowi i kibicowali 
mu na każdym etapie, wspierając mnie radą, czytając kolejne 
wersje, wreszcie ciesząc się z wydania komiksu pod skrzydła-
mi Instytutu.

?Wiadomo już, że „Ostatni Żubr” zostanie poko-
lorowany przez Michała Śledzińskiego – znane-
go i utalentowanego artystę. Nie boi się Pan, 

że komiks nie będzie już w pełni autorską pracą, że 
kolory mogą zmienić wymowę historii przez Pana 
opowiedzianej?
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W tym kontekście boję się jedynie tego, że niebo zawali się 
nam na głowę. Kolory Michała to nobilitacja mojej pracy i już 
nie mogę się doczekać, by to zobaczyć!

?Jednym z projektów, które obecnie Pan realizu-
je, jest „Bartnik Ignat i skarb puszczy” – proszę 
powiedzieć, jaką rolę będzie pełnił ten komiks, 

o czym będzie opowiadał, czego możemy się spo-
dziewać?

„Bartnik Ignat” będzie powrotem do klimatów z „Ostatnie-
go żubra”, czyli kolejną próbą przybliżenia młodszemu czy-
telnikowi mojej dziedziny badawczej – historii przyrodniczej. 
Fabuła znów koncentrować się będzie na wyrywku z dziejów 
Puszczy Białowieskiej – tym razem akcja komiksu toczyć się 
będzie tuż po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, kiedy to 
dalsze istnienie puszczy zawisło na włosku. Znów będę się 
starał połączyć motywy oparte na wiedzy historycznej z nieco 
fantastyczną fabułą (choć tym razem nie będzie mówiących 
zwierząt), znów pojawią się prawdziwe postaci historyczne, 
będzie, mam nadzieję, momentami dramatycznie, a momen-
tami śmiesznie. Moją ambicją jest przekazanie za pomocą 
tego komiksu odrobiny wiedzy o dawnym życiu w puszczy, 
o „leśnych ludziach”, którzy ją chronili, którzy z niej żyli, czer-
piąc z lasu najróżniejsze pożytki, ale nigdy go nie niszcząc. 

?Można powiedzieć, że Pana następny komiks 
– „Bartnik Ignat i skarb puszczy” będzie prequ-
elem „Ostatniego Żubra”. Będzie Pan w swoich 

projektach cofał się jeszcze dalej w przeszłość czy 
na przełomie XVIII i XIX wieku zakończy się historia 
o Puszczy Białowieskiej?

Historia Puszczy Białowieskiej to prawdziwa kopalnia tema-
tów, więc nigdy nie wiadomo... 
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?Seria przygód o sympatycznych ryjówkach „Ry-
jówka przeznaczenia” i „Norka zagłady” prezen- 
tuje menażerię istot leśnych, faunę i florę bia-

łowieską. Pod barwną warstwą wizualną kryją się 
historie wskazujące na poważne problemy ekologicz-
ne, habitat wielu gatunków istot leśnych itd. Dla-
czego akurat ryjówka stała się bohaterem pańskich 
opowiadań?

Jest po prostu jednym z najbardziej fascynujących zwie-
rząt, jakie mamy w Polsce. To wielka szkoda, że dzieci tak 
mało wiedzą o ryjówkach.

?„Ryjówka” i „Norka” są kopalnią nawiązań do 
różnych elementów kultury masowej, choćby 
filmów. Gwiezdne Wojny czy Władca Pierścieni?

Której z tych trylogii jest Pan większym fanem? Do 
obu można znaleźć nawiązania w Pańskich komik-
sach, a historia o Dobrzyku również będzie trylogią…

po lewej:
Plansza z albumu „Norka
zagłady” (KULTURA 
GNIEWU), po nałożeniu
tuszu.



sygnowane Pana nazwiskiem? Mielibyśmy wtedy 
polską odpowiedź na „Pszczółkę Maję” czy „Było 
sobie życie…”

Ja oczywiście cieszyłbym się niezmiernie. Dobrzyk jako 
dobranocka? Kosmos! 

?Czy może satysfakcjonowałaby pana forma 
słuchowiska – audiobooka, które zresztą w dość 
unikatowy sposób zaprezentowano na Stadionie 

Narodowym w ramach Festiwalu Komiksowa War-
szawa? Taka forma mogłaby rozszerzyć i spopulary-
zować nie tylko Pański dorobek, ale w lepszy sposób 
edukować – słuchanie audiobooków stało się modne 
i ma spore grono zwolenników!

To kapitalny pomysł, tylko znów – jak powyżej – ode mnie 
mało zależny. Jeśli wydawcy uznają to za dobry sposób pro-
mowania czy poszerzania kręgu odbiorców – bomba!

?Przejdźmy do kwestii recepcji pana komiksów. 
Jak zareagowali Pana znajomi, koledzy z pracy, 
rodzina na wieść, że będzie Pan tworzył komik-

sy?

Pewnie przyjęli to jako objaw mało szkodliwego dziwac-
twa... Przecież jest tyle gorszych rzeczy, którymi mógłbym się 
zająć...

?Jak odbierają historie o żubrach i ryjówkach 
pańskie dzieci? Myśli pan, że pójdą w ślady ojca 
i zaczną tworzyć podobne komiksy?

Mam w nich wielką pomoc na etapie pisania scenariusz 
i kształtowania opowieści – testuję na nich różne rozwiązania 
fabularne, z Jagną czytam pierwszą wersję komiksu, Tymote-
usz powoli zaczyna łapać, o co w tych obrazkach chodzi. 
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Kiedyś powiedziałbym bez wahania, że Gwiezdne Wojny, 
ale popsute prequele skaziły mój odbiór całego uniwersum. 
Teraz bardziej przemawia do mnie wizja siedzenia na ławeczce 
przed norą w Hobbitonie...

?Co czeka Dobrzyka w dalszych częściach swoich 
przygód? Jakiej misji będzie musiała podjąć się 
ta wiecznie głodna ryjówka?

Zakończenie „Norki zagłady” zdradza tematykę następnej 
części – w „Powrocie rzęsorka” głównym zagrożeniem będzie 
wypalanie łąk przez człowieka. Więcej nie powiem – scena-
riusz „się pisze”, pomysłów mam multum, zobaczymy, które 
znajdą się w finalnej wersji. Mogę tylko obiecać, że powrócą
wszyscy ryjówkowi bohaterowie dwóch pierwszych tomów. 
I że nawet najgorsze ryjówki dostaną szansę odkupienia 
swoich win.

?Jednym z pańskich pomysłów jest zaprezento-
wanie historii warszawskiego zoo w okupowa-
nej przez hitlerowców Warszawie. Może Pan 

zdradzić jakieś szczegóły tej historii, co w nie jest 
takiego ciekawego i czy to też będzie komiks prze-
znaczony dla młodszych czytelników?

Rzeczywiście, noszę w sobie ten pomysł od kilku lat, bo 
wątek warszawskiego zoo podczas wojny jest ściśle związany 
z dziejami Puszczy Białowieskiej (m.in. przez osobę dyrektora 
zoo, Jana Żabińskiego, zaangażowanego w akcję ratowania 
żubrów od zagłady). Na razie projekt jest na zbyt wczesnym 
etapie, bym mógł mówić o szczegółach, ale wyobrażam go 
sobie jako raczej poważną, raczej obszerną i raczej dorosłą 
powieść graficzną.

?Pana historie wydają się stworzone do tego, 
aby przenieść je na język filmu animowanego.
Istnieje szansa, że zobaczymy kiedyś animacje 



Byłoby super, gdyby złapali bakcyla komiksowego, ale do 
niczego ich nie będę zmuszał. Jeśli będą chcieli pisać opasłe 
powieści – ich wybór...

?Skoro tworzy Pan komiksy przede wszystkim 
skierowane do młodzieży, czy w Pana otoczeniu 
(dla ludzi niezaznajomionych z medium komik-

sowym) nie poszerza się stereotyp, że komiks jest 
tylko dla dzieci? Z jakimi opiniami na temat komiksu 
spotkał się Pan?

Ten stereotyp jest o tyle bolesny, że w rzeczywistości dzieci 
nie czytają komiksów (przepraszam wszystkich młodych 
czytelników za to uogólnienie). Jak zatem komiksy mogą być 
„tylko dla dzieci”? Bardzo bym chciał, by moje komiksy obu-
dziły w dzieciach to, co komiksy Christy czy Papcia Chmiela 
obudziły we mnie – fascynację tą formą przekazu. Podczas 
spotkań z czytelnikami słyszę czasami opinię, że komiks to 
coś gorszego niż literatura. Że odciąga dzieci od książek. 
Staram się wtedy cierpliwie tłumaczyć, że komiks to po 
prostu inne medium. Że są różne komiksy – tak jak i są różne 
książki. Wreszcie, że jeśli już dziecko zdecyduje się przeczy-
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po lewej:
Plansza z albumu „Norka
zagłady” (KULTURA 
GNIEWU), po nałożeniu 
koloru, efekt finalny.



