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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Earthship
Po co nam kultura
Czasospowalniacze
Lęk powszedni
Empatia

To nie była łatwa i szybka decyzja
Wierzyłem, że powstaną kolejne numery {slow}, choć przygotowania do poprzedniego wydania trwały blisko dwa lata.
Ten czas to głównie dylematy, wątpliwości i obawy przed konsekwencjami. Założenia i cele, jakie przed sobą postawiliśmy,
zdecydowanie nie pasowały bowiem do powszechnie panującego wyobrażenia o prasie, a przede wszystkim o jej komercyjnym aspekcie. Marzył nam się magazyn pozbawiony
kompromisów, wpływów, pozbawiony reklam. Uporządkowany,
wartościowy, zaskakujący, piękny. Niewielu wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Dziś już wiem, że jakiekolwiek obawy były nieuzasadnione.
Dowiedziałem się tego w kilka dni po uruchomieniu przedsprzedaży różowego {slow}7, kiedy liczba zamówień z nawiązką przekroczyła zakładane minimum, pozwalając sfinansować
jego druk. W efekcie kupiliście o wiele więcej egzemplarzy
niż przewidywaliśmy. Co więcej - na prośbę czytelników, którzy nie zmieścili się w regulaminowym czasie, zrealizowaliśmy dodruk. To wspaniałe i wzruszające. Nie tylko dlatego,
że ułatwiło nam wydanie ósmego numeru, ale również stało się niesamowitym dowodem, jak wielu wspaniałych ludzi
nas otacza. Dziękuję Wam za to!
Nasz zespół robi wszystko, aby każdy kolejny numer był zaskakujący, coraz lepszy, piękniejszy. Poszukujemy tematów,
które na co dzień umykają naszej uwadze, a jednak warto
się nad nimi pochylić. Staramy się tak je dobierać, aby lektura {slow} była jednocześnie nietuzinkowa i wzbogacająca.
To nie jest łatwe zadanie, bo nie każdy dziś znajduje czas,
aby poznawać nowe zagadnienia i dąży do ich zgłębiania.
W tym numerze szczególnie polecam: Nic dwa razy się nie zdarza Rogera Weicherta {66}, opowiadanie Marka Szalszy
Droga do Trachinki {70}, Lęk w kulturze nadmiaru Tomasza
Kozłowskiego {96} i Empatię w sieci Rogera Weicherta {100}.
Zwróćcie też proszę uwagę na wspaniałe ilustracje, które
dzięki uprzejmości Marcina Bondarowicza {100} i Michała
Dziekana {70} dodały naszym artykułom wyjątkowego wyrazu.
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Zapraszam do lektury.
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Dziękujemy, że czytasz {slow}

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i wydaniu tego oraz poprzednich numerów {slow}.
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EARTHSHIP
Nowy Meksyk to jeden z tych stanów, które zazwyczaj mija się w podróży
do gdzieś indziej. To jeden z tych bezkresnych pejzaży Ameryki, które szczególnie
Europejczykowi nie mieszczą się w głowie. Pustynia i wielkie rdzawoczerwone nic,
niemalże nieskończone, poddające w wątpliwość pojęcie tego, co oznacza daleko,
a co blisko. Z tym właśnie pejzażem korespondują wyjątkowe budowle Michaela
Reynoldsa. Wyrastają z ziemi zjednoczone z otoczeniem. Zbudowane są ze śmieci.
Tekst: Agata Morka, Zdjęcia: Kirsten Jacobsen (Earthship Biotecture)

Architektura rezydencjonalna to chyba jeden z najtrudniejszych tematów, jakich architekt może się podjąć. Chodzi
przecież o zbudowanie domu; przestrzeni niezwykle intymnej,
tak bardzo własnej, w obrębie której rozgrywa się codzienność. Konstruowanie domostw na przełomie XX i XXI wieku
nabiera dodatkowej wagi: jak stworzyć swoją cichą przystań,
która nie będzie raniła już i tak obolałej planety? Różnorakie
odmiany nurtu zielonej architektury proponują alternatywne
rozwiązania: od paneli słonecznych po budowanie chatek
z gliny. Amerykański architekt Michael Reynolds postawił
kwestię współczesnego ekologicznego domu w centrum
swoich badań i działań. Przygodę z radykalnie zieloną biotekturą (połączenie architektury i biologii) rozpoczął wśród
czerwonego bezkresu stanu Nowy Meksyk.

Chciałem ocalić swój własny tyłek

Earthship, technika budowania rozwinięta przez Reynoldsa,
zdawać by się mogło, tak bezinwazyjna i oparta na poszanowaniu natury, wyrosła ze zwykłego dla rodzaju ludzkiego
zainteresowania własnym ja. Zapytany o początki pomysłu,
spiritus movens projektu odpowiada z rozbrajającą szczerością: Chciałem ocalić swój własny tyłek.

Od zawsze brakowało mu pokory. Już jego praca dyplomowa, której fragmenty opublikowano w 1971 roku w prestiżowym Architectural Record, wskazywała, że pójdzie on
pod prąd. Buntuje się w niej przeciw istniejącemu status
quo architektury lat siedemdziesiątych i proponuje obejście istniejących kodów budowlanych. Reynolds skupia
się na architekturze mieszkaniowej, czyli na tym rodzaju
budownictwa, który wchodzi w chyba najbardziej ścisłą
interakcję z jej użytkownikiem. Podchodzi do reguł co najmniej kreatywnie, choć na tak wczesnym etapie kariery
architekt stara się jeszcze, przynajmniej częściowo, wpisać
swoją wizję w zastany pejzaż amerykańskich miast. Projekt,
nazwany asamblażem gruntu (land assemblage), opiera się
na schemacie charakterystycznej amerykańskiej siatki ulic,
nadal traktując samochód jako główny punkt odniesienia
i przyznając mu centralną rolę w planowanym przedsięwzięciu. Choć pojazd i ruch odgrywają bardzo istotną
rolę w jego propozycji, to daleko mu do zmechanizowanej
koncepcji Le Corbusiera i jego Planu Voisin. Radykalizm
Reynoldsa oparty jest przede wszystkim na potrzebach
człowieka i zdaje się być znacznie mniej arbitralny niż ten
szwajcarskiego mistrza.
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WYOBRAŻAJĄC SOBIE DOM STWORZONY Z ODPADÓW
I SUROWCÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIE W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU PLANOWANEGO MIEJSCA BUDOWY, Z MINIMALNYM ZASTOSOWANIEM POWSZECHNYCH
I TYPOWYCH TECHNOLOGII, ŁATWO ZNIECHĘCIĆ SIĘ DO TEGO TYPU ARCHITEKTURY. OCZYWISTYM JEST, ŻE NIE KAŻDEMU BĘDZIE ODPOWIADAŁ STYL
KLASYCZNYCH MEKSYKAŃSKICH EARTHSHIPÓW. JEDNAK WYSTARCZY ODROBINA WYOBRAŹNI, ABY UZYSKAĆ NIESAMOWITY EFEKT. NA TYCH ZDJĘCIACH WIDZICIE
DOM, KTÓRY NIE WSTYDZI SIĘ SWOJEGO POCHODZENIA, A KAŻDY ELEMENT WNĘTRZA POPODKREŚLA JEGO KORZENIE. TO JEDNAK WYBÓR PROJEKTANTA.
Z RÓWNYM POWODZENIEM POMIESZCZENIA MOGĄ BYĆ NOWOCZESNE I GŁADKIE, PROSTE, MINIMALISTYCZNE I FUNKCJONALNE. EKOLOGICZNĄ TECHNOLOGIĘ
UKRYĆ MOŻNA POD PŁASZCZEM WYMUSKANYCH TYNKÓW, A WNĘTRZA WYPOSAŻYĆ W SPRZĘTY Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI. WAŻNE JEST, ABY UŻYTE METODY
BUDOWLANE MINIMALIZOWAŁY WPŁYW CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO I BYŁY Z NIM W ZGODZIE.

Jego niepewność wzbudza to, co niepokoiło również Jane
Jacobs: powolne umieranie amerykańskich metropolii, których centra stają się puste, a których mieszkańcy bytują
w standardowych domach na przedmieściach. Reynolds
chce ocalić serce miasta, skomplikowane i wielofunkcyjne,
w którym tereny komercyjne przeplatać powinny się z rezydencjonalnymi. Tłumaczy: Serca naszych miast tracą swoją
siłę, tak symbolicznie, jak i fizycznie. Dlatego proponuję
„rezydencjonalny koc” (residential blanket) ponad kompleksem komercyjnym w środku miasta. Ten rezydencjonalny
koc zwiększyłby powierzchnię użytkową gruntów poprzez
utworzenie dodatkowych przestrzeni ułożonych jedne
na drugich bądź zawieszonych ponad ziemią. Czy Reynolds
proponuje zatem cokolwiek innego, niż znane dzisiaj, aż
za dobrze, drapacze chmur? Otóż tak. I nie chodzi tylko
o dość ekstrawagancką formę sugerowanych budynków,
których kształt odwołuje się do piramid, rozwiązując w ten
sposób problem braku miejsca w gęstej tkance miejskiej.
Już w pracy dyplomowej widać, jak ważne dla architekta
są dwie wartości: wolność i ponowne użycie materiałów.
Podkreśla: Jednostki mieszkaniowe mogłyby być budowane
indywidualnie (...) z taką samą wolnością, jak domy budowane na przedmieściach czy na terenach wiejskich. (...)
Wraz ze zmianą potrzeb oryginalne mieszkania mogłyby
być rozebrane, a na ich miejscu powstałyby nowe, ponownie
używając poprzednich materiałów (…) Domy byłyby więc
budowane z myślą o ich trwałości.
Proponując użycie swojej superstruktury na szeroką skalę,
Reynolds odnosi się także do problemu powtarzalności,
pisząc: Jeśli ten schemat byłby użyty na duża skalę w kilku
miastach, to oryginalna superstruktura lub jej warianty
mogłyby być powtórzone w każdym z miast, pozostając
jednak dalekie od monotonii i stereotypów. Architekt chce
osiągnąć taki indywidualizm, zostawiając mieszkańcom
wolność wyboru co do ostatecznych kształtów ich rezydencji. To, co indywidualne, przedkłada nad sztywny system
i raczej nie spędzałyby mu snu z powiek spontaniczne
ingerencje mieszkańców w tkankę budynku. A już na pewno
nie wpadałby w szał, jak wielki Corbu, gdyby ktoś miał
czelność zmienić kolor zasłon w jednym z jego budynków.
Już we wstępie do tej wczesnej publikacji Reynolds prezentowany jest jako wizjoner. Tytuł ten, z całą jego nieco
romantyzującą, jeśli nie pretensjonalną otoczką, oddaje jednak charyzmatyczną osobowość architekta i jego skłonność
do awangardowych rozwiązań. Zresztą wygląda nawet jak
czarodziej. Długie białe włosy, broda, intensywne spojrzenie,
czynią z niego Gandalfa radykalnie zielonej architektury.

Pod prąd

Pierwsze eksperymenty z techniką earthship podjął już w rok
po pamiętnej publikacji w Architectural Record. Do budowy Thumb House użył puszek, starych opon i odzyskanego
szkła. Te materiały stały się podstawą do rozwinięcia sposobu
budownictwa, które dziś opatrzone jest własnym znakiem
towarowym i nazywa się earthship biotecture.
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Reynolds dużo marzył. O domach samowystarczalnych.
O domach bez rachunków za prąd i wodę. Niezależnych tak
od politycznego systemu, jak i narzuconych budowlanych
kodów. Earthship jest odpowiedzią na te, zdawać by się
mogło, utopijne mrzonki. Eksperymentował z nowymi
konstrukcjami w stanie Nowy Meksyk. Jak można było
się spodziewać, jego próby nie spotkały się początkowo
z przychylnością lokalnych władz, jako że stały w opozycji
do wszystkich reguł. Przekonanie urzędników do spojrzenia
łaskawszym okiem na tę radykalną architektoniczną przygodę wymagało od Reynoldsa nie lada poświęceń. Nie tylko
musiał ściąć gandalfowe loki, ale i kupić garnitur, by pojawić się w sądzie i bronić swych racji. Ostatecznie stan
Nowy Meksyk przydzielił mu teren dwóch akrów, na którym
ekscentryczny kreator mógł robić, co tylko jego rogata dusza
zapragnie. Władze zobowiązały się nawet do dostarczania
mu odpadów, dowożąc transporty opon i butelek.
Z biegiem lat rozwinął podstawowy schemat konstrukcyjny domu, który występować może w różnych wariantach
i połączeniach. Wszystkie struktury bazują jednak na tym
samym założeniu: konstrukcja jest oparta o fundament/
ścianę zrobioną z ponad 750 używanych opon wypełnionych
ziemią. Do budowy ścian wykorzystuje się cement i puszki.
Stanowią one swego rodzaju motyw dekoracyjny, pełniąc
jednocześnie istotną funkcję konstrukcyjną – mają na tyle
silną strukturę, że pozwalają na znacznie mniejsze zużycie
cementu. Jako cegieł Reynolds używa również elementów
szklanych, dwie sklejone ze sobą przecięte na pół butelki
tworzą materiał tak wytrzymały, jak i ozdobny.
Kwestia ogrzewania rozwiązana jest w oparciu o słońce
i wiatr. W najprostszej wersji domy opatrzone są najtańszymi panelami słonecznymi ustawionymi ponad oknami
fasady. Bardziej rozbudowane wersje earthshipów mają
własne elektrownie wiatrowe dostarczające domom energii.
W wersji luksusowej ściany budynku dodatkowo akumulują
ciepło w ciągu dnia, by potem w nocy oddać je otoczeniu.
Wchodząc do domu, uderza nas upał. Skumulowane ogrzane powietrze w obrębie szklarni można jednak inteligentnie
wykorzystać: w zimie otwierając drzwi prowadzące do dalszej części domu i wpuszczając ciepło do środka, a w lecie
odcinając te przestrzeń od wnętrza i chłodząc je za pomocą
ekologicznego systemu klimatyzacji. Wprowadzona głęboko
w ziemię otwarta rura prowadząca od otworu wywietrznika
w domu, poprzez połać gruntu znajdującego się na zewnątrz
budynku, umożliwia mu oddychanie, a jego mieszkańcom
zapewnia regulację ciepłoty pomieszczeń. Połączenie mocy
szklarni i wywietrzników pozwala na utrzymanie stałej
temperatury w domu na poziomie 21 stopni.
Wodę wykorzystuje się tutaj do ostatniej kropli i to w czterech cyklach. Po pierwsze, zbiera się deszczówkę: pokrycie
dachu i jego pochylenie umożliwia jej spływanie do sieci niby-rur z filtrami. W momencie, gdy woda dociera
do domu, jest już zupełnie oczyszczona i nadaje się do picia. Po drugie, użytej wody się nie marnuje, to zbyt cenny
towar, szczególnie w suchym klimacie Nowego Meksyku.

OGRÓD ZIMOWY ZNAJDUJĄCY SIĘ PRZED FRONTOWĄ ŚCIANĄ DOMU NIE JEST TYLKO OZDOBĄ
I PRZESTRZENIĄ DO RELAKSU. PEŁNI PRZEDE WSZYSTKIM ROLĘ STREFY BUFOROWEJ. ZIMĄ IZOLUJE OD CHŁODU, A LATEM OD UPAŁU. POZWALA TEŻ, DZIĘKI
PODSTAWOWYM PRAWOM FIZYKI, STEROWAĆ PRZEPŁYWEM POWIETRZA WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU - PRZECIEŻ KAŻDY Z NAS WIE, ŻE CIEPŁE POWIETRZE
CHĘTNIE UNOSI SIE DO GÓRY, A ZIMNE WRĘCZ PRZECIWNIE. TA PROSTA ZASADA POZWALA TAK ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM WENTYLACJI W POŁĄCZENIU ZE
SZKLANYM PRZEDSIONKIEM, ABY POWIETRZE UDAŁO SIE DOKŁADNIE TAM, GDZIE CHCEMY JE SKIEROWAĆ.

UPALNE LATO

Ciepłe powietrze
wydostaje się
na zewnątrz

Słońce nagrzewa
czarną płytę
konwekcyjną,
która poprawia
ciąg wentylacji.
Płyta jest
odsłonięta

Izolacja
termiczna

KOMFORT
Wlot
gorącego
powietrza

Powietrze
schładza się
w kanale

Magazyn
ciepła

Powietrze
zasysane jest
na zewnątrz

Chłodne
powietrze wpada
do pomieszczeń

Nadmiar
światła słonecznego
zatrzymywany jest
przez specjalne,
przyciemnione
przeszklenia

Zamknięte
drzwi

W LETNI DZIEŃ, GDY CZASU POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM SŁOŃCA JEST WIĘCEJ, TEMPERATURA
OTOCZENIA WYŻSZA, A DO ZIEMII DOCIERA WIĘCEJ PROMIENI SŁONECZNYCH, DOM GROMADZI CIEPŁO, ABY NASTĘPNIE UWOLNIĆ JE NOCĄ. AKUMULACJA
ENERGII REALIZOWANA JEST NIE TYLKO DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU STEROWANIU PRZEPŁYWEM POWIETRZA PRZEZ WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU
WENTYLACJI, ALE TAKŻE POPRZEZ UMIESZCZENIE W TYLNEJ CZĘŚCI DOMU MAGAZYNU WYKONANEGO Z ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW. JEGO WIELKOŚĆ
Z POWODZENIEM WYSTARCZY, ABY NAGROMADZONE W CIĄGU DNIA CIEPŁO ZAPEWNIŁO W POMIESZCZENIACH KOMFORTOWE WARUNKI NOCĄ. ENERGIĘ
CIEPLNĄ GROMADZI TAKŻE ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA DOMEM NASYP ORAZ CAŁA POWIERZCHNIA GRUNTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ BEZPOŚRENIO POD PODŁOGĄ.
W EARTHSHIPIE KAŻDY ELEMENT MA ZNACZENIE: ROŚLINNOŚĆ POPRAWIA JAKOŚĆ POWIETRZA, OGRÓD ZIMOWY STANOWI BUFOR, KTÓRY UŁATWIA
STEROWANIE CYRKULACJĄ POWIETRZA I MA DUŻE ZNACZENIE IZOLACYJNE ZIMĄ. KLUCZOWE JEST TEŻ TAKIE POŁOŻENIE DOMU WZGLĘDEM STRON ŚWIATA,
ABY OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ ŚWIATŁO SŁONECZNE NIEZALEŻNIE OD PÓR ROKU.

PORA ZIMOWA
Klapa wentylacji
jest zamknięta

Słońce nagrzewa kolektory
słoneczne zasilające
ogrzewanie wewnątrz
domu

Ogrzene
powietrze
zasysane jest
do wnętrza

Światło słoneczne
wpuszczane jest
do wnętrza domu

Izolacja
termiczna

KOMFORT
Wlot
powietrza
zamknięty

Magazyn
ciepła

W dzień ciepłe
powietrze jest
magazynowane

Otwarte
drzwi

ZIMĄ, GDY DZIEŃ JEST KRÓTSZY, A TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
NISKA, CAŁKOWICIE ZMIENIANY JEST OBIEG POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKU. PADAJĄCE POD MNIEJSZYM KĄTEM PROMIENIE SŁONECZNE ŁATWIEJ
DOSTAJĄ SIĘ DO WNĘTRZA, SIĘGAJĄC POZA STREFĘ BUFOROWĄ I NAGRZEWAJĄC WIĘCEJ POWIETRZA. UMIESZCZONE NA DACHU KOLEKTORY SŁONECZNE
OGRZEWAJĄ CZYNNIK GRZEWCZY, KTÓRY ODPOWIEDNIĄ INSTALACJĄ ROZPROWADZANY JEST DO POMIESZCZEŃ. BARDZO WAŻNE, ZARÓWNO ZIMĄ, JAK
I LATEM, JEST WŁAŚCIWE ZAIZOLOWANIE CAŁEGO BUDYNKU, RAZ CHRONIĄC PRZED PRZEGRZANIEM, A INNYM RAZEM PRZED WYZIĘBIENIEM. WARTO
PAMIĘTAĆ, ŻE POZA ROZWIĄZANIAMI NATURALNYMI POMOCNE SĄ ROZMAITE TECHNOLOGIE. WSPOMNIANE KOLEKTORY SŁONECZNE NAGRZEWAJĄ
WODĘ DO UTRZYMANIA CIEPŁA WEWNĄTRZ LUB MYCIA, BATERIE SŁONECZNE OBNIŻAJĄ KOSZTY ZUŻYWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A NOWOCZESNE
PRZESZKLENIA UŁATWIAJĄ REGULACJĘ WPUSZCZANEGO DO ŚRODKA ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. TE OSTANIE, W NAJDROŻSZYM I NAJSKUTECZNIEJSZYM
WYDANIU, TO SZYBY ELEKTROCHROMATYCZNE. POZWALAJĄ ONE NA DOWOLNE STEROWANIE PRZEPUSZCZALNOŚCIĄ OKIEN, JEDNAK ICH KOSZT MÓGŁBY
UCZYNIĆ DOM PRZYJAZNY ZIEMI ZBYT DROGIM.

CHŁODNA NOC

Klapa wentylacji
jest zamknięta

KOMFORT
Wlot powietrza
zamknięty

Magazyn
ciepła

Ciepłe powietrze
oddawane jest
do pomieszczeń

Klapa wentylacji
zamknięta
Niewielka
utrata ciepła

Utrata
ciepła
Strefa
buforowa

Tę używaną do kąpieli odprowadza się rurami do tak zwanego
przetrawiacza, czyli pudełka z robakami, które pomagają ją
oczyścić. Tak uzdatniona stosowana jest później do podlewania roślin wewnątrz posesji. Trzeci etap stanowi system kanalizacyjny, który Reynolds rozwiązuje w sposób prosty i, jak
na ten problem, dość szykowny. Woda do toalet pochodzi ze
studni, w których przechowuje się tę uprzednio odzyskaną.
Po raz czwarty wykorzystywana jest do podlewania roślin
rosnących poza obrębem budynku.
Domy wznoszone według wytycznych niekonwencjonalnego
pomysłodawcy są zatem w pełni samowystarczalne. Mogą
powstawać w dowolnym miejscu na ziemi. To architektura
nie tylko radykalnie zielona, ale i radykalnie indywidualna,
pozwalająca na prowadzenie życia poza: poza systemem,
regułami czy po prostu rachunkami za wodę i prąd. Uciekając
się do wizjonerskiego idiomu, który od zawsze towarzyszył
Reynoldsowi, pokusić się można o stwierdzenie, że earthship
to, w założeniu przynajmniej, architektura wolności.

Gaudi z puszek do wynajęcia

Earthship po początkowym okresie niezrozumienia, a może
właśnie dzięki niemu, dość szybko stał się niezwykle popularny.
W wersji luksusowej dom zbudowany w tej technice posiada
wszystko, co pozwala mu wyglądać jak najlepszej jakości penthouse. Ściany z opon można otynkować, do kuchni wstawić
specjalną lodówkę używającą jak najmniejszej ilości energii,
w szklarni zasiać zioła, tak by poranną kanapkę zawsze zdobiła świeżo ścięta bazylia czy gałązka osobiście wyhodowanej
kolendry. Earthshipy można nawet wynająć, by choć na kilka
dni zaznać uciech ekologicznego budownictwa.
Reynolds prowadzi także akademię dla studentów, którzy
przyjeżdżają do Nowego Meksyku ze wszystkich stron świata,
by uczyć się niezależnego sposobu budowania domów. Kursy
to niezwykle ciężka praca. Wykłady połączone z warsztatami i zajęciami praktycznymi trwają przez miesiąc, sześć
dni w tygodniu. Studenci dzielą czas po równo między
zajęcia teoretyczne i właściwe budowanie. Szkolenie prowadzą eksperci od poszczególnych zagadnień. Długowłosy
blondyn Chris uczy, jak rozwiązać problem elektryczności.
Filigranowa Michelle z kolei wie wszystko o tym, jak uprawiać rośliny. Studenci mają też okazję do odwiedzenia
domów wybudowanych już jakiś czas wcześniej, których
właściciele zdołali je oswoić i uczynić własnymi, kreatywnie
interpretując podstawowe schematy proponowane przez
pomysłodawcę konceptu.
Z myślą o rozwinięciu projektu akademii wolontariusze
angażują się w powstawanie budynków, które w przyszłości
mają stanowić studenckie rezydencje. Wykłady i zebrania
odbywają się w audytorium na świeżym powietrzu, a to zaaranżowane zostało przy pomocy warstw opon ułożonych
w półkole przypominające rzymski amfiteatr. Główny budynek z kolei uderza rozbuchanym kształtem i zdobieniami
przywołującymi na myśl realizacje Gaudiego. Śmiałe użycie
kolorowych szkieł ułożonych w mozaiki nadaje konstrukcji
niemalże sakralnego charakteru.
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Choć zdecydowaną większość domów ze śmieci wybudowano
w Stanach Zjednoczonych, to pierwsze earthshipy powstają
też w Europie. We wrześniu 2012 roku, w Mierzeszynie
koło Pruszcza Gdańskiego, małżeństwo Egiertów porwało
się na budowę takiego domostwa. Po długim procesie wyboru
odpowiedniej działki z południowym stokiem, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał słońca, rozpoczęli trwającą dwa
lata przygodę. Ostatecznie dom Egiertów ma 150 metrów
kwadratowych, a właściciele z radością potwierdzają, że rzeczywiście nie generuje dodatkowych kosztów i pozostaje ciepły
w długie zimowe wieczory. Podobny entuzjazm i zacięcie
do budowy ze śmieci towarzyszy niemieckiemu projektowi
Earthship Schloss Tempelhof zlokalizowanemu w połowie
drogi miedzy Norymbergą a Stuttgartem. To pierwsze takie
przedsięwzięcie w Niemczech, które przyciągnęło ponad sto
pięćdziesiąt osób z siedemnastu krajów. Nad całością czuwa
drużyna złożona z architektów, inżynierów, informatyków
i wreszcie specjalistów od PR. To pole wielkiego eksperymentu. Budynek jest już prawie ukończony. Skonstruowano go
ściśle według wytycznych Reynoldsa: szklarnia przy wejściu,
ściany z opon, kolorowe szkła butelek ułożone w zapierające
dech mozaiki.
Ludzie z całego globu zjeżdżają posłuchać Gandalfa radykalnej biotektury w centrum jego świata zlokalizowanego
w środku niczego, pośród pustyni i jej czerwonej ziemi.
Ubijają glinę, układają opony, z szerokim uśmiechem
na twarzach tną butelki, a potem zawożą wiedzę do domu
i stawiają własne obiekty mieszkalne ze śmieci, zlokalizowane w rozmaitych zakątkach kuli ziemskiej. Dlaczego?
Być może chodzi o poczucie wspólnoty, o stworzenie razem
czegoś dobrego i wytrzymałego, wreszcie czegoś pięknego.
Biotektura to poważna umowa z naszą planetą, której warunki oparte są na poszanowaniu jej granic, na inteligentnym
wykorzystaniu zasobów, jakie oferuje i przetworzeniu tego,
co człowiek naśmiecił. Inaczej rzecz ujmując, jest to umowa
śmieciowa, jednak o najwyższej wadze.

Cytaty z Reynoldsa pochodzą z artykułu Residential blanket
scheme: rethinking the city’s architecture, and adding to its
lands, Architectural Record 1971, April, no. 4, pp. 136‒138.
(tłumaczenie autorki)
Dziękujemy Michaelowi Reynoldsowi i Kirstenowi Jacobsenowi
oraz Earthship Biotecture (http://earthship.com) za udostępnienie materiałów ilustracyjnych oraz zdjęć.

DO BUDOWY EARTSHIPA CZĘSTO WYKORZYSTUJE SIĘ STARE
ZUŻYTE OPONY. ISTNIEJĄ PO TEMU DWA ISTOTNE POWODY: JEST TO MATERIAŁ TANI I ŁATWY W UŻYCIU. ICH WIELKOŚĆ POZWALA BUDOWAĆ SZYBKO,
A KSZTAŁT UŁATWIA WYPEŁNIANIE ICH PIASKIEM LUB ZIEMIĄ. UKŁADAJĄC KOLEJNE WARSTWY, TRZEBA NA KAŻDYM ETAPIE DBAĆ O PRECYZJĘ - POPEŁNIONE
NA POCZĄTKU BŁĘDY NAWARSTWIAJĄ SIĘ, POWODUJĄC W PÓŹNIEJSZYCH ETAPACH POWAŻNE PROBLEMY. PODOBNIE SYTUACJA WYGLĄDA Z BUTELKAMI,
JEDNAK TU DO ŁĄCZENIA NIE WYSTARCZY ZIEMIA, NIEZBĘDNE JEST SPOIWO.

Przebarwienia
Ekscytująca feeria barw, celny przekaz poruszający aktualne tematy
i komponujący się z otoczeniem, wyrastający ze ścian domów codziennie przez nas mijanych.
Skąd wziąć bardziej przekonujące tło dla treści adresowanych do szerokiej publiczności?
Czy da się znaleźć bardziej przyjazne środowisko od tego,
które znamy i z którym się identyfikujemy?
Street art, bo o nim mowa, coraz częściej staje się narzędziem
inteligentnego marketingu i gry wizerunkowej.
Co to oznacza dla artystycznego języka ulicy?
Tekst: Dexter Wols, Zdjęcia: Anna Jan, Dexter Wols

Zadając te pytania, naszkicowałem właściwie definicyjny
fundament pomagający rozstrzygnąć, czym street art jest.
Szerszy pogląd terminologiczny daje Tomasz Sikorski,
który w swoim artykule Czy street art jest sztuką? pisze,
że w obszarze sztuki ulicznej mieszczą się najróżniejsze formy
artystycznych działań realizowanych i/lub prezentowanych
na ulicach miast bądź w przestrzeni miasta. Trudno w jednoznaczny sposób wskazać, kto i kiedy użył po raz pierwszy
tego pojęcia, ale za umowną datę przyjmuje się 1985 rok
i publikację książki Allana Schwartzmana pt. Street art.
Jak kontynuuje Tomasz Sikorski, w Polsce wspomniana
nazwa funkcjonuje od roku 2000 i kojarzona jest z kulturą młodzieżową.

Mural twarzą polskiego street artu

Choć niektórzy, tak jak Michał Barcik, twierdzą, że murale
mają niewiele wspólnego ze street artem, to polskie ulice
zdają się temu przeczyć. Żeby jednak móc podjąć jakąkolwiek dyskusję o ich polskich przykładach, spróbujmy
nazwać to zjawisko. Mały słownik terminów plastycznych
autorstwa Krystyny Zwolińskiej i Zasława Malickiego
podaje, iż murale to nazwa pochodzenia hiszpańskiego,
która oznacza w skrócie dekoracyjne malarstwo ścienne.
Całość dookreśla Marzena Talaj w swoim artykule Murale
– polska specjalność, pisząc o ich reklamowym, społecznym
i artystycznym charakterze. Ponadto wielkoformatowość tych
ściennych malowideł związana jest z legalnym działaniem
i wynika z aktywności artystów lub grup społecznościowych
związanych z konkretnym projektem artystycznym.
W tym miejscu przychodzi refleksja… Trudno się bowiem
oprzeć wrażeniu, że nastąpiła zmiana pierwotnego przekazu,
jaki nieść miały ze sobą ścienne ilustracje. W przeszłości
odgrywały przede wszystkim rolę społeczną, dzisiaj jednak
ich użyteczność znacznie się rozszerzyła, przyjmując także
rolę doskonałego nośnika wszelkich treści reklamowych.

Nie oznacza to, że nie powstają dzieła społecznie zaangażowane, choć wokół kwestii tego środka artystycznego
wyrazu pojawia się coraz większa ilość znaków zapytania
i chwila chwały, jaką od pewnego czasu przeżywają murale,
niebawem może stać się przyczyną ich zapomnienia.

Kontrowersje wokół street artu

Kreatywność i przekaz street artu nie tylko rozpalają rozum
i wyobraźnię, ale również potrafią rozepchać zawartość
portfela. Rosnąca fala popularności tego typu kreacji spowodowała, że prace ulicznych artystów trafiły między innymi
na tradycyjne aukcje sztuki, które motywowane są głównie
komercyjnie. A przecież trend ten wyrasta z żywiołowego
komentowania i kontestacji niedoskonałej rzeczywistości.
Wszak jego przejawy wielokrotnie uchodzą za elementy
wandalizmu, choć coraz częściej nimi nie są. Konsternację
pogłębia fakt włączenia tego typu twórczości w poczet głównego nurtu sztuki, co stanowi wykroczenie wobec niezależnej
natury street artu, jego niestandardowej i krytycznej postaci.
Proces ten wygląda na próbę ucywilizowania i okiełznania
twórczości ulicznej, która dotąd wymykała się sztampowej
konwencji komentarza. Kolejne pytanie dotyczy samej formy
jej dzieł i użytych do ich realizacji technik. Trudno bowiem
uznawać jakiekolwiek emanacje street artu, na przykład
na płótnie, za pełnoprawną reprezentację tej dziedziny sztuki.

Fenomen murali

Na czym polega moc murali? Można śmiało zaryzykować
stwierdzenie, że ich popularność i zwiększająca się liczba
wynikają z rodowodu, nieodzownie miejskiego charakteru,
który nie ma nic wspólnego ze szkaradną płachtą reklamową
wciskającą zbędne produkty lub usługi. Marketing szybko
jednak zorientował się, że i w tym przejawie spontanicznej
ekspresji artystycznej drzemie gigantyczny potencjał sprzedażowy i wizerunkowy.
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Autorzy muralu: Grupa City2City [Polska] | Rok 2009 | Bydgoszcz | ul. Zygmunta Moczyńskiego

Autor muralu: Morik [Rosja] | Rok 2014 | Wykonano w ramach projektu Galeria Urban Forms | Łódź | ul. Zachodnia

Autor muralu: INTI [Chile] | Rok 2012 | Wykonano w ramach projektu Galeria Urban Forms | Łódź | ul. Andrzeja Struga

Autor muralu: Cobra [Brazylia] | Rok 2014 | Wykonano w ramach projektu Galeria Urban Forms | Łódź | ul. Traugutta/Sienkiewicza

Murale i inne oznaki fizycznej wizualności wrastają więc
w świat reklamy, stają się wygodnym i przekonującym
narzędziem ambitnego marketingu, który oferuje nieszablonowy i niepowtarzalny przekaz. Nic dziwnego, wpisując
się jednocześnie w sztukę uliczną, mają po swojej stronie
pierwotny bunt wobec zastanych realiów, wyraz sprzeciwu
będący jednocześnie świadectwem społecznej niezgody,
zarówno jednostek, jak i całych grup. Organicznie więc
zaopatrzone są w wiarygodność i formę bliskości z odbiorcą, tak dziś potrzebną, aby pokonać konkurencję i kupić
względy konsumentów.

Komercyjny street art w Polsce

Choć według Natalii Hatalskiej, ekspertki w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej i obserwatorki
trendów, reklama w środowisku graffiti, będącym integralną
częścią nurtu sztuki ulicznej, z założenia jest czymś sztucznym
i każdy, nawet najdrobniejszy błąd, może sporo reklamodawcę
kosztować. Szlaki w dziedzinie komercyjnego graffiti w Polsce
przecierała marka Frugo w połowie lat 90. Ostatnie dziesięciolecie to zdecydowany wzrost liczby działań angażujących
twórców wielkoformatowych przedstawień jako nieodzowny
element kreacji brandów, choćby w kampaniach Heyah
w 2011 i 2013 czy mBanku w 2010 roku. Innym przykładem
mogą być kolejne edycje akcji Let's Color marki Dulux bądź
przedsięwzięcie Empiku A Ty do czego używasz książek.

Czy to źle?

Czy to źle, że sztuka uliczna łączy się z biznesem, szczególnie
wówczas, gdy zachowuje rolę wiarygodnego przekaźnika
w połączeniu z atrakcyjną formą? Moim zdaniem brakuje
jednoznacznej odpowiedzi. Przecież znakomita część kampanii, w które zaangażowane są murale, nadal ma słuszny
wydźwięk, w dalszym ciągu eksploatuje głos ulicy, pozostając
z nim w zgodzie i nawołując do społecznie słusznych zachowań, jak na przykład zachęcanie do rozwoju czytelnictwa.
Należy jednak pamiętać, jaki jest cel takiego komunikatu.
Czy rzeczywiście chodzi o to, aby poruszyć naszego ducha,
umysł, sumienie? Czy raczej, by zachęcić nas do komercyjnej partycypacji?
Sprawa komercjalizacji murali nie musi oznaczać ich upodlenia. Przecież nawet w PRL-u ściany budynków były zdobione
reklamami PKO czy Totalizatora Sportowego o tym samym
charakterze. Tyle że w warunkach gospodarki planowanej
centralnie owe przedstawienia zawierały przede wszystkim
ekwiwalent informacyjny i wizerunkowy, a niekiedy również propagandowy. Dziś stały się elementem inteligentnej
polityki przedsiębiorstw. Dlatego też warto zwracać uwagę,
kto i co za przyjemnym dla oka przekazem stoi. Bo choć
niby nie stało się nic, to murale swoją niewinność definitywnie straciły.

Promocja – poziom II

Nie tylko biznes chętnie wykorzystuje ścienne malowidła,
aby zainteresować swoimi produktami rzesze konsumentów.

W nieco inny sposób robią to… włodarze miast. Władze
samorządowe chętnie współpracują z twórcami, aby uatrakcyjnić niektóre zakątki ośrodków miejskich, co przysparza im
popularności, ułatwia działania Public Relations, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na wizerunek i stymuluje
ruch turystyczny. Pokryte wspaniałymi, barwnymi obrazami
ściany (często zrujnowanych kamienic) wprowadzają w szare miejskie obszary odrobinę optymizmu. Łatwo dostrzec
w takich działaniach pozytywne aspekty. Wraca jednak
pytanie o granicę pomiędzy reklamą a sztuką. Czy mural
to ozdoba, czy dzieło? Czy atrakcyjność wizualna wystarczy,
aby mianować wielkoformatowy obraz ścienny street artem?

Wandalizm

Najwięcej na ten temat mówią nasze miasta, choćby poprzez
stopień spójności architektury, zagospodarowania przestrzennego, jak i elementów mających dodać im klimatu
oraz nieszablonowości. Pośród tych ostatnich coraz częściej
pojawiają się murale, których obecność sankcjonowana jest
poprzez legalne działanie wspomnianych wcześniej władz
miejskich. To z kolei stoi w sprzeczności z istotą ich źródła,
czyli street artu będącego z założenia w opozycji wobec prawa i noszącego znamiona bezceremonialnego wandalizmu.
Tymczasem ścienne malunki zostają niejako zapożyczane,
dąży się do ich oswajania i cywilizowania, a finalnie wdrukowywania w tkankę miejską. Trudno więc o nich myśleć
w tych samych kategoriach, co o pierwotnych źródłach street
artu. Właśnie z tego względu przez niektórych orędowników
sztuki ulicznej są one bezwzględnie odrzucane.
Paradoksalnie jednak, nie spełniając fundamentalnych warunków tego nurtu, murale mogą być postrzegane jako akt
chuligaństwa. Władze samorządowe czy też prywatne firmy,
podążając za bieżącymi trendami, obrały je za doskonałą
dla siebie platformę promocyjną, przez co ściany budynków
niejednokrotnie noszą kicz, amatorszczyznę i niestosowną
karykaturę gorączkowo aspirującą do sztuki. W tym ujęciu
nieprzemyślane i nieudolnie zrealizowane murale noszą
znamiona wandalizmu, ale legalnego, wynikającego z bezkrytycznego akceptowania niedopasowanych do przestrzeni
miejskiej rozwiązań.

Ersatz prawdziwej sztuki

Zachwycamy się dziełami Bansky'ego, Alexandre'a Farto,
Juliena Mallanda, Natalii Rak czy ETAM CRU. W międzyczasie elewacje budynków zjadane są przez powierzchowność
i płytki przekaz autorów pretendujących do miana wielkich artystów. Murale wpisujące się w nurt nieokrzesanej masowości
zmierzającej w bliżej nieokreślonym kierunku jasno pokazują,
że aby tworzyć sztukę, trzeba czegoś więcej niż farba i pędzel.
Szkoda byłoby, aby moda okazała się zabójcza, zarówno dla
murali, jak i innych przejawów sztuki ulicznej, która rozwija
się i mnoży swoje techniki oraz rozwiązania. Dla odbiorców
ofensywa miejskich obrazów również stanowi wyzwanie, bo
to oni rozpoznają, co jest sztuką, a co nie i niejako swoją
akceptacją lub jej brakiem nadają jej dalszy bieg.
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Autor muralu: Sainer [Polska] | Rok 2012 | Wykonano w ramach projektu Galeria Urban Forms | Łódź | ul. Uniwersytecka (blisko ul. Zielonej)

TURYSTYCZNA ALTERNATYWA

BEZ PAMIĄTEK, BEZ ATRAKCJI Z KART PRZEWODNIKÓW I NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU,
CO ZWYKŁO SIĘ MYŚLEĆ O PODRÓŻACH. W ŚRODKU PEWNEGO PRZEMYSŁOWEGO MIASTA
DO ODKRYCIA POZOSTAJĄ NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI ZAPISANE W ARCHITEKTURZE.
BO PODRÓŻ MOŻE ZACZYNAĆ SIĘ TUŻ ZA ROGIEM TWOJEGO DOMU.
NA PRZYKŁAD W KATOWICACH.
TEKST: ALEKSANDRA CZAPLA-OSLISLO, ILUSTRACJE: ZOFIA OSLISLO, ZDJĘCIE: VOJTĚCH VEŠKRNA

Datowany jako pierwszy przewodnik turystyczny po kraju – Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej Józefa Wawrzyńca Krasińskiego,
wydany po francusku w 1820 roku w Warszawie, był dowodem na to, że przyglądanie
się miastom i tej części Europy może być fascynującą przygodą i przyjemnością.
Dziś, prawie 200 lat później, niezmiennie włóczymy się po ulicach zabytkowych
metropolii, odwiedzając kolejne muzea i historyczne obiekty. Na równi z tym, co dla
zwiedzających obowiązkowe, wyrasta nurt turystyki alternatywnej, która wręcz zakłada
unikanie popularnych ścieżek. Idea jest prosta: podczas wizyty w swoim lub zupełnie
nowym mieście należy się zagubić, zboczyć z utartych szlaków, poznać miejsca
pozornie nieturystyczne. Na nowej trasie nie znajdziesz sklepików z pamiątkami,
ale na pewno wrócisz z unikatowymi historiami.

zabrał plecak i wyszedł z domu w kierunku, w którym zawsze odjeżdżał samochodem
(w zasadzie od 30 lat oglądał ten krajobraz zza samochodowej szyby, gdy wożono
go jeszcze jako dziecko do szkoły). Co więcej, postanowił się w tym sąsiedztwie
zgubić. Po 30 minutach, mijając ostatni znajomy kiosk z gazetami, był już poza
miastem, odkrywając pobliże po raz setny i jednocześnie po raz pierwszy. Ostatecznie,
po dwustu stronach zapisków książki-reportażu o wolnym podróżowaniu, Kieran
bez ogródek stwierdza, że najlepszą formą slow traveling jest samotny spacer,
nieważne czy w tropikach, czy w swojej dzielnicy – turystyczną wyprawę można
śmiało rozpocząć tuż za rogiem własnego domu.

PRZYGODA NA MIEŚCIE

Wieści o pięknych modernistycznych katowickich kamienicach z ogrodami na dachach, informacje o willach architektów, którzy niczym na tajnych kompletach
Na długo zanim do drukarni trafił spacerownik po Katowicach, mieście, o którym
analizowali idee papieża modernizmu – Le Corbusiera, czy opowieści o stalomożna powiedzieć wiele, ale na pewno nie, że znajduje się na liście turystycznych
wych domach od kilku lat na dobre krążą w środowisku znawców (architektów
atrakcji, pojawił się prezent pod choinkę. Niepozorna książka licząca 200 stron
i historyków sztuki) oraz wyznawców (w gronie lokalnych patriotów i estetów
z intrygującym tytułem O wolnym podróżowaniu. Jeśli rodzina postanawia obda- z śródmieścia). Dlatego kiedy urzędnicy z wydziału promocji postanowili z moderrzyć cię poradnikiem o dobrym życiu, to należy się najczęściej
nistycznej architektury zrobić atut dla tak zwanych zwykłych
martwić, ale tym razem było zupełnie inaczej. Lektura okazała
ludzi (zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych), wielu uważało,
Opowieści o stalowych
się wyjątkowo przyjemnym odkryciem. Autorem publikacji
że to szaleństwo. Architektura? Gdyby jeszcze jakiś gotyk był
domach, od kilku lat na dobre
po drodze, ale kamienice z dwudziestolecia międzywojennego?
jest Dan Kieran, brytyjski dziennikarz, który pewnego dnia
krążą w środowisku znawców
wyruszył z dwójką przyjaciół na miesięczną eskapadę przez
Programowo bez dekoracji i ozdobników? Jak to może zaintereoraz wyznawców.
całą Wielką Brytanię. Przejechał ją wszerz elektrycznym wózkiem
sować jakichkolwiek turystów? Tymczasem zaczynając pracę
mleczarskim. Jak można się domyślić, pojazd nie rozwijał zawrotnej prędkości
nad alternatywnym zwiedzaniem Katowic (miasta nieturystycznego, bez dostępu
i raczej leniwie toczył się po ulicach. Wyczyn oczywiście odnotowały najważniejsze
do morza i bez renesansowego rynku), obiecałam sobie jedno, że nie użyję ani razu
dzienniki, a relację z podróży śledziło BBC. Sensem wyprawy Kierana okazało się
słowa ryzalit i zaczęłam pisać. Na przekór wątpliwościom chciałam, aby powstało
nie tyle dotarcie z punktu A do B, co nawiązywanie więzi z napotkanymi ludźmi.
coś, co pozwoli cieszyć się śmiałą architekturą miasta bez tematycznego słownika
Jedynym planem podróżników była rezygnacja z planów, spontaniczne działanie
lub asysty wykwalifikowanego przewodnika. W każdym momencie i indywidui przyjmowanie tego, co przyniesie droga.
alnie. Kluczem do opowieści stały się koncepcje Kierana, jego leniwa wędrówka
Im bardziej Kieran zwalniał, tym bardziej przyspieszała jego kariera i popularność idei
po okolicy. I tak powstał, w wyniku kolektywnej trzyosobowej pracy, spacerownik.
wolnego podróżowania, którą zaraził ludzi na wszystkich kontynentach. Odrzucenie
Mały, by mieścił się w torbie, z okładką, która jest jednocześnie mapą, i z dwoma
zorganizowanych wyjazdów w formule all inclusive czy nawet niskobudżetowej
trasami, w zależności od nastroju – do krótszego i dłuższego wałęsania się po mieście.
wyprawy w stylu backpacking to dopiero część jego koncepcji. Postanowił odważnie
Bo to ty jesteś najważniejszym i jedynym odkrywcą, a spacerownik stanowi jedynie
rozszerzyć myślenie o podróży do własnej okolicy. Pewnego listopadowego dnia
pretekst do odbycia własnej podróży. W drogę!

BRYTYJSKI POMYSŁ
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ZADZIERAJ NOSA

zaczęto częściej używać lokalnych, a nie importowanych z daleka, surowców,
Wyobraź sobie miasto, które w dwudziestoleciu międzywojennym rozwijało się
wykorzystując potencjał produkcyjny śląskiego przemysłu. I tak domy z żelaza
z amerykańskim rozmachem i zaczęło rywalizować o miano stolicy przemysłu.
i drapacze chmur o stalowych konstrukcjach po raz pierwszy w Polsce pojawiły
się właśnie w Katowicach.
Miasto tętniące życiem, rozświetlone neonami, pełne eleganckich mieszkań,
które mają wiele pokoi i posiadają ogród zimowy. Domy, w których windy zawiozą
cię na 14 piętro (w 1934 roku!), kamienice z podziemnymi garażami i tarasami na da- ORNAMENT JEST ZBRODNIĄ!
chach. Nowoczesne rozwiązania, takie jak piece gazowe i elektryczne w kuchniach
Śmiało można przyjąć, że modernizm to nie tylko nowatorski prąd w architekturze,
eliminujące kurz i pył ich węglowych odpowiedników. Wyciszone i przestronne
ale sposób myślenia i filozofia ludzi, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym
sypialnie w strefie prywatnej oraz salony do przyjmowania gości skąpane w świetle
próbowali reagować na społeczne wyzwania. Oczywiście, szukając cech chawpadającym przez rzędy okien. Do tego nowe miejsca pracy
rakterystycznych, w dowolnym miejscu spaceru można
– zaprojektowane siedziby przedsiębiorstw specjalnie na pozauważyć,
że kierunek ten cechują zgeometryzowane formy,
To właśnie architekturą
trzeby danej branży. Dodajmy jeszcze przedszkola i szkoły
płaskie dachy, gładkie ściany, balkony o różnych kształtach,
po I wojnie światowej próbowano
ulokowane w ogrodach z basenami i tarasami do kąpieli
różnorodne okna (w tym także okrągłe, tak zwane nautyczne),
manifestować nowe poglądy
słonecznych. Dziś wystarczy zadrzeć nos, spojrzeć w górę
przeszklone spore powierzchnie i całkowity brak dekoracji
i uporządkować życie społeczne,
po linii pięter, by przekonać się, co kryją Katowice z czasów,
lub minimalizm w ozdobach. Odtąd nieśmiertelne stały się
obiecując lepsze jutro.
obowiązujące do dziś takie sentencje jak: Form follows funckiedy nazywano je polskim Chicago.
Skomplikowane losy historyczne stolicy województwa śląskiego zadecydowały,
tion (forma podąża za funkcją) Less is more (mniej znaczy więcej) oraz deklaracja,
że to właśnie architekturą po I wojnie światowej próbowano manifestować nowe
że ornament jest zbrodnią! – szczególnie prowokacyjna po czasach dekoracyjnej
poglądy i uporządkować życie społeczne, obiecując lepsze jutro. Katowice miały
secesji. Architekci postanowili nie kopiować poprzedników, porzucili neobarok,
szybko wyrosnąć na prężne centrum regionu, ośrodek administracyjny, gospodar- neorenesans czy neoklasycyzm na rzecz czegoś zupełnie nowego. Słowo modernizm
nie przez przypadek wywodzi się z francuskiego, w którym moderne oznacza nowoczy i kulturalny. W 1922 roku, wpisane w poczet polskich miast i obwołane stolicą
autonomicznego gospodarczo i politycznie województwa śląskiego, budowały się
czesny i współczesny. Nic dziwnego, że stało się idealnym terminem do określenia
niezwykle dynamicznie. Niestety, szkody górnicze mocno ograniczały warunki
porzucającego tradycję podejścia do świata.
budowlane, dlatego 15 czerwca 1924 roku Sejm Śląski uchwalił rozszerzenie granic
i ustalono mapę tzw. Wielkich Katowic – z niecałego tysiąca hektarów obszar rozrósł
się do ponad czterech tysięcy. Nazwy Wielkie Katowice używano odtąd nie tylko
w oficjalnych dokumentach, ale i w prasie, i w języku potocznym. Mieszkańcy czuli
się ważni. Do Wielkiego miasta zaczęli zjeżdżać architekci gotowi na nowe wyzwania,
wyznawcy Le Corbusiera, wizjonerzy i bywalcy światowych wystaw. Do Katowic
Aleksandra Czapla-Oslislo [tekst]
przybyło między innymi ponad 20 absolwentów różnych politechnik, głównie
Kulturoznawczyni i dziennikarka. Wraz z Zosią Oslislo i Janem Oslislo autorka spacerownika
lwowskiej i warszawskiej, ale i architekci z Berlina. I nagle w miejskim pejzażu
po architekturze modernistycznej Katowic. Obecnie pracuje jako kierowniczka literacka
zaczęły dziać się rzeczy nie tylko podobne do tego, co proponowano w Warszawie,
w Teatrze Śląskim.
ale i wdrażano nowatorskie rozwiązania architektoniczne na skalę europejską. Zofia Oslislo [ilustracje]
Dodatkowo kryzys ogólnoświatowy wymusił nowe rozwiązania ekonomiczne – Projektantka oraz adiunkt w katedrze projektowania graficznego ASP w Katowicach.
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KAMIENICA SKROJONA DLA RÓŻNORODNYCH MIESZKAŃCÓW
DOM DYREKCJI KOLEI PAŃSTWOWYCH
ULICA SŁOWACKIEGO 41/43

8 WYBRANYCH POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO ZGUBIĆ SIĘ
W MODERNISTYCZNYCH KATOWICACH

TEKST: ALEKSANDRA CZAPLA-OSLISLO, ILUSTRACJE: ZOFIA OSLISLO, ZDJĘCIE: VOJTĚCH VEŠKRNA

MODERNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
OGRÓD JORDANOWSKI | ULICA BARBARY 55

Rozwój miasta i napływ ludności spowodowały konieczność otwierania nowych przedszkoli i szkół. Budowaniu odpowiednich przestrzeni dla dzieci i młodzieży patronowało
Warszawskie Centralne Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Modne były wówczas reformy pedagogiczne łączące edukację z rozwojem fizycznym i spędzaniem czasu wolnego
na powietrzu. Projekt ogrodu jordanowskiego Kazimierza Wędrowskiego to jeden z najlepszych modernistycznych obiektów Katowic. Na zamknięty teren prowadzi zachowana do dziś
oryginalna brama ze stróżówką i nautycznym oknem. Na dachu parterowego budynku zaplanowano solarium do kąpieli powietrzno-słonecznych. Całość bryły przypomina w formie
okręt z masztem i tarasem na dziobie. We wnętrzu budynku znalazły się między innymi gabinet lekarski oraz miejsce do wydawania posiłków dla dzieci. Niestety, w unikatowym
kompleksie nie zachowały się baseny na otwartym powietrzu. W układzie ogrodu obok boisk i basenów znalazło się także miejsce na plac do inscenizacji – dziś z niewielkiego
plenerowego teatru z amfiteatralną widownią korzystają przedszkolaki i harcerze mający w tym samym budynku siedzibę hufca.
Ogród Jordanowski
ul. Barbary 25
K. Wędrowski 1937
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Aby wyobrazić sobie, ile emocji i kontrowersji budziły modernistyczne kamienice, trzeba spojrzeć na okazały dom Dyrekcji Kolei, który w 1931 roku, jako plomba, wdarł się bezkompromisowo pomiędzy dwie XIX-wieczne kamienice i odważnie wspiął się na poziom siedmiu kondygnacji ze strychem. Prowokował bardzo plastyczną fasadą z różnorodnymi
krzywiznami, półkolistymi balkonami i przeszklonymi na sporej powierzchni wysuniętymi werandami. Autor projektu, Tadeusz Michejda, nie rozporządzał przestrzenią równo,
jak robiło się wcześniej – celowo zaplanował mieszkania o zróżnicowanym metrażu na każdym z pięter. Najdłuższa część mieściła lokale dla wieloosobowych rodzin i mniejsze
apartamenty – kawalerki; projekt przewidywał mieszkania z pokojem stołowym, osobnymi sypialniami dla rodziców i dzieci, łazienką, kuchnią. Architekt zdecydował raz na zawsze:
różne potrzeby – różny metraż.
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MODERNISTYCZNA ZEBRA
DOM DOKTORA KAZIMIERZA WĘDLIKOWSKIEGO | ULICA PCK 10

Jedna z piękniejszych modernistycznych kamienic to dom z tarasem na dachu, który miał częściowo służyć jako klinika dla kobiet – jej właściciel, doktor Kazimierz Wędlikowski,
był ordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu w Katowicach. Pięciopiętrową kamienicę zdobi zaokrąglony narożnik z oknami o specjalnych zakrzywionych
szybach. Pasy okien i balkonów posiadają kontrastujące kolory, dlatego dom przez katowiczan często nazywany jest zebrą. Klatka schodowa zachowała się w bardzo dobrym
stanie, można tam do dziś oglądać oryginalne okładziny ścian, lastriko na podłodze, chromowane i drewniane balustrady, zachowane dzwonki do drzwi, skrzynki na listy oraz
odremontowaną przedwojenną windę marki Sowitsch z kryształowym lustrem. W czasie okupacji, ze względu na wysoki standard, dom został przeznaczony na mieszkania dla
dygnitarzy niemieckich. Po wojnie budynek spotkał podobny los – apartamenty dostali tam wysocy oficjele partyjni, choć jeden lokal cały czas należał do rodziny Wędlikowskich.
Po 1989 roku dom wrócił w całości w ręce właścicieli. Dzięki ich uprzejmości (administratorem jest wnuk doktora Wędlikowskiego) kamienica jest otwarta w godzinach urzędowania
znajdujących się w budynku firm, aby każdy mógł oglądać piękno modernistycznych rozwiązań nie tylko z zewnątrz.
Dom dr Wędlikowskiego
ul. PCK 10
S. Gruszka 1937−38

DOM À LA VILLA LE CORBUSIERA
WILLA MECENASA EDMUNDA KAŹMIERCZAKA | ULICA BRATKÓW 4

Willa zbudowana na zlecenie mecenasa Edmunda Kaźmierczaka to jedyny jednorodzinny dom w Katowicach, do którego budowy użyto żelaznej konstrukcji szkieletowej – rozwiązanie
było na tyle kosztowne, że stanowi ona pojedynczy taki przypadek międzywojennego budownictwa mieszkaniowego i jeden z niewielu tego typu na świecie. Modny w owym
czasie płaski dach został w pełni wykorzystany na potrzeby mieszkańców, tworząc na górze ogród. Willę wybudowano wraz z garażem, co było innowacją jak na ówczesne czasy.
Na samochód mogli bowiem pozwolić sobie tylko najzamożniejsi. Po wojnie, jak głosi miejska legenda, swoje auto parkował tutaj pisarz Alfred Szklarski, autor cyklu przygód Tomka
Wilmowskiego. Obecnie w budynku znajduje się restauracja Bohema, dzięki temu można częściowo obejrzeć jego wnętrze, które zachowało kilka oryginalnych rozwiązań z czasów
pierwszych właścicieli. Co ciekawe, mimo nowoczesnej architektury plan willi odzwierciedla wciąż panujący w ówczesnym społeczeństwie model patriarchalny. Pan i pani domu mają
tutaj odpowiednio określoną rolę i wydzielone strefy. Na rzucie widać osobne zaciszne pokoje – gabinet dla mężczyzny, oddaloną od niego przestrzeń dla pani domu i sąsiadujące
z nią pokoje dziecięce.
Willa mec. E. Kaźmierczaka
ul. Bratków 4
T. Michejda 1930
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172 000 M3 DO NAUKI!
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE
ULICA KRASIŃSKIEGO 8

172 000 M3 DO NAUKI!
ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE | ULICA KRASIŃSKIEGO 8

Jest w Katowicach miejsce, które na długo stało się wzorem nowoczesnej szkoły technicznej nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce. Zadanie dla architektów było wymagające:
należało połączyć sale wykładowe i warsztaty w jednym miejscu. Wygrała koncepcja ogromnego żelbetonowego budynku o kubaturze 172 000 m 3! Korytarze w Pałacu
Techników mają ponad trzy kilometry długości i łączą 70 różnorodnych sal. Wewnątrz znajdowały się dwie sale gimnastyczne, aula wysoka na osiem metrów, w której
mogło się zmieścić 1500 osób, sale badawcze ze specjalnym bocznym i górnym doświetleniem, sale do rysunku, modelarnia, biblioteka, czytelnia i sale warsztatowe.
Przewidziano nawet własną elektrownię do zasilania części maszyn czy salę radiową ze stacją nadawczą. Województwo z premedytacją chwaliło się budynkiem
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu już w 1929 roku. W owym czasie był to jeden z największych kompleksów edukacyjnych w Europie. Na uroczystość
otwarcia Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych specjalnie przyjechał do Katowic prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy Mościcki. Proponowany program
nauczania był od początku interdyscyplinarny i, co ciekawe, powstał na podstawie ankiet, które przeprowadził Wydział Oświaty Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego.
Do wyboru były między innymi wydziały: budowlany, chemiczny, ceramiczny czy administracji przemysłowej.
Gmach Śląskich Zakładów Technicznych
ul. Krasińskiego 8
J. Dobrzyńska, S. Łoboda 1928

GMACH ZACUMOWANY PRZY ULICY
ZAKŁAD HIGIENY ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH | ULICA RACIBORSKA 41

W Katowicach lat 30. zachłystywano się zdobyczami techniki, od takich inspiracji nie uciekała też architektura. Miłość do aerodynamiki i samolotów czy transatlantyków wyrażano poprzez krzywizny, zaokrąglenia i wygięcia fasad w literę s. Tak zwany styl streamline moderne był wówczas popularny także w projektowaniu
przedmiotów: bez kątów prostych i z zatartymi granicami pomiędzy poszczególnymi częściami. Opływowe kształty, zaczerpnięte z przemysłu stoczniowego, stały się
nagle wyjątkowo modne i nadały nazwę artystycznemu stylowi. Odwołanie się do formy transatlantyku poza wyborem formalnym było także deklaracją patriotyczną.
Dumę II Rzeczpospolitej stanowiły transatlantyki: MS Piłsudski i Batory, nad projektem wnętrz i wystroju których czuwała specjalna Podkomisja Artystyczna, między
innymi decydując o wyglądzie pomieszczeń, zastawy stołowej czy karty dań. Co ciekawe, morskie motywy dominowały nie tylko w budującej się portowej Gdyni,
która dziś chwali się szlakiem modernistycznej architektury jako turystyczną atrakcją. Budynki o zaokrąglonych narożnikach, nautycznych oknach, chromowanych
balustradach oraz arasach na dachach nawiązujących do pokładów statków pojawiły się także daleko od morza, w Katowicach. Na wzór okazałego okrętu powstała
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Wykonywano tu między innymi: badania bakteriologiczne, epidemiologiczne, prowadzono dozór nad artykułami
żywności i badania naukowe o higienie publicznej.
Zakład Higieny Środków Żywnościowych
ul. Raciborska 41
T. Kozłowski 1931

NOWA PRZESTRZEŃ DLA DŹWIĘKÓW
GMACH ROZGŁOŚNI KATOWICKIEJ | ULICA LIGONIA 29

Rozgłośnia w Katowicach rozpoczęła nadawanie w 1927 roku jako czwarta w kraju, po Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Studia radiowe początkowo rozsiane były w różnych
lokalizacjach miasta. Bezsprzecznie istniało zapotrzebowanie na nową siedzibę i w czerwcu 1936 roku dyrekcja radia zaprosiła trzy zespoły architektów do prestiżowego
konkursu. Gmach według projektu Tadeusza Łobosa był pierwszym w Polsce budynkiem zbudowanym na potrzeby radia i jednym z najnowocześniejszych w Europie.
Prace wykonywała katowicka firma i po niespełna roku, w sierpniu 1937, modernistyczny budynek został ukończony. Według koncepcji wewnątrz zaplanowano aż cztery
studia (w tym jedno koncertowe mogące pomieścić całą orkiestrę symfoniczną) i amplifikatornię – miejsce z urządzeniami do emisji programów i aparaturą do nagrywania
płyt. W programie Radia Katowice dominowały w tym czasie audycje muzyczne, transmitowano na przykład: koncerty ze Śląskiego Konserwatorium, opery z Teatru
Polskiego (dziś Teatr Śląski), a muzykę taneczną z kawiarni „Astoria” i „Europa”. Przed wojną na frontowej ścianie, kryjącej przeszkloną klatkę schodową, umieszczono
świecący neon, który został zniszczony we wrześniu 1939 roku. Dzięki zachowanym fotografiom udało się odtworzyć napis „POLSKIE RADIO” zgodnie z zastosowanym
przedwojennym krojem liter – dodano tylko ostatnie słowo „KATOWICE”.
Gmach Rozgłośni Katowickiej
ul. Ligonia 29
T. Łobos 1938

POLSKIE CHICAGO
GMACH URZĘDU SKARBOWEGO I BUDYNEK MIESZKALNY | ULICA ŻWIRKI I WIGURY 15/17

Śląsk, ta najbardziej amerykańska dzielnica Polski, wyprzedził inne dzielnice pod względem „pięcia się ku górze”. Powstaje tutaj pierwszy wielopiętrowy budynek, jeden
z najwyższych w Europie. Stal jest kośćcem budowli wielopiętrowej, toteż nic dziwnego, że Śląsk – ojczyzna polskiej stali – pierwszy buduje szkieletowe drapacze – pisał
w 1932 roku Witold Kłębkowski w szóstym numerze prestiżowego czasopisma „Architektura i Budownictwo”. Do dziś dumą miasta jest czternastopiętrowy gmach,
który sprawił, że o Katowicach pisano jako o polskim Chicago. Drapacz chmur wyraźnie dzieli się na dwie części, także ze względu na funkcję: do szóstego piętra
ulokowano biura urzędów, w tym dwóch urzędów skarbowych czy wydziału akcyz i monopoli, resztę stanowiły mieszkania. Obiekt stał się na tyle znany, że nie tylko
zdobił choćby pocztówki z Katowic, ale i został tematem jednego z filmów o budownictwie żelazno-szkieletowym, którego premierę pokazano w 1931 roku. Połowę powierzchni drapacza zajmują mieszkania (od kawalerek po luksusowe pięcio- i sześciopokojowe). Poza urzędnikami po wojnie mieszkali tu między innymi ludzie kultury,
na przykład Gustaw Holoubek czy Kazimierz Kutz. W piwnicach ulokowano kotłownię, pralnię, suszarnie mechaniczne, transformator, stację hydroforową czy magazyny
urzędów i skarbiec kasy skarbowej. Dla wygody użytkowników drapacz wyposażony był w trzy windy: dwie dwuosobowe (w tym jedną szybkobieżną, zatrzymującą się
od szóstego piętra) i jedną osobowo-towarową.
Gmach Urzędu Skarbowego i Budynek Mieszkalny
ul. Żwirki i Wigury 15/17
T. Kozłowski, S. Bryła 1930−34
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DESIGN

BROOKS STEVENS {32}, COŚ W TEN DESEŃ {38}
HEVEN IS A PLACE ON EARTH {42}

NA ZDJĘCIU PO PRAWEJ PŁASZCZ MĘSKI JESIENNY AUTORSTWA KRYSTYNY BALLABAN, WARSZAWA 1959 ROK.

{30}

Zdjęcie: IWP/East News, Tadeusz Sumiński

ZDJĘCIA Z ZASOBÓW MILWAUKEE ART MUSEUM [http://mam.org]
Globe Corporation, Globester 1946, Brooks Stevens Archive, Milwaukee Art Museum, Gift of the Brooks Stevens Family and the Milwaukee Institute of Art and Design
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1946

BROOKS STEVENS
Lepszy model

Grass is always greener sort of thing...

Chłopiec

z polio, któremu nie wróżono nawet, że będzie mógł chodzić. Student bez dyplomu. Nieuleczalny
pasjonat samochodów. Brooks Stevens, jeden z pionierów projektowania przemysłowego w Stanach Zjednoczonych,
to człowiek, który urzeczywistnił swoimi dokonaniami amerykański sen i nadał mu realny kształt.

Tekst: Agata Morka, Zdjęcia: z zasobów Milwaukee Art Museum

K

ariera Stevensa to intrygujące studium
przypadku, na podstawie którego
prześledzić można, jak na przestrzeni
60 lat ubiegłego wieku zmieniała się pozycja projektanta przemysłowego w Stanach
Zjednoczonych. To także historia człowieka
obdarzonego niezwykłym wyczuciem rynku,
rozumiejącego klienta i słuchającego jego
potrzeb. Tworzone przez niego projekty
zorientowane są na użytkownika podwójnie:
nie tylko wpisują się w jego wymogi, ale i rozpalają w nim chęć na więcej: na lepszy model.

Stevens rozpoczyna pracę jako designer
w co najmniej trudnych czasach. Wraca
do Milwaukee bez dyplomu z Cornell,
na którym studiował architekturę od 1928
do 1933 roku. W okresie studiów nieustannie
popadał w konflikty z wykładowcami, którzy
jego zainteresowanie samochodami postrzegali jako nieprzystojną rozrywkę odciągającą
studenta od prawdziwych zadań architekta.
Początek lat trzydziestych w Stanach
Zjednoczonych, niedługo po wielkiej panice Czarnego Czwartku, to czas, kiedy
liczy się spryt i umiejetność przetrwania.
Te dwie cechy zdaje się w sobie łączyć
ojciec Brooksa, William Clifford Stevens,

wówczas wysoko postawiony pracownik firmy
Cutler-Hammer produkującej silniki. To on
właśnie zaszczepił w młodym Brooksie miłość
do samochodów i wprowadził go na inżynieryjne salony Milwaukee. Za jego namową
w 1935 roku młody Stevens zakłada własną
firmę konsultingową mającą świadczyć
usługi projektowe dla dużych firm. Zamiast
w Nowym Jorku otwiera ją w rodzinnym
Milwaukee. Jednym z pierwszych klientów
nieprzypadkowo jest firma jego ojca, jednak
wkrótce początkujący przedsiębiorca pozyskuje kolejne zamówienia, już niekoniecznie
ze względu na znajomości, ale po prostu dlatego, że jego projekty są dobre. Nadal jednak
boryka się z brakiem zrozumienia co do jego
ekstrawaganckiej, jak na owe czasy, profesji.
Wspomina: Musiałem walczyć o to, by choćby móc porozmawiać z kimkolwiek w latach
trzydziestych. Musiałem nie tylko tłumaczyć
samego siebie, ale i mój zawód1. Robił to najwyraźniej bardzo umiejętnie, bo w cztery lata
później firma liczyła już pięciu pracowników,
a portfolio klientów urosło do trzydziestu.
Brooks projektował w zasadzie wszystko,
od akcesoriów kuchennych, po suszarki
do ubrań. W ciagu swojego życia stworzył
około trzy tysiące produktów, pracując dla
585 różnych klientów. Wraz z dziewięcioma
innymi branżowymi twórcami uczestniczył
w formowaniu Stowarzyszenia Projektantów
Ameryki (Designers Society of America),

Stanowił bowiem ciekawe połączenie pewnej
dawki romantyzmu z bardzo pragmatycznym
sposobem traktowania procesu realizacji
konceptu. Podczas gdy swoje dzieciństwo
relacjonuje z dużą nutą nostalgii, rozpisując
się o zadymionych pokojach hotelowych,
w których jego ojciec zachwalał zalety nowych systemów zmiany biegów, to do kwestii
zawodowych podchodzi z dużą dozą zdrowego rozsądku. W jego myśleniu nie ma
miejsca na heroiczne narracje, a designer
według niego powinien skupiać się przede
wszystkim na funkcjonalności i rentowności
produktów, które wychodzą spod jego ręki.
Brooks powiadał: Projektant przemysłowy
w dzisiejszym świecie biznesu powinien być
w zasadzie biznesmanem, inżynierem i stylistą
– i to w takiej kolejności3.