Wydaje mi się, że ten stereotyp (komiksy nie nadają się 
do mówienia o ważnych problemach) umarł śmiercią natural-
ną i jest już dziś tylko padlinką. Komiks to bardzo pojemne 
medium, w którym zmieści się niemal wszystko, zarówno 
łobuzerska opowieść zabijacko-napadacka w fantastycznym 
świecie kosmicznych karpi, poważna rozprawa z problemami 
II wojny światowej z wykorzystaniem masek myszy, kotów 
i świń, jak też humorystyczna wyprawa w świat ryjówek pod-
lana edukacyjnym sosem. Wystarczy tylko (i aż) podejść do 
komiksu bez uprzedzeń.

Dziękujemy za rozmowę.

Kilka słów na zachętę:
  Tomasz Samojlik jest autorem rysunków i scenariuszy 

do takich komiksów jak:  „Wiedźmun - Dwie wieże funduszu 
emerytalnego” (ARES2 2003),  „Ostatni żubr” (INSTYTUT 
BADANIA SSAKÓW PAN, 2009), „Ryjówka Przeznaczenia” 
(pierwsza część cyklu przygód o ryjówkach, IBS PAN 2012), 
„Norka zagłady” (druga część cyklu przygód o ryjówkach, 
KULTURA GNIEWU 2013). Nieco młodszym przyrodnikom 
polecamy serię czterech książeczek o żubrze Pompiku (wyd. 
AKSJOMAT, 2008-2011).

Na ten rok zapowiedziane są jeszcze dwie pozycje omawia-
nego twórcy:  „Powrót Rzęsorka” (trzecia i zarazem ostatnia 
część cyklu przygód o ryjówkach, KULTURA GNIEWU 2013) 
i „Bartnik Ignat i skarb puszczy” (CENTRALA 2013).

tać komiks, to jego szanse na zostanie czytelnikiem książek 
raczej wzrastają, niż maleją. Uff...

?Pisanie bajek także nie jest obce Panu. „Wilk 
Ambaras” to bajka zrealizowana w ramach dzia-
łalności popularnonaukowej. W całości napisana 

i zilustrowana ręką przyrodnika. Dlaczego właśnie 
bohaterem jest wilk, co takiego odnalazł Pan w tym 
gatunku leśnej istoty?

„Ambaras” jest próbą odkłamania obrazu wilka zakorzenio-
nego głęboko w naszej kulturze – złego, knującego, złośli-
wego, zagrażającego człowiekowi i najchętniej chrupiącego 
babcie (i Czerwone Kapturki). Bohaterem uczyniłem wilczka, 
który urodził się bez węchu i starałem się obok jego perypetii 
przedstawić prawdziwe życie wilczej rodziny – watahy. A dla-
czego wilk? To jeden z naczelnych obiektów badań Instytutu, 
w którym pracuję, więc wybór tego gatunku nie powinien 
budzić zdziwienia.

?Na Festiwalu Komiksowa Warszawa 2013 był 
Pan szczególnym gościem, gdyż otrzymał Pan 
nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Komikso-

wego w kategorii najlepszy scenarzysta. Jak się Pan 
czuje obecnie?

Nadal nie do końca wierzę.

?Tego typu wyróżnienie zwraca szczególną 
uwagę na dość specyficzny rodzaj twórczości
komiksowej, gdzie w oryginalny – przejrzysty 

i humorystyczny - sposób prezentowane są poważne 
problemy! Zatem, czy można powiedzieć, że został 
zburzony pewien utrwalony stereotyp?

Źródło ilustracji:
Tomasz Samojlik (prywatne archiwum)

Źródło fotografii:
Tomasz Kamiński (prywatne archiwum)

wiedzmun.blogspot.com
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Zespół redakcyjny „Pod okładką” odwiedził 
tegoroczną edycję „Festiwalu Komiksowa 
Warszawa”. W drodze powrotnej zebrało nam 

się na refleksje. Powstało ważne pytanie: kiedy Warsza-
wa doczeka się komiksowego festiwalu z prawdziwego 
zdarzenia? 

Trudno powiedzieć, ale na chwilę obecną nie zanosi 
się na to, aby taki fakt nastąpił w najbliższym czasie. 
Kolejna, IV. edycja Komiksowej Warszawy za nami. Tak 
jak w ubiegłych latach KW towarzyszyła Warszawskim 
Targom Książki. Zmieniła się lokalizacja imprezy. Pałac 
Młodzieży został zastąpiony przez Stadion Narodowy. I to 
bez wątpienia bardzo dobry ruch organizacyjny. Stadion 
jest przestronny w przeciwieństwie do ciasnego i duszne-
go Pałacu Kultury. Stadion jako obiekt wystawowy daje 
swobodę ruchu podczas zwiedzania stoisk itd. Zmiana na 
plus spotkała również samą Komiksową Warszawę. 

Sala, w której odbywały się prelekcje i spotkania z au-
torami, w przeciwieństwie do pamiętnej Sali Gagarina nie 
ogarniała słuchaczy półmrokiem. Co do samej imprezy to 
przyznajemy, że na pierwszy rzut oka program wydawał 
się ciekawy i zachęcający. Jednak jeżeli porównać tego-
roczny sobotni dzień z ubiegłoroczną sobotą, to okazuje 
się, że zarówno wtedy, jak i teraz odbyły się spotkania 
z Tomaszem Samojlikiem, Mateuszem Skutnikiem i Micha-
łem Śledzińskim… 

Oczywiście wszystkie te spotkania były jak najbardziej 
potrzebne, ponieważ swoją premierę miały nowe komik-
sy Skutnika („Tetrastrych” dla młodego WYDAWNICTWA 
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KOMIKSOWEGO) i Śledzińskiego („Czerwony Pingwin 
musi umrzeć” dla KULTURY GNIEWU), a wkrótce światło 
dzienne ujrzy kolejne dzieło Samojlika („Powrót Rzęsorka” 
także dla KILTURY GNIEWU). Oprócz polskich twórców 
Warszawę odwiedzili mistrzowie komiksu europejskiego: 
Marvano (Marc van Oppen, autor znanych komiksów: 
„Wieczna wojna, Berlin, Grand Prix), Alfonso Zapico 
(„Cafe Budapeszt”, „Dublińczyk”, „Śladami Joyce’a”), Igort 
(Igor Tuveri, autor: Dzienniki ukraińskie, Dzienniki Rosyj-
skie, 5 to liczba doskonała).

Spotkanie z Marvanem, który odwiedził Polskę już po 
raz piąty, nie zebrało wielkiej publiczności. Belgijski autor 
odpowiadał na niezbyt wyszukane pytania moderatora 
spotkania. Główne tematy rozmowy to perypetie artysty 
z frankobelgijskimi wydawnictwami i historie powstawania 
albumów „Berlin” i „Grand Prix”. Na koniec padło tylko 
jedno pytanie z publiczności (czas nie pozwolił na zadanie 
więcej). 

Czy autor Grand Prix lubi piłkę nożną? Nie. Przebieg 
spotkania zdecydowanie zakłócał brak dobrej współpracy 
między prowadzącym a tłumaczką. Nie bez znaczenia był 
fakt, że bohaterowie spotkania dysponowali zaledwie jed-
nym mikrofonem. Przekazywanie sobie go z rąk do rąk po 
każdym pytaniu zabierało cenne sekundy spotkania, które 
było pozbawione jakiejkolwiek płynności. No i co jakiś 
czas pojawiały się problemy techniczne z akustyką. To nie 
było udane spotkanie. Minusem jest fakt, że tłumaczka 
miała dość nonszalancki i może za luźny stosunek do 
sposobu tłumaczenia. By podać przykład – gdy Marvano 
mówił o konkretnych wydawnictwach (dom wydawniczy 
Dupuis i Le Lombard oraz Dargaud) tłumaczka przeka
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zywała enigmatycznie informacje o konfliktach z wydaw-
cami. Brakowało także elementu graficznej oprawy spotkania
– przydałyby się plansze przykładowe. Z punktu widzenia 
czytelnika takie podejście było nieprofesjonalne.

Dużo ciekawiej wypadł panel poświęcony historii węgier-
skiego komiksu. Przedstawicielka Węgierskiego Stowarzysze-
nia Komiksowego przybliżyła losy rodzimego rynku komik-
sowego. W międzyczasie Zoltán Fritz (prezes wspomnianego 
stowarzyszenia) wraz z Mateuszem Skutnikiem odbyli mały 
komiksowy Jam. Była to forma rysowania na żywo podczas 
wykładu i dyskusji.

Spotkanie przede wszystkim dotyczyło losów węgierskiego 
komiksu „prowadzonego” przez niezwykle płodnego i przed- 
siębiorczego Tibora Cs. Horvátha, znanego w Polsce z publika-
cji przygodowych komiksów wydawanych przez Krajową Agen-
cję Wydawniczą. Poza tym można było posłuchać wielu faktów 
świadczących o tym, że na Węgrzech sytuacja komiksu nie 
wygląda za ciekawie. Można powiedzieć, że była i jest analo-
giczna do naszego rynku. Największą popularnością komiksy 
cieszyły się za czasów rządów komunistycznych. Po upadku 
Żelaznej Kurtyny rynek został zasypany przez mainstreamowe 

amerykańskie komiksy wydawane przez międzynarodowego 
giganta wydawniczego SEMIC. Paradoksalnie obecnie nakłady 
komiksów wynoszą zaledwie kilkaset egzemplarzy. Dawniej 
były to, jak podała prelegentka, setki tysięcy nakładów. 