John Holusha, Brooks Stevens,
83, Giant in Industrial Design,
the New York Times,
January 7, 1995.
(tłumaczenie autorki)

Brooks Stevens,
Industrial Designer is No Miracle Man,
Industrial Strength Design: How Brooks
Stevens Shaped Your World,
MIT Press, 2013.

John Heskett,
The Desire for the New, Industrial
Strength Design: How Brooks Stevens
Shaped Your World,
MIT Press, 2013.

BIZNES NA PRAWIE
DZIKIM ZACHODZIE

1

BROOKS STEVENS | LEPSZY MODEL | STRONA: 32

2

które rozwinęło się później w jedną z najważniejszych organizacji tego typu o światowej
randze. Stevens po prostu zrobił karierę,
i to karierę nadzwyczajną, otwierając nowe
sposoby myślenia o projektowaniu przemysłowym i roli konstruktora. Zresztą sam miał
do tej właśnie roli niezwykle trzeźwe podejście.

PROJEKTANT
PRZEMYSŁOWY
TO NIE SPRAWCA CUDÓW2

3
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ZDJĘCIA Z ZASOBÓW MILWAUKEE ART MUSEUM [http://mam.org]
Steam-O-Matic petipoint iron 1941, Brooks Stevens Archive, Milwaukee Art Museum, Gift of the Brooks Stevens Family and the Milwaukee Institute of Art and Design

W latach pięćdziesiątych, będąc być może
u szczytu swojej kariery, rozpoczyna dyskusję
o starzeniu się produktów, trendach i wychodzeniu z mody. Skupia się na biznesowej
stronie tworzenia konceptu, przypatrując się
rynkowi i potrzebom klientów. Proponuje
model, który dzisiejszych zwolenników
zrównoważonego projektowania przyprawiłby o zgrzytanie zębami. Stevens stawia
na ludzkie pragnienie posiadania ciągle czegoś nowego, szybszego, lepszego czy bardziej
wygodnego w użyciu. Biorąc to pragnienie
za punkt odniesienia, rozpowszechnia teorię
tzw. planowanego starzenia produktu (ang.
planned obsolescence). Ten sprytny pomysł
biznesowy, nagminnie wykorzystywany tak
przez producentów żarówek, jak i nylonowych
rajstop, bazuje na zasadzie kreowania produktu o krótkiej przydatności, który niechybnie
zostanie zastąpiony lepszym w następnym
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sezonie, albo zepsuje się dokładnie w momencie, gdy kończy mu się gwarancja. Na krytykę
tej koncepcji nie trzeba było czekać długo,
pierwsze głosy sprzeciwu podniosły się
wkrótce po jednym z wykładów i publikacji
Stevensa. Projektant odpowiedział afektem,
zarzucając atakującym przeintelektualizowanie i ignorancję. Jednocześnie daleki
był od tworzenia produktów niskiej jakości.
To oczywiście zupełnie nie przeszkadzało
ich częstej, zaplanowanej z góry, rotacji.

O PRZYPADKACH
I HOT DOGACH

Stevens to jednak nie tylko żądny zysku biznesmen. To przede wszystkim człowiek jednej
pasji, którego dźwięk dobrego silnika wprowadzał w stan bliski ekstazy. Dzień, w którym
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zdał sobie sprawę, jak silna była jego fascynacja samochodami, opisuje z pysznym
wyczuciem dramatyzmu. Scena rozgrywa
się pewnego ciepłego letniego popołudnia,
w czasie zawodów wioślarskich najlepszych
amerykańskich uniwersytetów. Jednak
to nie umiejętności kolegów z Ivy League
przyciągnęły jego uwagę. Brooks opowiada:
(…) podczas gdy eleganckie mahoniowe
łodzie Harvardu, Princeton, Cornell i Yale
przemykały po rzece, nagle krzyki kibiców
zakłócił głęboki, chrypliwy dźwięk silnika. (…)
Odwróciłem głowę. (…) Kierowca przeskoczył
ponad pozbawionym drzwi kokpitem, szarmancko wydobył z niego młodą blond damę
i odszedł od tego cuda piękności automobilowej, jakby był to zwyczajny samochód z Essex.
Zapewne uważał ten prezent od kochającego
ojca za najzwyklejszą w świecie własność.
Spędziłem resztę dnia, podziwiając samochód
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z bliska i zastanawiając się, czy któregoś dnia
będę mógł chociażby aspirować do przejażdżki takim potężnym Behemotem4.
Stevensowi nie tylko dane było aspirować
do przejażdżek ekskluzywnymi samochodami.
W ciągu swego życia miał okazję poruszać się
najbardziej wyrafinowanymi, klasycznymi
modelami. Mało tego, nie tylko jeździł, ale
i namiętnie się ścigał. Jego pasja znalazła
ujście tak w zbieraniu rzadkich okazów,
Brooks Stevens,
The Excalibur Story or the
Development of the Contemporary
Classic, SAE,
June 6-10, 1966.

jak i projektowaniu samochodów swoich
marzeń. Z dumą wyliczał kolejne zdobycze
w swoich zbiorach, rozpoczynając od kabrioletu marki Cord z 1929 roku, a dodając
później między innymi mercedesa-benza
SS 180 phaetona. Kolekcja rozrosła się
do potężnych rozmiarów i pod koniec lat pięćdziesiątych Brooks otworzył dla niej muzeum.
Spektrum jego własnych automobilowych
pomysłów jest ogromne: od klasycznego eleganckiego Excalibura począwszy, na firmowym
samochodzie Weiners z ogromnym hot-dogiem
na dachu skończywszy.

4

Excalibur to projekt Stevensa, który urósł
właściwie do miana legendy, a powstał
niejako przypadkiem. Co więcej, kiedy już
się urzeczywistnił, miał nigdy nie ujrzeć
światła dziennego. Konstruktor pracował
nad tym przedsięwzięciem w zastępstwie.

Dyrektor firmy Studebaker zaproponował mu
zlecenie, ponieważ Raymond Loewy, czołowy
wówczas amerykański projektant, odmówił.
Stevens był opcją B. Studebaker przeżywało
wówczas ciężkie chwile i przedsiębiorstwo potrzebowało nowego zastrzyku energii. Zadanie
polegało na zaprojektowaniu specjalnych
modeli samochodów, które miały być wystawiane na targach. Te najważniejsze, w Nowym
Jorku, wymagały przygotowania naprawdę
wyjątkowej propozycji. Chodziło o stworzenie
spektaklu, czegoś, obok czego nikt nie zdołałby
przejść obojętnie. W odpowiedzi na to wyzwanie Stevens, wraz z dwoma synami, zaprojektował Excalibur, współczesny klasyk, z bardzo
nowoczesnym silnikiem, opakowanym w kształty wzięte z przeszłości. Punktem odniesienia
stały się płynne linie mercedesów z lat trzydziestych. Całe przedsięwzięcie ukończono w sześć
tygodni, akurat na czas nadchodzących targów.
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Wtedy to właśnie, ku rozczarowaniu autorów,
szklany kokpit, przez który widać kierowzarząd Studebaker zdecydował, że nie pokażą
cę. Jako podstawy używa podwozia jeepa.
modelu. Bali się bowiem, że Excalibur może
Podrasowany przez Brooksa Weinermobile
na tyle spodobać się publiczności, że ludzie
podbił tak drogi Ameryki, jak i serca jej
bedą chcieli go kupić, a firma nie przewidymieszkańców. Nietuzinkowy projektodawca
wała masowej produkcji. Stevens na szczęście
rozumiał potrzeby tych ostatnich jak mało
znał organizatora targów i Excalibur wystakto. I jak mało kto potrafił sprawić, by na
wiono niezależnie – upchnięty w kącie sali,
widok jego kreacji puls obserwatorów nabierał
przyciągnął nieprawdopodobną liczbę zainniebezpiecznego tempa.
teresowanych. Przyznać trzeba, że dyrektorzy
Studebaker się nie pomylili, Stevens zbierał
zamówienia od ręki. Wraz z synami założył
firmę, która produkować miała Excalibura
w krótkich seriach. Autor zamieszania wspomina, że zaraz po zaanonsowaniu tej wiadomości, został zasypany listami i telefonami,
tak ze Stanów, jak i z Europy, od spragnioW swoich teoretycznych poglądach Brooks
nych widowiskowego samochodu przyszłych
nie był tak naprawdę szczególnie oryginalklientów. Firma utrzymała się na rynku aż
ny. Wpisywały się one doskonale w ogólny
do 1986 roku, zaś ostatni pojazd zjechał
klimat lat pięćdziesiątych w Stanach
z taśmy produkcyjnej w roku 1997.
Zjednoczonych, z ich cukierkowym amerykańW ciekawym kontraście
skim snem, opakowanym
do ekskluzywnej i klaw dom na przedmieściu,
Otwiera czubek kiełbasy,
z uśmiechniętą żoną gosycznej linii omawianetworząc
w niej szklany kokpit,
go modelu stoi jeden
tującą kolację przy użyciu
przez który widać
z najbardziej znanych
najnowocześniejszych
kierowcę.
projektów Stevensa – tzw.
akcesoriów kuchennych
Weinermobile. Oscar
i z najnowszym modelem
Mayer to, obok Coca-Coli, jedna z ikon
samochodu zaparkowanym na podjeździe
Ameryki, żółto-czerwone kolory producenze świeżo skoszonym trawnikiem. Jeśli Brooks
ta kiełbas zna każdy mieszkaniec Stanów
w czymś był mistrzem, to właśnie w tworzeniu
Zjednoczonych. Weinermobile zaś to jeden
oprawy do tego marzenia. Powtarzał zawsze,
z wczesnych przykładów kreatywnego marże wierzy w symbole statusu i to podejście
ketingu: samochód w kształcie hot doga
pozwalało mu na wprowadzanie do projekpromować miał wyroby firmy. Pierwszy wetów produktów niewielkich, zdawałoby się,
hikuł wjechał na ulice Ameryki w 1936 roku
szczegółów, które tak naprawdę stanowiły
i od tego czasu flota powiększała się o nowe
o ich sukcesie.
warianty, z różnym podwoziem czy dodatTak stało się w przypadku przygotowanej
kowymi oknami wyżłobionymi w ogromnej
dla browaru Miller identyfikacji wizualnej.
kiełbasie. W 1958 roku swoją rękę do ikoStevens pracował tutaj niezwykle kompleknicznego designu przykłada Brooks Stevens,
sowo, nie tylko proponując czerwono-białe
kreując opcję niby z kreskówki o Jetsonach.
logo, ale i firmowe czerwono-szaro-białe
Otwiera czubek kiełbasy, tworząc w niej
samochody. Całość miała bardzo konkretną

WIERZĘ
W SYMBOLE
STATUSU
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myśl przewodnią, umiejscowioną już
na samym logo, które promować miało
jedną z najstarszych linii piwa Miller. Pod
napisaną z odważnym zawijasem nazwą firmy
czytamy: HIGH LIFE. Piwo miało zatem stać
się symbolem luksusu, życia wyższych sfer.
Slogan firmowy: Miller High Life: szampan
piw butelkowych jeszcze dobitniej starał się
forsować ideę nobilitacji trunku przeznaczonego na salony. Brooks doskonale wyczuł tę
intencję, orkiestrując całą koncepcję wokół
marzenia o hajlajfie: samochody Miller High
Life posiadały w środku elegancki bar, kierowcy zaś nosić mieli czerwono-szare garnitury,
czerwone czapki i białe koszule z krawatem.
I może to już by wystarczyło do stworzenia
wizerunku lepszego życia, ale Brooks poszedł
jeszcze o krok dalej, upominając się o zmianę istotnego szczegółu. Przekonał ponoć
kierownictwo do zastąpienia tradycyjnej
ciemnej butelki przezroczystą, która miała
wywoływać w klientach natychmiastowe
skojarzenie z szampanem. Zmiana tak mała,
jak rewolucyjna. Do nich Brooks miał oko.
I w nich celował z upodobaniem.

A special 'Thank You'
goes to Milwaukee Art Museum
(http://mam.org/)

for providing us with pictures
of Brooks Stevens' projects.
The pictures made the article
complete and coherent.
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Coś w ten deseń
Projektowanie tkanin, odzieży i przedmiotów użytkowych w latach 50.
wymagało nie lada sprytu i wielkiej kreatywności. Projektanci narzekali
na sztywne wytyczne, normy i nieustające braki w asortymencie.
Dziś rynek oferuje niezliczone ilości materiałów i elementów wykończenia.
Czy współcześni następcy Barbary Hoff czują tę swobodę wyboru?
Tekst: Anna Januszewska (www.pracowniatkanina.pl), Zdjęcie: IWP/East News

W latach powojennych Instytut Wzornictwa Przemysłowego
w Warszawie stanowił główny ośrodek kształtujący styl i modę,
zarówno w ubiorze, jak i wnętrzach. W tym miejscu powstawały koncepcje, projekty, a później także badania nad wyglądem
rozmaitych przedmiotów codziennego użytku: mebli, sprzętu
agd, telewizorów czy tkanin – odzieżowych i wnętrzarskich.
Pomysły zazwyczaj rodziły się jako wynik prac zespołów działających w IWP. Doborem pracowników często zajmowała
się sama założycielka Instytutu – prof. Wanda Telakowska.
Wybierała absolwentów wydziałów artystycznych państwowych uczelni, specjalistów i techników, ludzi kreatywnych
i interesujących. W głównej mierze kierowała się swoją intuicją,
poddając surowej ocenie wygląd i stylizację kandydata.

Zielony puszek i chmura pudru

Prof. Wanda Telakowska była kobietą obdarzoną niezwykłą
charyzmą i energią, swoją wizją wyprzedzała czasy, w których żyła. Tak wspomina ją Danuta Duszniak, wieloletnia
projektantka ceramiki w IWP: Osoba wysoka, tembr głosu
budzący respekt, zielona od stóp do głów. Otóż miała zaprojektowany specjalnie dla siebie w pracowni ubioru IWP
kostium w kolorze zielonym, butki zielone, zielone rajstopki,
tenże zielony kostium, zielona torba. Kiedy siadała, żeby
z nami prowadzić dyskurs, w momentach zaangażowania
wyjmowała z torby zieloną kosmetyczkę, z niej zieloną puderniczkę, z puderniczki zielony puszek i rozpylała wokół siebie
tumany pudru, tyle że to już nie w kolorze zielonym tylko
écru. Pani Wanda zwykła mawiać: Nie życzę sobie sztuki
dostępnej dla nielicznych, bo to by oznaczało, że życzę sobie
tworzenia i współuczestniczenia w kulturze dla niewielu.
Głównym zadaniem Instytutu miało być kreowanie polskiego
wzornictwa przemysłowego. Jedną z metod, choć nie jedyną,
osiągnięcia indywidualnego wyrazu produkowanych wyrobów okazało się zaproszenie do projektowania uzdolnionych plastycznie przedstawicieli różnych grup społecznych.
Szczególnie ważną rolę odgrywali mieszkańcy polskiej wsi
z jej tradycyjną sztuką. W tak powstających zespołach
panowała twórcza atmosfera wzajemnej ciekawości i zaangażowania, mimo oczywistego, różnego doświadczenia.
Pracując nad wzorami, projektantki z IWP w pierwszej
kolejności ustalały gamę kolorystyczną typową dla regionu:
brały pod uwagę nie tylko tekstylia ludowe, ale i barwy

występujące w otoczeniu: obejściu, okolicznej przyrodzie.
Organizowano wyjazdy plenerowe i spotkania z kołami
twórców sztuki ludowej, jak również zapraszano ich do stolicy, by wspólnie tworzyć projekty dla IWP.
W celu ułatwienia pracy nad projektami zaczęto opracowywać reguły koncepcyjne zgodne z przemysłowymi realiami.
Powstały tzw. techniczne warunki projektowania, np.: tkanina
drukowana: raport 380‒520 mm, przesunięty o ½, wysokość
130‒126 mm, 5 kolorów, grubość kreski do 2 mm, zetknięcie
2 kolorów na odcinku około 5 mm.
Wydano dodatkowe obostrzenia, jak choćby te podkreślające,
że ze względu na bardzo kiepską jakość surówki dostępnej
w przestrzeni wytwórczej wzór powinien uwzględniać wady
produkcyjne tkaniny.

Sztuka wyobraźni

Mając taki warsztat, projektant/artysta zaczynał tworzenie
od rysunku na papierze, który następnie poddawano pod
dyskusję. W ramach Komisji weryfikującej działali wybitni
plastycy nieznający jednak warunków przemysłowej realizacji
projektów. Przedstawione pomysły oceniano jako kompozycje związane z formatem papieru, na którym powstały
(24x40 cm). A miały być przecież wykorzystane jako zwielokrotniony element (tzw. raport) na tkaninie o szerokości
150‒160 cm. Już na tym etapie rzetelna ocena efektu końcowego okazywała się właściwie niemożliwa. Wszyscy uczestnicy
narady, zarówno autor, jak i recenzenci, musieli bowiem
wyobrazić sobie, jak naszkicowany kredkami na papierze
wzór wyglądał będzie na matowej bawełnie, na błyszczącym
jedwabiu albo na trójwymiarowej wełnie. Nikt tego nie mógł
w pełni przewidzieć, a efekt uzyskanych barw przeważnie
stanowił zaskoczenie. Dopiero w późniejszych latach w IWP
powstał zakład farbowania tkanin, co umożliwiło ocenę
nie tylko papierowych szkiców, ale i prototypów tkaniny.
Zaprojektowany wzór, aby mógł dostać się do produkcji,
musiał wytrzymać korektę konsultantów, bezkompromisową ocenę członków Komisji Kwalifikacyjnej, zmienną
ocenę Komisji Selekcyjnej, zgadzać się z zatwierdzonymi
warunkami technicznymi, no i oczywiście dawać autorowi choć odrobinę twórczej satysfakcji. Nawet po dojściu do tego, wydawać by się mogło, finałowego etapu,
wyprodukowanie wzoru nastręczało sporo trudności.
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Na zdjęciu spódnica projektu nieznanego autora, Warszawa 1959 rok. Zdjęcie: IWP/East News/Tadeusz Sumiński

Na drodze stawał jeszcze przemysł odzieżowy i jego ograniczone możliwości. Jak wspomina Ewa Maria Zielińska pracująca w IWP w latach 1950‒69: Pan Kazio ze Zjednoczenia
występował w imieniu fabryki w Chełmku o niebieską
tasiemkę do obuwia, które ja zaprojektowałam z zieloną
tasiemką. Pojechał do Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego
zamówić tasiemkę, a tam zaopatrzeniowiec mówi mu: słuchaj
Staszek, ale ja mam tylko czerwoną. Kupował czerwona
i gów….o wychodziło z naszego projektu.

Worków na kartofle brak

Niektóre projekty miały więcej szczęścia: Pamiętam głosowanie nad bardzo nowatorskim projektem tkaniny zasłonowej,
przyjętym bez protestów handlowców. Na pytanie artystów,
dlaczego wzór im się podoba, wyjaśnili, że druk na lnianym
płótnie jest nieistotny, bo i tak wieś wykupi każdą ilość
materiału na worki na kartofle, ponieważ oryginalnych
worków brak. Podobnie nowe czarno-białe projekty wzorów makat autorstwa Gałkowskich nie budziły zastrzeżeń,
bo niska cena tego asortymentu powodowała wykupienie
go do sprucia na włóczkę. A wełna, towar reglamentowany
dla potrzeb przemysłu i produkcji spółdzielczej, była bardzo
cenna. W łódzkich fabrykach pomysłowość pracowników
sprawiała, że nitkę z podstawionej szpuli przeprowadzano
przez przewody wentylacyjne, aby w sąsiednim budynku
zwijała ją na kołowrotku babcia.
Mając świadomość tak wielu wymagań stawianych przez
ówczesną rzeczywistość, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek
swobodę twórczą artystów. Podobnie jak ciężko podejrzewać,
aby ich prace stanowiły dzieła budzące zachwyt.
A jednak to właśnie w takich okolicznościach powstały,
przypomniane w 2011 roku na wystawie Chcemy być nowocześni, tkaniny: Panny Alicji Wyszogrodzkiej czy Zoo
Danuty Paprowicz-Michno, oglądane przez zwiedzających
z ogromnym zainteresowaniem.
W późniejszym okresie działania IWP, dzięki pracowni film
druku, oprócz papierowych szkiców powstawały prototypy
tkanin. Te z nich, które nie weszły do produkcji, sprzedawano w firmowym sklepiku bławatnym na ulicy Brackiej,
równie atrakcyjnym, co ówczesne Pewexy: Miłą odmianą
było projektowanie wzorów do realizacji w filmdukarni IWP
– ich koncepcja zależała wyłącznie od autora. Nasze tkaniny
odzieżowe były konfekcjonowane w Instytucie i sprzedawane
w sklepie firmowym, gdzie cieszyły się wielkim powodzeniem (słynne spódnice); tkaniny zasłonowe prezentowano
na wystawach (np. w 1960 roku w Kordegardzie MKiS).

Panny zamknięte w piwnicy

Dziś ogromne bogactwo wzorów i kolorów zachwyca tych
nielicznych, którym udało się obejrzeć próbniki materiałów
tworzonych w IWP i zgromadzonych w magazynach otwockiej filii Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponowne wprowadzenie na rynek Panien stanowi pokusę dla producentów
tekstyliów. Choć dyrekcja IWP nie planuje obecnie udzielenia
licencji, to nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.
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W większości projektanci i producenci odzieży bazują na nowych tkaninach i wzorach, których niezliczone ilości można
znaleźć na współczesnym rynku. Europejskie targi tekstyliów
we Włoszech lub Francji to świat materiałów w pigułce i nieprzebrany wybór rozmaitych deseni i surowców. W szczycie
dobrej passy modowej w lutym 2012 roku przez paryskie
hale targowe przewinęło się 13 tysięcy zwiedzających. Z kolei
wystawcy na targach Milano Unico organizowanych we wrześniu tego samego roku mieli do dyspozycji ponad 62 tysiące
metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczych.
Jakkolwiek kalendarz imprez branżowych nie kończy się
przecież na tych miejscach.
Obecnie twórcy odzieży nie muszą borykać się z absurdalnymi brakami w asortymencie. Trudno sobie wyobrazić
deficyt wymaganego dodatku czy elementu wykończenia
w pożądanym kolorze. Właściwie wszystko jest dostępne,
a zakup zależy jedynie od ceny. Podstawowy wzornik kolorów
zamków błyskawicznych wysyłany klientom przez jedną
z popularnych marek to blisko 600 barw. Jednak producent
od razu zastrzega, że może wyprodukować suwak w każdym
zadanym przez nabywcę kolorze.

Wielobarwne miraże

Dzięki rozwojowi techniki druku cyfrowego surowce oferowane przez tkalnie ilością odcieni i jakością wydruku
bardziej przypominają fotografię niż materiał. W przeciwieństwie do tradycyjnego druku rotacyjnego zakres barw
nie stanowi żadnego ograniczenia.
Choć druk ten stał się bardzo popularny, a zakładów, które
proponują odbitki na wszystkim, jest prawie tyle samo,
co punktów ksero, to jednak tylko nieliczne z nich oferują
możliwość odpowiedniego przygotowania, a następnie
wykończenia materiału. Duże jednostki posiadają własne
laboratoria, dzięki czemu praca z kolorem pozornie wydaje
się łatwiejsza. Mając odpowiedni sprzęt, są w stanie rozpoznać barwę dostarczonej próbki sukna, tak by zaprojektować
i wyprodukować jej odpowiednik w identycznym odcieniu.
Trudność w konstruowaniu wzorów z wykorzystaniem
programów graficznych polega na różnym odwzorowaniu
np. żółtego albo błękitu – inaczej widać je na wyświetlaczu
monitora, inaczej zaś wyglądają wydrukowane na bawełnie.
Kolory rożnie wypadają w zależności od składu tkaniny
czy jej struktury (rodzaju splotu). Inaczej prezentują się
na połyskliwym jedwabiu, a inaczej na matowej wełnie.
Z podobnym problemem borykano się również w latach 50.
Współczesne projektowanie wzoru wymaga przeprowadzenia fazy testów – zadrukowania wielu prób na różnych
surowcach, a następnie odwzorowanie danego deseniu
w rozmaitych odcieniach na wybranym materiale.

Pistacjowa pokusa

Podobnie wygląda dobór odpowiedniego koloru z wykorzystaniem techniki sitodruku. Agnieszka Stanasiuk, działająca
jako Aga Brwi, zajmuje się produkcją wzorów na tekstyliach. Twierdzi, że poszukiwania idealnie dobranego koloru

to nieskończona ilość pociągnięć pędzlem na powierzchni tkaniny. Każde maźnięcie nieznacznie różni się od poprzedniego
odcieniem, barwą. Efekt końcowy można ocenić dopiero
po wyschnięciu próbek. Jeśli wśród nich nie ma idealnej,
proces trzeba kontynuować. Dodatkowo nie każde połączenie
koloru wzoru i koloru materiału jako tła dobrze wygląda w tej
technice. Przykładowo: jeśli ktoś wymyślił sobie pastelowy,
pistacjowy motyw na białym tle, to najprawdopodobniej
okaże się, że efekt będzie ledwo dostrzegalny. Wówczas Aga
proponuje wybór innej kompozycji barwnej. Bywa też tak,
że lepiej wygląda zamiana odcieni wzoru i tła, analogicznie
do przejścia z pozytywu na negatyw w fotografii.

Rakiel i wielka moda

Aga Brwi zajmowała się realizacją tkanin do kolekcji
ubrań Logo Game zaprojektowanych przez Joannę Klimas.
Postrzegana jako twórczyni polskiego minimalizmu, działa
w branży modowej od 1995 roku. Wzmianki na temat strojów jej autorstwa można znaleźć chyba w każdym modowym
piśmie w kraju. Motyw przewodni pokazu stanowiły litery
tworzące logo marki Klimas porozrzucane w przypadkowy
sposób na materiale. Do produkcji odzieży wykorzystano
technikę sitodruku. Praca polegała na testowaniu, jak wzór
zachowuje się na różnym podłożu – tkaninach delikatnych,
dzianinach, skórze. Aga Brwi, której powierzono druk
wzorów, opowiada: Wydaje mi się, że Joanna chciała mieć
jak najszersze spektrum różnych materiałów, z których następnie wybierała te przeznaczone do kolekcji. Najwięcej
prób wykonałyśmy ze skórą. Praca na podłożach, które
są ścieralne i nie chłoną wody, wymagają odpowiedniego
doboru barwnika, to nie może być farba wodna, tylko pigmentowa. W trakcie realizacji okazywało się, że nie każda
farba dobrze działa. Z tej skóry powstała potem kolekcja
toreb i spódnic.
Okazuje się, że projektowanie na potrzeby konkretnej
kolekcji nastręcza podobnych trudności, co kiedyś. Wzory
tworzone w Pracowni Tkanina, inspirowane polskim
wzornictwem lat 50. i 60., powstają z myślą o konkretnych
częściach garderoby. Ich wielkość musi np. dobrze wyglądać na dużej powierzchni zwiewnej spódnicy z koła. O ile
łatwiej obecnie wydrukować deseń, to już dostosowanie
jego rozmiaru ma zazwyczaj postać żmudnych przymiarek.
Najpierw motyw odwzorowany zostaje w różnych wielkościach na papierze, następnie upinana się go na manekinie
w postaci zaprojektowanych fasonów ubrań.
Również przy samym opracowywaniu nie zawsze najlepiej
sprawdzają się komputerowe wizualizacje. Ania Kuczyńska
– jedna z najbardziej rozpoznawalnych projektantek mody
w Polsce, wielokrotnie doceniana i wyróżniana przez zagraniczną prasę modową, o swoim projektowaniu mówi tak:
Pierwsze rysunki i szkice powstają w moim studio. Lubię
robić szkice ręcznie, nie używam komputera. Często inspirują mnie tkaniny – ich struktura i kolor, dodatki – taśmy,
guziki, napy. Prace nad kolekcją rozpoczynają się od tworzenia papierowych konstrukcji przeszywanych w płótnie.

(…) Nanoszę poprawki bezpośrednio na materiale, używam
do tego flamastrów.
W przeciwieństwie do lat 60., w przypadku takich marek
jak Ania Kuczyńska, decyzję o tym, co wchodzi do produkcji i w jakich ilościach, podejmuje sama projektantka.
Jest to bardzo stresujący moment, bo trzeba przewidzieć
reakcję odbiorców i krytyki. Łatwo się pomylić, a konsekwencje błędu mogą decydować o losie następnego sezonu.
Właśnie w takich stresujących momentach projektant, według
Ani, uczy się najwięcej. Nawet, a może zwłaszcza wtedy,
kiedy zawiedzie go intuicja.
Okazuje się, że mimo możliwości wykorzystania zaawansowanych technik na etapie tworzenia i produkcji, wciąż niezawodne są odręczne rysowanie, próbowanie czy przymiarki.
Dziś nie obowiązują już wytyczne zakładowe, nie ma określonych instrukcji przygotowywania dobrych tkanin. O tym,
jak to robić, decyduje doświadczenie projektanta, jego
wyczucie, a często intuicja – cechy, których nie sposób się
nauczyć ani skopiować.

Anna Januszewska – specjalistka z zakresu ochrony środowiska i biznesu odpowiedzialnego społecznie. W 2014 roku
stworzyła własną markę – Pracownia Tkanina, związaną
z produkcją autorskich tekstyliów. Zafascynowana polskim
wzornictwem lat 50. i 60. (www.pracowniatkanina.pl)
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W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi Pat Guzik, debiutująca projektanta z Krakowa, wspólnie z ilustratorem Mateuszem Kołkiem stworzyła nietypową
kolekcję tkanin. Wykorzystała je do uszycia zaprojektowanych przez siebie ubrań, a kolekcję zatytułowała Heaven Is A Place On Earth. Wszystko to w zgodzie
z zasadami zrównoważonej mody. Kolekcja zyskała uznanie jury konkursu w Hongkongu, które oceniło ją jako najlepszą pośród tych prezentowanych
podczas pokazu. Pat otrzymała prestiżową nagrodę Eco Chic Design Award 2016.
Do wykonania materiałów autorka wykorzystała między innymi nieco zmodyfikowaną do ówczesnych możliwości technologicznych i swoich potrzeb,
bardzo starą technikę tkania - tufting. Polega ona na przeplataniu przez bazową warstwę materiału włókien, które w ten sposób tworzą grubą i miękką
warstwę. Wszystkie te puchate elementy powstały z odzyskanych z second handów włóczek, które dzięki urządzeniu przypominającemu karabin maszynowy
wstrzeliłam w tkaninę nabitą na ramy - mówi Pat. Kreacje uzupełnione zostały elementami barwionymi w technice druku transferowego, dzięki czemu
możliwe było wierne przeniesienie zaproponowanych przez Mateusza grafik i perfekcyjne wkomponowanie ich w całość.
Na szczególne uznanie zasługuje konsekwentne stosowanie się autorki do zasad zrównoważonej mody. Każdy z elementów materiału pochodził z odzysku:
resztki z procesu produkcyjnego, ubrania z drugiej reki. Również sam proces projektowania uwzględniał takie przygotowanie wykrojów, aby jak najmniej
skrawków pozostało niezagospodarowanych.

Projekt kolekcji: Pat

Guzik
Zdjęcia: Kasia Bielska (www.kasiabielska.com)
Modelka: Karo | Como Model Management
Art director: Monika Czesak
Set Design: Myk Myk Studio | Wito Baltuszyc
Asystent: Adam Bonarowski
Stylizacja fryzur: Gor Duryan
Makijaż: Sławek Oszajca
Studio fotograficzne: Daylight
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Po co nam kultura?
Żyjemy w niej zanurzeni po uszy, tworzymy ją bezwiednie na różnych poziomach.
Zapytani, czym jest kultura, mamy jednak trudność z odpowiedzią, a kiedy pogłębimy
indagację i zapytamy po co nam ona, popadamy w zupełne pomieszanie.
Warto więc uporządkować powyższe kategorie i zastanowić się,
w jakim miejscu obecnie jesteśmy. W jakiej relacji z nią pozostajemy,
czy świadkujemy jej kryzysowi oraz dokąd to wszystko zmierza?
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Romina Ressia (www.rominaressiaph.com)

W pewnym sensie kultura jest dzieckiem burzy, która konstytuuje się z nieprzejednania oraz uporczywości spotkań wolności
i zależności, jak to pisze Zygmunt Bauman – radości tworzenia
i niedoli poddania1. Borykamy się z kulturą, próbujemy ją
zrozumieć, ale sprawia nam to niemałą trudność, do tego
stopnia, że potrafimy wściekle podważać zasadność jej istnienia. No właśnie, po co nam ona? Zanim o tym, rozszyfrujmy,
z czym przyszło nam się mierzyć i do czego zgłaszać pretensje.

Czym jest kultura i jakie są jej źródła?