Ten panel z kolei przebiegał całkiem sprawnie. Relacja 
tłumaczka – przedstawicielka była bardzo płynna. Sama 
tłumaczka nie miała problemów z komiksową terminologią, co 
również wpłynęło dodatnio na przebieg spotkania. Być może 
nieco rozpraszający był wspomniany już Komiksowy Jam. 
Niektórych naprawdę interesowało to, co się działo miedzy 
Zoltanem Fritzem a Mateuszem Skutnikiem. Szkoda, ze taki 
projekt został tak słabo wyeksponowany. W przyszłości warto 
takie przedsięwzięcia pokazywać na ekranach towarzyszących 
imprezie. Można zarejestrować na kamerze prace artystów 
i prezentować na późniejszych edycjach.

Świetnym punktem było czytanie na żywo przez lektorów 
komiksu „Norka zagłady”. Na głównych telebimach Stadionu 
Narodowego pojawiały się plansze z komiksu Tomasza Sa-
mojlika, a z głośników znajdujących się w każdym zakamarku 
piłkarskiego obiektu dobiegały kwestie Dobrzyka, Śmiłki 
i pozostałych bohaterów tej opowieści. Tu należy pochwalić 

Nagrody

PSK
2013

Najlepszy komiks zagraniczny 

wydany w Polsce:

„Zagubione dziewczęta”

Alan Moore, Melinda Gebbie

MROJA PRESS

Najlepszy polski komiks:

„Rozmówki polsko-angielskie”

Agata Wawryniuk

KULTURA GNIEWU



Szkoda, że na każdym kroku widać jakieś niedoróbki. 
Wspomniane umiejscowienie wystaw, napis „wykonany na 
kolanie”, informujący, że w tym miejscu znajduje się strefa 
autografów, brak dostatecznej liczby mikrofonów, kuriozal-
ny poczęstunek dla gości-artystów: woda w plastikowych 
kubkach i mieszanka wedlowska. W kolejkach, jak to zawsze 
bywa na polskich imprezach – bałagan. Przydałby się jakiś 
wolontariusz, który pilnowałby porządku. Organizatorów na-
leży jednak pochwalić za to, że przynajmniej na internetowej 
stronie KW umiejscowili regulamin strefy autografów. Dzięki 
temu nie powstał żaden komitet kolejkowy. 

Po raz czwarty zostały przyznane nagrody Polskiego 
Stowarzyszenia Komiksowego. Najlepszym polskim komik-
sem zostały „Rozmówki polsko-angielskie” Agaty Wawryniuk 
(KULTURA GNIEWU). Najlepszym zagranicznym komiksem 
wybrano „Zagubione Dziewczęta” Alana Moore’a i Melin-
dy Gebbie (MROJA PRESS). Najlepszym scenarzystą został 
Tomasz Samojlik („Ryjówka przeznaczenia”), a rysownikiem 
Craig Thompson („Habibi”). Nagroda za najlepszą okładkę 
przypadła Mathieu Lauffrayowi za okładkę do drugiego tomu 
serii „Long John Silver” (TAURUS MEDIA).
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organizatorów za ciągłość, ponieważ w ubiegłym roku na żywo 
czytano „Ryjówkę Przeznaczenia”. Za rok na ekranach 
i w głośnikach pojawi się zapewne „Powrót Rzęsorka”.

W tym roku komiksów jakby mniej. Kto miał nadzieję na 
to, że kupi wszystko, na co będzie miał ochotę, srodze się za-
wiódł. Stoisko EGMONTU zaopatrzyło się przede wszystkim w 
„Batmana” i komiksy Marvano („Berlin” i „Grand Prix”), można 
było zauważyć wypchane półki Thorgalami i Asteriksami oraz 
kilka Hellboy’ów. Egmont zdecydowanie postawił na promocję 
bajek i licznych gier planszowych, które są teraz modne. Co 
do pozostałych stoisk, to była na nich cała oferta, a jednak 
towarzyszyło nam wrażenie jakiejś pustki. 

Chcący podziwiać wystawę konkursu komiksowego „Praga 
Gada” pewnie czuli się rozczarowani. Złe umiejscowione wy-
stawy, dosłownie w przejściu między barem a stoiskami, psuło 
cały efekt. W zasadzie było sporo przestrzeni do rozporzą-
dzenia na tym piętrze, jednak organizatorzy chyba nie mieli 
wyboru.  
Jeszcze gorzej prezentowała się wystawa „Powstanie 44” 
upchnięta w kącie obok stoiska z biżuterią i innymi bibelotami. 

Nagrody

PSK
Najlepszy scenarzysta:

Tomasz Samojlik

„Ryjówka przeznaczenia”

KULTURA GNIEWU

Najlepszy rysownik:

Craig Thompson

„Habibi”

TIMOF I CISI WSPÓLNICY

Najlepsza okładka:

Mathieu Lauffray

Long John Silver 2: Neptun

TAURUS MEDIA
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Komiks w Polsce większości społeczeństwa kojarzy się 
przede wszystkim z mało wyszukanym medium dla dzieci. 
Przez lata środowisko komiksowe walczyło z tym stereotypem. 
Teraz sytuacja bardzo się zmieniła. Otóż coraz więcej pojawia 
się na naszym rynku komiksów poświęconych najmłodszym 
czytelnikom. Wydawnictwo Centrala uruchomiło serię Cen-
tralka, a Kultura Gniewu Krótkie Gatki, w ramach których są 
wydawane komiksy dla dzieci. Ponadto z myślą o tej części 
czytelników na festiwal przygotowano specjalną darmową 
komiksową publikację „Tim i Miki w Krainie Psikusów” (autor-
stwa Dominika Szcześniaka, Piotra Nowackiego i Sebastiana 
Skrobola).

Sam Festiwal Komiksowa Warszawa znalazł się w jednym 
sektorze ze specjalną strefą dziecięcą i stoiskami antykwa-
rycznymi. Widać gołym okiem, że wszystko, co nie pasowało 
do profilu Warszawskich Targów Książki, upchnięto w jednej
przestrzeni. Z jednej strony to „mniejsze zło”. Wydawcy 
komiksowi dzięki obecności na WTK mają dużo większą 
możliwość dotarcia do nowego czytelnika. Komiksy Samojlika 
można było zauważyć w dłoniach wielu młodych ludzi. 
W kolejkach po autografy były zauważalne również nowe 
twarze. Z drugiej strony, wchodząc do tej specjalnej strefy, 
w której odbywał się festiwal, można było odnieść wrażenie 
jakby komiks rzeczywiście był skierowany tylko i wyłącznie 
do dzieci. Ten brak wyboru co do lepszego rozdysponowania 
festiwalem, organizacją miejsca wystaw itd. raczej nie wynikał 
ze złej woli organizatorów (stowarzyszenia Contur i PSK). 

Panowało nieodparte wrażenie, że sam organizator Targów 
narzucił formę i wcisnął komiksy w dobrze znaną „bajkę”. 

Czy takie zabiegi wpłyną na wzrost czytelnictwa komiksu 
w Polsce? Chcielibyśmy, aby tak było, ale szczerze w to wąt-
pimy. Komiks jest dla wszystkich. Niestety, ale z tegorocznej 
Komiksowej Warszawy to nie wynikało. 

Na zakończenie pozostała jeszcze jedna dość zabawna 
kwestia, a mianowicie, co na targach książki, między anty-
kwariatami a komiksami, robiło stoisko wciskające rodzicom 
z dziećmi za pomocą darmowej gry w lotki – „atrakcyjne” 
talony na wakacje pod żaglami i w kajaku?

Comics Jam na żywo, pomiędzy przedstawicielem węgieskiego komiksu - Zoltánem Frit-
zem, a naszym rysownikiem - Mateuszem Skutnikiem 
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Marvano niestrudzenie 
rozdaje autografy i ryso-
grafy swoim fanom przez 
kilka godzin

Wystawa laureatów kon-
kursu „Praga Gada”

Tomasz Samojlik podczas 
prelekcji
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Dnia 10. maja w toruńskim planetarium odbył 
się wernisaż wystawy, której kuratorem jest 
Wojciech Łowicki, Kopernik. Komiks i okolice. 

Wpisuje się ona w nietuzinkowe uświetnienie kolejnej koper-
nikańskiej rocznicy, a mianowicie 540-stych urodzin wielkiego 
astronoma. W murach dawnego zbiornika gazowego wysta-
wiono kilkadziesiąt plansz komiksowych i rysunków satyrycz-
nych, na których został uwieczniony Kopernik. Wśród prac 
znalazły się komiksy m.in. Henryka J. Chmielewskiego (Papcia 
Chmiela), Bohdana Buhtenki czy Tadeusza Baranowskiego. 
Wystawa, choć niewielka, stanowi ciekawy zapis epoki, w któ-
rej powstawały prace polskich plastyków. Z pewnością warto 
ją odwiedzić. Cała ekspozycja będzie wystawiona również 
w Od Nowie i Dworze Artusa oraz Bibliotece Uniwersyteckiej 
UMK w Toruniu, więc okazji na zapoznanie się z nią nie za-
braknie. Na samym wernisażu pojawiło się ponad dwadzieścia 
osób, dla których socjolog dr Tomasz Marciniak, jeden 
z inicjatorów komiksowych obchodów urodzin Kopernika, 
przygotował wystąpienie nakreślające skomplikowaną sytu-
ację komiksu w naszym kraju.