Pojęcie kultury zrodziło się w drugiej połowie XVIII wieku
w państwach Europy Zachodniej. Francuskie „civilisation”,
niemieckie „Bildung”, angielskie „refinement” – trzy
dyskursywne potoki, jakie zlać się miały później w jeden
nurt kulturowego dyskursu – były wszystkie nazwami
„czynności”. Mówiły o tym, co się robiło lub co zrobić
należało: o cywilizowaniu, kształceniu, naprawie obyczajów. Wszystkie trzy wyrażały niepokój o potrzebę
działania2. W bardziej lub mniej bezpośredni sposób
kreowały przekaz mówiący o konieczności cywilizowania
ludzi, co miałoby uchronić ich od epidemii prymitywizmu
i surowości obyczajów, a także od chaosu, który agresywnie napiera na kruchą konstrukcję człowieczej kondycji.
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Duch działania i gotowość do jego podjęcia wyrażały się
właśnie w pojęciu kultury czyniącym świat dwubiegunowym, rozróżniającym ludzką wspólnotę na przewodników
i przewodzonych.
Można więc powiedzieć, że pojęcie kultury u jej zarania odpowiadało przede wszystkim potrzebie ładu, a docelowa wizja
jej stanu oscylowała wokół systemu, w którym całość jest tak
skonstruowana, że wszystko ma swoją funkcję, pełni jakąś rolę
i opatrzone jest niezbędną kontrolą – innymi słowy, stanowi
nieodzowny tryb wielkiego mechanizmu. Ale dość już tego
dochodzenia genezy zjawiska, odwołajmy się bezpośrednio
do definicji. W ramach poszukiwań tej najbardziej przystępnej,
która da optymalny czytelnikowi obraz, najchętniej zgodziłem się z wytłumaczeniem terminu przedstawionym przez
Bronisława Malinowskiego: Kultura jest w sposób oczywisty
integralną całością, na którą składają się narzędzia i dobra
konsumpcyjne, konstytucyjne statuty różnorakich społecznych
ugrupowań, ludzkie idee i rzemiosła, wierzenia i zwyczaje3.
Dopowiadając jeszcze słów kilka, należy napisać, że kultura, dzięki swojej różnorodności i wszędobylskości, pozwala
nam radzić sobie z najbardziej wyszukanymi wyzwaniami,
zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym.

Photo: Romina Ressia (www.rominaressiaph.com)
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Odnajduję jednocześnie pewną niezręczność w słowach
Malinowskiego, którą wszak warto badaczowi wybaczyć,
gdyż pochodzą z pracy A Scientific Theory of Culture
opublikowanej pośmiertnie w 1944 roku. Współcześnie
integralną całość zamieniłbym na komplementarną całość.
Pierwsze stwierdzenie mówi bowiem o nienaruszalności,
określa kulturę jako niewzruszony monolit. Tymczasem
tak pojmowanego świata już nie ma, jeśli w ogóle kiedykolwiek istniał. Pozostała nam płynna przestrzeń zdominowana
przez niekontrolowane zmiany, które ze sobą współgrają
bądź ścierają się, lecz bez względu na początkową zgodność
lub jej brak finalnie zazębiają się w bardziej lub mniej
regularny sposób.

Czy kultura jest w kryzysie?

Skoro już dostaliśmy pożywkę do rozmyślań, czym kultura
jest, jak można na nią spoglądać i w jaki sposób o niej
mówić, sprawdźmy, jak się w niej znajdujemy i czy nasze
samopoczucie nie podąża w pobliże przesiąkniętych emocjami domysłów. Dlaczego akurat tam? Każde pokolenie
węszy upadek obyczajów, kryzys kultury, gdera i wieszczy,
że na horyzoncie czai się niechybny koniec, dramat i pożoga.
Zupełnie niepotrzebnie. To jest to, o czym wspominał nieco
wcześniej Zygmunt Bauman – wojna ładu z żywiołem chaosu
i zmiany. Dodać do tego można obfitość tworów kulturowych,
których nijak nie potrafimy zaklasyfikować, co szczególnie
podnieca nas do bicia na alarm. Już spodziewamy się czegoś
przykrego lub w najlepszym razie niepokojącego. Gdybyśmy
rzeczywiście mieli do czynienia z domniemanym kryzysem,
trwalibyśmy w tym impasie nieustannie.
Myśląc w ten sposób, zapętlamy się w pułapkę wadliwej
percepcji. Posługujemy się bowiem znaną nam regułą
wywołującą pewne przeświadczenie, odkrywającą w nas
nieznośną intuicję, że jednak błąd tkwi nie w naszym
postrzeganiu, a w domniemanych zasadach kulturowych,
na których się opieramy, a które nieplastycznie się starzeją
i nie nadążają za osiągnięciami oraz potrzebami człowieka.
Nie potrafią sprostać wymaganiom współczesności. Są jednak na tyle silnie zakorzenione, że trudno je zdyskwalifikować i uznać za niebyłe, choćby z tego względu, że jeszcze
nic klarownego i stałego, zamiast znanych reguł, nie zdążyło
się ukonstytuować. Inaczej rzecz ujmując, nie pozwalają
zrozumieć świata w jego współczesnej odsłonie. Jak zwykle,
błąd nie tkwi w nas, tylko gdzieś na zewnątrz…

Photo: Romina Ressia (www.rominaressiaph.com)
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Posiłkując się powyższym rozstrzygnięciem, trudno jest
więc pisać, że kultura znajduje się w kryzysie. Z pewnością ewoluuje, jej wymagające oblicze marginalizuje się
i prowokuje niechęć. Raczej się na ten rodzaj kultury
obraziliśmy, bo w społeczeństwie ryzyka nie daje nam takiej pewności, jak za czasów linearnego, spokojnego życia,
gdy powojenna nadzieja stałego wzrostu, rekonwalescencja
po doznanej katastrofie humanizmu i brak tak niesamowicie
rozbudowanej sfery połączeń na różnych płaszczyznach

dawały nam podstawy do postrzegania życia w kontekście skończonego, powtarzalnego cyklu. Ta okoliczność
definitywnie odeszła wraz z nastaniem ery nowych
mediów. Zwariowaliśmy, a wraz z nami kultura, którą
tworzymy, w której uczestniczymy i którą również bezwiednie konsumujemy.

Kultura w zagrożeniu

W gruncie rzeczy najbardziej narażona jest nie na infantylne
spłycenie, lecz na milczenie i zapomnienie w kluczowych
dla niej momentach. Niepokój powinni budzić ci pozbawieni pytań oraz wątpliwości. Instant-wiedza z pewnością
posiada relaksujący potencjał, można przecież ucieszyć się
okruchami ze stołu erudycji, ale w żaden sposób ta imitacja uczty nie nasyci głodu odpowiedzi na pytania (jeśli się
pojawiają) ani nie spowoduje, że będziemy bać się mniej
tego, co przed nami.
Kultura, szczególnie ta z górnej półki, znajduje się w poważnym problemie, ponieważ jej uczestnicy boją się wartości,
które ta w sobie zawiera. Znakomicie podsumował ten rodzaj
lęku Stefan Chwin, konstatując, iż duża część ludzi unika
kultury wysokiej, bo wyczuwa, że ta niesie ze sobą podejrzany dar rozmyślania nad trudnymi sprawami, dla których
te są nie do rozwiązania, to znaczy zawierają w sobie treści
silnie depresyjne4. W ten sposób zahaczamy o plagę naszych
czasów, czyli niedostatek odpowiedzialności, który drąży nas
jak woda skałę. Nie w tym rzecz, że nie potrafimy udźwignąć
jej w kontekście relacji międzyludzkich czy obowiązków
zawodowych. My nie potrafimy przede wszystkim być odpowiedzialni za samych siebie, jak również za kroki, jakie
podejmujemy. Uciekamy więc od tej strasznej, wymagającej
kultury definiującej wzorce, wskazującej i nędzę, i szlachetność ludzkich istot, ich góry i doliny. Uciekamy na równinę,
gdzie żadna sprawiedliwość tych dwóch skrajnych prawd nas
nie doścignie i nie pożre. Wytwarzamy w zamian alternatywną formę kultury, a raczej generujemy rozmaite wariacje
kultury masowej, która w swoim szeroko płynącym nurcie
będzie skłonna zakwalifikować i zaakceptować niemalże
każdy swój zrelatywizowany objaw.
Czego zatem powinna obawiać się kultura, a co za tym
idzie, również jej uczestnicy? Obojętności tych ostatnich, ich
bojaźliwości, etycznego, intelektualnego i duchowego przykurczu. Czego jeszcze? Cząstkowej wiedzy i niechęci do jej
zgłębiania oraz kontemplowania. Złudzenie wiedzy, poczucie,
iż posiadło się ją bezwzględnie i teraz oto można jej używać
podług uznania, wprawiło nas w doskonały nastrój i gwałtowną potrzebę narzucania swoich racji członkom naszego
otoczenia, zarówno realnego, jak i wirtualnego. Tych się
powinna obawiać kultura, którzy każącym palcem sprawiedliwości sprzedają dogmaty na jej temat i nie uczą, jak wiedzę zdobywać, tylko mówią, co uczestnicy i jej konsumenci
mają myśleć. Ale przede wszystkim lękać się powinna ich
małości, kabotyństwa i wszelkich póz, za którymi się kryją.
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Klęskę domniemanych aspiracji i mądrości najlepiej wyrażają delikatnie zmodyfikowane słowa Tadeusza Konwickiego5:
Chcą się wadzić z Bogiem, a wadzą się tylko z nogawkami
przechodniów, chcą wgryźć się w absolut, a wgryzają się
w cudzą łydkę, chcą ulecieć w niebo, a ryją w kupie nawozu.
Tymczasem kultura, będąc w stanie permanentnej niepewności, pozostając zanurzona w nurcie ewolucji, nadal
trwa na swoich pozycjach, lecz jest coraz częściej samotna.
Można powiedzieć, że dochodzą do głosu jej zbarbaryzowane, atawistyczne formy, których romans z okrucieństwem
i przemocą w różnych postaciach ma wszelkie prawo
wzbudzać obrzydzenie. Być może znów minie sporo czasu,
zanim na powrót zrozumiemy, że potrzebujemy jej otwartości, przestrzeni, gotowości do łączenia i dyskutowania,
a nie do dzielenia i eksponowania poczucia wyższości.
Kultura pozwala nam żyć, współżyć, współpracować i dźwigać wyzwania, jakie stoją na drodze ludzkości. Nadaje
życiu sens, wymiar i rytm, buduje nas jako ludzi na każdej
możliwej płaszczyźnie.

Wreszcie namawia ona do transformacji myślenia o sobie,
pchając nas w ramiona rozwoju, poszukiwań i samoświadomości. Zaprasza do podejmowania dialogu, dyskusji
na forum, ale również wsłuchiwania się w przekaz, który pochodzi z otoczenia. Współczesność nie daje nam nadziei,
że kiedyś ten nowy upragniony monolit zasad, niezbędnych
do prowadzenia ściśle uregulowanego życia, się pojawi.
Myślę, że nie możemy na to liczyć, ponieważ kultura w zindywidualizowanym i zintensyfikowanym cyfrowym świecie
przemieniła się w pęczniejące uniwersum, gdzie odnalezienie
siebie wymaga głębokiego wglądu i przenikliwości. Cóż,
mamy do tego narzędzia, lecz rzadko kiedy posiadamy
dostateczną wolę korzystania z nich. Wielka z tego płynie
lekcja i mądre przesłanie: Nie łudźcie się, będziecie błądzić.
Dlatego nie pozostało nic więcej, jak nauczyć się błądzić
skutecznie. A kultura zaangażowana, otwarta i odważna
wydatnie nam w kluczeniu pomoże.

Dokąd to wszystko zmierza?

To pytanie postawione na granicy szaleństwa. Ale przecież
chcemy wiedzieć, nalegamy, szczególnie gdy grunt już uciekł
spod naszych stóp, a my stale trzymając się dawnych reguł
i wzorców kulturowych, rzuceni jesteśmy w zupełnie inne
realia, ni diabła nie potrafiąc odnaleźć w tym zgiełku siebie.
Pokolenia funkcjonujące na styku technologicznego przełomu i drastycznej zmiany stylu życia oraz obietnic z nim
związanych mają prawo do poczucia zagubienia.
Wizja kultury, która nie przyświeca przekonaniu o jej nieomylności, kruszy fundament jej obiektywizmu i potencjału
bezpieczeństwa, jaki dotąd ze sobą niosła. Z drugiej jednak
strony zmusza do zaangażowania i obserwacji procesu stawania się kultury będącej wartkim potokiem podlegającym
nieustannej zmianie.
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Zaczęło się od konia, a s(koń)czyło na tym…
o malarstwie Zdzisława Beksińskiego

Początkowo usiłowałem się bardzo dokładnie trzymać wizji pierwotnej. Uważałem
to za jakąś nieuczciwość, że ja (…) zobligowany jakimiś tam maźnięciami, całkiem
przypadkowymi, nagle zaczynam nie chcieć tego, co namalowałem poprzednio,
a chcieć czegoś innego. To jakbym nie sam malował, tylko coś za mnie malowało.
Tekst: Tomasz Domagała

Te słowa Zdzisława Beksińskiego wydają się być kluczowe
dla zrozumienia jego twórczości. Właściwie nawet nie tyle
same słowa, ile kryjące się między nimi pytania: co to jest
wizja pierwotna, skąd przychodzi i jak się materializuje czy też raczej przeistacza w obraz? Czym jest to coś,
co za artystę maluje? Czy to jego wewnętrzne ja, czy może
Bóg, w którego – jak twierdził – nie wierzy? Poszukiwanie
odpowiedzi na te pytania pozwoli nam prześledzić odrębny, indywidualny proces twórczy Beksińskiego, artysty
nieprzeciętnie uzdolnionego, otwartego na rzeczywistość,
eksperymentującego z różnymi gatunkami sztuk plastycznych, samouka. Umożliwi poznanie przyczyny i celu jego
sztuki. Podążanie za artystą, zapoznanie się z kulisami
jego twórczości może też dać nam, jej odbiorcom, szansę
nie tylko na zwiększenie wiedzy o nim samym, lecz także
na głębsze wejrzenie w jego obrazy, na bardziej intensywne
ich przeżywanie.
Odpowiadać na stawiane pytania będzie głównie sam podmiot dociekań – żal byłoby nie oddać mu głosu, zwłaszcza
gdy w sposób tak klarowny i obszerny wypowiadał się
w niniejszych kwestiach1.
Zacznijmy zatem od tego, czym dla artysty jest owa wizja
pierwotna. W wywiadzie z 1976 roku dla miesięcznika Nowy
wyraz Beksiński tak ją określał:
Dla mnie wizją, która stoi u początku powstania obrazu lub
rysunku, i którą od biedy można nazwać także pomysłem,
jest jakby-obraz czegoś, co istnieje w jakby-rzeczywistości
i co w sposób niedookreślony, jeżeli idzie o lwią część
szczegółów, pojawia się błyskawicznie w umyśle jako zamknięta całość. (…) Nawet czasem wiadomo, że musi być
malowana gładko lub grubo. (…) Tylko malować. Niestety
wyraźnie widać tylko niektóre rzeczy (…). Zazwyczaj widać
więcej, ale i tak w wielu miejscach po prostu albo nic nie
ma, albo jest coś niedookreślonego, czego nie udało się
dokładnie zarejestrować w pamięci w czasie trwania wizji.
Czy należy zatem puste miejsca zostawić jak u Caravaggia
czarne, czy też wypełnić je kolorową mgłą jak na obrazach
Turnera, czy też po prostu pododawać wymyślone szczegóły,
które by nie niszczyły atmosfery i wyrazu wizji pierwotnej?
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Beksiński wypełnia te puste miejsca niekiedy wręcz barokową
obfitością rozmaitych czaszek, węży, trumien, pająków, krzyży,
katedr, kruków czy czarownic. Wszystko to próbuje wnikać
w każdy wolny fragment obrazu. W gruncie rzeczy jednak
artysta tych metafizycznych wypełniaczy się przecież wstydzi,
więc zanim pozwoli im na dobre w obraz wniknąć, stara się
je jakoś wziąć w cudzysłów, znaleźć dla nich jakieś usprawiedliwienie. W tym punkcie sam niejako przyznaje się do klęski:
Na to wszystko nie mam niestety sposobu i moje obrazy,
te bardziej „turnerowskie” czy te bardziej pedantyczne
i przeładowane, są nieustannym pełnym zdegustowania
próbowaniem, którego ostateczną konsekwencją, jak do tej
pory, jest zawsze upadek.
Wizja pierwotna nie stanowi jednak dla Beksińskiego celu,
ale początek drogi, pochodzi ona z jego wnętrza, bo świat
tak naprawdę nie istnieje. To wszystko dzieje się w naszym
mózgu. Prawdziwy świat jest dla nas niedostępny. Skoro
tak, nie pozostaje mu nic innego, jak malować to, co zjawi
się w jego wyobraźni, za każdym razem rekonstruować tę
jakąś niedostępną rzeczywistość z wyobrażeń na jej temat.
Chciałbym namalować węża, ale nie stać mnie na pracownię,
w której będzie wąż i będę mógł obserwować jak światło
załamuje się na jego skórze, jaką energię ma skurcz jego
ciała. Mogę to sobie tylko wyobrazić i zrekonstruować.
Efekt jest taki, że jego obrazy są – jak to określa w wielu
miejscach, powiedzmy zrobione z tego samego rodzaju
surowca. Z tego samego rodzaju plastiku. Jakaś maszyna
wypuściła i tkaniny, i ciało, i trawę, i drzewa z tego samego
rodzaju plastiku, tylko rozmaicie pokolorowanego. I to jest
to, co wyróżnia obraz malowany z wyobraźni od obrazu
malowanego z natury.
Osobista, pierwotna wizja artysty ma zatem swoje źródło
w jego wyobraźni. Nic w tym niezwykłego, jednak musi
się ona jakoś zmaterializować. I tu właśnie pojawia się to,
co najciekawsze – wyobrażenie zaczyna żyć własnym życiem,
ulega przekształceniom, przechodzi kolejne metamorfozy
i transformacje.

Każda rzecz, którą się maluje, a która ma już odnośnik,
czy w marzeniu, czy w rzeczywistości, zawsze musi być
przetłumaczona na język środków malarskich. (...) w trakcie
malowania obrazu, już sam fakt położenia farby, naznaczenia czegoś, co już jest konkretne i co się jakby nie zmienia,
wpływa później, na to, co się (…) dalej buduje, tak, że ta wizja początkowa, sen czy jakieś marzenie ulotne, które stało
u źródła rozpoczęcia w ogóle malowania obrazu, staje się
coraz mniej istotne, a bardziej to, co zostało na obrazie
namalowane. Powoduje to dalsze zmiany, uzupełnienia,
no i niejednokrotnie na końcu jest całkowicie inny obraz.
Ja należę do tych, którzy nieustannie tam grzebią.
W trakcie pracy zatem często zdarza się Beksińskiemu
retuszować, przekształcać lub nawet w znacznym stopniu
zmieniać pierwotną koncepcję. Kolejne wizje przychodzą
do niego, tak jak głosy do Joanny d’Arc. Artysta poddaje
się im, podąża za nimi, pozwala się im prowadzić, pozwala
malować temu czemuś, co za niego maluje.
Przecież ja tego nie zaplanowałem. Nagle coś zobaczyłem.
No to dlaczego, jak zobaczyłem drugi raz po godzinie,
a jeszcze trzeci raz za tydzień, nie mam prawa zmienić?
Jak wygląda taki proces w praktyce możemy się dowiedzieć
z jego własnej opowieści:
To jest jeden z ostatnich obrazów, który został namalowany – A8 (1999 r.) Więc ten obraz przedstawia w jakimś
zdeformowaniu Madonnę z Dzieckiem, postać z dzieckiem.
Na początku tu było zwierzę z głową w tym miejscu. Na tle
tego stała postać męska, czy jakaś tam postać, bo ja płci
zazwyczaj nie określam, i to malowałem chyba z tydzień.
I zaczęło mnie to męczyć. I pewnego ranka, jak wstaję,
to myślę sobie, przecież tu są ramiona, jakby tylko głowę
zwierzęcia wyrzucić, to będą ramiona, a tu gdzie jest postać,
to jest głowa. Więc szybko to przerobiłem na głowę, tę postać
zamalowałem i przerobiłem na ramiona, i było popiersie.
Coś znowu pracowałem nad tym dwa dni i popiersie zaczęło
mnie razić symetrią. Więc myślę: rozbiję symetrię w ten
sposób, że wetnę tu głowę jedną, tę podetnę i zrobię z tego
dwie głowy. Zrobiłem dwie głowy i tu się prosiło o dodanie
rąk i zrobiła się z tego jakaś deformacja postaci z dzieckiem,
która się jakby kojarzy z Madonną z Dzieckiem. No więc
co ja miałbym niby chcieć przez to przekazać, jak zaczęło
się od konia, a skończyło na tym…
Gdy w latach dziewięćdziesiątych pojawia się ksero,
Beksiński jest wniebowzięty. Maluje swoją pierwotną
wizję i robi ksero obrazu. Następnie w toku procesu
twórczego domalowuje kolejne wyobrażenia na odbitce.
Jeśli mu się nie podobają bądź prowadzą go na manowce,
powraca do początkowej idei. W ten sposób powstają różne wariacje na temat pierwotnej, wewnętrznej opowieści.
Wcześniej proces ten był trudniejszy i bardziej żmudny;

technika ksero pozwoliła artyście niejako na cofnięcie czasu
oraz dała swobodę powrotu do początkowej wizji. Tak więc
opowieść Beksińskiego na skutek tego złożonego procesu nie
tylko się konstytuuje, lecz także dociera do swojego finału,
który my, widzowie, możemy podziwiać w postaci obrazu.
Wielką stratą w tym przypadku jest to, że nie możemy
oglądać kolejnych scen składających się na ten osobliwy
malarski film. Paradoksalnie Beksiński, który marzył, żeby
zostać reżyserem filmowym, w ten dziwny i pokrętny sposób
reżyserem został i przez całe życie te swoje filmy reżyserował.
Goryczą napawa tylko świadomość, że był też tych filmów
jedynym widzem, pozostawiając nam rolę odbiorców ostatniej sceny. Reszty możemy się tylko domyślać.
Gdy powstaje obraz, zakładając że nie jest to obraz abstrakcyjny, oczywiście każdy obiekt można nazwać. Jeśli na obrazie znajduje się kilka takich obiektów, można powiedzieć,
że łączy je jakieś opowiadanie.
Beksiński proponuje swoją wersję znanej nam z dzieciństwa
gry w połącz punkty. Z tą jednak różnicą, że punkty jego
malarskiej opowieści można łączyć dowolnie, bo gdy zrobimy
to zgodnie ze sobą, w naszej wyobraźni, każde ich połączenie
będzie dobre i właściwe. I każda opowieść, jaką sobie w tym
momencie z nich ułożymy, będzie prawdziwa. Pod warunkiem, że pozostanie naszą własną. Bo obraz dla Beksińskiego
to platforma dialogu między wizją pierwotną i kolejnymi
jej przekształceniami a wizjami odbiorców. Ważne, by widz
wykonał tę samą pracę, co artysta: uruchomił wyobraźnię
i zbudował swoją osobistą opowieść. Opowieść ta ma go
zaskoczyć, zachwycić i oczyścić, tak jak oczyszczała autora.
Żeby jednak mogło pojawić się katharsis, zabawa musi się
odbywać zgodnie z regułami.
Po pierwsze obiektów/punktów znajdujących się na obrazie
nie można interpretować ani czytać jako symboli:
Mimo że maluję ukrzyżowania, krzyże, katedry, takie różne
inne rzeczy, to nie jest to wyznanie wiary. Ludzie zaczynają interpretować i interpretują najczęściej, posługując
się ścieżką symboliczną, że jeśli skrzydła, to anioł, jeśli
anioł, to coś tam, jeśli ptaki, to coś tam. Jeśli kolor niebieski,
to tam niebo – Madonna, zielony – nadzieja. Jest to obce
dla mnie, bo ja nie myślę tymi kategoriami. Ja nie lubię
czegoś przedstawiać przez coś. Raczej chcę oddać pewną
atmosferę, nastrój.
Należy zatem obiekty łączyć bez przymiotników, nie doszukując się w nich jakichś ukrytych znaków, przesłań czy śladów
znaczeń i sensów pozostawionych umyślnie przez artystę.
Obrazy Beksińskiego są jak gotowe światy, dekoracje, krajobrazy – zapraszające widza, by wszedł do ich wnętrza i przeżył tam
swoją własną historię. Za każdym razem inną, niepowtarzalną.
Malarz otwiera przed odbiorcą nastrojową, głęboką przestrzeń, która wchodzi w rolę rezonatora dla naszej wyobraźni.
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To nie obraz Beksińskiego staje się naszym lustrem, lecz
nasze w tym obrazie odbicie. O tyle bardziej przejmujące
i prawdziwe, że nasze, przez nas skonstruowane i postrzegane. W ten sposób autor znajduje drogę do najbardziej
prywatnej sfery człowieka: do podświadomości. Dzieje się
tak dlatego, że jak sam mówił przy okazji jakiejś wystawy
fotograficznej: jeśli nawet posługiwałem się twarzą, zawsze
starałem się pokazać to, co jest we mnie, a nie w człowieku,
który mi pozował. Ta, zdawałoby się, podszyta egocentryzmem uczciwość wobec siebie i świata pozwoliła mu stworzyć
prawdziwe, głębokie i hiperpojemne obrazy/opowieści oparte
na rzeczownikach, w których odbiorcy mający do dyspozycji
miliony kombinacji wybierają tę jedną jedyną, dla siebie
najlepszą. A tak naprawdę wręcz ją tworzą, dostając przy
tym realną szansę na głębokie, poruszające przeżycie. Nawet
na katharsis. I odbiorcy – instynktownie – wyczuwają tę zasadę. Dowodem tego mogą być chociażby wyniki internetowego
quizu, w którym na pytanie: jakie skojarzenia przychodzą
Wam na myśl podczas oglądania obrazów Beksińskiego?
na pierwszym miejscu, z największym 27-procentowym
poparciem, znalazła się odpowiedź: coś bardzo osobistego.
O drugim warunku niezbędnym do uzyskania katharsis
pisze w swoim dzienniku:
Nazwać coś, to oddalić się od istoty rzeczy nazwanej. Nazwać
coś, to rozminąć się z tym, co się nazwać usiłowało.
Sam konsekwentnie stosuje tę zasadę przez całą swoją artystyczną karierę. Jego obrazy nie mają tytułów. Bo tytuł
to już słowa, czyli – interpretacja. To nadawanie obiektom
z obrazu hierarchii lub też zubażająca odbiór konkretyzacja
dokonywana poprzez zestawienie obiektów z jakimiś innymi,
pochodzącymi z zewnątrz obrazu. Działanie takie odbiera
owo coś – nie tyle obrazowi, ile odbiorcy. Ten z kolei podlega takim samym prawom, co artysta, w związku z tym
jemu również nie wolno niczego nazywać. Nazwa bowiem
umniejsza zbiór owych kombinacji, o których była już mowa.
Przez to odbiorca – czy to będąc ofiarą, czy sprawcą owego
artystycznego przestępstwa – zostaje niejako okradziony
z możliwości tworzenia swojego świata i jego przeżywania.
Im mniej słów, tym więcej przeżyć. Im więcej przeżyć, tym
bliżej do istoty tego, czym jest prawdziwa sztuka. Jeśli więc
nie wolno nazywać, określać, interpretować – to co wolno?
Beksiński jest tu bardzo precyzyjny – należy poddać się
nastrojowi obrazu, który to nastrój ma swoje źródło w ciągłym napięciu między harmonią formy, ekspresją obiektu
samego w sobie i ekspresją obiektu w wyobraźni artysty.
Z harmonią formy obrazów Beksińskiego najbardziej kojarzą
mi się te jego słowa:
Ja zawsze chcę mieć jakiś punkt odniesienia, który musi być
absolutną bielą albo bardzo jakimś jasnym kolorem. I drugi
punkt odniesienia, który musi być absolutną czernią albo
też bardzo ciemnym kolorem.
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Za przykład stereotypowego rekwizytu, który był dla niego
obiektem z wewnętrzną ekspresją, może posłużyć krzyż.
Korzystał najczęściej z takich właśnie, szeroko rozpoznawalnych, zgranych elementów, gdyż popularność oznaczała
głębsze zakorzenienie w świadomości odbiorców. W jednym
z wywiadów mówił:
Krzyży namalowałem i wyprodukowałem innymi technikami
zatrzęsienie. Nie są to jednak krzyże chrześcijańskie i nie
symbolizują odkupienia. Ja właściwie nie wiem, skąd u mnie
się to bierze, ale krzyż jest w mojej sztuce od początku, niemalże od dzieciństwa. Jest mi po prostu niezbędny, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego. Jest w nim jakaś ekspresja
i ona prawdopodobnie nieustająco wraca.
Motyw powracał wciąż i wciąż, podejmując twórczy dialog
z wyobraźnią artysty. Efektem tego była zupełnie nowa siła
wyrazu, która – w połączeniu z harmonią formy – tworzyła
owe platformy dialogu, czyli finałowe sceny z owych wyświetlanych jedynie w wyobraźni artysty filmów. Nienazwane,
kojarzące się z borgesowskim ogrodem, zbiory obiektów,
po których poruszanie się i w nich odnajdywanie miało być
dla odbiorców nie tylko poszukiwaniem sensu owych zbiorów, lecz przede wszystkim poszukiwaniem sensu nas samych.
Wiemy już, w jaki sposób Beksiński tworzył, co i jakimi
metodami chciał odbiorcom swojej sztuki przekazać, wypada więc teraz zastanowić się, po co to robił i dlaczego.
Odpowiedzi na te pytania, bo było ich co najmniej kilka,
przynoszą zaskakujący rozdźwięk będący chyba wynikiem
jakiegoś dramatycznego konfliktu wewnętrznego, który nim
targał. W jednym z wywiadów mówi:
Zacząłem malować, maluję, i będę zapewne malować z dwóch
powodów. Pierwszy jest przyczyną, drugi jest celem. Przyczyna
jest czymś niedającym się przeanalizować, jest tajemnicza
i ginie w mrokach wczesnego dzieciństwa. Cel zaś tworzenia jest trochę beznadziejny, trochę cyniczny. Beznadziejny,
bo chciałbym w ten jedyny dostępny sobie sposób zwalczyć
śmierć i zostać pod postacią obrazów, a cyniczny, bo zdaję
sobie sprawę, że właśnie dzieło sztuki jest jedyną ze świętych
krów kultury europejskiej i jako święta krowa ma większe
szanse niż cokolwiek innego na szacunek, opiekę i przetrwanie.
W innym miejscu przez jego wypowiedź nie przebija już
taka pewność, przeciwnie, jego słowa są pełne jakiejś egzystencjalnej rezygnacji i goryczy:
Niech Pan popatrzy. Światło emitowane z tej gwiazdy zostało
wysłane kilka tysięcy lat temu. Przecież moja sztuka nie jest
w stanie przetrwać nawet tego odcinka czasowego, który
potrzebny był, żeby światło przebyło drogę pomiędzy tą
gwiazdą a nami. Więc moja twórczość to też jest po prostu
absurd. Nie jestem nawet w stanie utrwalić się w obrazach,
bo ta sztuka za chwilę też przestanie istnieć.

Jak to więc naprawdę było z Beksińskim? Wierzył, że będzie
żyć wiecznie poprzez swoje obrazy czy nie? Jeśli tak, to czy
dlatego, że nie miał nadziei, iż po drugiej stronie coś jednak
istnieje, że będzie jakaś kontynuacja? W co tak naprawdę
wierzył? W Boga? W sztukę? W siebie?

Nie wierzył w to czy tego nie potrzebował? A może relacja
między nim a bogiem, w którego nie wierzył, była relacją
szczególną? Przecież w pewnym sensie (jak każdy natchniony
twórca) sam bywał często swego rodzaju mieszkaniem Boga
tu, na ziemi.

Odpowiedź na te wszystkie pytania wydaje się bardzo
skomplikowana. Formalnie był człowiekiem niewierzącym.
Czy tym mianem można jednak określić kogoś, kto wręcz
obsesyjnie rozmyśla nad kwestiami metafizycznymi? Powracał
do nich wciąż i wciąż, w swojej twórczości, w prywatnym
życiu, w kontaktach z przyjaciółmi. Dowody na to znajdziemy w jego Dzienniku. Po wizycie Wiesława Banacha
notuje na przykład refleksję dotyczącą ich burzliwej dyskusji.
B. występował z pozycji wierzącego, a ja z jakich? Odpowiedź
oczywiście nie pada. Prawdopodobnie podświadomie cały
czas odczuwał istnienie jakiejś potężnej siły, modus operandi
wszechświata. Możemy nazwać to coś Bogiem, ale przecież
nazywanie oddala nas od istoty rzeczy. To metafizyczne,
nieco zabobonne i nie do końca chyba uświadamiane przez
artystę przekonanie mogłoby potwierdzać jego zdanie –
to jakbym nie sam malował, tylko coś za mnie malowało.
Gdyby nazwał to, co za niego maluje, w jakimś stopniu
oddaliłby się od tego. W związku z tym przyjął postawę
otwartego, maksymalnego zbliżania się do tego czegoś,
poddania się, bycia narzędziem w rękach tej boskiej siły.

Beksiński był artystą kompletnym. Jego przepełnione ludzkim, głęboko przeżytym dramatem życie stoi w centrum
jego sztuki. Udaje mu się jednak – jako twórcy – wyjść
daleko poza to życie, poza siebie, poza kosmos. Z jego
twórczością jest dokładnie tak, jak z tym obrazem, który
zaczął od malowania konia, a skończył jako Madonnę. Przez
całe życie uwieczniał obrazy, robił fotografie, projektował
autobusy w Sanoku, przygotowywał komputerowe grafiki,
a i tak w rezultacie kończyło się na tym. Na czym? Zgodnie
z przestrogą samego artysty nie ośmielę się tego nazwać.
Zresztą, słowa nie są tu potrzebne – najważniejsze, że to,
na czym się kończyło, może być dla nas wszystkich początkiem nieskończonej liczby fantastycznych, poruszających,
pięknych historii.

Jednak pokora i jakiś niepisany pakt z ową wszechmocą nie
pozwoliły mu do końca życia przekroczyć granicy jej poznania. Wojciech Banach w książce Beksiński. Dzień po dniu
kończącego się życia przytacza dwie anegdoty mogące
to potwierdzać. Pierwsza mówi o tym, że Beksiński często
powracał do jednej ze scen z Procesu Kafki. W przytaczanym
zajściu odźwierny stoi w przedsionku przy drzwiach, za którymi widać blask. Artysta twierdził, że zza tych drzwi cofnąć
się już nie można, swoje miejsce widząc właśnie tuż przed
nimi. Nigdy też nie odważył się zadać pytania, co to za blask
zza nich bije. To była jedna z jego odpowiedzi na pytanie,
czy Bóg istnieje. Druga wiązała się z fragmentem psalmu 23:

Zdzisław Beksiński (1929‒2005)

Urodzony w Sanoku polski artysta malarz, samouk.
Uprawiał różne gatunki sztuk plastycznych: rzeźbę, fotografię, rysunek, grafikę komputerową. Projektował też
autobusy dla sanockiej fabryki autobusów Autosan. Jego
życie pełne było dramatycznych wydarzeń – wojna, śmierć
apodyktycznego ojca, przeprowadzka do Warszawy, śmierć
żony Zofii czy wreszcie samobójstwo syna Tomasza, znanego dziennikarza radiowego. Sam odszedł w równie dramatycznych okolicznościach - zamordowany w 2005 roku
w swoim mieszkaniu. Swoją spuściznę zostawił Muzeum
Historycznemu w Sanoku, gdzie można ją obecnie podziwiać.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Artysta często wspominał te słowa, twierdząc, że od dzieciństwa robiły na nim wielkie wrażenie. Ową ciemną dolinę
próbował zgłębiać za pomocą muzyki Antoniego Dworzaka
i widział w niej dolinę śmierci. Jak twierdzi Banach – Beksiński
nigdy nie mówił o dalszych wersetach tego psalmu kończącego
się takimi oto, pełnymi radości i optymizmu, słowami:
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Źródła
1

Większość cytatów artysty pochodzi z książki:
Beksiński. Dzień po dniu kończącego się życia. Dzienniki.
Rozmowy, Warszawa 2016 oraz dostępnych w internecie
wywiadów prasowych.
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Po nitce do człowieka
Magdalena Abakanowicz nazywana jest pierwszą damą polskiej sceny artystycznej.
Bohaterka światowych wystaw wielokrotnie prezentowała dzieła nieadekwatne względem
obowiązujących trendów sztuki i nie próbowała schlebiać niczyim gustom.
A jednak jej prace niezmiennie poruszały tłumy i fascynowały krytyków.
Zachwyt i atencję budziły tkanina i dotyk prowadzący
po nitce do abakanu, a od abakanu – do człowieka.
Tekst: Karolina Borys, Zdjęcia: Marek Gardulski (Galeria Starmach)

Nieuchwytne, nieokreślone, niedopowiedziane – tymi słowami można próbować opisać obiekty należące do dorobku
jednej z największych polskich artystek. Pojąć Abakanowicz,
zaklasyfikować ją i ocenić, to tyle, co ją obrazić. Wtłoczyć
w ramy, w których nie życzy sobie się znaleźć. Co zatem
uchodzi wobec kreacji, których nie rozumiemy i które
wymykają się krytyce? Niewątpliwie godzi się na nie patrzeć. Na dzieła sztuki zawsze wypada spoglądać z pełną
pokory świadomością własnego niepojmowania, ponieważ
tam, gdzie dochodzi do głosu niezrozumienie, zaczyna
się poznawanie rzeczy w sposób nieracjonalny, pierwotny,
oparty na uczuciu, które Henri Bergson charakteryzował
jako intuicję mogącą doprowadzić do odkrycia bezkompromisowej prawdy.

Wobec materii

Komentując niedawną wystawę Splendor tkaniny,
Karol Sienkiewicz zwracał uwagę na rodzaj rażącej nieobecności Magdaleny Abakanowicz, która mimo swojej
wielkiej światowej sławy w warszawskiej Zachęcie została
zaledwie wspomniana. Jak zaznaczał, niektórzy zapewne
szczęśliwi byli z takiego obrotu spraw. Twórczyni porzuciła
przecież tkaninę na rzecz twardszych materiałów i zamieniła
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przędzę na metal, kamień i drewno. A jednak szczególnego związku z tkactwem odmówić jej nie można i nawet
pominięta stanowiła powracający kontekst w recenzjach
dotyczących wystawy.
Dla Abakanowicz tkanina zdaje się punktem odniesienia
wszystkiego. Przędza i nić to podstawa świata. Wszystko
ma włókna, wszelkie istoty żyjące są z nich utkane. Wszystko,
co żyje, jest miękką tkanką, splotem nici różnego rodzaju.
Struktura tkaniny staje się w ten sposób metaforą człowieka,
a każda wypukłość i każde pęknięcie w przędzy nabierają
razem skomplikowanego sensu, zmuszają do rozważań nad
kondycją świata i ludzkości.
Można jednak sensów szukać bliżej. Można nie sięgać
aż po globalne znaczenia i skupić się na tym, co nieodległe, a nawet intymne. Na tym, z czym wszyscy samotnie
w obrębie własnego istnienia obcują w każdej sekundzie
codzienności: na ciele. W jej ujęciu tkanina staje się odbiciem ciała ludzkiego z jego wielowarstwowością, złożonością
i strukturalnością. Artystka podkreśla, że brnąc przez
tkaninę, poznając jej fakturę, zachowania, ograniczenia,
poznawała świat, a w nim samą siebie.

Magdalena Abakanowicz | Queen, Orange with Black | 1970/1980 | 335 x 282 cm (fragment) | fot. Marek Gardulski | Galeria Starmach
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Skąd ta niezrozumiała fascynacja przędzą i złożonością
materii? Zdaje się, że u Abakanowicz zainteresowanie to przyszło już w okresie wczesnego dzieciństwa.
Jerzy Zwisak sugeruje związek między podejściem artystki
do ciała a traumą wojenną. W czasie ucieczki z rodzinnego
domu mała Magdalena była świadkiem okaleczenia swojej matki. Wspomnienia z czasów wojny często pojawiały
się w wypowiedziach artystki w późniejszych latach jej
twórczości. Wtedy też mówiła o matce, której ręka po postrzale stała się odrębną całością, niezależnym kawałkiem
mięsa. Czy to doświadczenie mogło determinować przyszłą
potrzebę drążenia w materii, odkrywania jej budowy?
Czy mogło wpłynąć na próby dotarcia do jej wnętrza?
Z całą pewnością traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa
wymagają powrotu do źródła narracji. Jeżeli jednak uznamy,
że to wydarzenie było bez związku, to natychmiast możemy
wskazać na inne dziecięce wspomnienia, które kształtowały
osobowość wielkiej mistrzyni. Abakanowicz snuje opowieść
o tym, jak, będąc dzieckiem, obserwowała kijanki pływające
w stawie. Słowa, które określają tę chwilę, sama interpretuje
jako kluczowe w perspektywie swojej twórczości:
Byłam bardzo mała. Przykucnięta nad bagnistym stawem
obserwowałam kijanki. [...] Przez cienką błonę pokrywającą
rozdęte brzuchy, widać było wyraźnie plątaninę zwojów
kiszek. [...] Wyciągnięte patykiem na brzeg, dotknięte nieostrożnie, nadęte brzuchy pękały. Zawartość wypływała
rozlanym bezładem zasupłań. [...] Siedziałam z bijącym
sercem, wstrząśnięta tym, co się stało. Zniszczeniem
miękkiego życia i bezbrzeżną tajemnicą zawartości miękkiego. [...] Po wielu latach materiałem moim stało się to,
co miękkie, o skomplikowanej tkance. Odczuwam w tym
bliskość i pokrewieństwo z tym światem, którego nie chcę
poznać inaczej, jak dotykając, odczuwając i łącząc z tą
częścią mojego, noszoną najgłębiej. [...] Między mną
a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa
narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce
przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt,
zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji.
Ujawnią nieuświadomione.
Tym właśnie jest dzieło według Abakanowicz. Zmaganiem
się z materią, przedzieraniem się przez nią przy pomocy
nagich rąk. Proces twórczy to fizyczny kontakt z materiałem, pełne siły i przemocy oddziaływanie ciała na ciało,
struktury włóknistej na inną strukturę włóknistą. Materiał
rozdzierany niczym bezbronny organizm ma odkryć przed
człowiekiem wszystkie tajemnice. Z drugiej strony człowiek
staje przed nim w sposób niecywilizowany i pierwotny,
bez dłuta, bez farby – prawdziwy.

Rzecz o wolności tkaniny

Magdalena Abakanowicz | Lady | 1970/1980 | 300 x 280 cm | fot. Marek Gardulski | Galeria Starmach
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Doścignąć nieuświadomione, poznać siebie poprzez
poznanie tworzywa – tak w dużym skrócie można scharakteryzować zamysł twórczy Magdaleny Abakanowicz.

Jest jednak jeszcze coś, co wyziera z każdej jej kompozycji
przestrzennej i każdej wypowiedzi. Tym czymś jest wszechogarniający bunt i absolutne niedostosowanie, chęć sprzeciwu
wobec systemu i romantyczna krytyka obejmująca wiele
obszarów umysłowości. Absolwentka warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych odrzuca normy akademickie i bezkompromisowo zrywa granice dyscyplin. Tutaj znowu metafora zdaje
się zataczać krąg i doprowadza do punktu, który pozwolił
dziewczynie spod Warszawy zyskać światową sławę.
Skoro odkrywanie tkaniny jest odkrywaniem siebie samego,
a tkanina stanowi odbicie jednostkowej nieświadomości,
to należy ją wyzwolić. Nie może być mowy o użytkowości
czegoś, co prowadzi do poznania świata. Właśnie tak rodzi
się idea abakanu, obiektu nie w porę, zawieszonego gdzieś
między sztuką II połowy XX wieku a użytkowością. Oczom
widza objawia się kształt istniejący niezależnie od wszystkiego, który niczemu nie służy. Abakan nie jest ozdobą
wnętrza, to nie gobelin i nie rzeźba. To forma zdająca się
żyć i upominać o swoją indywidualność. Wielki, organiczny twór, coś, co wypełzło z nieświadomości, by epatować
potęgą i nieokreślonością.
Jeżeli miałabym do interpretacji istoty abakanu użyć jakiejś
konkretnej teorii, skłoniłabym się zapewne ku późniejszej
koncepcji stworzonej przez Julię Kristevą: idei abiektu, czyli
tego, co wyparte i nieakceptowalne. Sama Abakanowicz
podkreślała, że abakany były czymś rażąco nieodpowiednim, czymś, co w kontekście sztuki konceptualnej
drażniło i irytowało swoim skomplikowaniem… a może
nawet barbarzyństwem. Wykonane z naturalnych włókien
płachty podwieszane pod sufitami galerii nawet wyglądem
przypominały element, który chciałoby się raczej ukryć
przed spojrzeniem. Przywodziły na myśl fałdy chorej skóry
z dziwnymi naroślami, kojarzyły się z żyjącą tkanką budzącą
grozę i obrzydzenie. Zrodzone na drodze poszukiwania
nieuświadomionego magiczne formy wyrzucone poza nawias
sztuki, budzące niepewność, niejasny niepokój, poczucie
zagubienia, a równocześnie imponujące i niezwykłe, całym swoim istnieniem zaprzeczały tkaninie w rozumieniu
użytkowym lub dekoracyjnym.

Ciało z płótna

Analogia ciała i tkaniny nabiera w latach 70. wyrazistości.
Artystka nadal korzysta z naturalnej przędzy, by oddać
organiczne formy, które z czasem coraz bardziej zbliżają
się do androgynicznego kształtu. Podążając za Kristevą
i Freudem, można dojść do wniosku, że oto przy pomocy abakanów, wydobywszy na wierzch to co ukryte,
Abakanowicz pozwala narracji nabrać spójności i odejść
od abstrakcji. Już nie abstrakcyjne, ale wciąż fragmentaryczne i niedookreślone formy stają się sposobem na oddanie
wizji sytuacji współczesnego człowieka w świecie. Po odkryciu nieujawnionego twórczyni skupia się na ocenie dzisiejszego świata, który w żadnej mierze jej nie satysfakcjonuje.
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Tutaj również pobrzmiewa echo słów, którymi komentowała
czas własnych studiów: po tym paśmie upokorzeń, znienawidzonych presji na moją niezależność, chciałam być już
tylko poza cudzą kontrolą. W swoich niezwykle znanych
pracach z lat 70. i 80., takich jak Tłum czy Plecy, artystka
daje wyraz swoim poglądom na rzeczywistość drugiej połowy XX wieku. Wszyscy są identyczni, każdy jest samotny,
ludzie potracili umiejętność myślenia i patrzenia na siebie
nawzajem. Jeżeli istnieje indywidualność, to jest niewidoczna, ukryta przed wzrokiem, skulona w głębi, co zdają się
sugerować zwarte, przykurczone postaci bohaterów Pleców.
Bylejakość i brak własnego oblicza można dostrzec nawet
u dzieci, o czym świadczy z kolei instalacja Bambini.
Zarówno w przypadku wielkich abakanów, jak i przy
okazji rzeźb figuratywnych, przestrzeń jest wdzięcznym
narzędziem Abakanowicz, które potrafi zręcznie wykorzystać do realizacji swoich artystycznych zamysłów. Używa
jej jednak w rozmaity sposób. Abakany stanowią tutaj
pewien wyjątek, dominują nad wnętrzem, wprawiają
w zakłopotanie, porażają ogromem. Inne prace artystki
często wciągają widza, tworzą scenerię, w której musi on
określić swoją pozycję. Tak bywa z rzeźbami przyjmującymi ludzkie kształty, ale także z takimi pracami jak
Struktury organiczne czy Embriologia. Tutaj odbiorca
zostaje skonfrontowany z obłymi formami porozkładanymi
w przestrzeni galerii. Z jednej strony, podobnie jak abakany,
są one czymś nieokreślonym, z drugiej kojarzą się bardzo
cieleśnie, a w jeszcze innym wymiarze określają w pewnym
sensie ożywione oblicze świata. Czym jest bowiem człowiek,
jak nie kolejną strukturą organiczną?

Rozstanie z miękkim tworzywem

Drogi Abakanowicz i tkaniny w pewnym sensie rozeszły się.
Niektórzy widzą w tym symboliczne porzucenie kobiecej
podmiotowości prezentowanej przez tkactwo dla męskiej
rzeźby. Jednak sama zainteresowana bezpośrednio określiła, co było przyczyną odejścia od miękkiego tworzywa
na rzecz kamienia i brązu. Uprawianie tkactwa zamyka
drzwi do świata sztuki – mówiła. Nie zmienia to faktu,
że w swoich rzeźbach także zdaje się szukać odpowiedzi
na pytanie o kondycję człowieka, o to, co w nim pierwotne, cielesne, o jego indywidualność, anonimowość i siłę
sprawczą. W tym miejscu na uwagę zasługuje seria rzeźb
pod tytułem Gry wojenne. Przy pomocy metalu, kawałków
płótna, wielkich konarów i pni drzew artystka tworzyła
obiekty o pseudomilitarystycznej formie. Te artefaktyczne kolosy z jednej strony budziły grozę swym rozmiarem
i kształtem, z drugiej porażały pewnego rodzaju śmiesznością i niemocą. Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku
abakanów, artystka zawiesiła dzieło w obszarze pomiędzy.
Tak właśnie istnieje większość jej prac: pomiędzy użytkowością i sztuką, pomiędzy tkaniną i rzeźbą, pomiędzy utopią
a planem urbanistycznym (tu jako przykład mógłby posłużyć
niezrealizowany plan przedłużenia Wielkiej Osi Paryża).
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Jedyne co z całą pewnością i ostatecznie łączy wszystkie
dzieła Abakanowicz, to przelany na nie dotkliwy głód poznania. We wszystkich jej pracach tkwi potrzeba dotyku,
zbadania i zrozumienia. Materiał jest dobrym materiałem,
jeżeli jest w nim coś do odkrycia, niezależnie od tego, czy
rozumie się jego przesłanie, czy jeszcze nie. Każde niezrozumienie stanowi bowiem początek nowej drogi:
Tafla blachy, którą wybrałam, była chłodna i śliska.
Zwinęłam ją w owalną rurę siedmiometrowej wysokości.
Zostawiłam szparę. Pozwalała wejść do środka. Przez puste
dospawane rękawy – niby gałęzie, wpadało światło. Ale nie
nawiązała się przyjaźń. Ten metal nie przekazał mi żadnych
tajemnic. Mimo to, zawarłam w nim coś, nad czym ciągle
jeszcze pracuję.

Magdalena Abakanowicz

Urodzona 20 czerwca 1930 roku w Falentach koło
Warszawy, rzeźbiarka, twórczyni instalacji przestrzennych. W 1954 roku ukończyła warszawską Akademię Sztuk
Pięknych. Wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (1965‒1990). Po studiach poświęciła się malarstwu, specjalizując się w technice gwaszu
na kartonie i płótnie. W latach 60. porzuciła malarstwo
na rzecz tkactwa i stworzyła serię kompozycji przestrzennych zwanych od jej nazwiska abakanami. W 1965 roku
otrzymała złoty medal na Biennale Tkaniny w Lozannie.
W latach 70. skoncentrowała się na rzeźbie figuralnej wykonywanej z juty i żywicy, a w następnej dekadzie na rzeźbie
z metalu, kamienia i drewna. W 1991 roku stworzyła zaś
niezrealizowany projekt przedłużenie Wielkiej Osi La
Defense w Paryżu, dzięki której rozbudowała koncepcję
architektury arboralnej.

Zdjęcia prac Magdaleny Abakanowicz prezentujemy dzięki
uprzejmości Galerii Starmach (www.starmach.com.pl)
z Krakowa. Fotografie zostały wykonane podczas tegorocznej wystawy.

Magdalena Abakanowicz | Lady | 1970/1980 | 300 x 280 cm (fragment) | fot. Marek Gardulski | Galeria Starmach
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Na przyjęciach, kiedy konwersacja przygasa lub obniża
loty, pani Wisława mówi nagle: „A mnie kiedyś obrzygał
Broniewski. Siedziałam obok niego. Potem na mnie spojrzał
i spytał: >>A pani czemu taka smutna? <<”2.

Nic dwa razy się nie zdarza
Nie całujemy się! Nie całujemy się – wołała od progu. Bo też kontakt fizyczny nie był jej
miły i wylewności nie sprzyjała, egzaltacji wcale, do przytulania wolała się nie zbliżać.
To, na co można było liczyć przy powitaniu, to krótki uścisk dłoni, który oszczędnością
gestu określał jej osobowość. Dystans, powściągliwość, dowcipna letniej temperatury
serdeczność, które skrywały ogromną wrażliwość i nieprzeciętną mądrość. Tę ostatnią
czerpała między innymi ze zdziwienia otaczającym ją światem i ciekawości wynikającej
ze spotkań z codziennością.
jest do zrobienia?

Zniknęła jakiś czas temu i uporczywie jej nie ma. Co więcej
Chyba tylko usiąść i porozmawiać o Wisławie Szymborskiej.
Tekst: Roger Weichert

Wydaje się nam, że wiemy o niej wszystko. Przecież czytamy jej wiersze, naszemu życiu towarzyszyła niemalże nieustannie, ciągle w nim była, u niektórych nadal pozostała.
Tymczasem twórczość Wisławy Szymborskiej to nie tylko
poezja. To także jej niezwykłe życie, które kreowała w sposób
nietuzinkowy i bezpretensjonalny. Nie wiem, czy je kochała,
ale bezwzględnie szanowała, czego wyrazem są jej utwory,
jak również zachwyt codziennością. Wyrażał się on między
innymi dużą sympatią do hipermarketów, chociaż beznadziejnie przekręcała ich nazwy, nie mogąc spamiętać tych
właściwych. Delektowała się możliwością zamawiania dań
przez telefon, stąd w jej mieszkaniu przy ulicy Piastowskiej
goście zaskakiwani byli kartonami z pizzą. Miała dużą
słabość do pikantnych skrzydełek z KFC, czyniąc z nich
niejednokrotnie obiadowy rarytas. Uwielbiała Ellę Fitzgerald
i nie kryła słabości do Andrzeja Gołoty.
Mimo że bardzo sprzyjała powiewowi wolności i zdobyczy
nowych swobód oraz możliwości, nie potrafiła przekroczyć
bariery technologicznej. Pod tym względem pozostała postacią z innej epoki, która nie lubiła urządzeń elektronicznych.
Długo zmagała się z nauką obsługi automatycznej sekretarki,
podobnie też wyglądały jej perypetie z telefonem komórkowym. Skrzętnie ukrywała swoją wrażliwość, zaprzeczając,
jakoby była delikatna. „Mam krokodylą skórę” – powiedziała, zaciągając się dymem1. Trudno jednak wierzyć w te
zapewnienia, czytając jej poezję, przyglądając się kolażom
jej autorstwa czy słuchając niezwykłych anegdot, których
była niezrównaną mistrzynią. Łączyła w sobie zachwyt i rozpacz, które nieustannie wyrażały się poprzez fakt, jakim
człowiekiem była.
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(Nie) rozchichotana starsza pani

Poczucie humoru, które powinno być bezinteresowne, zmysł
dowcipu i bezbłędnego puentowania – to cechy charakterystyczne Wisławy Szymborskiej. Towarzyszyło temu drugie
dno w postaci nieprzepartej skłonności do poszukiwania
napędzanej wątpliwościami. Na firmamencie jej wyobraźni
lśniły dwa słowa: nie wiem. Właśnie o niewiedzy mówiła,
wygłaszając wykład noblowski w Akademii. To piekielne
poszukiwanie, wobec wszystkich niedostatków związanych
z ludzką niedoskonałością, wprawiało ją w jakiś dziwny
uścisk smutku zespolonego z radością, choć dość pozorną.
A to dlatego, że skłonność do wesołych i celnych odpowiedzi była niczym rekwizyt obronny przed desantem pytań,
cudzych rozochoceń i egzaltacji, które poruszały delikatne
struny jej duszy.
W tym celu używała anegdot będących jej warowną twierdzą.
Choć pokazywana jest zazwyczaj jako rozchichotana starsza
pani, bo sposób odpowiadania Szymborskiej na pytania
dla dziennikarzy był niezwykle atrakcyjny, to owe facecje
stawały się częścią misternej defensywy, którą sygnalizowała,
że nie chce na dany temat rozmawiać. W przypadku poetki
poczucie humoru i głęboka powaga skleiły się w swoim
istnieniu, dając jej parawan zręcznego dowcipu, za którym
chętnie i skutecznie się skrywała.
Jednak anegdota to nie tylko oręż w obronie własnej, ale
również doskonały środek integrujący towarzystwo. Michał
Rusinek, sekretarz Wisławy Szymborskiej, wspomina
w swojej książce Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej
zupełnie rozbrajającą sytuację:

Na krańcach samotności

To był świadomy wybór, niepodszyty żadnym rozdzierającym serce dramatem. Z pomocą w tej kwestii znów
przychodzi mi Michał Rusinek, który pisze tak: Wyrzekła
się bliskości, bo chciała pisać. Nawet gdy była związana
z Kornelem Filipowiczem, bez wątpienia najważniejszym
mężczyzną jej życia, mieszkali osobno. Ale oboje (zapewne,
bo jego już nie poznałem) potrzebowali dystansu. I samotności, by pisać3. Zresztą temu zagadnieniu towarzyszy poważne
rozróżnienie ze strony poetki, bo nie utożsamiała samotności
z osamotnieniem. Tego drugiego stanu nie znała, ponieważ
do ostatnich dni otoczona była przez bliskich i przyjaciół.
Nikogo to nie powinno dziwić. Atmosfera, jaką roztaczała
wokół siebie Wisława Szymborska, kwitła dystansem poetki
do własnej osoby, ale i świata. Dowcipna, skłonna do żartów
i figli językowych, kochała towarzystwo przyjaciół i w nim
czuła się najlepiej. Organizowała przyjęcia tematyczne,
czasami dwa razy w ciągu miesiąca. Wykazywała się
dużą starannością w doborze gości, dbając jednocześnie
o to, by każdego z nich zaprosić telefonicznie. Zestawy się
zmieniały, wszyscy zapraszani mieli wrażenie, że należą
do kręgu najbliższych przyjaciół. Ale wielu znajomych nigdy
się ze sobą nie spotkało, należeli bowiem do niezachodzących
na siebie kręgów4. W rzeczywistości krąg najbliższych osób
był bardzo skąpy i hermetyczny. Na nieco dalszym planie
pozostawała rzesza osób zaprzyjaźnionych, które traktowała
z wielką atencją, podobnie jak te, z którymi pozostawała
w najsilniejszej przyjacielskiej więzi. Stąd też trudno czasami
rozpoznać, gdzie przebiegała granica.
Poczucie humoru było jej ratunkiem, dlatego chętnie otaczała się ludźmi, którym ono również pozostawało bliskie.
Jednocześnie bardzo skutecznie pomagało unikać patosu
traktowanego przez nią jak ciało obce, jak coś zupełnie
odległego i zbędnego. Ta niechęć wobec wyolbrzymionej
podniosłości wyrażała się w zaczepnej recepcji świata zbudowanej na fundamencie nieustannej obserwacji życia. Zresztą
to zdziwienie, dziwowanie się światu, również nie stwarzało
klimatu do nonsensownych uniesień egzaltacji. Wisława
Szymborska dyskredytowała patos za pośrednictwem żartu i ironii. Trzeba powiedzieć, że osiągnęła w tej materii
niedoścignione mistrzostwo.

Wyciągałam z walizek

poodbywane lata i podróże5

Ale to po czasie i nad kartką papieru. Kiedy wybierała się
w drogę, to wiadomym było, że zdobywa się na pewien akt
heroizmu. Nie chodziło jedynie o odległość, a właściwie
to stanowiło kwestię drugorzędną. Podróżując i wykraczając

poza strefę znanej sobie przestrzeni, musiała skonfrontować się z czymś, czego w Krakowie unikała, a mianowicie obcowania z ludźmi, których nie zna. Wówczas
Wisława Szymborska wpadała w głęboką defensywę, która
wyczerpywała ją do cna, ponieważ bardzo się starała
i wydobywała z siebie najgłębsze pokłady uwagi, życzliwości i ciepła. Każdy uśmiech, każde skinienie wyjątkowo dużo kosztowało osobę, która przywykła do spokoju,
samotni, zacisza swojego mieszkania. Deficyt energii
prowokował bezdyskusyjną konieczność regeneracji.
Jednak podróże poetki skrywają też inne oblicze związane
z kwestią zdjęć. Co prawda Wisława Szymborska broniła
się przed sesjami fotograficznymi i rzadko komu udawało
się nakłonić ją do zmiany zdania w tej materii, ale takiej
przyjemności nie potrafiła sobie odmówić. Ubóstwiała
uwieczniać się na tle tabliczek z niekonwencjonalnymi,
nieraz zabawnymi nazwami miejscowości. To dodawało
smaku wojażom. Niemniej jednak podróżowała przede
wszystkim z myślą o ludziach, nie o miejscach.
Marzy o zdjęciu przy tabliczce z napisem Sodoma
(„albo przynajmniej Gomora”) (…)6.
Poodbywane lata i te mające nadejść wyrażała nie tylko
poprzez poezję. Wisława Szymborska tworzyła również
kolaże, chociaż sama najchętniej nazywała je wyklejankami. Przyswoiła sobie tę umiejętność w latach 70., kiedy
kartki pocztowe stanowiły towar deficytowy. W ten sposób
korespondowała z przyjaciółmi – stąd też odmawiała
eksponowania prac publicznie. Zresztą traktowała tę
formę wyrazu jako rodzaj sztuki. Zdaniem Sebastiana
Kudasa, rysownika i scenografa, kolaże znakomicie odzwierciedlały jej sposób patrzenia na świat, który znamy
przede wszystkim z jej poezji, i egzekwowały to, czego
nie chciała napisać7.
Przyszedł mi pewien pomysł
na wierszyk? Na wiersz?
To dobrze – mówię – zostań, pogadamy.
Musisz mi więcej o sobie powiedzieć.
Na co on szeptem kilka słów na ucho8.

Trudne życie z pamięcią9

Same z tym utrapienia. Szymborska nie zwykła pamiętać
tytułów wierszy, które napisała. Za to doskonale zapamiętywała ich tematy, co związane było z ich czekaniem
na publiczne okazanie. Leżały zaklęte w szuf ladzie,
czekały cierpliwie na swoją kolej. Kiedy pojawiały się
już w formie wiersza, znów były skazywane na mękę
oczekiwania. Najpierw próba nocy. Skoro pisała je wieczorem, rano stawały przed surowym obliczem autorki
i poddawały się jej woli. Wydaje się być symptomatycznym,
że nieczęsto przechodziły weryfikację pozytywnie. Stąd
nie bez kozery Wisława Szymborska podtrzymywała,
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jakoby kosz na śmieci należał do grona najważniejszych
sprzętów w domu poety. Nikt nie widział, jak pikowały
te niechciane papierowe samoloty pełne liter, mierzyła
się bowiem ze słowem w samotności.
Uzbrojona w notes z pomysłami i przydatnymi frazami,
notatkami sporządzonymi na kawałku papieru, którego
nie zwykła marnować, konfrontowała się z szalejącymi
planetami myśli. Kiedy proces twórczy dobiegł końca,
wiersz przepisywany był przez poetkę na maszynie, a notatki już w drobnych kawałkach lądowały w niezawodnym
koszu. Proces pisania stanowił niezwykle intymny rozdział
w poczynaniach Szymborskiej i jakże spójny z jej naturą.
Nabrał jeszcze większego znaczenia po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku, kiedy w sposób dla siebie
zaskakujący i poniekąd trochę niechciany stała się osobą
publiczną. Nie lubiła i nie polubiła zgiełku, jaki wytworzył
się wokół jej osoby, jak również blichtru honorów z tym
związanych. Między innymi dzięki tej niechęci do czerwieni
dywanu i błysku fleszy stała się niezwyciężona w kwestii
wymówek. Nic jednak dziwnego, przy lawinach rozmaitych
zaproszeń, które spadały na nią regularnie, miała dość
okazji, aby ćwiczyć asertywność. Zresztą przekonanie jej
do czegokolwiek graniczyło z cudem, wykazywała bowiem
niezwykłą odporność na perswazje. Myślę, że doskonale się
przy tym bawiła, bo przewrotność charakteru pozostawała
jej niezawodną cechą.

14 tomów na pożegnanie

Wisława Szymborska uważała, że nie wypada do nikogo
dzwonić przed dziesiątą rano. No chyba że stało się coś złego.
Więc kiedy 22 listopada 2011 roku zadzwoniła o dziewiątej
rano – zrozumiałem, że sprawa jest poważna10.

Wystarczy więc, pora na Tutaj, ta właśnie Chwila jest
ważna. Wielka liczba przypadków nas otacza, sypie się jak
Sól na otwartą ranę, lecz nie rozpaczajmy, Dlatego żyjemy.
Coś nam stale każe stać na prostych nogach, czekamy na Sto
pociech, które niesie nam życie i ten Wszelki wypadek, który
zawsze spogląda na nas wielkimi oczami. Tkwimy więc w drodze, a nad nami unosi się Dwukropek poszukiwań. Błądzenie,
Pytania zadawanie sobie, nie przynoszą spodziewanych
rezultatów, aż jak ranne zwierzęta w rozpaczy uprawiamy
Wołanie do Yeti. Do tego, o którym wszyscy mówią, ale nikt
nie widział. Wtem czas nas przybliża do bycia pomiędzy,
jesteśmy niczym Ludzie na moście wypatrujący swój Koniec
i początek z pieśnią Czarnej piosenki na ustach.

Cebula, to ja rozumiem: najnadobniejszy brzuch świata.
Sam się aureolami na własną chwałę oplata. W nas – tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. I jest nam odmówiony
idiotyzm doskonałości11.

Kolejny numery {slow} do kolekcji już w przedsprzedaży.
Wyślemy go do Ciebie jesienią 2016.

9

Wisława Szymborska (1923 – 2012)

Polska poetka, eseistka, krytyczka literacka i felietonistka. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
z 1996 roku. Zadebiutowała w 1945 roku na łamach
Dziennika Polskiego wierszem Szukam słowa, a świadectwem jej poetyckiej drogi jest 14 tomików wierszy, licznych
zbiorów poezji, limeryków i kolaży. Jej utwory przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Źródła
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Była pośród żywych jeszcze nieco ponad dwa miesiące.
Dalej postanowiła iść sama, zostawiając o sobie pamięć,
niczym łaszącego się do nóg kota. Oddaliła się w tym swoim
doskonałym dystansie, z papierosem w dłoni i nieodgadnionym uśmiechem Sfinksa na twarzy. Podarowała nam
wszystkim, bez wyjątku, doskonałe przesłanie na czasy
zdominowane pośpiechem:
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8
9

10

11

M. Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej,
Kraków 2016.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
W. Szymborska, W uśpieniu [w:] Wystarczy/Enough,
Kraków 2014.
M. Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej,
Kraków 2016.
S. Gieżyński, Wyklejanki Wisławy Szymborskiej,
www.weranda.pl.
W. Szymborska, Pomysł [w:] Tutaj, Kraków 2015.
W. Szymborska, Trudne życie z pamięcią [w:] Tutaj,
Kraków 2015.
M. Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej,
Kraków 2016.
W. Szymborska, fragment wierszu Cebula [w:] Wielka liczba,
Warszawa 1976.

Możesz zamówić pojedyncze numery lub prenumeratę.

Nie kupisz {slow}9 w kiosku.
Magazyn {slow} dostępny jest tylko w przedsprzedaży na stronie www.beslow.pl/magazyn-slow
Drukujemy wyłącznie zamówioną liczbę, aby nie zmarnować ani jednego egzemplarza.
Jesteśmy fundacją ‒ organizacją non-profit ‒ bez zysku, bez prowizji, bez kompromisów.

Tworzymy magazyn, który sami chcemy czytać.