Dzień później odbyły się „Kosmiczne warsztaty  komikso-
we”, przeznaczone głównie dla młodzieży gimnazjalnej. Za-
jęcia poprowadził Roman Maciejewski -  rysownik i ilustrator 
prasowy, który swoje komiksy  publikował w komiksowym 
magazynie Avantura (niedawno reaktywowanym).

W warsztatach uczestniczyło dwunastu młodych ludzi 
chętnie słuchających tego, co ma do przekazania im pro-
wadzący. Wystąpienie obfitowało w szereg cennych uwag,
które mogą stać się bardzo pomocne słuchaczom. „Od 

rysowania do szuflady zawsze się zaczyna, wielu autorów
zapomina o tym, że komiks to również historia czytana, 
w związku z czym w efekcie końcowym często występuje 
przerost formy nad treścią. Należy stworzyć bohaterów, któ-
rych można polubić.” 

Niestety dwugodzinny wykład wykluczył powstanie ja-
kichkolwiek prac. Szkoda, ponieważ była to dobra okazja  
do sprawdzenia umiejętności toruńskiej młodzieży, tym  
bardziej, że każdy z nich miał pomysł na swój komiks 
związany z Kopernikiem. Tak więc obecność zawodowego 
rysownika została pod względem praktycznym zmarnowana.  
Na koniec wszyscy uczestniczy dostali „wyprawkę” składają-
cą się z archiwalnego pisma satyryczno-komiksowego  
„Qriozum”, komiksu „Hexus” autorstwa Romana Macie-
jewskiego, katalogu wystawy „Współczesny komiks polski 
1991-1997”, która odbyła się w 1998 roku w Muzeum  
Okręgowym w Toruniu i cieszyła się dużą popularnością,  
a także plakatu tejże wystawy. Katalog stanowi doskonałe 
źródło wiedzy o polskim komiksie. Znajdują się tam bowiem 
dwa analityczne teksty. Doktor Tomasz Marciniak przybliża  
sytuację komiksu w Polsce do przełomu ustrojowego,  
a Waldemar Jeziorski z precyzją zegarmistrza omawia  
trudną sytuację komiksu polskiego na nowo formowanym 
rynku wydawniczym. Cieszy fakt, że znalazło się kilkanaście 
osób chętnych uczestniczyć w warsztatach. Być może  
trzeba pomyśleć o cyklicznych spotkaniach, które dałyby  
młodym ludziom szansę rozwinięcia i zapoznania się  
z warsztatem „komiksiarza”?

12 młodych ludzi

Dawid Śmigielski
Autor:
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Simon Bisley dla wielu polskich fanów komiksu 
pozostaje postacią kultową. Znany jest przede 
wszystkim jako twórca komiksów o Lobo, Batma-

nie, Slainie i Sędzim Dreddzie. Tym bardziej warta uwagi 
jest próba stworzenia ilustracji do jednej z najstarszych 
historii znanej ludzkości – „Biblii”. Należy na wstępie zazna-
czyć, że mamy tutaj do czynienia nie z komiksem, ale 
z wyjątkowym artbookiem. Bisley w wydanym przez wy-
dawnictwo HANAMI zbiorze rysunków mierzy się z wyzwa-
niem zilustrowania kilku najważniejszych historii biblijnych. 
Wpisuje się tym samym w zbiór artystów czerpiących 
z „Pisma Świętego”, interpretuje jednak klasyczną „Biblię” 
na swój własny sposób… Warto przyjrzeć się temu, jak 
podołał tak niełatwemu przecież zadaniu.

Na początku należy zaznaczyć, że od klasycznego 
komiksu, podzielonego na plansze i kadry, Bisley odcho-
dzi na rzecz poszczególnych rysunków zamieszczonych na 
kolejnych stronach. Wykonane w większości w czerni i bieli 
monochromatyczne ilustracje obrazują poszczególne sceny 
znane ze „Starego” i „Nowego Testamentu”. Układ kolejnych 
prac odzwierciedla układ ksiąg i „Ewangelii” w rzeczywistej 
„Biblii”, zaczynając od „Księgi Rodzaju”, na „Zmartwych-
wstaniu Jezusa” i czterech ewangelistach kończąc. Z wielu 
biblijnych historii autor wybrał te, które miały być kluczowe 
lub najbardziej charakterystyczne i inspirujące. A także… 
niestandardowe. Dlatego „Biblię” Simona Bisleya otwiera nie 
kanoniczne Stworzenie Świata, a mało znany epizod opisany 
przez proroka Izajasza – „Upadek Lucyfera”. W zrozumie-
niu zilustrowanych historii pomagają nam umieszczone na 
końcu dzieła cytaty z „Pisma Świętego”. W polskim wydaniu, 
sięgnięto po wersy zaczerpnięte z „Biblii Gdańskiej” z 1632 
roku, dzięki czemu możemy dodatkowo obcować z 

Anioły i demony. 
Biblia według Bisley’a

Autor: Joanna Wiśniewska

„Biblia. Album”
Simon Bisley
Hanami
2011



141p o d  o k ł a d k ą



142 p o d  o k ł a d k ą

oryginalną i dziś już nieco archaiczną siedemnastowiecz-
ną polszczyzną.

Już w pierwszych ilustracjach widać, że mamy do czynie-
nia z dziełem rozpoczętym, ale nie ukończonym. O ile „Upa- 
dek Lucyfera” czy „Lucyfer w otchłani” są rysunkami 
skończonymi, o tyle kolejne wersje „Kuszenia Ewy przez 
Szatana” widzimy już w dwóch wersjach. Obie plansze 
różnią się szczegółami, możemy więc obserwować zmien-
ną wyobraźnię Bisleya, powstawanie kolejnych pomysłów 
i modyfikację już istniejących. Podobnie jest z aż trzema
wersjami wygnania Adama i Ewy z raju. Dwie czarno-białe 
i jedna kolorowa oraz dodatkowy niewielki szkic, będący 
ekspresyjnym studium postaci Adama i Ewy – ukazują 
zafascynowanie Bisleya tym fragmentem „Księgi Rodzaju”. 
Jednocześnie bardzo dobrze widać w nich podejście autora 
do interpretacji tekstu Pisma : ,,Przeklęta będzie ziemia 
dla ciebie, w pracy twej pożywać będziesz po wszystkie dni 
żywota twego. A ona ciernie i oset rodzić będzie”. I rzeczy-
wiście, pierwsi ludzie znajdują się pośrodku ziemi jałowej, 
w ciemnościach, otoczeni przez monstrualne cierniowe mac-
ki lub łodygi. Przypominają one jednak nierzeczywistego ko-
smicznego potwora, a tłem jest nieco księżycowy krajobraz, 
ponad którym widać czarne niebo usiane gwiazdami.

W kolejnych planszach wyobraźnia Bisleya przenosi nas 
w czasy potopu. Temu wydarzeniu poświęcił autor kilka ilu-
stracji ukazujących spadające na ludzi z nieba strugi wody, 
które przypominają raczej ogromne wodne trąby powietrzne 
lub wiry. Na wzburzonym morzu z daleka widać arkę Noego, 
płynącą pośród poszarpanych skał, na których czekają 
pojedyncze postacie rozbitków. „Potop” Bisleya, tak jak 
kara pierwszych rodziców oraz kara Lucyfera za wzniecenie 
buntu przeciw Bogu, jest totalny i bezlitosny. Co ciekawe, 
wspólnym motywem łączącym sceny z „Księgi Rodzaju” jest 
motyw grzechu i kary. Temat grzechu, zbrodni, i pokuty jest 
istotny dla wielu scen tworzonych przez Bisleya na potrzeby 
albumu. 

W drugiej części Biblii, poświęconej sztandarowym posta-
ciom „Starego Testamentu”, Bisley pokazuje nam sylwetki 
proroków i wojowników. Galerię otwiera Abraham, ofiaru-
jący Izaaka na górze Moria. Prosty, ascetyczny rysunek, 
wyraźny kontur postaci i posągowość patriarchy nasuwają 
skojarzenie z posągami bóstw lub herosów. Do idei herosa 
składającego ofiarę z życia nawiązuje postać Samsona.
Niezwyciężony wojownik, który ostatecznie wpadł w pułapkę 
przez piękną kobietę, niszczy swoje więzienie, ginąc wraz 

z prześladowcami. Niezwykłe i nieco upiorne wrażenie 
sprawia sylwetka wojownika – chłopca, czyli Dawida. Bisley 
ukazuje go na piersi olbrzymiego Goliata już po pokona-
niu wroga za pomocą celnie rzuconego z procy kamienia. 
Tematowi Dawida poświęcił rysownik wiele uwagi, czyniąc 
go bohaterem dużej ilustracji w kolorze. Bohater stoi na niej 
przed filistyńską armią jako wysłannik światłości. Simon Bi-
sley ukazuje go jako mściciela, i nikt w tym nieco przeraża-
jącym chłopcu nie rozpoznałby przyszłego króla, grającego 
na cytrze autora natchnionych psalmów. 

Wyraźnie widać, że tym, co fascynuje Bisleya, jest ciem-
na strona Biblii. W kolejnej części, poświęconej tym razem 
narodzinom Jezusa, nieco słodkiej i cukierkowej „Madonnie 
z Dzieciątkiem” przeciwstawia oryginalną, zagadkową 
i wręcz mroczną wizję „Zwiastowania” (Łukasz 1:26-36), 
które pojawia się w wersjach: czarno-białej lub kolorowej, 
a wszystkie łączy ten sam niepokój wyczuwalny w ilustra-
cjach. Anioł zwiastujący Maryi nie jest dobrotliwym che-
rubem o złotych lokach – lecz raczej pozbawionym twarzy 
widmem spowitym w skłębione szaty, wpadającym do kom-
naty przypominającej do złudzenia więzienną celę – brak 
okien, prycza zasłana słomą, ciemność i wysokie sklepie-
nia. Maryja w Bisleyowskim „Zwiastowaniu” nie ma twarzy 
– przesłania ją kaptur a czasem cała jest tylko chwiejną 
smukłą i ciemną sylwetką oświetloną nieziemskim blaskiem 
Posłańca. Jest to porażające zestawienie, jeśli przypomni-
my sobie szereg słodkich i łagodnych przedstawień tematu 
Zwiastowania, malowanych przez włoskich mistrzów i nie 
tylko, z Leonardem oraz Botticellim na czele. Jest to jedna 
z najbardziej zagadkowych ilustracji w albumie, właśnie 
przez swoją niejednoznaczność. Nie jesteśmy pewni, jak 
odczytywać scenę, a należy zestawić ją z odpowiednim 
fragmentem Pisma: „A miesiącu szóstym posłany jest Anioł 
Gabryjel od Boga do miasta Galilejskiego które zwano Naza-
ret”. Nigdzie nie ma wzmianki o mrocznych aniołach…

Nie zapomina Bisley o „Nowym Testamencie”. Dalszą 
część albumu prezentuje mękę Chrystusa. Temat „Pasji” 
fascynuje Bisleya do tego stopnia, że poświęca mu kilka 
szkiców częściowo niedokończonych, ukazuje te same sceny 
z wielu punktów widzenia, często skupia się na szczegółach 
danej sceny. Mamy tu Biczowanie oraz ten sam moment 
kaźni ujęty z lotu ptaka, gdzie obserwujemy chłostanego 
Jezusa spod wysokiego sklepienia. Bisley wciąga nas w 
wydarzenia. Jego Chrystus jest wychudzony, pokaleczony i 
brzydki. Gdy zostaje ukrzyżowany, Bisley pokazuje nam 

Elementy fantastyki i baśniowości przenikają Bisley’owską Biblię, 
przez co czasem wydaje się jakbyśmy zaglądali do kolejnej 
książki z dziedziny fantasy.
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Bisley’owskie ujęcie Św. Jerzego walczącego 
ze smokiem. Powyżej szkic koncepcyjny, po prawej 
stronie gotowy obraz.
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twarze żołnierzy, twarze ludzi w tłumie, szkicuje postaci 
przypatrujące się kaźni. Ukazuje z drobiazgowością elemen-
ty ubioru i rynsztunku żołnierzy, tak jakby tworzył wojowni-
ków z nowej powieści fantasy. Elementy fantastyki i baśnio- 
wości przenikają Bisleyowską „Biblię”, przez co czasem 
wydaje się, jakbyśmy zaglądali do kolejnej książki z dzie-
dziny fantasy. Patrząc na typy postaci u Bisleya – wszystkie 
muskularne, posągowe – widzimy, że przypominają nieco 
bohaterów komiksów. Ostatecznie Chrystus ukazujący się 
po Zmartwychwstaniu rozgramia żołnierzy swoją mocą niby 
komiksowy bohater. Nie ukazuje się kobietom ani Aposto-
łom, ale niczym heros powraca, by zniszczyć wrogów. 

W zasadzie „Zmartwychwstaniem” Bisley zamyka swoją 
„Biblię”. Rodzajem aneksu czy też glosy są rysunki poświę-
cone dwóm tematom – Apokalipsie oraz świętym Kościoła. 
Pierwszy temat został potraktowany dość stereotypowo, 
artysta ukazał czterech jeźdźców w znanej od wieków for-
mie zakapturzonych postaci na koniach. Do takich wizerun-
ków przyzwyczaił nas już Dűrer. Nieco ciekawsza jest księga 
świętych – sylwetki świętych kościoła oraz wojowników. 
Poświęca ją trzem świętym, którzy zainspirowali artystę. 
Święty Sebastian, żołnierz cesarza i chrześcijanin ponosi 
właśnie męczeńską śmierć przywiązany do pala i przebi-
jany strzałami. Razem ze św. Jerzym reprezentuje motyw 
wojownika. Tu specjalnie został potraktowany św. Jerzy. Na 
kilku ilustracjach zabija smoka niczym antyczny heros. Od-
mienną postacią, mędrcem i ascetą, jest św. Antoni Pustel-
nik. Powraca też motyw kuszenia – Bisley poświęca przecież 
plansze św. Antoniemu Pustelnikowi, eremicie żyjącemu 
na pustyni, który praktykował ascezę i był nakłaniany do 
grzechu przez demony. Tu heros i bohater walczy z własnym 
złem i grzechem. 

Podsumowując, Bisleyowska „Biblia” jest dziełem na 
wskroś subiektywnym. I jako taka powinna być odczytywa-
na. Nie trzyma się kanonu „Pisma”, jest w zasadzie zbio-
rem luźnych inspiracji ułożonych w całość, jednak nie jest 
wyborem przypadkowym. Ukazuje bowiem to, co fascynuje 
Bisleya w tych ponadczasowych historiach – temat grzechu, 
winy i odkupienia. Spośród wielu ilustracji kilka zasługuje 
na uwagę z powodu wielkiej ekspresji i siły wyrazu, jed-
nak wiele przypomina klasyczne obrazki widywane w wielu 
„Bibliach”. W scenach z „Pasji” brakuje wizyjności i odwagi, 
jaką ukazał chociażby w Zwiastowaniu. Zwracałam też uwa-
gę na częste powtarzanie się pewnych scen, jak na przykład 
scena Ukrzyżowania, która nie jest ani oryginalna, ani nie 

wnosi niczego nowego. Dzieło to z pewnością nie trafiłoby
do „Indeksu Ksiąg Zakazanych”. Jednak na „Biblię” Bisleya 
należy patrzeć jak na zbiór prac o wspólnym źródle inspi-
racji, rodzaj osobistej teczki artysty. Dzięki „Biblii” pozna-
jemy zawartość tego pilnie strzeżonego zbioru, zaglądamy 
w świat twórcy. I jak to w teczce każdego dobrego artysty 
– znajdą się w niej arcydzieła. Ale nie tylko.

Simon Bisley ukazuje Dawida jako mściciela, i nikt w tym nieco 
przerażającym chłopcu nie rozpoznałby przyszłego króla, grającego 
na cytrze autora natchnionych psalmów.

Zródło ilustracji:
WWW.WYDAWNICTWO.HANAMI.PL
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Komiks Élodie Durand ma w sobie niezwykłą siłę 
– mimo oszczędnej formy i niezbyt emocjonalnej 
narracji (a może właśnie dzięki nim) porusza do 

głębi, gnieździ się gdzieś pod świadomością i długo nie daje 
o sobie zapomnieć. To wyważona i spokojna historia odkrywania 
straconych lat życia, zapomnianych i ujętych przez autorkę 
w nawias, odtwarzania ich na podstawie relacji bliskich i szkiców 
z prywatnego notatnika postępującej choroby – epilepsji 
(a w zasadzie guza mózgu, który tę epilepsję wywołał).

Zaczyna się niewinnie i dyskretnie – od małych niekon-
trolowanych ataków agresji, zaników pamięci krótkotrwałej 
i chwilowych nieobecności. Z czasem choroba wpływa 
jednak na całe życie Judith (w „Parentezie” autorka używa 
swojego drugiego imienia), odbierając jej nie tylko zdolność 
koncentracji, ale i siejąc niemałe spustoszenie w pamięci 
oraz zdobytej wiedzy, co w konsekwencji pogłębia przeraże-
nie młodej dziewczyny, dopiero wchodzącej w dorosłe życie, 
i nieumiejętność odnalezienia się jej w świecie. W pewnej 
chwili bohaterka zaczyna żyć już tylko na granicy, w nawia-
sie, umownie. Co głównie pamięta z tego okresu? „Dużo 
spałam. Chorowałam. Nadal dużo śpię”. Na początek tylko 
tyle, biała karta do zapisania – z takim właśnie bagażem 
Judith zaczyna swoją podróż, z czasem dokładając do niego 
coraz więcej odtworzonych fragmentów życia. Powoli rekon-
struuje okres swojego zawieszenia (zamarcia), by w końcu 
wyjść poza nawias i zacząć wszystko od nowa. I udaje jej 
się to znakomicie, tyle tylko, że ten przeładowany bagaż 
wspomnień będzie musiała ciągnąć za sobą już do końca. 
Taki paradoks – walczyć o wspomnienia, których lepiej nie 
pamiętać…

To swoiste rozliczenie ze sobą i swoją chorobą autorka 
postanowiła przeprowadzić zgodnie z własnym wykształce

Co jest poza nawiasem?