Zamów {slow}9 w pierwszej turze, w niższej cenie i z przesyłką gratis!

www.beslow.pl/magazyn-slow
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Droga do Trachinki
EPIZOD PIERWSZY

Tekst: Marek Szalsza (autor książki Schyłek Szatrangu), Ilustracje: Michał Dziekan

W sypialni panował półmrok. Mężczyzna wyciągnął
rękę i zaczął głaskać ramię żony, która leżała odwrócona
do niego tyłem.
– Daj spokój – mruknęła sennie kobieta i spłoszona dłoń
wycofała się. Przez chwilę słychać było tylko miarowe oddechy obojga. – Możesz mnie podrapać po plecach. Ale nie tam,
wyżej, między łopatkami. Swędzi jak cholera. Dzięki.
Małżonkowie zapadali w sen. Byli święcie przekonani,
że są sami. Nic bardziej mylnego. W ich łóżku przebywał ktoś
jeszcze i to bynajmniej nie pojedynczy ktoś. Całe mnóstwo
istot towarzyszyło im podczas procesu zasypiania. Albowiem
w przeciętnie zakurzonym mieszkaniu, oprócz nielicznych
Homo sapiensów, żyje wprost nieprzebrana rzesza roztoczy.
Pomijając rzadkie incydenty typu świerzb/astma/alergia,

oba gatunki nie wchodzą sobie w drogę. Ludzie na co dzień
nie pamiętają o swoich mikroskopijnych sąsiadach, chociaż
dzielą z nimi stół i zwłaszcza łoże. Roztocze w ogóle nie wiedzą o istnieniu ludzi, mimo że do pewnego stopnia żywią się
nimi. Nie zjadają jednak całych osobników, a jedynie szczątki
naskórka, które człowiek bezwiednie rozsiewa po domu.
Głównym beneficjentem tej hojności jest skórożarłoczek
skryty (Dermatophagoides pteronyssinus), kosmopolityczny pajęczak o owalnym białawym korpusie. W podwójnym
materacu mieszka ich średnio milion, można więc, zmieniając perspektywę, nazwać go miastem roztoczy. Uśpieni
małżonkowie nie mieli alergii ani astmy i nie przejmowali
się kurzem, dzięki czemu ich materac liczył sobie aż cztery
miliony mieszkańców, a to pozwala już mówić o metropolii.
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Osiadłe tam pajęczaki tworzyły złożone społeczeństwo,
które z grubsza potrafiło zaspokoić swoje podstawowe po
trzeby. Przywódcom wspólnoty udało się rozwiązać problem głodu. Co prawda nie było to, jak chętnie sugerowali,
ich zasługą, lecz stanowiło implikację szczęśliwego faktu,
że pan domu i łoża cierpiał na łupież. A jedna drobinka
łupieżu (Lecą płatki! Płatki lecą z nieba! – wołały uradowane
dzieci) wystarczyła, żeby wykarmić dwa tysiące roztoczy
przez tydzień.
Cieniem na życiu społeczności kładł się niekorzystny
trend demograficzny. Powszechny dobrobyt sprawiał, że samice, na które tradycyjnie spadał ciężar pilnowania jajeczek
i wychowywania larw, nie chciały już poświęcać, jak ich
prababki, całego swego dwumiesięcznego życia dla dobra
przyszłych pokoleń, lecz pragnęły użyć go same. W efekcie
coraz więcej żarłoczków wybierało egzystencję singli, te zaś,
które łączyły się w pary, wydawały na świat najwyżej trzydziestkę młodych. Śmieszna to doprawdy liczba i niedobry
zwyczaj zagrażający bytowi całej populacji.
Takie sprawy martwiły jednak tylko przywódców, natomiast prosty roztoczowy ludek żył sobie beztrosko, oddając
się swoim ulubionym zajęciom i rozrywkom. Zaliczały się
do nich: wystawne uczty, konkursy piękności, konkursy
zagadek, gromadzenie cennych przedmiotów, zabiegi
pielęgnacyjne (chityna), porównywanie długości czułków
(samce), porównywanie obwodu środkowych segmentów
tułowia (samice), plotkowanie (wszyscy).
Główną cechą tych stworzeń jest, jak się zdaje, pęd do
naśladownictwa. Załóżmy, że tuzin roztoczy postanawia
spleść swoje szczękonóżki i utworzyć łańcuch: zaraz dołączają do nich kolejne, aż sformują długi na wiele centymetrów
korowód, który rusza przed siebie tanecznym krokiem,
by wśród śpiewów i wesołych okrzyków rozbić się dopiero
gdzieś na odległym krańcu metropolii.
Kiedy indziej grupka dwudziestu młodych chwatów
z drugiego stadium larwalnego spaceruje sobie po płaskowyżu. Nagle jeden z nich znajduje małą czarną kulkę
niewiadomego pochodzenia. Ktoś rzuca pomysł i wnet
młodzieńcy dzielą się na dwie drużyny. Przez chwilę kłócą
się o to, kto ma stać na bramce (ostatecznie funkcja ta
przypada największym ślamazarom), następnie rozgrywają
mecz, w trakcie którego, popychając nogogłaszczkami piłkę,
strzelają sobie gole. Jeśli w pobliżu pojawią się kolejne
grupki, będą sukcesywnie przyłączały się do gry: pod koniec
każda z drużyn może liczyć dziesięć tysięcy zawodników,
a to już dość, żeby usypiającą panią domu zaczęły swędzieć plecy.
Ten sam mechanizm mimetycznych pragnień występuje
w dziedzinie doboru płciowego. Wystarczy, że kilkunastu
samców uzna jakąś młodą samiczkę za piękność. Informacja
roznosi się błyskawicznie po całym materacu: panna, do niedawna jeszcze zupełnie anonimowa, budzi się następnego
ranka, konstatując, że przed jej domem zgromadził się
wielotysięczny tłum zalotników, którzy, prężąc szczękoczułki, głośno wychwalają delikatną urodę jej idiosomy,
{72}

sławią pustule i opiewają w improwizowanych wierszach jej
zgrabne bruzdy abjugalne (tych ostatnich jako pteronyssina
wcale nie posiada, lecz miłość zawsze upoetycznia obraz
ukochanej). Szczęśliwej donnie pozostaje tylko wybrać
najodpowiedniejszego kandydata.
Opisana tu skłonność do naśladownictwa znajduje zastosowanie wobec działań podejmowanych przez grupy. Jeżeli
natomiast pojedynczy osobnik zachowuje się nietypowo,
zostaje uznany za dziwaka: przypada mu wówczas rola
outsidera, z którym nikt nie chce mieć nic wspólnego.
Interesujący nas przypadek miał na imię Kleptofrugiusz21.
Nadał mu je, podobnie jak jego dwudziestu braciom, ojciec.
Matka w swoistym napadzie sentymentalizmu, jakiemu
niekiedy ulegają jajeczkujące samice, proponowała różne
najosobliwsze imiona, od których ojcu jeżyły się wszystkie
włośniki na grzbiecie. Nie chcąc wszczynać zbędnych sporów z rodzącą, wykorzystał moment, kiedy leżała osłabiona
w połogu i po prostu zgłosił cały miot jako Kleptofrugiuszy.
Bracia1‒20 już jako młodzież larwalna stanowili nadzwyczaj zgraną ekipę. Wszyscy oni byli wybornymi piechurami. Zataczającym się krokiem wędrowali całą gromadą
po okolicy, by, łapiąc się za odnóża, hałaśliwie nagabywać
co urodziwsze roztoczki. Wszyscy wykazywali też zamiłowanie do sportu. Każdego ranka tworzyli dwie drużyny
i rozgrywali zacięte mecze: najmłodszy, Kleptofrugiusz21,
którego zawsze wstawiali na obie bramki równocześnie,
co rusz wyciągał piłkę albo z jednej, albo z drugiej i obrywał
cięgi od obrońców obu drużyn.
Te i podobne doświadczenia potęgowały jego wrodzoną
mizakarię1, sprawiając, że stopniowo zmieniał się w odludka.
Zamiast szukać towarzystwa rówieśników, odbywał długie
wędrówki po górach i przełęczach powstałych wskutek sfałdowań nieporządnie zaścielonej kołdry. Spoglądając ze szczytu
na równinę, po której krzątali się jego współplemieńcy, zadawał sobie fundamentalne pytania: Kto stworzył ten świat?
Co to znaczy być roztoczem? Jaki jest głębszy sens istnienia?
Co czeka pajęczaka po śmierci? Czym są byt i nicość? Sam
fakt stawiania takich pytań lokował go poza społecznością
znacznie skuteczniej niż kiepskie granie w piłkę.
Będąc młodzieńcem ośmiodniowym, uchodził już powszechnie za ekscentryka. Miało to zwłaszcza tę nieprzyjemną konsekwencję, że wydatnie zmniejszało jego atrakcyjność
w oczach samic. Szanse, że jakaś ponętna roztoczka zechce
wejść z nim w bliższą relację, właściwie równały się zeru.
Jedyny, krótki zresztą związek, jaki udało mu się stworzyć,
miał dość burzliwy przebieg.
Młoda samiczka imieniem Trachinka69 pochodziła
z nietypowo wielodzietnej rodziny. Trafiają się jeszcze takie na zakurzonych stolikach nocnych i półkach
stanowiących zapadłe rubieże metropolii. Trachinka,
również najmłodsza z miotu, odznaczała się przeciętną
urodą i trudnym charakterem. Należała do typu neurotycznych intelektualistek. Perspektywa spółkowania
przerażała ją. Całą swoją wiedzę na ten temat czerpała
od bardziej doświadczonej koleżanki (miała tylko jedną).

Rozchodzi się w tym wszystkim o pokładełko – tłumaczyła
koleżanka. – Jeśli pokażesz je samcowi, nie masz już odwrotu, jasne? Po prostu żaden samiec nie jest w stanie się
powstrzymać, kiedy zobaczy pokładełko. Musisz bardzo
uważać, przy kim je wysuwasz.
Dwoje odmieńców często natyka się na siebie, co nie
znaczy, że w dłuższej perspektywie potrafią się dogadywać.
Spotkania Kleptofrugiusza i Trachinki przebiegały pod znakiem pseudofilozoficznych tyrad, którymi oboje pokrywali
swoją niepewność i lęk wobec tajemnic płci. Znaczące jest,
że rozeszli się tuż przed spodziewanym zbliżeniem.
Któregoś wieczoru siedzieli na wysokiej fałdzie kołdry
w nastrojowym świetle lampki nocnej będącej dla nich
odpowiednikiem księżyca. W pewnym momencie Frugiusz,
ośmielony sytuacją, musnął czułkiem gnatosomę partnerki.
Trachinka zesztywniała i odchrząknęła nerwowo. Potem
oświadczyła, że jeśliby chciał, to mógłby, choć w żadnym
wypadku nie musi, dotknąć jej owipozytor. Niefortunne
sformułowanie. Sawantki zawsze źle wychodzą na swojej nadmiernej erudycji. Kleptofrugiusz nie zrozumiał,
że chodzi jej właśnie o mityczne pokładełko, które Tra
chinka wysunęła teraz uczynnie na długość kilkunastu
mikrometrów i drżąc z podniecenia, ucapił ją za cewkę
Malpighiego. Fatalny błąd – bo to akurat jest u pajęczaków
narząd wydalniczy.
– Co ty wyczyniasz? – fuknęła samiczka, wciągając na powrót pokładełko i z rozpędu też cewkę.
– Przepraszam, myślałem... – zaczął Frugiusz, lecz
rozsierdzona Trachinka przerwała mu, zeskakując z fałdy
na prześcieradło.
– Ty nie odróżniasz... nie, no, słowo daję, nigdy bym
się nie spodziewała...
– Ależ, Trachinko – zawołał. – Chciałem tylko...
– Nic już nie mów – osadziła go. – I nie leź za mną!
– Gdybyś zechciała podpowiedzieć mi, którą konkretnie
część miałaś na myśli, mógłbym...
– Idiota – orzekła, zostawiając go w zupełnym
pomieszaniu.
Tak więc rozstali się, zanim ich związek zdążył rozkręcić
się na dobre.
Odtąd Kleptofrugiusz zerwał wszelkie więzi łączące go
ze wspólnotą. Całymi dniami wałęsał się po bezroztoczowych
peryferiach łóżka, oddając się na zmianę fantastycznym
rojeniom lub ponurej, trzeźwej analizie własnej kondycji.
Odpowiedzi na odwieczne pytania brzmiały teraz następująco: świata nikt nie stworzył, powstał sam z siebie i też sam
zniknie; być roztoczem znaczy cierpieć bez sensu; życie nie
ma celu, a po śmierci czeka nas nicość i pustka.
Pogrążony w apatii usychał, nie przypuszczając, że coś
mogłoby jeszcze odmienić jego sytuację. Los jednak jest
nieprzewidywalny i potrafi każdemu sprawić dobrą lub złą
niespodziankę. Pewnego dnia, kiedy nasz bohater jak zwykle
stał na górskim szczycie, roztrząsając w myślach gorycz
i nędzę egzystencji, nastąpiło jedno z owych nieoczekiwanych
zdarzeń, które przewracają wszystko do góry nogami.
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Frugiusza nagle ogarnął lęk. Coś potwornego zawisło nad
nim i roztocz poczuł tchnienie śmierci. Wszechogarniająca
czarna chmura przesłoniła wszystko, świat na moment zasnuł
się mrokiem.
W ułamku sekundy Kleptofrugiusz przypomniał sobie cały swój niedługi żywot: rozkosznie nudne pływanie
w odmętach jajeczka, tęsknotę do objęć matki, kiedy leżał
w ostatniej z długiego rzędu kołysek, frustracje piłkarskie
z pierwszego i erotyczne z drugiego stadium larwalnego,
nieszczęśliwą miłość do Trachinki69, depresyjny okres po
rozstaniu – i oto bliskość końca ponownie rozbudziła w nim
nadwątlone umiłowanie życia.
Czy jednak w ogóle jeszcze żył? Gdy rozproszyły się ciemności, doświadczył małego cudu: pod wpływem ekstremalnie
intensywnego doznania zaczął słyszeć głosy. Oczywiście,
wcześniej słyszał swoich pobratymców, teraz jednak było
to coś zupełnie innego.
– Ale robal – powiedział dyszkant. – Chyba załatwiłam
go na amen.
– Brawo – odparł z oddali bas.
Kleptofrugiusz parokrotnie zamrugał oczami. Otwo
rzywszy je na dobre, zobaczył gigantyczną twarz, która
nachylała się nad nim z ciekawością.
Roztocz zerknął do tyłu i zamarł. Tuż za sobą ujrzał
szeroko rozwartą paszczę czteromilimetrowego olbrzyma
z gatunku Pityogenes mordax. Był to przedstawiciel głównego pożeracza skórożarłoczków. Na szczęście już się nie
ruszał: zanim zdążył pochwycić ofiarę w swoje potężne
żuwaczki, cios zwiniętej gazety pozbawił go życia. Roztocz
z wdzięcznością spojrzał na ogromną istotę, która teraz ujęła
rozgniecionego mordaksa w dwa palce.
– Mały, ale wyjątkowo obrzydliwy – stwierdziła kobieta.
Nazywała się Lucja Benko.
– Tak – zgodził się jej mąż, Karol, który siedział w pokoju obok, czytając inną część gazety (dodatek sportowy).
– Chodź tu – zawołała. – Mężczyzna wstał i przeszedł
do sypialni. – Widzisz? – powiedziała żona, podtykając mu
martwego owada pod nos. – Ubiłam go na kołdrze.
– Świetnie.
– Świetnie? Że po naszym łóżku łażą robaki?
– Jeden robak. A właściwie owad.
– Mhm. Właściwie to ty powinieneś był go zabić, nie
uważasz? Tępienie karaluchów, pluskiew i innego paskudztwa to tradycyjnie męskie zadanie.
– Nie widziałem go z pokoju.
– Ty nigdy niczego nie widzisz. Zwłaszcza tego, co jest
dla ciebie niewygodne, bo wiązałoby się z koniecznością
podjęcia wysiłku. Nie mogę na ciebie liczyć pod żadnym względem.
Mężczyzna milczał. Coś w intonacji kobiety zdradzało,
że wypowiadała już tę kwestię wielokrotnie, niczym rytualną
formułę, która nie wymaga odpowiedzi. Usiadł na łóżku,
zgadując, że jest to wstęp do dłuższej pogadanki.
– Od siedmiu lat tyram jak głupia, dzięki czemu możemy opłacić czynsz i haracz, i mamy co włożyć do garnka

– ciągnęła kobieta. – Ty nie robisz nic, pomijając pojedyncze zrywy, kiedy to malujesz jakiś obraz, zbyt dziwaczny, żeby ktokolwiek chciał go kupić czy choćby wstawić
do galerii. Mimo to uparcie odmawiasz przyjmowania
zleceń komercyjnych, co zrobiłby każdy normalny człowiek
w twojej sytuacji.
– Nie zamierzam stać się kolaborantem systemu.
– Daj spokój, lepiej nic już nie mów. Dobrze, że nikt
nie słyszy tych bzdur.
Tu się myliła: ktoś przysłuchiwał się rozmowie z dużym
zainteresowaniem. Kleptofrugiusz nie tylko widział ich i słyszał, ale też mniej więcej wszystko rozumiał. Cała sytuacja
coś mu zresztą przypominała.
– Po prostu nie chcę rozmieniać swojego talentu na drobne – rzekł mężczyzna. – Dawniej to akceptowałaś.
– I nawet podziwiałam cię za to. W oczekiwaniu
wielkiego przełomu potulnie chowałam własne potrzeby
do zamrażarki, odkładając je na nieokreślone później.
Pogodziłam się z bezsensownym wynajmowaniem mieszkania, bo ty oczywiście nie mógłbyś obciążyć swojej wrażliwej artystycznej duszy kredytem, nawet gdybym to ja go
w praktyce spłacała. Przez to też wciąż odwlekam decyzję
o dziecku.
– Ja tam nie mam nic przeciwko dziecku.
– Jasne, jesteś w pełni za. Tyle że cały ciężar wychowania
spadłby na mnie.
Kobieta usiadła gwałtownie w fotelu i skrzyżowała ręce
na piersiach. Mąż przyglądał się jej z uwagą.
– Czasami zastanawiam się – rzekł – dlaczego w ogóle
za mnie wyszłaś.
– Ja też się zastanawiam – odparła. – Myślę, że głównym
powodem był tamten portret – zmarszczyła brwi jak osoba,
która przywołuje z pamięci zapomniane szczegóły. – Udało ci
się wydobyć z mojej twarzy coś lepszego niż najlepsze lustro.
– Dostarczyłaś mi inspiracji.
– Najwidoczniej. I tym mnie zdobyłeś. Przyznaję, miłe
było poczucie, że stałam się dla kogoś muzą. Wierzyłam,
że twój talent przy mnie rozkwitnie. Tymczasem ty w którymś momencie zupełnie przestałeś się rozwijać.
– Tak uważasz?
– Niestety. Nie wiem, kiedy dokładnie to się stało. Chyba
jakoś stopniowo. Zaczęło się od tego, że przestałeś pracować.
Udawałeś tylko, że malujesz. Słysząc, że wracam z biura,
stawałeś przy sztaludze i coś tam paćkałeś. Podejrzewam,
że w rzeczywistości spędzałeś całe dnie przed komputerem.
Strasznie się obruszałeś, kiedy coś takiego sugerowałam,
chociaż normalnie rzadko wpadasz w złość.
Mężczyzna, nie komentując tego, ulokował się na łóżku
i podłożył sobie ręce pod głowę. Znalazł się tym samym
blisko Kleptofrugiusza, w którego filigranowym umyśle dokonywało się akurat przewartościowanie wszystkich wartości.
Odzyskawszy chęć życia, roztocz odnalazł też cel: zapragnął
czym prędzej spotkać Trachinkę69 i na powrót zdobyć jej
względy. Toczącą się w pokoju rozmowę traktował jako
swego rodzaju szkoleniową wprawkę.

– Nie wiem, co oglądałeś w internecie przez wszystkie
te miesiące – mówiła żona. – Pornografię, mecze piłkarskie, nagrania z koncertów czy kretyńskie filmiki o kotach,
które wpadły do wanny. Jestem pewna, że nie zajmowałeś
się, jak usiłowałeś mi wmówić, analizowaniem detali światowych arcydzieł. Może od czasu do czasu zerknąłeś na jakąś
reprodukcję i tyle.
Mąż patrzył na nią bez słowa. Najwidoczniej role (mentora i słuchacza) były w ich małżeństwie od dawna ustalone.
– W efekcie nie zmarnowałeś talentu przez chałtury,
tylko przez lenistwo i brak dyscypliny. Nie nastąpił żaden
wielki przełom, bo i nie mógł nastąpić. Coś takiego nie
przychodzi samo. A twoja kreatywność wyczerpała się
w tamtym portrecie.
– Gdzie on właściwie jest? – spytał mężczyzna.
– W szafie – odparła głucho kobieta.
Przez chwilę siedzieli milcząc, potem on powiedział:
– Może to dlatego, że przestałaś mnie kochać. Bez tego
nie znajduję motywacji.
– Nie twierdzę, że przestałam cię kochać. Po prostu nie
mówię o tym tyle, co ty. A z twojej strony są to niestety puste
słowa, nawet jeżeli coś tam do mnie czujesz.
– Więc co miałbym zrobić?
– Zmienić się. Zmienić swoje życie, i to nie tylko pozornie. Karol, przecież my powtarzamy tę rozmowę co parę
miesięcy. Ja mówię swoje, ty kiwasz głową, obiecujesz mi
różne rzeczy – i koniec. Nic z tego potem nie wynika.
– Dobrze – powiedział mężczyzna. – Od dziś zero kompa
i telewizji. Będę codziennie pracował, przyrzekam.
– Kolejny zryw – pokręciła głową kobieta. – Na ile starczy
ci zapału? Na tydzień? Chyba nawet nie.
– Możemy przestać płacić za internet i kablówkę.
– To bez sensu, szybko znalazłbyś jakiś inny nałóg. Żeby
dokonać przemiany, musiałbyś na początek powiedzieć sobie jasno, że nie jesteś zapoznanym geniuszem ani nawet
dobrym malarzem, tylko przeciętnym rzemieślnikiem. Zejść
z piedestału i zacząć przyjmować zwykłe zlecenia.
– Czyli zaprzedać się systemowi.
– Nie. Po prostu zarabiać pieniądze i to prawdziwe,
nie symboliczne. Uzyskać zdolność kredytową.
– Na co mi ona?
– Na to, żebyśmy nie musieli przez kolejne siedem lat
gnieździć się w wynajmowanym mieszkaniu! – zawołała
kobieta. – Cholera mnie bierze, kiedy pomyślę, że w maju
wszystkie moje koleżanki ze studiów będą opalały się przy
grillu we własnych ogródkach.
– Żeby się tylko nie przysmażyły od tego grilla – powiedział Karol. Lucja spojrzała na niego ciężko.
– Jestem gotowa znosić wszystko – powiedziała – twoje
nieróbstwo, twój łupież, twoje mecze piłki okrągłej i owalnej,
twoją minę zbitego psa, kiedy uważasz, że nie jestem dość
miła, i nawet to, że nie odróżniasz poszwy od poszewki.
Jednej tylko rzeczy znieść nie mogę, a są nią twoje żarty.
Czy raczej próby żartów. Więc proszę cię usilnie, nie żartuj
w mojej obecności. Po prostu się powstrzymaj.
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Mężczyzna westchnął i odwrócił głowę w stronę ściany.
Był obrażony, czy mówiąc ściślej, urażony. Nigdy nie wiadomo, co może kogoś boleśnie dotknąć – tylko żony i mężowie
zawsze wiedzą to doskonale.
W wyniku zmiany pozycji ucho Karola znalazło się tuż
nad fałdą kołdry. Było to, nawet według ludzkiej miary,
bardzo duże i raczej nieładne ucho, lecz Frugiusz patrzył
na nie z sympatią. Mierzący 190 mikrometrów roztocz
poczuł się jak człowiek, który staje nad skrajem mięsistej
półkilometrowej niecki porośniętej wysoką czarną trzciną.
Mało kto oparłby się pokusie wskoczenia do tak atrakcyjnej
niecki: parę kroków i Kleptofrugiusz stanął na krawędzi
ucha. Niczym turysta zwiedzający interesujące egzotyczne
formacje przewędrował cały długi obrąbek; następnie ześliznął się w dół grobelki, skąd kontemplował włochaty tragus.
– Zrób zakupy – powiedziała kobieta. – Niech przynajmniej tyle pożytku mam dziś z ciebie.
Usłyszawszy jej słowa, roztocz, przebierając zabawnie
nóżkami, ruszył w stronę brzegu ucha, żeby zeskoczyć
z powrotem na kołdrę. Na niewiele zdał mu się ten rajd
do obrąbka, ponieważ mężczyzna nagłym ruchem zerwał
się na nogi. Frugiusz po raz pierwszy znalazł się tak daleko
od rodzinnego miasta.
– Daj pieniądze – rzekł Karol.
– Oczywiście. Zapiszę ci, co masz kupić, bo inaczej
połowy zapomnisz.
Po chwili żona wręczyła mu listę zakupów, którą on
przebiegł wzrokiem.
– Skrofułów może u nas nie być – zauważył. – Będę
musiał pójść do pawilonu.
– Brokułów. Brokułów, idioto. Idź, tylko niech ci to nie
zajmie czterech godzin.
Schował pieniądze i kartkę, wyszedł z mieszkania i zjechał windą do głównego wyjścia. Kwietniowa bryza owionęła
mu ucho z impetem zapierającym dech w piersi małego
pasażera. Kleptofrugiusz pocieszał się myślą, że skoro jego
obdarzony rozumem pojazd wybrał się po żywność, to wkrótce wróci do domu, a tam prędzej czy później usiądzie na ich
metropolii: wtedy roztocz błyskawicznie wydesantuje się
z małżowiny. Tylko czy zdoła odnaleźć Trachinkę? W ciągu
trzech dni, jakie minęły od ich rozstania, samiczka mogła
już kilkakrotnie wyjść za mąż.
Tymczasem pojazd okrążył blok, wrócił tylnym wejściem i rozglądając się uważnie, wbiegł na drugie piętro.
Tam wypukał umówiony sygnał: wybrane drzwi uchyliły
się, a on szybko wsunął się do środka.
– Myślałam, że dziś nie przyjdziesz.
– Jestem na zakupach.
Kobieta, niewysoka dobiegająca pięćdziesiątki blondynka
o macierzyńskim wyglądzie, skinęła głową, odwróciła się
i przeszła do pokoju sypialnego. Mężczyzna ruszył za nią.
Rozebrali się bez słowa, potem ona zdjęła z łóżka kapę
i odłożyła ją na krzesło.
– Ile mamy czasu? – spytała.
– Dwadzieścia minut.
{76}

Położyli się na kołdrze. Kobieta objęła go uściskiem, który
już z pewnością macierzyński nie był. Jej ciało wykazywało
pierwsze oznaki przejrzałości, lecz mężczyźnie zdawało się
to nie przeszkadzać.
Co oni wyczyniają? – zastanawiał się Kleptofrugiusz. Czuł
się trochę jak w kolejce górskiej lub na karuzeli. – Nic z tego
nie rozumiem. Czyżby ich samice też miały... nie, raczej nie,
przecież niczego z siebie nie wysunęła... No, chyba żeby...
Jego dociekania przerwał niespodziewany wypadek:
wskutek gwałtownej trzęsionki, w jaką wprowadził swój
organizm mężczyzna, roztocz stracił równowagę, wysunął
się z ucha i spadł na poduszkę.
Przez chwilę, poobijany, dochodził do siebie, tamci tymczasem doprowadzili swoją sprawę do szczęśliwego finału.
Jakiś czas leżeli nieruchomo, odzyskując oddech. Nagle Karol
Benko wybuchnął szlochem. Kobieta przytuliła jego twarz
do obfitej piersi.
– Biedny mały – powiedziała, gładząc go machinalnie.
Po paru minutach mężczyzna uspokoił się. Uniósłszy się
na łokciach, zerwał się ze zwinnością zadającą kłam wypowiadanym niedawno opiniom o jego lenistwie i prędko
ubrał. Kobieta przyglądała mu się nie bez czułości. Rzucił
okiem na zegarek.
– Jedenaście – powiedział. – Chyba pobiliśmy rekord.
Pędzę.
Nachylił się nad kochanką, pocałował ją w usta i machając
ręką na pożegnanie, wybiegł z mieszkania.
Frugiusz popadł w skrajne przygnębienie. Oddalony
o milę od rodzinnego miasta, jakże zdoła tam wrócić? Nawet
jeśli pojazd znów odwiedzi swoją drugą samicę, wcale niełatwo będzie się do niego wspiąć.
Kobieta sięgnęła po papierosy. Bez pośpiechu wypaliła jednego, po czym odłożyła popielniczkę na nocny
stolik. Dopiero teraz wstała, zaścieliła łóżko i ubrała
się. W łazience przemyła oczy i twarz zimną wodą
(nie stosowała makijażu), następnie włożyła buty oraz
płaszcz i opuściła mieszkanie.
Pobrzękując kluczami, poszła na najbliższy przystanek. W jej lewym uchu siedział Kleptofrugiusz, dla którego podróżowanie tym sposobem pomału stawało się
rutyną. Roztocz, przejawiający pewną skłonność do choroby dwubiegunowej, był już znowu dobrej myśli. Najwyraźniej
kierowało nim przeznaczenie: dzięki tym wędrówkom będzie
mógł lepiej zrozumieć funkcjonowanie rozległego świata.
Wierzył, że przed upływem dwudziestu dni, które przyniosą
mu starość i śmierć, trafi z powrotem do rodzimego materaca
i odnajdzie niepoślubioną nikomu Trachinkę.
Wciągając teraz tchawkami rześkie wiosenne powietrze,
czuł, że jego przygoda dopiero się rozpoczęła.

Dalszy ciąg przygód Trachinki i Kleptofrugiusza
już w kolejnym numerze magazynu {slow} :-)
1

Mizakaria - żywiona przez roztocza niechęć do innych roztoczy.

Satyra
na
powierzchowność
i ludzką głupotę
Wobec

debiutów należy zachować czujność.

Literacki

pierwszy raz

jawi się jako szalenie ważny, ponieważ pozwala on zaistnieć autorom
i stanowi niespodziankę dla spragnionych wrażeń czytelników .

Właśnie mamy do czynienia z taką powieściową inicjacją w postaci
książki Marka Szalszy Schyłek szatrangu, która ukazała się nakładem Wydawnictwa w Podwórku. To interesujące studium paranoi
i obłędu wyrastających na gruncie głupoty, powierzchowności, naiwniactwa, megalomanii, lenistwa i kilku innych jaskrawych elementów
kojarzonych z ludzkimi niedostatkami. Wszystko zaś opakowane jest
w oryginalną narrację, wobec której trudno pozostać obojętnym.
Tekst: Roger Weichert

Izydor Spengler od najmłodszych lat kieruje się poczuciem misji zwalczania zła
i wszelkich niegodziwości. Wychowuje się w atmosferze uciążliwej matczynej nadopiekuńczości oraz fatalizmu i frustracji ojca. Pogrążony w bezdennej naiwności wyrasta
na wyizolowanego oraz nieco ekscentrycznego młodzieńca, który w pewnym momencie
dochodzi do wniosku, iż jest zwalczany przez mężczyznę potrafiącego przyjąć postać dowolnej osoby. Wskutek przypływu szaleństwa i czynów, jakich dopuszcza się
w szkole, trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędza aż 18 lat. Powróciwszy
na łono społeczeństwa, próbuje odnaleźć się w pełnoletniej rzeczywistości i wrócić
do życiowej równowagi. Ostatecznie zamieszkuje w kamienicy przy ulicy Akacjowej
44, gdzie każdy z lokatorów determinowany jest własnymi obsesjami, wyobrażeniami,
projekcjami, podejrzeniami, stereotypami i zupełnie niedorzecznymi spekulacjami
pozwalającymi im wyjaśnić nikczemność świata i ciężar doświadczanego życia.
Główny bohater zdobywa zaufanie mieszkańców i staje na czele zorganizowanej
grupy sąsiedzkiej, która ma na celu nie tylko ochronić ich samych, lecz również
zapobiec złu, jakie codziennie spotyka obywateli miasta.

Diagnoza – szaleństwo!

Przyznać muszę, że lektura Schyłku szatrangu sporo mnie kosztowała. Takiej dawki
skrupulatnie przyrządzonej paranoicznej mikstury dawno nie miałem okazji podziwiać.
Lubię absurd, ale chyba nie do tego stopnia. Teorie spiskowe, insynuacje, syndromy
oblężonej twierdzy rozłożone na blisko sześciuset stronach, to dla mnie trochę zbyt
wiele. Rozwlekłość i dygresyjność pełzającej niepoczytalności głównego bohatera,
jak i pozostałych postaci, powodują, że cierpliwość czytelnika może być wystawiona
na ciężką próbę.
Choć Marek Szalsza napisał książkę o mocno satyrycznym zabarwieniu, to Schyłek
szatrangu przygnębił mnie na całej linii. Atmosfera groteski, zidiocenia powieściowych
indywiduów przepełnionych wyuczoną bezradnością, napastliwością swoich natręctw,
zaprzeczeniem przenikliwości, powodowały, że podczas lektury wszystko mnie bolało.
Nie, nie dlatego, że zostało to źle napisane, wręcz przeciwnie. Natomiast nie mogę opędzić się od wrażenia, że książka ta stanowi niebezpośredni portret polskiego społeczeństwa,
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a przynajmniej tej jego części, która pogrążona jest w poczuciu boskości połączonej
z niesprawiedliwością dziejową, z rozdygotaną pretensją, lenistwem oraz intelektualnym
i moralnym dziadostwem. Ta satyra na powierzchowność, ludzką nieudolność, zaniedbania
i przywary sprawiła mi fizyczny ból. Być może dlatego, że tak wiele podobnych zachowań można spotkać na co dzień. Tymczasem Marek Szalsza daje nam pożywkę, która
w zestawieniu z codziennym teatrem absurdu wydaje się być chwilami nie do zniesienia.

Rzeczywistość na deskach

Autor przemyca za pośrednictwem wykreowanych postaci celne diagnozy społeczne i odkrywa kulisy ludzkich niedoskonałości. Ukazuje je, posługując się krzywym zwierciadłem
karykatury, ale na tyle trafnie, że nie sposób im zaprzeczyć. Umiejętnie łączy akcje i losy
głównego bohatera z realiami znanymi przeciętnemu Kowalskiemu: biurokracją z całą
jej papierologią i spychologią stosowaną, nie zawsze przyjemne kontakty z urzędnikami
wykazującymi się niezbyt profesjonalnymi postawami, żarłoczną i bezpardonową polityką
korporacji stymulowaną powszechnym materializmem i przemożną chęcią zysku oraz
wieloma innymi przejawami rzeczywistości.
Zwraca uwagę brak elementu moralizowania ze strony pisarza i narracja wolna od recenzowania okoliczności, w jakich toczy się akcja powieści. Natomiast to, co szczególnie
cenię w Schyłku szatrangu, to bogactwo języka, który z jednej strony bardzo dobrze
skrojony jest pod postacie, a z drugiej momentami może służyć za wysublimowaną ucztę
dla koneserów słowa pisanego. Nie oznacza to, że znajdziemy tu wyłącznie wyszukane
jego egzemplifikacje. Przekleństwa czy niewybredne kolokwializmy też się przytrafiają,
niemniej są osadzone w odpowiednim miejscu i zachowują stosowną proporcję.

Nie śmiałem się

Schyłek szatrangu można więc określić jako bardzo wymagającą lekturę, która, mimo
chwilami lekkiego i zabawnego tonu, daje do myślenia. Naprowadza bowiem, a nawet
w pewien sposób wyjaśnia motywy postępowania osób będących w swoim odczuciu
wykluczonymi, porzuconymi, pozbawionymi godności i szacunku. Z jednej strony
pokazuje niespotykany festiwal ułomności, a z innej pragnienia ludzi, których zaszczytu
realizacji nie udało się im dostąpić. Marek Szalsza stworzył słodko-gorzką powieść
piętnującą spłaszczoną recepcję świata opartą na powierzchowności i ucieczce w urojenia,
wspieraną przez przyzwolenie na intelektualną i emocjonalną abnegację. Przyznam się,
że wbrew relacjom innych czytelników, moje poczucie humoru nie drgnęło podczas
lektury. Być może dlatego, że widziałem przede wszystkim drugie dno tej książki. Macie
więc okazję przeżyć literacką przygodę, choć z pewnością nie będzie ona jednoznacznie
należała do gatunku tych miłych, łatwych i przyjemnych.
Marek Szalsza (ur. 1967) – pisarz i tłumacz, obecnie mieszkaniec
Sopotu. Autor opowiadań publikowanych w czasopismach i antologiach. Schyłek szatrangu jest jego debiutancką powieścią, która
została nagrodzona w Konkursie Literackim Miasta Gdańska
im. Bolesława Faca za rok 2014.
Schyłek szatrangu mozna kupić pod tym linkiem:
www.beslow.pl/marek-szalsza
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MICHAŁ DZIEKAN {83}, ILUSTRACJA I JEJ OBLICZA {86}

Ilustracja: Michał Dziekan
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Michał Dziekan
Rocznik 1985

Jego początki w ilustracji wyglądały zupełnie niewinnie, kończyły się bowiem na bliskich
spotkaniach z Photoshopem i samodzielnym poznawaniu tajników grafiki 3D.
Pierwsze świadome kroki w tym zakresie miały miejsce, gdy trafił na kurs
rysunku przed egzaminami na architekturę. Już wtedy wykazywał na tyle wysokie
umiejętności, że dostał się na wymarzony kierunek. Studia na Politechnice
Wrocławskiej jednak nie spełniały jego oczekiwań, demonstrując przede wszystkim
swój inżynierski profil realizowany kosztem rysunku, jak również pryncypialny
charakter potwierdzony postawami niektórych wykładowców. Paradoksalnie
ten pozornie nietrafiony sposób okiełznania i ukształtowania pasji rysowania dał

Michałowi Dziekanowi przepustkę do odkrycia dziedziny, jaką jest digital painting.
Rysował nocami, po zajęciach i udostępniał swoje najlepsze prace w internecie.