Autor: Szymon Gumienik

„Parenteza”
Élodie Durand
Wydawnictwo POST
2012
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[...] z jednej strony mamy subtelnie zapisany i oszczędnie 
narysowany intymny pamiętnik dziewczyny, która poprzez 
„poszukiwanie straconego czasu”, sklejanie pękniętej rzeczy- 
wistości, próbuje odzyskać przeszłe, teraźniejsze i przyszłe 
życie, z drugiej zaś rozbudowaną epopeję rodzinną 

niem i zawodem (a pewnie i sumieniem), korzystając 
z bardzo synkretycznej formy komiksu – korzystając 
i wykorzystując jego atrybuty wyśmienicie. Warstwa graficz-
na opowieści charakteryzuje się minimalizmem, otwartymi 
przestrzeniami pełnymi bieli czy przedstawianiem postaci 
i miejsc bez zbędnego tła i szczegółowego cieniowania. To 
głównie kontur i szkicowe wręcz wypełnienie go za pomo-
cą ołówka czy kredki. Stylistycznie blisko „Parentezie” do 
rysunków Sempego, z tą jednak różnicą, że historia Durand 
jest miejscami dużo ciemniejsza, więcej w niej zdecydowa-
nie szarości i czerni. Ta swoista/smolista czerń jest obecna 
również w wymowie całości, którą potęgują znajdujące 
się między właściwymi kadrami rysunki z prowadzonego 
podczas choroby notesu – bardzo proste formalnie, eks-
presyjne, wręcz dziecinne „bazgroły” (tu widoczna różnica 
między główną, dość stonowaną narracją a emocjonalnymi, 
nerwowo rysowanymi dygresjami graficznymi), które 
z jednej strony niepokoją czytelnika, z drugiej zaś bardziej 
oswajają z przeżyciami Judith, jej kondycją i tożsamością 
wtedy i dziś. To duża zaleta „Parentezy”, w której obraz 
idealnie współgra z językiem, uzupełnia, czy raczej współ-
tworzy te momenty opowieści, które bardzo trudno było 
przekazać słowem. Jest też niewyrażoną werbalnie świado-
mością samej autorki i pełnym wyrazem jej ukształtowa-
nej przez to wydarzenie osobowości. To też współgłos ze 
szczególną, wyważoną tonacją, w jakiej bohaterka relacjo-
nuje swoje dochodzenie do prawdy (tylko czasem pozwala 
sobie na lekki uśmiech, subtelną ironię, co tylko potęguje 
powagę sytuacji i bezmiar zagubienia). W ogóle większość 
scen odbywa się tu bez „autorskiego”, spersonalizowanego 
komentarza, szczególnie tych medycznych, szpitalnych czy 
gabinetowych, tak jakby autorka z góry nie chciała wystę-
pować z pozycji ofiary.

Wybór języka, tonu wypowiedzi, narracji (tutaj także 
korzystanie z mowy zależnej czy retrospekcji) związane są 
z dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości i przyjętej 
przez autorkę formy. Élodie tak właśnie konstruowała swoje 
wspomnienia – fragmentarycznie, wycinkowo, nielinearnie, 
bez zachowania jakiejkolwiek chronologii. Tyle, ile sama 
była w stanie się dowiedzieć ze swoich notatek, rozmów 
z rodzicami czy listów, tyle też i my dostajemy, i to w takiej 
samej kolejności. Dzięki temu jesteśmy bliżej całej historii. 
Niesamowicie blisko. I chyba właśnie dlatego ta historia ma 
taką siłę.   

„Parenteza” to już druga obok „Rycerzy Świętego Wita” 
Davida B. (wyd. KULTURA GNIEWU) próba komiksowego 
ujęcia epilepsji przez francuskich rysowników – choroby, 
która nadal wśród społeczności jest tematem tabu, czymś 
nie do końca odkrytym, wyjaśnionym, przez niektórych 
nawet utożsamianym z chorobą umysłową. Tak jak niejed-
noznaczna jest ta choroby i tak jak wiele jest jej odmian, 
tak również te dwie graficzne wypowiedzi są zupełnie
odmiennymi i osobnymi dziełami – z jednej strony mamy 
subtelnie zapisany i oszczędnie narysowany intymny pa-
miętnik dziewczyny, która poprzez „poszukiwanie straco-
nego czasu”, sklejanie pękniętej rzeczywistości, próbuje 
odzyskać przeszłe, teraźniejsze i przyszłe życie, z drugiej 
zaś rozbudowaną epopeję rodzinną (choć równie osobistą), 
pełną alegorii, symboli, historii i ludzkich idei, narysowaną 
różnymi technikami i konwencjami. To już raczej dziennik 
rozpadu całej rodziny, kronika wzajemnego oddalenia 
i wynikającej z niego frustracji  – bardzo bolesnej, dlatego 
też chyba łagodzonej przez autora nagromadzeniem tych 
wszystkich metafor, ornamentów, wypełniaczy kadrów i 
nadprogramowych opowieści. Pozycje te łączy chyba jedynie 
zabieg ucieleśnienia choroby, konkretnego i zarazem umow-
nego jej przedstawienia – u Durand będzie to wielka głowa, 
pożerająca ją samą, u Davida B. z kolei wąż, smok oplata-
jący coraz ciaśniej jego brata. Najciekawsza jednak w tym 
zestawieniu  jest różnica przyjętej przez autorów konwencji 
(różnica wynikająca chyba najbardziej z odmienności płci 
– innej wrażliwości i innego sposobu prowadzenia narracji 
przypisanego mężczyźnie i kobiecie). Choć na pewno 
i odmienność samej choroby oraz doświadczenie w pracy 
z nowelą graficzną miały tu niemałe znaczenie – „Parente-
za” jest debiutem. Oba albumy cenię bardzo wysoko, oba 
też odbieram całkiem odmiennie – David B. zabrał mnie 
w długą i niebezpieczną podróż do swojego świata, pełnego 
fantasmagorii i ukrytych znaczeń, Élodie Durand z kolei po-
kazała mi wycinek samej siebie, wycinek swojego życia, tę 
jego część wyjętą z całości, która będzie znacząca dla niej 
do samego końca. Tylko tyle, i aż tyle.

Zródło ilustracji:
WWW.POST.KRAKOW.PL
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Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści minut. Opóź-
nienie pociągu może ulec zmianie… Znajo-
me? Dla podróżujących w naszym kraju jak 

najbardziej, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że pociągi 
spóźniają się także w Australii, o czym dobitnie przekonują 
nas Tom Taylor i Colin Wilson w swojej komiksowej nowel-
ce pt. Teczka. Zazwyczaj opóźnienia kończą się szeregiem 
przekleństw, zniecierpliwieniem i frustracją, niczym więcej. 
Wszystkie napięcia spowodowane niepunktualnością kończą 
się wraz z przybyciem spóźnionego środka lokomocji. Czas 
- zazwyczaj stracony na bezproduktywnej obecności na 
peronie - zostaje zepchnięty w niepamięć. Liczy się już tylko 
to, że podróżujemy dalej. To właśnie podczas tego nie-
szczęsnego fragmentu naszego życia, o którym nie chcemy 
pamiętać, rozgrywa się akcja Teczki. Tom Taylor zaadapto-
wał na komiks swoją debiutancką sztukę teatralną. Można 
powiedzieć, że przełożył ją na scenariusz komiksowy w skali 
jeden do jednego. Dziesięciominutowa sztuka zmieściła 
się na jedenastu czarno-białych planszach rozrysowanych 
przez Colina Wilsona. Artyści podzielili plansze (2-10) na 9 
prostokątnych kadrów. Tą schematycznością twórcy idealnie 
uchwycili monotonię czekania, a także zgrabnie nawiązali do 
„Strażników” Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa, w których 
występowało niemal takie samo kadrowanie. Opowieść ma 
trzech bohaterów. Wspomnianą już teczką, kobietę o imie-
niu Sam i Chrisa - mężczyznę w średnim wieku. To dzięki 
nim teczka zostaje główną bohaterką komiksu, ponieważ 
jako jedyni zauważają ją w pustej przestrzeni peronu. 

Od słowa do słowa, od zdania do zdania teczka nabie-
ra większego znaczenia. Znajduje się w centrum uwagi. 
Zawsze w środkowym kadrze planszy. Ze strony na stro-
nę rośnie w oczach. Jest przedmiotem kumulującym lęki 

Przepraszam, 
czy to Pana... teczka? 

Autor: Dawid Śmigielski

„Teczka”
Tom Taylor, Colin Wilson
Wydawnictwo Komiksowe
2013
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dzisiejszego społeczeństwa. W jej środku na pewno musi 
się znajdować coś niegodnego, złego, zabójczego. Choć 
się jej boimy, to jednak ciągnie nas do poznania tkwiącej 
w niej tajemnicy. A kiedy jesteśmy blisko, kiedy mamy już 
podjąć decyzję, znajdujemy wymówkę i zrzucamy odpowie-
dzialność na kogoś innego lub ratuje nas przypadek. Teczka 
przestaje być naszym problemem. 