Ilustracje: Michał Dziekan

Ilustracje: Michał Dziekan (www.michaldziekan.com)

Tak też trafił na niego Tomasz Bagiński, autor filmu Katedra
nominowanego w 2002 roku do Oscara w kategorii krótki
film animowany, dzięki któremu Michał Dziekan trafił
do studia Platige Image. Wówczas rysunek zszedł na dalszy
plan, gdyż miejsce, w którym się znalazł, oferowało szerokie
możliwości rozwoju m.in. w dziedzinie grafiki, animacji czy
reżyserii. Jednak stara miłość nie rdzewieje. Wzbogacony
o kilka lat doświadczeń i nowych umiejętności, ponownie
padł ofiarą zauroczenia ilustracją. Odkrywanie jej tradycji,
mnogości stylistyk, bezkresnej wolności wyrazu i jednoczesnej syntetyczności przekazu wywarło na autora gigantyczny
wpływ. Nabył bowiem przekonanie, że oto w prosty sposób
można bardzo celnie i dynamicznie przekazać idee, które
stoją za obrazem, jeszcze bardziej eksponując ich ładunek
emocji i przekazu. Po 5 latach współpracy z Platige Image
uznał, że pora na nowy etap w zawodowych i artystycznych
poczynaniach. Przez chwilę rysował jeszcze dla mniejszego
studia Ars Thanea, ale czuł, że to nie to, czego potrzebuje. Zaufał swojej intuicji i rzucił się w przepastne morze
freelance`u. Decyzja, choć ryzykowna, okazała się strzałem
w dziesiątkę!
Co prawda polskie magazyny nie poznały się od razu
na kunszcie ilustracji Michała Dziekana, lecz on postanowił nie ograniczać się do krajowego podwórka. Rysunki,
które wcześniej trafiały do szuflady, miały wreszcie okazję
ujrzeć światło dzienne i wypłynąć na głębokie wody. Odwaga
i determinacja prowadziły go do uczestnictwa w różnych
konkursach dla ilustratorów. Jeden z nich wygrał. Ten też
okazał się najważniejszy dla jego kariery. Choć zwycięstwo
nie przyniosło bezpośrednich profitów, to organizator przedsięwzięcia – Richard Solomon – został później agentem
polskiego rysownika. Zaczęły spływać zlecenia od Wall
Street Journal, Disneya, Maxima i całej rzeszy mniej lub
bardziej znanych magazynów na amerykańskim rynku.

W 2014 roku miał też okazję poprowadzić cykl wykładów
i warsztatów w czasie bardzo prestiżowego CTN Animation
Expo w Burbank w Kalifornii. Na zachodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych spotkał go jeszcze jeden poważny
zaszczyt, mianowicie rok wcześniej Society of Illustrators of
Los Angeles nagrodziło go prestiżowym srebrnym medalem.
Michał Dziekan, choć bardzo skromnie odnosi się do swoich
nieprzeciętnych osiągnieć, stał się częścią światowej elity
ilustracji. Niechętnie opowiada o cechach charakterystycznych swoich wyrazistych rysunków. Ten brak deklaracji
i ukierunkowania pozwala odbiorcom samodzielnie wyłonić
to, co jest dla nich najbliższe i najbardziej symptomatyczne. W poszukiwaniach wspólnych mianowników odbioru
jego twórczości z pewnością można wymienić wyrazistość
idei, która stoi za ilustracją, jak również dystans, groteskę, czasami nawet czarny humor i absurd. Wyczuwalny
jest słodko-gorzki melanż nastrojów zorientowany przede
wszystkim wokół tematyki okołospołecznej, a także refleksji
nad kondycją współczesnego świata i tworzących go ludzi.
Prywatnie najbardziej lubi rysować dla polskojęzycznych
mediów, ponieważ w pełni identyfikuje się z Polską i bez jej
doświadczania prace nigdy nie miałyby takiej formy, w jakiej
możemy je podziwiać. Z drugiej strony rodzima ilustracja
prasowa pozwala na zdecydowanie więcej, aniżeli jej amerykański odpowiednik, chociaż nie cieszy się tak wielkim
prestiżem jak za oceanem. Poza wspomnianymi tytułami rysunki Michała Dziekana można spotkać w Dużym Formacie
czy polskiej edycji magazynu Newsweek. Autor nie stroni
także od współpracy z przedstawicielami polskiego świata
artystycznego. Wykonał m.in. oprawę płyty punk-rockowego
zespołu Leniwiec, samodzielnie stworzył niesamowity animowany teledysk do piosenki L.U.C.- a O energocyrkulacji
i szczęściu, a ostatnio zaprojektował i zilustrował okładkę
płyty Ułamek tarcia dla grupy Kaliber 44.
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Ilustracje: Michał Dziekan

Ilustracja i jej oblicza
Zobrazować można wszystko, każdą opowieść, fakt, anegdotę, żart, uczucie lub

wrażenie. Ilustracja wyjaśnia, dopowiada, informuje, bawi i komentuje. Ilustrowanie
zaś to potrzeba obecna w nas, odkąd człowiek pozostawił pierwsze świadome

barwne ślady na skale.

Dlaczego wyrażamy siebie w ten sposób i jak to robimy?
Przyjrzyjmy się kilku aspektom frapującego elementu naszej kultury.
Tekst: Maciej Szymaniak

Sztuka na papierze?

Wraz z rozpowszechnianiem się druku w Europie następował szybki rozwój ilustracji towarzyszącej tekstowi.
Możliwość powielania tego samego motywu w bardzo
wielu egzemplarzach była niezwykle inspirująca i generowała rozwój grafiki warsztatowej. Początkowo w drukach pojawiały się ilustracje drzeworytnicze. Ta znana
od starożytności technika z czasem straciła swą pierwotną
toporność na rzecz coraz bardziej wysublimowanej linii
i precyzji kształtu. Doskonałym tego przykładem są cykle
drzeworytnicze Albrechta Dürera, takie jak Apokalipsa,
gdzie mistrzostwo rysunku i późnośredniowieczna ekspresja
kompozycji wyrażane są jedynie czernią farby i bielą papieru. To właśnie monochromatyczność zdominowała ilustrację
papierową na kolejne wieki. Doskonalono ją nieustannie
wraz z pojawianiem się kolejnych technik graficznych dających możliwość wielu eksperymentów z gradacją tonalną,
światłocieniem i miękkością linii. W tym miejscu warto
wspomnieć o grafikach Rembrandta, których wprawdzie
nie nazywamy ilustracjami, ale które stanowiły niezmiernie
ważny punkt w rozwoju sztuki graficznej ze względu na swój
nowatorski charakter. Jego artystyczne doświadczenia
na polu grafiki warsztatowej stały się inspiracją dla wielu
pokoleń artystów i w znaczący sposób wpłynęły na kształt
nowożytnej i nowoczesnej ilustracji. Wynalezienie litografii
i jej dynamiczny rozwój w ciągu XIX stulecia umożliwiły
stosowanie koloru. Druki monochromatyczne nie straciły
jednak na uznaniu, wręcz przeciwnie. Popularny charakter
druków kolorowych i ich niejednokrotnie nierówny poziom
artystyczny przyczyniły się do powrotu w stosowaniu najstarszych technik graficznych. Czarno-białe ujęcia stały
się synonimem nowoczesności, dobrego smaku i powściągliwości estetycznej. Zastosowanie druku offsetowego,
powstałego na podwalinach stworzonych przez litografię,
oraz dalszy rozwój poligrafii dały możliwość tworzenia
bardzo różnorodnych przedstawień, zarówno popularnych,
jak i aspirujących do sztuki wysokiej.
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Nośnikiem wszystkich wymienionych wyżej technik graficznych był przede wszystkim papier. Druki na innych materiałach nie zdarzały się często. Popularne secesyjne alegorie
Alfonsa Muchy drukowano czasem na jedwabiu, jednak
te produkty przeznaczano dla wąskiej grupy zamożnych
kolekcjonerów. Twórczość tego czeskiego artysty stanowi
świetny przykład wpływu, jaki na plastykę europejską wywarły sztuka Chin i Japonii. Charakterystyczny, wydłużony
format prac, kontur i płaskość plamy barwnej zaczerpnięte
zostały ze sztuki Dalekiego Wschodu i przez pewien czas
dominowały zarówno w ilustracji, jak i w malarstwie czy
wzornictwie. Tu postawmy pytanie, czy hegemonia ilustracji
papierowej, obecna w kulturze przez stulecia, była jedyną
formą opowiadania obrazem?

Biblia pauperum

Przed ekspansją druku wszystkie teksty spisywane były
ręcznie i ozdabiane iluminacjami oraz miniaturami.
Choć historia sztuki nie traktuje ich jako ilustracji, niejednokrotnie miały one taki charakter. Stwierdzenie
to odnosi się jednak bardziej do miniatur będących przedstawieniami figuratywnymi, funkcjonującymi jako obrazy
na kartach rękopisów. Iluminacje natomiast składały się
z ornamentów pokrywających marginesy lub tworzących
struktury ozdobnych inicjałów. Barwność średniowiecznych iluminacji i miniatur oraz ich bardzo wysoki poziom
artystyczny stanowiły o wyjątkowości ksiąg spisywanych
lub przepisywanych w tamtej epoce. Zresztą wspomniane
zdobienia można było spotkać tylko tam i pełniły one
służebną funkcję wobec tekstu. Dostępne były wyłącznie
dla bardzo wąskiej grupy odbiorców, do których należeli
ludzie wykształceni. Dla znakomitej zaś większości mieszkańców ówczesnej Europy pozostawały nieznane. Kultura
wykształciła jednak inny sposób obrazowania przeznaczony
dla szerokiej rzeszy ludzi. Ilustrowanie Biblii, żywotów
świętych, prawd wiary czy faktów ze współczesności odbywało się za pomocą plastyki sprzęgniętej z architekturą.

W tympanonach średniowiecznych portali pojawiały się
zazwyczaj płaskorzeźbione przedstawienia przedmiotów
i postaci w ich realnych kształtach, opowiadające najistotniejsze dla danej świątyni wydarzenia. Sceny na portalach,
jak również na innych elementach architektonicznych, pokrywały wielobarwne malowidła. Kultura popularna często
prezentuje nam średniowiecze jako epokę bez koloru, co jest
ogromnym błędem, ponieważ zaznaczał swoją obecność
we wnętrzach sakralnych w postaci polichromii czy fresków.
Ozdabianie ścian malunkami miało nie tylko znaczenie
estetyczne. Przede wszystkim były to opowieści dla nieumiejących czytać, biblia pauperum, historia świata i zbawienia
wyrażona ilustracjami przybierającymi niejednokrotnie
spektakularne formy. Przedstawienia te funkcjonowały
zazwyczaj bez tekstu lub jedynie z krótkimi sentencjami.
Warto więc traktować, na przykład słynne freski Giotta czy
malowidła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, nie tylko
jak dzieła sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury
europejskiej, ale też ilustracje mające opowiadać historie
dużej grupie odbiorców.
Sięgając jeszcze głębiej do dziejów kultury, możemy w ten
sposób postrzegać znaczną część realizacji plastycznych.
Większość z nich to sztuka monumentalna funkcjonująca
wraz z architekturą. Znajdziemy tam próby zwizualizowania bieżących wydarzeń, opowieści o bohaterach,
władcach czy postaciach mitologicznych. Zdarzały się
również obrazy występujące na przedmiotach codziennego
użytku. Doskonałym tego przykładem są wazy greckie
pokrywane malowidłami czarno- i czerwonofigurowymi,
które są zazwyczaj niczym innym jak ilustracjami mitów. Gdy spojrzymy na słynną Wazę François, ujrzymy
szereg figuratywnych scen przedstawiających motywy
z greckich wierzeń opatrzone inskrypcjami w celu ich
łatwiejszej identyfikacji.
Czy ilustracja jest wyłącznie sztuką na papierze?
Niekoniecznie. Stwierdzenie to można odnieść nie tylko
do dawnych epok, ale również do współczesności, gdy pojawiają się w formie murali, wlepek lub istnieją w rzeczywistości cyfrowej. Często jednak nie mają już charakteru
obrazu przystosowanego do potrzeb opowieści, a komentują
rozmaite aspekty naszej kultury.

Anonimowe objaśnienia rzeczywistości

Gdy przeglądamy popularne memy Sztucznych Fiołków,
możemy być rozbawieni, uderzeni trafnością komentarza
do aktualnych wydarzeń lub zirytowani połączeniem dzieła
malarskiego z tekstem. Strona wizualna to swoisty kolaż,
trawestacja wybranego obrazu, zazwyczaj ironiczna i groteskowa. Przyznać trzeba, że forma ta jest kapitalnym sposobem popularyzującym malarstwo, jednak czy w tym rzecz?
Czy połączenie tekstu z gotowym, istniejącym przedstawieniem wizualnym jest ilustracją? Sądzę, że tak. Odzwierciedla
i komentuje bowiem współczesność, odwołując się do wiedzy
i doświadczeń odbiorców. Podobnie podejść możemy do rysunków artysty kryjącego się pod pseudonimem Andrzej Rysuje.

W dobitny i niezwykle żartobliwy sposób odnoszą się do bieżących wydarzeń, stanowiąc ilustrację nie tyle ich samych,
co ich recepcji. Wizualność jego prac jest całkowicie inna niż
Sztucznych Fiołków. Oczywiste różnice wynikają ze stosowania
odmiennych technik, zapewne różnych wrażliwości i temperamentów. Fiołki operują gotowym dziełem funkcjonującym
w kulturze, Andrzej Rysuje włada zaś rysunkiem niemal
naiwnym, dziecięcym, zdradzającym jednak opanowanie
rzemiosła rysownika, wyczucie formy i umiejętność konstruowania znaków czytelnych dla różnorodnych odbiorców.
Wykraczając poza krąg polskich ilustratorów, warto zwrócić
uwagę na MiamMiam. Twórczyni stosuje tradycyjne techniki,
takie jak rysunek i grafikę warsztatową. Jej prace charakteryzują się dbałością o detal i wyraźnie eksponują świetny
warsztat artystyczny. Są zabawne, czasem refleksyjne, często
słodko-gorzko opowiadają o naszym świecie.
Co łączy wymienione wyżej postacie? Z pozoru nic. Każdy
z nich wypowiada się w inny sposób, stosując różne techniki
obrazowania. Istnieje jednak ważny element integrujący
całą trójkę – anonimowość. Funkcjonowanie w sieci sprzyja
jej. W rzeczywistości wirtualnej znajduje się też większość
prac wymienionych przeze mnie autorów. Poznając ich
twórczość, nie wiemy, czy są profesjonalistami, nie wiemy,
dlaczego chowają się za pseudonimami i maskami. Wiemy
natomiast, że zarabiają, sprzedając swoje prace, które ostatecznie żyją papierowym życiem, ukazując się w poczytnych
pismach, lub wystawiane są na sprzedaż w europejskich
galeriach. Czy rola ilustratora rzeczywistości, której ciosy są
niejednokrotnie bolesne dla nas wszystkich, wiąże się więc
z koniecznością bycia nieznanym z imienia i nazwiska? Jedną
z największych gwiazd współczesnej sztuki popularnej jest
przecież postać całkowicie anonimowa. Banksy, bo o nim
mowa, egzemplifikuje świat od lat, sprawnie budując
mit artysty nieistniejącego i wprowadzającego ilustrację
do przestrzeni miejskiej. Bez względu na odpowiedź możemy mieć poczucie, że żyjemy we względnie szczęśliwych
czasach. Obecnie za upublicznianie krytycznych obrazów
rzeczywistości artyści przynajmniej nie są osadzani w więzieniach, co spotkało Honoré Daumiera za opublikowanie
karykatury króla Ludwika Filipa przedstawionego jako
Gargantuę pożerającego dobra ludu.

Grandville

W dziejach sztuki anonimowość artysty była raz normą sprowadzającą twórcę do roli rzemieślnika, a innym zaś razem
mieliśmy do czynienia z ruchami głoszącymi kult twórcy
jako jednostki wyjątkowej, który wykluczał zasadność bezimienności. Tendencja ta osiągnęła apogeum w XIX wieku,
gdy w powszechnej świadomości słowo artysta stało się synonimem wolności, awangardowości, ale też niepewności
bytu. Kultura tej epoki, również wizualna, wciąż posiada
dużą siłę w kształtowaniu naszego stosunku do twórców,
upodobań estetycznych, a także sposobów kreowania i odbioru sztuki, także ilustracji. Któż z nas nie zna opowieści,
których bohaterowie to antropomorficzne zwierzęta?
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Źródeł antropomorfizmu szukać należy w starożytności,
jednak przedstawienia, jakie najgłębiej odcisnęły piętno
na współczesnej kulturze wizualnej, powstały w wieku XIX
i pierwszych dekadach XX stulecia.
Bajki Jeana de La Fontaine’a doczekały się najbardziej
sugestywnego zilustrowania niemal dwieście lat po swoim
powstaniu. Pod koniec lat 30. XIX wieku Jean Ignace
Isidore Gérard, używający pseudonimu Grandville, stworzył serię stalorytów portretujących bajki poety francuskiego klasycyzmu. Wykreował świat ubrany we współczesny
mu kostium, świat przywar i cnót, rzeczywistość bliską
każdemu, rzeczywistość, w której role ludzi grają zwierzęta. Prace Grandville’a na setki lat ukształtowały sposób
obrazowania bajek, baśni, mówienia o kondycji człowieka
przy użyciu efektownej przenośni. Wiele lat później równie
ciekawe rysunki wykonał Milo Winter, Amerykanin ilustrujący bajki Ezopa czy Alicję w krainie czarów. Dzieła
Wintera, mimo wielu podobieństw formalnych i narracyjnych, różnią się od przedstawień Gérarda swobodnym
użyciem koloru. Z kolei Beatrix Potter, tworząc postać
Piotrusia Królika i wielu innych, wpisała się w brytyjską
tradycję budowania dzieła kompletnego i rzemieślniczego,
w najlepszym tego słowa znaczeniu. W Wielkiej Brytanii
bowiem na początku XX wieku wciąż był obecny duch
ruchu Arts and Crafts propagującego powrót do rękodzielnictwa i dawnych technik wytwarzania przedmiotów sztuki
użytkowej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego
poziomu artystycznego.
Antropomorfizacja zauważalna jest również w ilustracji
niemieckiej z początku wieku XX. W pracach Heinricha
Kleya znajdziemy skaczące słonie, tańczące krokodyle
i leniwe fauny. Dokonaniami rysownika inspirował się
Walt Disney, co widoczne jest w wielu jego animacjach.
Z różnorakich źródeł natchnienia amerykańskiego twórcy
wspomnijmy również tego, któremu zabrano nazwisko.
W kulturze popularnej postać Kubusia Puchatka i pozostałych mieszkańców Stumilowego Lasu funkcjonuje w wersji
disnejowskiej. Nieczęsto jednak pamiętamy, że film animowany przetworzył rysunki Ernesta Howarda Sheparda
będące oryginalnymi obrazami do książki Alana Alexandra
Milne’a. Ciekawym jest również fakt współczesnych nawiązań do Grandville’a przez Bryana Talbota, twórcę popularnej steampunkowej serii komiksów, której bohaterowie są
zwierzętami, a tytułem serii stał się pseudonim artystyczny
słynnego francuskiego rysownika.

Księga Nonsensu

W 1846 roku Edward Lear wydał Księgę Nonsensu będącą zbiorem ilustrowanych limeryków. Jego poezja jest
zabawna, groteskowa, chwilami absurdalna, ale przede
wszystkim sprawnie napisana. Najciekawsze są jednak
autorskie egzemplifikacje. Mają lekką i nieco uproszczoną
formę. Sytuują się tym samym daleko od bogatych w szczegóły prac Grandville’a. Edward Lear był jednym z tych
artystów, dla których tworzenie wizualnych opowieści i ich
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wydawanie posiadało wysoką wartość, było celem procesu
tworzenia. Pojawienie się w XIX wieku książek obrazkowych miało ogromne znaczenie dla kultury. Gustave Doré,
francuski grafik, w roku 1854 opublikował Dzieje świętej
Rusi. Nie byłoby w tym fakcie niczego niezwykłego, gdyby
nie forma książki. Składają się na nią bowiem ilustracje
z niedługimi inskrypcjami opowiadające w ironiczny
i demaskatorski sposób dzieje Rosji. Przez niektórych
dzieło Dore’ego uznawane jest za protokomiks. Ogromna
popularność Dziejów znacząco wpłynęła na rozwój gatunku.
Z jednej strony są to komiksy, z drugiej książki złożone
wyłącznie z ilustracji. Współczesną mistrzynią tych ostatnich jest Iwona Chmielewska. Jej delikatne, wyrafinowane
i stonowane kolorystycznie rysunki tworzą poetyckie zbiory.
Chmielewska często operuje płaszczyzną, chętnie stosując technikę kolażu. Obserwując duże zainteresowanie
książkami obrazkowymi, zarówno tymi dawnymi, jak
i współczesnymi, możemy dojść do wniosku, że tego typu
przekaz jest chętnie nabywany, co zresztą potwierdzają
Dzieje świętej Rusi. Nakład jedynego polskiego wydania
z 2004 roku wyczerpał się szybko, a książka na rynku
wtórnym kosztuje niemałą kwotę.
Na przeciwległym biegunie znajduje się zagadnienie ilustracji prasowej. Od początku XIX wieku to ona docierała
do szerokiego odbiorcy, kreowała opinie i wytwarzała wzorce wizualne dla określonych typów wydarzeń czy historii.
Niekiedy nie jest traktowana jako dzieło sztuki, wydaje nam
się bowiem nietrwała, nie ma kolekcjonerskiego charakteru
i następnego dnia, za kolejny tydzień, miesiąc czy kwartał
zostanie zastąpiona inną. Tymczasem rysunki i grafiki pojawiające się w prasie miały i mają niejednokrotnie bardzo
wysoki poziom artystyczny, posługują się symbolami lub
metaforą, umiejętnie korelując z tekstem. Tym samym
ucinają dyskusję na temat przynależności do świata sztuki i przypieczętowują swoje miejsce w artystycznej przestrzeni. Zresztą z tą chwilowością przedstawianego obrazu
można byłoby podyskutować, podając za przykład słynne
ilustracje Sidneya Pageta do opowiadań Arthura Conana
Doyle’a o Sherlocku Holmesie. Publikowane w poczytnym
The Strand Magazine wpłynęły zasadniczo na wyobrażenie
detektywa – mężczyzny ubranego w pelerynę i charakterystyczną czapkę z dwoma daszkami. Ten wizerunek był
kreacją ilustratora i przetrwał do dziś.

Mistrzowie

Nie tylko rysunek posiada moc władania naszą wyobraźnią. Równie wielką zdolnością w tej materii wykazuje się
plakat. Na jednym z najsłynniejszych rodzimych obrazów
tego typu widzimy nieforemne białe litery na błękitnym tle
układające się w nazwisko słynnego rzeźbiarza. Drugie O
wpisane jest w czworobok będący jednocześnie postumentem dla abstrakcyjnej rzeźby. Za sławnym dziełem
stworzonym specjalnie na potrzeby warszawskiej wystawy
Henry’ego Moore’a w 1959 roku stoi Henryk Tomaszewski
– jeden z czołowych twórców polskiej szkoły plakatu.

Zresztą w latach 50. i 60. przeżywała ona szczególny rozkwit, a macierzyści artyści cieszyli się opinią tych, którzy
potrafili oddać esencję poruszanych tematów, używając
prostych środków i nie zdradzając przy tym ich treści.
Tomaszewski w swojej pracy potwierdza tę regułę. Krój
liter nawiązuje bowiem do charakterystycznego, ażurowego
stylu rzeźbiarza, a oszczędność przyjętych środków oddaje
abstrakcyjność rzeźb brytyjskiego mistrza.
Polskie plakaty rozpoznawalne były na całym świecie.
Nagradzano je na międzynarodowych konkursach i wyko
rzystywano do promocji hollywoodzkich produkcji. Łącznie
w doborowym gronie twórców należących do nurtu reprezentowanego przez wspomnianą szkołę znajdowało się
kilkudziesięciu artystów. Każdemu z nich można by poświęcić oddzielną publikację, dlatego też pozwolę sobie
wspomnieć kilku najbardziej znanych, wskazując cechy
charakterystyczne ich warsztatu. Jan Lenica posługiwał
się płynną linią i płaską plamą barwną. Prace Waldemara
Świerzego czy Franciszka Starowieyskiego z kolei wyróżniała malarskość, wobec której nie można pozostać
obojętnym. Nieco podobne są plakaty i okładki płytowe
autorstwa Radosława Szaybo. On jednak, podobnie jak
Wojciech Zamecznik, stosował połączenie malarskiej plamy
z fotografią. Kolażem i fotomontażem zaskakiwał Roman
Cieślewicz, a oszczędnością i wymownością formy Tadeusz
Trepkowski i Jan Młodożeniec.
Warto zwrócić uwagę, że plakat nie był jedyną formą
wypowiedzi, jaką uprawiali wymienieni i niewspo
mniani tu artyści. Projektowali okładki książek, tworzyli
malarstwo sztalugowe, jak na przykład Wojciech Fangor,
czy produkowali doceniane na całym świecie animacje.
W tej ostatniej dziedzinie prym wiedli Jan Lenica wraz
z Walerianem Borowczykiem. Swoją obecność zaznaczyli
również wybitni karykaturzyści i ilustratorzy pism, czego
świetnym przykładem jest Eryk Lipiński, współtwórca
Szpilek. To między innymi w tym magazynie publikowały
swoje prace znakomitości minionej epoki, na przykład
Maja Berezowska, Zbigniew Lengren, Edward Lutczyn
i wielu innych.
Polscy ilustratorzy są także autorami świetnych komiksów,
których historia rozpoczyna się od Ogniem i mieczem,
czyli przygody szalonego Grzesia Kamila Mackiewicza.
Lapidarność jego rysunków znalazła odzwierciedlenie
w licznych historyjkach obrazkowych pojawiających się
w międzywojennej prasie. Fenomenem tamtego okresu jest
jednak inna, ogromnie popularna do dziś, seria rysunkowa. Przygody Koziołka Matołka w mistrzowski sposób
zobrazował Marian Walentynowicz, stosując zdecydowaną kreskę i uproszczoną często plamę barwną. Na uwagę
zasługuję również fakt, że historia stworzona przez Kornela
Makuszyńskiego i Walentynowicza łączy ze sobą świat antropomorficznych zwierząt i ludzi. Powojenne komiksy, niechętnie przyjmowane przez władze jako przejaw amerykanizacji,
charakteryzują się większym odzwierciedleniem detali
i umiejętnością budowania przestrzeni wewnątrzobrazowej.

Wydawniczym sukcesem okazały się seria opowiadająca
o Tytusie, Romku i A’Tomku autorstwa Henryka Chmie
lewskiego, jak również brawurowo narysowane przez
Bogusława Polcha Kapitan Żbik oraz Wiedźmin. W tych
ostatnich zwłaszcza widać spójny wizualnie świat, który
dysponuje ogromną siłą oddziaływania.

Wyrośli z tradycji

Przyglądając się współczesnej polskiej ilustracji prasowej,
mamy okazję podziwiać prace wielu zdolnych autorów.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że twórcy ci wyrośli
na doskonałej w tej dziedzinie tradycji. Obok Szpilek warto wymienić przynajmniej dwa tytuły, które przez wiele
lat nadawały ton rodzimej ilustracji prasowej. Ty i ja było
pismem wyjątkowym. Przy jego wizerunkowej oprawie
pracowali najwybitniejsi graficy, określani mianem inicjatorów polskiej szkoły plakatu. W tym samym rzędzie
należy wymienić także Przekrój, który kooperował z wieloma
wybitnymi rysownikami i ilustratorami. Będąc oryginalnymi i rozpoznawalnymi, style obu czasopism posiadały
jednocześnie moc kształtowania estetycznych upodobań
czytelników. W pracach macierzystych autorów młodszego pokolenia można dostrzec nawiązania do twórczości
i osiągnięć doskonałych poprzedników. Dialog ten nie dotyczy jedynie względów formalnych, lecz także charakteru
rysunku, który bywa spokojny i refleksyjny lub dynamiczny
i zadziorny. W pracach Pawła Jońcy czy Agi Pietrzykowskiej
pobrzmiewa echo twórców szkoły krakowskiej oraz polskiej
szkoły plakatu. Z kolei bogactwo form i dynamizm kreacji
Michała Dziekana czy Mateusza Kołka, choć różne w poetyce, przywołują na myśl sztukę komiksu, jak i groteskowe
obrazki powstające w pierwszych książkach obrazkowych czy
dokonaniach Grandville’a. Dzięki Emilii Dziubak mamy okazję spotykać się z pasją kreowania barwnych i przejmujących
światów bliskich perspektywie dziecka. Zresztą jej kapitalne
prace zdobią głównie książki dla najmłodszych. W opozycji
do poprzedniczki stoi Marcin Bondarowicz, który poprzez
swoją sztukę poszukuje prawdy o sobie oraz o tym, co go
otacza. Tym samym nie wpisuje się w bajkową retorykę, lecz
kładzie nacisk na cielesność sztuki będącej kontrapunktem
wobec stereotypów czy wirtualnej rzeczywistości, która tak
intensywnie wkrada się w nasze życie.
Ilustratorzy w dużej mierze kreują naszą codzienność.
Wypowiadają się na wiele sposobów, nie tylko na papierze.
Odbiorcy zaś szybko przyswajają niniejszą formę komentarza. Skąd bierze się tak wielki entuzjazm dla obrazu?
Być może stąd, że oczekujemy wyjaśnień, które nie będą
zmuszać nas do głębokich analiz, chcemy przedstawień
odwołujących się do naszych doświadczeń. Ilustracji wybaczamy gadatliwość, prostotę formy lub jej nadmiar. Cenimy
ją za pomysłowość, trafne komentarze i ostry język. Lubimy
jej chwilowość. Zamykamy książkę, składamy gazetę, wyłączamy komputer, a ona pozornie znika. Pod powiekami
zostaje jednak świat wykreowany przez artystę i obrazy,
które dopełniają czytane słowa.
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Empatia na wyższym lewelu
Wyobraź sobie taką sytuację.
Wyjeżdżasz na kilka dni. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Siedzisz w swoim samochodzie,
kierujesz się prosto na autostradę. Przed tobą jeszcze tylko kilka skrzyżowań,
a zaraz za nimi wjazd na trasę i długie kilometry prostej. I nagle pojawia się ta myśl:
wyłączyłem to żelazko czy nie wyłączyłem? W innych przypadkach: zakręciłem
kurki z wodą? Wyłączyłem kuchenkę? Zamknąłem dobrze drzwi
na klucz? Co robisz? Kogóż z nas nie dopadła choć raz taka właśnie
natrętna myśl? Mnie – całkiem niedawno. I był to wariant z żelazkiem.
Tekst: Tomasz Kozłowski, Zdjęcia: Paweł Bajew

Wrzask międzymózgowia

mniej więcej w ten sposób: spokojnie, twój umysł ogarnia
w tej chwili marzenie o bezproblemowej jeździe, ale jest
to marzenie ściętej głowy, zupełnie niespełnialne w dużych miastach, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu.
Pora zrozumieć, że korek jest w zasadzie czymś normalnym. Jesteś obecnie przerażony perspektywą spóźnienia,
ale czy twoje nerwy w czymkolwiek, kiedykolwiek pomogły?
Wyciągnij wnioski. Pomyśl o możliwych rozwiązaniach zamiast dokarmiać stres. Twoje międzymózgowie ponownie
utrudnia ci logiczne myślenie. A przecież świat się nie zawali.
To oczywiście ogromny skrót, jednak według Siegla odpowiednio pokierowana autorefleksja może być dla każdego
istotnym wsparciem w procesach pokonywania np. niekorzystnych przyzwyczajeń, fobii, a nawet traum. Kluczowym
elementem jest zdanie sobie sprawy, że nasz umysł sam
jest twórcą rzeczywistości, w której żyje, oraz że kreuje
ją na określonych zasadach. Reguły te tym łatwiej nam
zrozumieć, im wnikliwiej obserwujemy własne reakcje,
przyzwyczajenia, a także wydarzenia, które przytrafiają
się nam każdego dnia.

David Siegel, amerykański psychiatra, powiedziałby, że w tamtym krytycznym momencie na skrzyżowaniu zastosowałem
na sobie procedurę psychowzroczności (ang. mindsight – jest
to jednocześnie tytuł jego popularnej książki). To umiejętność
pogłębionej refleksji, a dokładniej – introspekcji wspartej
o elementarne podstawy wiedzy psychologicznej. Wiedząc,
jak czasem działa umysł, jakie potrafi nam płatać figle i zastawiać pułapki, wyciągnąłem ze swoich wcześniejszych
doświadczeń stosowne wnioski i podjąłem rozsądną decyzję.
Ale nie zawsze jest tak różowo. Za kółkiem jestem wyjątkowo
nerwowy. Gdy mówię, że kocham jeździć samochodem – nikt,
kto kiedyś ze mną podróżował, nie chce mi wierzyć. Dlatego
dodaję: uwielbiam jazdę, ale inni kierowcy doprowadzają
mnie do szału! I jakoś tak się składa, że w drodze do pracy
zdecydowanie rzadziej stosuję psychowzroczne praktyki.
A gdy kolejny raz stoi się w korku, powinny one wyglądać

Kiedyś przeprowadzono proste doświadczenie. Badanych
poproszono o skserowanie kartki papieru. Część z nich na panelu kopiarki znalazła 10 centów (podstęp przygotowany
przez badaczy). Następnie wszyscy proszeni byli o określenie
swojego samopoczucia. Okazało się, że ci, którzy znaleźli tych
kilka groszy, uważali się za szczęśliwszych ludzi! 10 centów
potrafi czasem zmienić perspektywę, w jakiej oceniamy swoje
życie. Nikt z badanych nie miał świadomości, że padł ofiarą
podstępu. Poczucie dobrostanu wzrosło i był to fakt. Jaka
z tego płynie nauka? Gdy czujemy, że mieliśmy beznadziejny
dzień, warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie zaszło
coś, co mocno zakłóciło naszą percepcję i zaowocowało takim
oto dołem? Od kiepskiej pogody, przez ból głowy, na korkach
ulicznych skończywszy. Większość nie zadaje sobie jednak
podobnych pytań. Po prostu podsumowuje: czuję się źle,
dzień był fatalny, wszystko jest do bani.