„Właśnie tego chcą.” Rzuca od niechcenia Sam w stronę 
zniecierpliwionego Chrisa planującego udać się na autobus. 
„Wystarczy, że zniknie Pan z peronu i pociąg zaraz się poja-
wi.” Brzmi absurdalnie? Po dłuższym zastanowieniu jednak 
zdajemy sobie sprawę, że nie raz, nie dwa uczestniczyliśmy 
w takich przesądnych sytuacjach. Chris i Sam szybko się 
dogadują i równie szybko okazuje się, że ktoś może ich 
wybawić z obecnej sytuacji. Opuszczający peron jegomość 
staje się bohaterem, który swoim pochopnym zachowaniem 
może sprowadzić pociąg (ciąg dalszy spiskowej teorii Sam), 
a tak naprawdę zostaje zmorą, która sprowadza paranoicz-
ny stan na parę pasażerów. Wszystko przez to, że zapo-
mniał, a może umyślnie zostawił swoją teczkę na peronie. 
Taylor bardzo wiarygodnie przedstawił relacje Sam i Chrisa. 
Sam jest rozgadaną kobietą, na którą wyraźny wpływ mają 
media. Chris to skryty typ, który zdaje się wiedzieć, co 
dobre, ale sam nie podejmuje żadnych decyzji. Woli nimi 

obarczać osoby trzecie. Bohaterowie wikłają się w grę słów, 
która nie pozwala żadnemu z nich wyjść z twarzą z tej 
sytuacji. Paranoja narasta z każdym kadrem, z każdym 
dymkiem, a przecież dwójka czekających na pociąg mogła 
zaradzić tej sytuacji już na początku historii. Wystarczyło 
zareagować, zadziałać. Zamiast tego posypała się lawina 
słów, która sprowadziła ich na manowce. A może nie? Szko-
da, że tych wszystkich emocji nie widać na twarzach boha-
terów. O ile Colin Wilson doskonale radzi sobie z anatomią, 
cieniem i drugim planem, o tyle dużo gorzej wypada u niego 
mimika twarzy, opierająca się zaledwie na kilku grymasach. 
Mimo tej wady plansze wyglądają wyśmienicie.

Kiedy już skończycie czytać dzieło Taylora i Wilsona, 
sprawdźcie, czy z roztargnienia nie zapomnieliście zabrać 
swojej teczki. Przecież nikt z Was nie chce uczynić czyjegoś 
straconego czasu jeszcze nieznośniejszym, prawda?

W imieniu redakcji dziękuję WYDAWNICTU KOMIKSOWE-
MU za egzemplarz recenzencki.

Choć się jej boimy, to jednak ciągnie nas do poznania 
tkwiącej w niej tajemnicy. A kiedy jesteśmy blisko, kiedy 
mamy już podjąć decyzję, znajdujemy wymówkę i zrzucamy 
odpowiedzialność na kogoś innego lub ratuje nas przypadek. 

Zródło ilustracji:
WWW.WYDAWNICTWOKOMIKSOWE.PL
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Na fali popularności komiksów Tomasza Samojli-
ka zdarzyło mi się sięgnąć po jedną 
z wcześniejszych prac wspominanego autora, 

a mianowicie historię „Ostatni żubr”. No i zostałem ponow-
nie miło zaskoczony. Dlaczego? Wyjaśnię w dwóch prostych 
krokach, po pierwsze opowiem co nieco o stylu autora i po 
drugie odpowiem na pytanie, czym jest komiks edukacyjny 
Samojlika.

Mogłoby się wydawać, że historie w komiksach autora 
„Ostatniego żubra” są dość proste. Nic bardziej mylnego 
- są one dość skrzętnie opracowanymi mini-kompediami 
ilustrującymi liczne aspekty społeczno-kulturowe itd. By 
nie dorabiać niepotrzebnej ideologii, powiem wprost - autor 
potrafi pisać historie, „chowając” gdzieniegdzie interesujące
elementy kultury i historii. Przytoczę cytat z tyłu okładki: 
„Jest rok 1919, Polska ledwie co odzyskała niepodległość, 
a wraz z nią - Puszczę Białowieską. Do Białowieży przybywa 
jeden z najwybitniejszych polskich przyrodników - profesor 
Władysław Szafer. Ma sprawdzić, w jakim stanie Puszcza 
przetrwała ponad wiek carskich rządów i okres rabunkowej 
gospodarki niemieckiej podczas I wojny światowej. Zastaje 
ponury obraz: spalone wsie, wyniszczone lasy i ostatni żubr 
zabity ręką kłusownika... Czy jednak na pewno ostatni? 
Przecież ocalał jeden mały żuberek, który nie dość, że 
jeszcze nie ma imienia, to niewiele wie o samodzielnym 
życiu w lesie. W poszukiwaniu innych żubrów wyrusza do 
legendarnego Serca Lasu. Nie domyśla się nawet, jak ważną 
rolę przyjdzie mu odegrać w rozgrywce, której stawką jest 
los Puszczy...”. Po takim opisie i grafice na okładce ma się
wrażenie, że będzie to standardowy komiks dla dzieci z ele-
mentami historii, przyrody, trochę ociekający słodyczą 

Komiks kontra natura?
 

Autor: Jacek Seweryn Podgórski

„Ostatni żubr”
Tomasz Samojlik
Instytut Badań Ssaków Polskiej Akademii Nauk
2011
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i tyle. A tutaj po pierwszych kilku stronach miłe zasko-
czenie.

„Ostatni żubr” jest nie tylko historią opowiadającą 
o losach tytułowego ostatniego żubra, ale przede wszystkim 
profesora Władysława Szafera, działacza na rzecz utworze-
nia białowieskiego parku narodowego w powojennej Polsce. 
Oczywiście autor wplata małą „ligę” złoczyńców z szalonym 
wynalazcą na czele (jak w „Lidze” Alana Moore’a) oraz licz-
ne drobne postacie stanowiące lokalne stereotypy (pijący 
w karczmie, kumy siedzące przy płocie). Losom bohaterów 
towarzyszą liczne perypetie i lokalne akcenty. Samojlik 
oprócz humorystycznych gagów w interesujący sposób ilu-
struje dawną kulturę (wystrój wnętrz oraz kulinaria) i język 
(gwara lokalnych). Wszystko za pomocą swojej miękkiej 
i „gibkiej” kreski, miłej dla oka. Tylko trochę szkoda, że 
całość nie została pokolorowana przez autora!

Drugą kwestią jest wizja komiksu edukacyjnego wg 
Samojlika. Nasz autor jest pracownikiem akademickim 
Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Biało-
wieży (dawniej Zakład) o dość barwnym życiorysie, gdyż, 
jakby nie patrzeć, jest to osoba o zacięciu interdyscyplinar-
nym (ukończył Międzywydziałowe Studia Europeistyczne na 
UMCS, a doktorat w zakresie biologii obronił na UJ) . Pełniąc 
funkcje adiunkta, ma spore doświadczenie zarówno dydak-
tyczne, jak i badawcze. Ale tak naprawdę nie to jest tutaj aż 
tak istotne. Talentem autora jest sposób pisania o poważ- 
nych rzeczach w sposób łatwy i zrównoważony. Dla przy-
kładu komiks ma zilustrować losy puszczy białowieskiej 
(wyginięciu po roku 1919 gatunku jednego z największych 
ssaków w Europie) i przygody autentycznych osób. Samojlik 
czyni to odważnie, bo z przysłowiowym jajem, luźno trzy-
mając się reguł komiksu historycznego (wplata kilka nie-
prawdopodobnych wynalazków, co nie psuje wcale efektu, 
a ubarwia, podnosi napięcie i śmieszy). Z jednej strony 
mamy tutaj do czynienia zarówno z klasyczną historią, 
gdzie bohaterowie podejmują się niebezpiecznej wyprawy, 
a z drugiej - omówieniem niezwykle istotnego dzisiaj pro-
blemu: człowiek kontra natura. 

Autor przenosi problemy wagi akademickiej na łamy 
komiksu, gdzie dialogi i kreska są „rozłożone” w sposób 
zrównoważony. A jak przystało na „akademika”, autor gdzie-
niegdzie zamieszcza przypisy, które na końcu książeczki 
wyjaśniają sporo kwestii. Ta część przekazuje istotne treści 
i tłumaczy wiele wydarzeń historycznych oraz życiorysów. 
Czyni to bez natłoku i konieczności sięgania po dodatkowe 

słowniki, encyklopedie. Widać ciężką pracę autora, by prze-
kazać wiedzę i należycie edukować!

Warto wspomnieć, że „Ostatni żubr” ukazał się w ramach 
projektu „Kraina Żubra”, a odbiorcami komiksu mieli być 
zarówno uczniowie szkół podstawowych (starszych klas) 
oraz gimnazjalnych, jak i nastolatkowie. Czy odniósł sukces 
- wydaje mi się, że tak!

Komiks został wydany w schludnej i prostej formie. Jest 
to publikacja wydrukowana w dobrze skontrastowanej czer-
ni i bieli na zwykłym papierze o lekko grubszej gramaturze, 
w miękkiej oprawie (szyta i klejona) - tak, aby korespondo-
wała z niezwykle lekką i plastyczną kreską autora. Format 
jest zbliżony do tych standardowych małoformatowych 
publikacji komiksowych (16,5x23,5 cm). „Ostatni żubr” liczy 
niedużo stron (96 s.) i czyta się go dość szybko. 

Publikacja dzieli się w zasadzie na dwie części, pierw-
szą: komiksową, opowiadającą główną linię fabularną; 
oraz drugą: stanowiącą zestaw przypisów do konkretnych 
pojęć, nazwisk, miejsc występujących w historii. Druga 
część została dość atrakcyjnie przygotowana - autor oprócz 
przystępnie opracowanego tekstu (w oparciu o dokładne 
dane i fakty) umieścił liczne ilustracje, nadając komikso-
wy akcent faktom i historii regionu puszczy białowieskiej. 
Jest to swego rodzaju komiksowe zestawienie przypisów 
okraszony akademicką literaturą. Za taką formę należy się 
pochwała autorowi, który podszedł w sposób profesjonalny 
i z szacunkiem do czytelnika, przez co nie sposób koło tego 
komiksu przejść obojętnie. 

Mimo, że jest to skromny i krótki komiks, to na pewno 
nie raz zdarzy mi się go przeczytać dzieciom lub powtórnie 
samemu. Samojlik prezentuje historię w prosty i auten-
tyczny sposób, przez co wiedza aż sama chce się „wlewać” 
do głowy. No i co najważniejsze - autor utwierdza nas, że 
nie tylko puszcza ma swoje „serce”, ale i dobry komiks ma 
własne i zapewne rozbudzi nie jedno.

W imieniu redakcji dziękujemy INSTYTUTOWI BADAŃ 
SSAKÓW PAN za nadesłane egzemplarze recenzenckie.

Z jednej strony mamy tutaj do czynienia zarówno z klasyczną historią, 
gdzie bohaterowie podejmują się niebezpiecznej wyprawy, a z drugiej 
- omówieniem niezwykle istotnego dzisiaj problemu - człowiek kontra 
natura.

Zródło ilustracji:
WWW.ZBS.BIALOWIEZA.PL
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KAROLINA NATALIA BEDNAREK 

z wykształcenia filmoznawczyni, z zawodu specjalistka ds.

kreowania wizerunku firmy, z pasji kobieta. Wieloletnia

recenzentka dla portalu „Kulturalny Toruń”. Od czterech lat 

dyrektor filmowego festiwalu „Przejrzeć...”

KONRAD BURZYŃSKI

meloman i miłośnik kina, wrocławianin,  

rocznik 1980.

KAROL BARSKI

Absolwent wydziału filozofii UMK.

http://karolbarski.wordpress.com/

MAŁGORZATA BURZYŃSKA

wróg życiorysów. Mieszka w Toruniu.

PIOTR BURATYŃSKI

Rocznik 1987

MARIA DEK

(ur. 1989), absolwentka University of the Arts

London. Ilustruje, bazgroli, rysuje - mówi wizual-

nym językiem.

Słychać? Możecie płakać, rzucać bluzgami, śmiać 

się, ale nie

przechodźcie obojętnie.  

// www.facebook.com/dekillustration

MINIATURKI PRAC MARII DEK
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HANNA GREWLING

urodziła się w 1979 roku et ceatera...

SZYMON GUMIENIK 

redaguje od 8.00 do 16.00, po godzinach czyta, 

słucha i ogląda, czasem coś napisze. 

GOSIA HERBA 

(rocznik`85)

historyk sztuki, rysownik

mieszka i tworzy we Wrocławiu

miłośniczka formatu GIF

www.gosiaherba.pl

ŁUKASZ GRAJEWSKIr

Ur. 1989 roku w Toruniu. Absolwent studiów 

pierwszego stopnia polonistyki UMK. Obecnie 

kontynuuje studia polonistyczne na drugim stop-

niu. Członek licznych kół naukowych, autor kilku 

publikacji. Interesuje się twórczością Leopolda 

Buczkowskiego, Jerzego Żuławskiego, Jerzego 

Pilcha i Zbigniewa Herberta. Miłośnik audiobooków 

oraz arcydzieł powieści, zwłaszcza francuskich. 

Zna się nieco na korekcie.

RAFAŁ GRZENIA 

ur. 1977 r., reportażysta.

AGATA KRÓLAK

(ur.1987) Jako ilustrator i grafik publikuje książki

(“Ciasta, ciastka i takie tam”, “Różnimisie”, 

“Straszko”), ilustruje magazyny, projektuje dla 

firm i organizacji kulturalnych. Ukończyła ASP 

w Gdańsku. Pracowała w Warszawie i Nowym 

Jorku. W 2012 jej plakat był uczestnikiem 23-ego 

biennale plakatu w Wilanowie.



WIKTOR ŁOBAŻEWICZ

Z wykształcenia filozof-kognitywista, 

z zamiłowania... zamiłowań...

zbyt długo by o tym pisać.

ANDRZEJ PIOTR LESIAKOWSKI

ANNA LADORUCKA

Pamięta jak przez mgłę, że kiedyś skończyła 

biologię, po czym utknęła na dobre za biurkiem, 

gdzie swe rozliczne talenty składa na ołtarzu ko-

mercji. Równie wysoko ceni sobie samotność, jak  

i towarzystwo przyjaciół. Do szczęścia potrzebna 

jej kawa, książka i święty spokój.

MACIEJ KRZYŻYŃSKI

Rocznik 1987, przyrodnik lubiący litery,  

kolory i kształty. 

http://mcross.carbonmade.com/ 
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ANNA KRZTOŃ

Urodzona w Tarnowskich Górach w 1988, mieszka 

i pracuje w Katowicach.

Obecnie kończy edukację na ASP Katowice.  

Zajmuje się grafiką

wklęsłodrukową,

komiksem i ilustracją. Kocha podróże,  

a w przyszłości planuje zamieszkać

w Peru,

nosić kolorową czapkę i paść lamy.



PAWEŁ SCHREIBER

wykłada w Katedrze Filologii Angielskiej UKW  

w Bydgoszczy, recenzuje przedstawienia teatralne 

w „Didaskaliach”, „Teatrze” i „Chimerze”, a kiedy 

tylko chce od tego wszystkiego odpocząć - gra na 

komputerze, co potem skrzętnie opisuje na  

blogu jawnesny.pl.

ARAM STERN

Germanista z pasją teatralną. Zostawił kilka zdań 

o niej w „Musli Magazine”, „Biuletynie ZASP”, 

„Teatrze dla Was”, „e-teatr.pl” i „Dzienniku  

Teatralnym”. Nie potrafi powiedzieć, w jakim jest

wieku; ten ciągle się zmienia. 

SZYMON SZWARC 

ur. 1986 r., poeta, muzykant, polonista, stypen-

dysta. Teksty publikował m.in. w „Ricie Baum”, 

„Kresach”, „Portrecie”, „Tyglu Kultury”, „Blizie”, 

„Helikopterze”, „Instynkcie” i w „Dwutygodniku”. 

Wydał tom wierszy „Kot w tympanonie”  

(Biblioteka „Rity Baum”, Wrocław 2012 r.). 

Gitarzysta Jesieni, z którą nagrał płytę „Jeleń”. 

Mieszka  

w Toruniu  

i za granicą. 

JACEK SEWERYN PODGÓRSKI

Podobno urodził się gdzieś w ciemnym borze. Ciągle 

się edukuje i pisze. Zapalony kolekcjoner komiksów 

Corbena i Moebiusa. Koneser włoskiego Giallo. Lubi 

spieszyć się i spóźniać.
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NATALIA OLSZOWA

Housewife, która mieszka w Dublinie, zagłębiając 

aktualnie tajniki kuchni śródziemnomorskiej  

i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi blog 

kulinarny „Na Talerz”. Kocha się w ręcznie  

malowanej ceramice.

MAREK ROZPŁOCH 

ur. 1980, obywatel Unii Europejskiej.
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DAWID ŚMIGIELSKI

Współtwórca filmu dokumentalnego „Zakazany

owoc nr 6”. Urodził się w paskudnym szpitalu 

gdzieś w  południowej Polsce. Uwielbia patrzeć na 

swoją półkę z komiksami. Czasem coś napisze. 

MAGDA WICHROWSKA 

filmoznawczyni, filozofka, felietonistka. Kocha

Nowy Jork, wykłada w Bydgoszczy, mieszka  

w Toruniu. Żona Szymona, własność suczki rasy 

cavalier o imieniu Keaton. 

JOANNA WIŚNIEWSKA

Rocznik ’86, z wykształcenia historyk sztuki, 

wielbicielka dobrych

książek i podróży, ze słabością do barokowego 

malarstwa hiszpańskiego  

i czekolady.

Biogramy autorów tekstów literackich i twórców prac prezentowanych w Tworach znalazły się w sąsiedztwie ich dzieł. 
Dziękujemy wszystkim Współtwórcom numeru - zarówno Tym, których notki biograficzne tu widzimy, jak i Tym, którzy

nie ośmielili się zamieścić informacji w tej tu rubryce, oraz Każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania  
czwartego numeru „Menażerii”! 

MACIEK TACHER

muzyk.

MARTYNA WÓJCIK-ŚMIERSKA

 ’85 Absolwentka projektowania graficznego na UMK

w Toruniu.

Projektantka grafiki użytkowej (plakat, typografia,

identyfikacja wizualna),

równolegle współpracuje  

jako ilustrator  

z wydawnictwami prasowymi.

Uczestniczka licznych konkursów i wystaw m.in.:

23 Międzynarodowego Biennale Plakatu,

22 Biennale Plakatu Polskiego,

wystawy STGU „Warmia Rebelia Kultury”
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