Będąc przypięty pasami, oczyma wyobraźni widziałem
płonący dobytek i dymiące zgliszcza, które miały mnie
witać w sytuacji, gdybym natychmiast nie zawrócił. Mimo
to – jechałem przed siebie. Nie zawróciłem. Nie mam natury ryzykanta, przeciwnie, ale nad przeczucie stawiam
racjonalną argumentację. W tamtym krytycznym momencie
wyglądała ona mniej więcej tak: chwileczkę, zanim zawrócisz,
przypomnij sobie, ile razy miałeś podobną sytuację. Co najmniej kilka. Czy choć raz zostawiłeś włączone żelazko? Nie?
Więc pewnie jest tak i tym razem. Zwłaszcza że takie myśli
jak ta są dość powszechne i systematycznie nawiedzają bogu
ducha winnych nieboraków. To, co odczuwasz, to tylko
wrzask międzymózgowia, starej dość neuronalnej struktury,
która nie znosi sprzeciwu – ot, ponownie, włączyła ci w głowie emocję strachu i trąbiła na całe gardło: a co jeśli…?!
Poczekaj jeszcze kilka chwil. Powinno przejść.
I przeszło. Tymczasem ja nadal miałem do czego wracać.
Żelazko, odłączone, karnie stało w schowku. Przekonałem się
o tym dopiero, gdy przyszło coś prasować, bo po powrocie
ani myślałem sprawdzać, co się z nim dzieje.
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Czym jest psychowzroczność?

Ludzie lubią myśleć o sobie jako o zwieńczeniu drzewa
stworzenia, istotach w pełni samoświadomych kierujących się wolną wolą. Tymczasem nie jest tak do końca.
Odziedziczyliśmy po naszych zwierzęcych przodkach
skłonność do działania na skróty, poddawania się impulsom, funkcjonowania w oparciu o wyuczone ścieżki.
Nasze zachowania są często dyktowane przez proste
motywy, a określone bodźce wywołują przewidywalne
reakcje. Jest to jasne dla badaczy ludzkich zachowań,
jednak dla większości ludzi tak precyzyjna wiedza pozostaje niedostępna. Innymi słowy, często jedynie zdaje
się nam, że wiemy, dlaczego działamy tak, a nie inaczej.
Gdyby nasza samowiedza była większa, prawdopodobnie
bylibyśmy mniej podatni na reklamę, manipulację czy
demagogię. Lepiej rozumielibyśmy, że drobiazgi i detale
potrafią mocno zachwiać naszą zdrową oceną sytuacji,
a kultywowane latami przyzwyczajenia ograniczają wachlarz dostępnych możliwości. Po prostu – większość dnia
jedziemy na autopilocie.
Psychowzroczność to nic innego, jak świadoma uwaga kierowana na pracę umysłu. Taka chęć zrozumienia pozwala
autopilota wyłączyć i w sposób bardziej zaangażowany
pojmować swoje i innych działanie. Tym bardziej, że daje on
jedynie możliwość ślizgania się po powierzchni, podczas gdy
głębia zupełnie umyka naszej uwadze. Jak przekonuje Siegel,
umysł jest jak ocean: jego powierzchnia może być falująca,
niespokojna, czasem wręcz targana burzą. Jednak w jego
głębokich odmętach zawsze panuje spokój. Sztuka polega
na tym, by prócz powierzchni spróbować dotrzeć do owej
głębi, do zrozumienia tego, co dzieje się z nami i czego jest
to rezultatem. Taka wiedza może być początkiem drogi
do odzyskiwania wewnętrznego spokoju: lepszego rozumienia siebie i innych. Co ważne, i co potwierdzają najnowsze
odkrycia neurobiologii, taka refleksja w zauważalny sposób
zmienia mózg każdego z nas. U jednostek, które zastanawiają się nad pracą swojego umysłu, mocno zapala się
środkowa kora przedczołowa – wyjątkowo wszechstronna
struktura odpowiadająca m.in. za emocjonalną równowagę, optymalną, dostrojoną komunikację, panowanie nad
lękiem, empatię, refleksję moralną czy intuicję. Im więcej
uwagi poświęcanej na taki swoisty autonamysł, tym więcej
nowych szlaków neuronalnych, które w końcu przynoszą
rezultat w postaci zintegrowanego, wyważonego zachowania.
To nieprawda, że nasze nawyki, przyzwyczajenia i myślowe
skróty, definiują nas na całe życie. Możemy je modyfikować
każdego dnia, a pierwszym krokiem jest uświadomienie
sobie ich istnienia.

Zrozum swojego wroga

A oto kolejny przykład. Pozostając w obszarze miejskiej
komunikacji, na zajęciach z psychologii społecznej proszę studentów o wyobrażenie sobie, że stoją na czerwonym świetle za innym samochodem. Zapala się zielone
światło, jednak pojazd przed nimi ani drgnie. Co myślą?
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Debil. Blondynka. To rzecz jasna łagodniejsze określenia.
Rzadko kto pomyślał, czy przypadkiem samochód nie
uległ awarii lub czy aby kierowca nie zasłabł. Nasz umysł
ma niebywałą wręcz skłonność do przypisywania innym
konkretnej winy za daną sytuację. To tendencja, która bardzo często wyprowadza nas na manowce. Warto poświęcić
jej nieco uwagi, kiedy już przychodzi do kontaktu z inną
osobą, zwłaszcza że tak niewielu z nas zdaje sobie sprawę
z jej działania.
Środowisko zawodowe epoki zdziczałego kapitalizmu
jest wyjątkowo krwiożercze. Na wszystko brakuje czasu,
większość rzeczy jest do zrobienia na wczoraj, a absolutnie
nadrzędna wartość to oczywiście profit. Nie trzeba nikomu
przypominać, że na nasze miejsce czekają w kolejce następni, a my sami po czubek nosa tkwimy w kredycie, który
sam się nie spłaci. Wzrasta stężenie kortyzolu, hormonu
stresu, błędne koło wyzysku i wzajemnej agresji startuje
samo. W takich warunkach wyścig gryzoni przestaje być
wyborem, a zaczyna być zupełnie naturalnym prawidłem,
podobnie jak siła odśrodkowa w zakręcającym samochodzie.
Ulegać takim trendom jest stosunkowo łatwo, tak samo
jak traktować każdego jak zaciekłego wroga. Zwłaszcza
że niezwykle trudno jest lubić wszystkich i w każdej chwili
współczuć, tolerować, przytakiwać czy nadstawiać drugi
policzek. Nie mielibyśmy problemu, aby z łatwością wskazać
osobę, którą w obszarze swoich działań zawodowych traktujemy jako potencjalnego rywala. Takie stosunki z łatwością
ujawniają się na zebraniach, kolegiach, wszędzie tam, gdzie
jest okazja do konfrontacji czy wymiany zdań. Przez głowę
pędzi wówczas męczący natłok myśli, tryska adrenalina,
a mózg wskakuje w tryb walki/ucieczki, a więc nieustającego
zagrożenia. Jakże trudno w takich sytuacjach o dystans!
Mimo to warto spróbować i uruchomić nie tylko empatię,
ale właśnie psychowzroczność: wówczas można dostrzec
nie tylko rywala, ale osobę ogarniętą silną, emocjonalną
motywacją – więźnia własnych emocji, który reaguje szybko i bez zastanowienia, zupełnie jakby w amoku wracał
do domu wyłączyć wyobrażone żelazko. Postarajmy się
pojąć, że przecież niezwykle trudno jest znaleźć człowieka,
który od początku do końca kieruje się złą wolą, który chce
siać zniszczenie i forsować najgorsze rozwiązania. Osoba
po drugiej stronie prezydialnego stołu również szuka wyjścia
z danej okoliczności, choć być może jej silne przekonanie
o nieomylności takie poszukiwania utrudnia. Uświadomienie
sobie tych kilku prawd pomaga jednak w wyzwoleniu z kręgu
niebezpiecznych, niszczących namiętności. Zdecydowanie
ułatwia też zdobywanie się na niezbędną dawkę potrzebnego
współczucia. Nie inaczej jest w zwyczajnych, codziennych
relacjach prywatnych. Kłótnie pomiędzy partnerami bardzo
łatwo przechodzą do tzw. etapu reaktywnego, kiedy struktury
neuronalne, odpowiedzialne za odczuwanie emocji, niemal
całkowicie odcinają racjonalny ogląd sytuacji. Przyczyniają
się do tego wcześniejsze doświadczenia, pamięć, ale także sygnały somatyczne: gorsze samopoczucie, hormony czy dieta.

Zanim całkowicie zdominują nas emocje, warto przez sekundę pomyśleć, o co tak naprawdę chodzi, czy o faktyczne
rozwiązanie problemu, czy może o dopieszczanie własnego
ego kosztem skutecznej komunikacji? Zamiast pozostawać
w sferze reaktywności i potęgującego napięcie odruchu,
uruchommy receptywność. Skierujmy reflektor swojej
świadomości na własne nawyki i zdajmy sobie sprawę z ich
faktycznej siły. Między stwierdzeniami mam rację a mój
umysł sądzi, że ma rację jest ogromna różnica, podobnie
jak pomiędzy jestem smutny a odczuwam smutek. Jedne
są rzekomymi obiektywnymi faktami, drugie ujawniają ich
głęboko subiektywne korzenie. Samo uświadomienie sobie
tej fundamentalnej różnicy pozwala łatwiej odzyskać spokój.

Złoty środek i dwie półkule

W doskonaleniu zmysłu psychowzroczności pomaga również
uprzytomnienie sobie, że każda z mózgowych półkul przeznaczona jest do nieco innego oglądu tej samej rzeczywistości.
O ile lewa pozostaje bardziej racjonalna i uporządkowana,
o tyle prawa ciąży ku kreatywności oraz improwizacji. Lewa
preferuje twardą wiedzę i logiczną argumentację, prawa częściej polega na intuicji i skojarzeniu. W dużym uogólnieniu
można rzec, że lewopółkulowość to domena nauk ścisłych,
prawa półkula z kolei zawłaszczona jest przez artystów.
W zależności od naszego dziedzictwa genetycznego, ale
również od rodzinnego środowiska, doświadczeń w grupie
rówieśniczej, przebytej ścieżki edukacji, doświadczeń zawodowych wykształcamy coraz to nowe połączenia synaptyczne
preferujące jeden z dwóch trybów funkcjonowania: jesteśmy
bardziej prawo- bądź lewopółkulowi. Mimo to, jak mawiali stoicy, w życiu należy stosować zasadę złotego środka
i ta uniwersalna prawidłowość powinna także znaleźć
przeznaczenie w komunikacji między naszymi półkulami
mózgowymi. Z obserwacji wynika, że osoby wybitnie lewobądź prawopółkulowe stanowią dla swojego otoczenia nie
lada trudny orzech do zgryzienia. Lewopółkulowi uchodzą
za osoby pozbawione uczuć, za analitycznych wirtuozów
skupionych na rozwiązaniach. Z kolei ich oponenci działają
jak niepowstrzymane strumienie świadomości preferujące żywiołowe, improwizowane rozwiązania. Najczęściej
jednak mamy do czynienia z częściowym przemieszaniem
pewnych predyspozycji, które owocują określonymi stylami
poznawczo-komunikacyjnymi. Wystarczy zajrzeć na półkę
z poradnikami psychologicznymi w księgarni, by dowiedzieć
się więcej o adehadowcach, introwertykach, ekstrawertykach, analitykach, syntetykach, empirykach, myślicielach
– słownik owych symptomów jest przebogaty. Na jednym
ze szkoleń, w którym miałem okazję uczestniczyć, odkryłem,
że jestem – choć wygląda to nieco paradoksalnie – praktycznie zorientowanym teoretykiem.
Jakkolwiek nie brzmiałaby argumentacja, jest to tylko
połowa prawdy, jeśli nie jeszcze mniej. Style poznawcze
w znacznej mierze zależą od kontekstu: to prawda, że w pracy można być uporządkowanym teoretykiem, a na urlopie

przeobrażamy się w doświadczającego, ciekawskiego empiryka, który zrobi wszystko, by postępować inaczej niż każe
standardowa procedura. Świadomość tego, że praktycznie
każdy preferuje określony styl i w pewnych sytuacjach zachowuje się w zgodzie z nim, znacznie ułatwia zrozumienie istoty działań innych oraz przekonania, że w zasadzie
każdy stara się postępować tak jak na to pozwala mu jego
własny umysł. Można by rzec, że to empatia na znacznie
wyższym lewelu.

Święta racja vs. święty spokój

Problem jednak w tym, że – niestety – obecnie niezwykle
trudno jest znaleźć wolę i czas na psychowzroczny trening.
Decydując się na internalizację wartości społeczeństwa
konsumpcyjnego, wchodzimy na ścieżkę zdominowaną
przez uległość wobec emocji, a nie spokojnej ich analizy
i zrozumienia źródeł. Przekaz popkulturowy, a szczególnie
wszechobecne reklamy uczą, że nasze pragnienia, zachcianki
powinny być zaspokajane, a wszelkim impulsom należy
ulegać. Powód okazuje się banalny: właśnie takie działanie
jest najbardziej opłacalne dla producentów. Refleksja nad
neuronalnymi źródłami decyzji konsumenckich mogłaby
– i piszę to bez zbytniej przesady – walnie przyczynić się
do załamania fundamentów hiperkapitalistycznej gospodarki.
Skoro na rynku jest więcej dóbr niż można zbyć, zrozumiałe,
że wyważona refleksja nie doprowadzi do wzrostu popytu,
a raczej do jego spadku. Bo czy aby na pewno potrzebuję
kolejny telewizor, czy na pewno muszę zakupić nowy model
telefonu, czy faktycznie potrzebuję zmienić samochód, czy
muszę już teraz mieć kolejnych kilka t-shirtów? Te pytania
w czasach narcyzmu i cyber-ekshibicjonizmu padają niestety
coraz rzadziej, podobnie jak mało kto potrafi współczuć
rywalom w swoim miejscu pracy. Zdawanie sobie sprawy
z ograniczeń umysłu, które eskalują napięcie i konflikt,
a czasem wyprowadzają nas na niezłe manowce, to potężne
narzędzie na drodze do odzyskiwania wewnętrznego spokoju
i budowania owocnych relacji z otoczeniem. Dzięki niemu
łatwiej zrozumieć własne intencje, pragnienia i ich źródła,
a przez to – skuteczniej nad nimi panować.

Być może, czytając ten tekst, pomyślisz, droga czytelniczko,
drogi czytelniku, że warto kilka psychowzrocznych pomysłów wdrożyć w życie. Gratuluję, to pożyteczny krok
w dobrą stronę. Co jednak zrobić, gdy wszyscy inni mają
owe zalecenia w głębokim poważaniu? Jak mam skutecznie
rozumieć innych, skoro będą mnie prowokować i czekać
na chwilę słabości? Faktycznie, może tak być, co więcej,
będzie tak prawie na pewno. Mimo to, gdy już naprawdę
nic nie pomaga, zadaj sobie pytanie ostateczne: choć umysł
napędza mnie w tej chwili do walki, wolę mieć rację czy
może święty spokój?
Decyzja należy do ciebie.
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Lęk w kulturze nadmiaru
Powiedzieć o jakimkolwiek ssaku, czy tym bardziej człowieku, że nie zna strachu,
to tyleż samo, co dalece minąć się z prawdą. Tymczasem towarzyszy nam on od zarania
dziejów. Bez problemów rozpoznajemy go i odczuwamy. Co więcej,
bez względu na skomplikowany kulturowo-społeczny kontekst oraz na moment
historyczny, jesteśmy w stanie bez żadnego trudu ze sterty porozrzucanych
zdjęć ludzkich twarzy wyłowić właśnie te, które są przestraszone. Mimiczna
reprezentacja strachu nie zmieniła się od wielu tysięcy lat, a jej szybkie
rozpoznawanie często decydowało o przetrwaniu osobnika.
Tekst: Tomasz Kozłowski (Collegium Da Vinci), Ilustracja: na podstawie grafiki Lynea (Fotolia.com)

O wrodzonym charakterze tej emocji przekonuje również fakt,
że potrafimy rozpoznać ją u swoich czworonogów. Chyba
każdy z nas widział przerażonego psa czy kota. Podobnie
ekspresji strachu nie musimy uczyć dzieci, nawet tych głucho-niewidomych. Choć nie ma żadnych szans, by od kogoś
nauczyły się poprawnie go wyrażać – robią to dokładnie
tak samo jak ich pełnosprawni rówieśnicy, jak my wszyscy.

Uciekaj lub walcz

Strach powstaje w głębszych strukturach mózgu zwanych
układem limbicznym lub – określając bardziej potocznie –
mózgiem wczesnych ssaków. To właśnie u naszych dalekich
przodków zawiadywał on odczuwaniem wszelkich emocji.
Ta jego część ma dość słaby kontakt z pozostałymi elementami odpowiedzialnymi za racjonalne myślenie, w związku
z czym strach trudno jest nam opanowywać, nawet jeśli
obiektywnie nic nam nie zagraża. Dzięki przywołanemu słabemu połączeniu wciąż odczuwamy lęk, np. oglądając horror
czy wjeżdżając do upiornego tunelu w wesołym miasteczku.
Z kolei w internecie łatwo można natrafić na nagrania dokumentujące paniczne fobie przed klaunami, brzoskwiniami
czy wacikami! Bliska obecność tych bodźców powoduje
natychmiastowe skoki adrenaliny, co skutkuje przyjęciem

postawy uciekaj lub walcz, nawet wobec brzoskwiń. To skraje
neurologicznego nieprawdopodobieństwa, jednak badania
antropologiczne pozwalają przyjąć, że istnieje kilka ponadkulturowych stresorów obowiązujących praktycznie zawsze
i wszędzie. Są one bardzo ściśle związane z zagrożeniami,
które czyhały na nas dawno temu w środowisku naturalnym
naszych przodków. Przede wszystkim jako prehistoryczna
zwierzyna, bądź co bądź łowna – boimy się wszystkiego,
co może na nas chcieć zapolować, a szczególnie dużych kotów.
Homo sapiens wyraźnie stresuje się także w obecności stworzeń jadowitych, takich jak pająki, nieprzyjaźnie wyglądające
owady (zwłaszcza te z żółto-czarnymi wzorkami na odwłoku)
czy węże. Unikamy także ciemności (wtedy duże koty, ale nie
tylko one, wykazują zwiększoną aktywność), zalesionych
miejsc (z gałęzi coś może na nas spaść i zagryźć), nazbyt
otwartych przestrzeni (ponieważ widać nas jak na dłoni i łatwiej dopaść), wysokości (bo można skręcić kark). Boimy się
również zwłok. Teoretycznie są one niegroźne (zwłaszcza
gdy pozostają stosunkowo świeże), jednak napawają nas
niepokojem z prostego powodu. Działający na skróty umysł
interpretuje komunikat i dochodzi do wniosku, że w okolicy
coś najwyraźniej czyha i morduje. Prócz tego rozkładające się
zwłoki to siedlisko choróbsk, lepiej więc omijać je z daleka.
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Te biologicznie wbudowane lęki (które kulturowy trening
pomaga oczywiście skutecznie przezwyciężać) są powszechne, ponieważ przodkowie, którzy unikali tych i podobnych
niebezpieczeństw, częściej uchodzili z życiem, a więc mogli
skuteczniej się rozmnażać i przekazywać swoje wzorce lęku
kolejnym pokoleniom.
Niemniej jednak źródłem strachu – być może najpotężniejszym – są także inni ludzie, a dokładniej, ludzie nam nieznani.
Obawa przed obcym to lęk, który towarzyszył pierwszym
przedstawicielom Homo sapiens od samego początku. Obcy
stanowił zagrożenie z bardzo prostego powodu: przesiadując
na tym samym terenie co nasze plemię, stanowił konkurencję
w walce o ograniczone zasoby. Z tego powodu to właśnie
strach napędza międzygrupową agresję, wiadomo przecież,
że najlepszą obroną jest atak. Brak wiedzy na temat czyichś
intencji potrafi nas bardzo skutecznie zmotywować do określonych działań zapobiegawczych. Tyle natura. Ostrożnie
można przyjąć, że pozostała suma wszystkich ludzkich
strachów to albo wariacja na te tematy (doskonale widoczna
choćby w horrorach i thrillerach), albo kulturowa nakładka.

Dostosuj się lub giń

Strach pełnił – i pełni nadal – funkcję pomocną przy unikaniu niebezpieczeństw. W ewolucji form społecznych (tak
ludzkich, jak i zwierzęcych) przyjął jednak jeszcze jedną
ważną rolę: to regulator niektórych procesów grupowych.
Przy pomocy strachu można wszak skutecznie egzekwować
władzę. Psychologowie społeczni wskazują na istnienie
trzech zasadniczych form utrzymywania porządku. Pierwsza
z nich oparta jest właśnie na strachu – jednostka wie, że brak
podporządkowania będzie oznaczać karę. W obawie przed
konsekwencjami dostosowuje swoje zachowanie. Ta funkcja
(choć to mało poprawne politycznie) zdaje egzamin wśród
zwierząt i ludzi na wczesnych etapach rozwoju.
Nieco bardziej złożoną formą kontroli społecznej stanowi
ta oparta na wstydzie. To już poziom z powodzeniem osiągany przez przedszkolaki, a dokładniej przez wszystkich ludzi
powyżej 4 roku życia. Od podjęcia nieaprobowanych działań
skutecznie powstrzymuje nas wizja konfrontacji z opinią
otoczenia – wyśmiania bądź otrzymania nagany. Nie chodzi
zatem o typową karę, a raczej o społeczną sankcję. Jest to narzędzie znacznie bardziej subtelne, nie tak jednak, jak trzecia
instancja, czyli zinternalizowana norma, w potocznym języku
zwana sumieniem. W ciągu życia dochodzimy do takiego
momentu, gdy przed podjęciem określonych działań powstrzymuje nas wewnętrzny opór, wstyd przed samym sobą,
a nie tylko spodziewaną reakcją grupy. Socjologowie powiedzieliby, że owo przejście – od strachu przed karą do sumienia – symbolizuje również ewolucję społeczeństw ku formom
najbardziej cywilizowanym. Sumienie może być czymś
na użytek jednostki, jednak według uczonych ma ono również
wymiar społeczny – wówczas też przyobleka się w szaty…
boga. Bóg – przynajmniej zdaniem niektórych badaczy –
nie jest niczym innym, aniżeli efektownym przedstawieniem
wszystkiego tego, czego „pragnie” od nas społeczeństwo.
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Jest on emanacją wszelkich norm współżycia społecznego,
jak również zasad regulujących postępowanie względem
członków swojej i nieswojej grupy. Innymi słowy, jednostka,
która odczuwa bojaźń bożą, w gruncie rzeczy wzdraga się
jedynie przed pogwałceniem istotnych norm współżycia. Stąd
też powiedzenia w rodzaju niech bóg broni czy bój się boga,
przełożone na język socjologii oznaczają po prostu: nie gwałć
reguł zatwierdzonych i szanowanych przez zbiorowość.
Nieprzewidywalność boskich wyroków oraz ewentualność
jego gniewu w odpowiedzi na podejmowane przez nas
wybory, ale także obawa przed nieznanym, przyczyniły
się – i przyczyniają z powodzeniem nadal – do powstania
stosownej oferty służącej redukcji strachu, a którą oferują
nam specjaliści od wiedzy tajemnej, eksperci od tarota,
chiromancji czy horoskopów. Czym innym wszak, jeśli
nie minimalizowaniem strachu, zajmują się telewizyjni wróże
zachwalający swe usługi w późnowieczornych pasmach,
kiedy to maluczkich nawiedzają i nie pozwalają im zmrużyć
oka egzystencjalne lęki? Nie wiesz, którą drogę wybrać?
Męczą cię wizje możliwych konsekwencji? Nic prostszego
– oni znają wszystkie odpowiedzi.

Zarządzanie w epoce ryzyka

Nasze życie, ale także funkcjonowanie społeczeństw, w znacznej mierze sprowadza się do stopniowego panowania nad
otoczeniem, w tym także prób ograniczania źródeł strachu.
Jeśli jednak jest tak w istocie, ostatnie dekady z tym wymogiem radzą sobie raczej średnio. Na każdym kroku – szczególnie w przekazie reklamowym – odnajdziemy cudowne
remedia na wszystko: od przerażenia wywołanego nowo
powstałą plamą na obrusie, poprzez bezpieczne produkty
finansowe, nielimitowane usługi czy dodatkowe poduszki
powietrzne, aż po produkty ubezpieczeniowe chroniące nas
teoretycznie przed wszystkim (może z wyjątkiem gniewu
bożego, choć kto wie?).
Czy mimo wszystko nie świadczy to o tym, że zachodnie
społeczeństwa najwyraźniej nie radzą sobie z tą negatywną
emocją? Może jest to cena, jaką płacą za gwałtowny rozwój?
Przemiany, których jesteśmy mimowolnymi świadkami, jednocześnie powiększają obszar lęku – wszak klasycy nazywają
położenie współczesnej ludzkości mianem społeczeństwa
ryzyka. Związany z nim strach teoretycznie towarzyszy
nam każdego dnia.
W psychologii znany jest termin piramida potrzeb, który
dotyczy hierarchii priorytetów. U podstaw tej konstrukcji
odnajdziemy sen i bezpieczeństwo. Na szczycie znajduje się
to, co najsubtelniejsze – możliwości autoekspresji i samorealizacji. Teoretycznie, żyjemy w społeczeństwie dostatku,
a nawet nadmiaru. Nie powinniśmy mieć problemu z zaspokojeniem potrzeby snu czy sytości. Nieco trudniej osiągnąć
jednak poczucie bezpieczeństwa, a dokładniej – standardu
uznawanego przez większość za wystarczająco stabilny,
legitymizujący nas jako pełnoprawnych, samodzielnych
członków kultury. Fundament naszej piramidy konstruowany
jest w dzisiejszych czasach wyjątkowo długo i mozolnie.

Jeśli przyjąć taką wykładnię, świat oczami młodego pokolenia, a dokładniej pokolenia dopiero rozpoczynającego
karierę zawodową, przypomina niekończący się korowód
wyzwań. Na początku pojawia się obawa o samo znalezienie
zatrudnienia na przyzwoitych warunkach, a następnie lęk
związany z usamodzielnieniem rozumianym przez większość jako osiągnięcie zdolności kredytowej. Po zaślubinach
z bankiem, które dziś urosły do rangi osobliwego rytuału
przejścia w wiek dorosły, dochodzi szereg kolejnych obaw
o możliwość spłaty, o morderczy kurs waluty i stabilność
zatrudnienia. Jeśli i to jest spełnione – pora na godną stabilizację reprodukcyjną: odnalezienie partnerki/partnera
i mozolne budowanie delikatnej równowagi między życiem
prywatnym i zawodowym, co z kolei zaczyna być źródłem
stresu o utrzymanie określonego poziomu życia. W dobie
mediów społecznościowych, które nieustannie windują
standardy i oczekiwania (bo przecież nie mogę być gorszy
od innych!), niespełnienie któregokolwiek z tych warunków
staje się źródłem ogromnego napięcia, obawy przed kompromitacją. Jak na jedno życie – całkiem sporo czynników
ryzyka. Dlatego też nie jest wielką przesadą stwierdzenie,
że strach – jakkolwiek rozumiany – pozostaje emocją, którą dość mocno zespawano z naszym życiem. Czyżbyśmy
w jakiś pokrętny sposób powracali do stadium egzekwowania porządku poprzez podtrzymywanie nieustannego
poczucia lęku?
Psychologowie wyróżniają różne style zarządzania. Ten,
u podstaw którego leży przede wszystkim strach, to styl
autorytarny. W przeciwieństwie do stylu demokratycznego charakteryzuje się on niesłabnącym poziomem agresji
wśród członków grupy. Ich zaangażowanie w zadania jest,
owszem, spore, ale głównie w obecności szefa. Co również
typowe dla tej metody, to… niszczenie sprzętów. Wzajemna
wrogość przeradza się niekiedy w gotowość do donoszenia, jako że każdy stara się w jakiś sposób przypodobać
szefostwu. Najbardziej charakterystyczne jest jednak
sukcesywne zmniejszanie wartości kapitału społecznego,
typowe dla warunków, w jakich przebiega klasyczny wyścig
szczurów. Ludzie żyjący w strachu mają do siebie znacznie
mniejsze zaufanie, snują wzajemne podejrzenia o niecne
intencje. Ale zaraz, czy nie przypomina to rzeczywistości
dzisiejszych korporacji? To dość ponura puenta, jeśli wolny
rynek i swobody obywatelskie prowadzą nas w mroczny
dość zaułek wyzysku czy, jak mawiają niektórzy, nowoczesnego niewolnictwa.

a temu coraz trudniej sprostać. Poczucie paraliżującego
chaosu powiększa ogromna ruchliwość społeczna, niepewność jutra, a wreszcie zmienna sytuacja polityczna i lęki
podtrzymywane dzięki mediom.
Obawa przed zmianą jest – z psychologicznego punktu widzenia – czymś zupełnie naturalnym. Instynktownie dążymy
za poczuciem stabilizacji, a co za tym idzie, bezpieczeństwa.
Niestety niewielu stać na to, by skutecznie opanować lęki
związane ze społeczną presją. A skoro jest to na dłuższą
metę niemożliwe, trzeba obrócić się w stronę tego, co można opanować. W tej kwestii zabrał już głos reżyser Marek
Koterski, tworząc postać Adasia Miauczyńskiego. Wywołany
do tablicy bohater, znany między innymi z filmu Dzień świra,
to człowiek, który kompletnie nie panuje nad swoim życiem.
Nie rozumie procesów, w centrum których, chcąc nie chcąc,
siłą inercji popada. Odrazą i przerażeniem napełnia go
współczesny świat konsumpcji. Jednocześnie czuje się bezsilny.
Składa broń. Poszukuje mimo wszystko obszaru, nad którym
może zapanować. I znajduje go: są nim codzienne rytuały
przyjmujące postać nerwicy natręctw: od mieszania łyżeczką herbaty w określonym kierunku, poprzez sadowienie
się na sofie, na ustalonej liczbie łyków wody skończywszy.
Odstępstwo od codziennej musztry oznacza spory niepokój.
Na szczęście nie każdy musi od razu popadać w taką
patologię. Mimo to można zaobserwować, w jaki sposób
niektórzy radzą sobie z wydzielaniem obszaru, nad którym panują, całkowicie wolnego od strachu. To ucieczka
w zaangażowanie: kultywowanie nie tyle bezsensownych
rytuałów, ile wzbogacającego hobby. Jako że sam biegam,
mam okazję mijać na parkowych dróżkach innych zaangażowanych. Biegają, jeżdżą na rolkach, pedałują na rowerach. Nie mam wątpliwości, że każdy z nich nosi w sobie
lęki kultury nadmiaru, ale w tym momencie jest od nich
wolny, na twarzach mijanych osób widzę bowiem spokój
i radość z zatracenia się w ulubionej czynności. Obranie
takiej drogi było ich suwerenną decyzją. Podobnie postępuje
każdy, kto wybiera sobie jakiekolwiek hobby jako miejsce
prywatnego azylu przed codziennością. Jeśli prawdą jest,
że postęp cywilizacyjny polega na ograniczaniu poczucia
strachu, to chyba osiągnęliśmy kolejny lewel: dziś ze swoimi lękami każdy musi walczyć w cywilizowany sposób,
ale na własną rękę.

Kultywuj prywatne rytuały

Nie będzie dużą przesadą, jeśli uznamy, że główne źródło
współczesnych obaw to rzeczywistość permanentnej zmiany.
Wyeliminowaliśmy już zagrożenia naturalne, nic nie pożre
nas w drodze do pracy. Jedyne, co nas dziś goni, to terminy, deadline’y, wyśrubowane standardy, no i kulturowe
oczekiwania związane ze społeczną rolą: coraz więcej osób
pragnie być wiecznie młodymi, majętnymi i atrakcyjnymi,

Tomasz Kozłowski – socjolog, adiunkt w Katedrze Edukacji
i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych. Zajmuje się socjologią
popkultury i psychologią ewolucyjną. Popularyzator filozofii
slow movement. Jest również autorem książki Samotny hulaka.
Rzecz o protokulturze ery pop.
Lęk w kulturze nadmiaru | strona: 99

Empatia w sieci
Rozbudowaliśmy strasznie wrażliwość indywidualną, a nie rozbudowaliśmy
solidarności tak naprawdę1. Profesor Zbigniew Mikołejko był bardzo łagodny
w swojej diagnozie. Coś się z nami stało niedobrego albo po prostu nie stało się nic
lepszego, z tą jednak różnicą, że internet niezawodnie uwolnił ludzi od przymusu
hipokryzji lub zwyczajnie od poczucia wstydu. Nie żałujemy sobie. Hołubimy się,
pieścimy poprzez ekspozycję życia w mediach społecznościowych, do bólu nawzajem
się uwielbiamy i gorliwie zwalczamy. Internet pokazał, że empatia to towar
deficytowy, a skrajnie posunięty indywidualizm i nadęty egotyzm eskalują żałosne
przedstawienie naszych emocjonalnych i intelektualnych niedostatków.
Tekst: Roger Weichert, Ilustracje: Marcin Bondarowicz
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A z przodu, a z tyłu, a z boku, to z góry, nie, lepiej od dołu,
na patyku, a z dzióbkiem, to z rozdziawioną gębą. To z żarciem, a z dzieckiem, jednym i drugim, najlepiej z całą rodziną,
to z palmą lub zamkiem, a na plaży i z drinkiem. Ta galeria
osobliwości stale pęcznieje i ma się wrażenie, że przybiera
rozmiary nieznośnego i represyjnego uniwersum głupoty.
A pod spodem lukier, lajki, serduszka i kanonada miałkiej
radości, uznania, słodyczy, cmokania lub na odwrót. Festyn
nienawiści, niewybrednych i ordynarnych ataków, obelżywych wyzwisk i innych podłości o perwersyjnej proweniencji.
Kiedy już ktoś trzeźwo zaczyna rozpatrywać okoliczności,
staje się zawsze czyimś wrogiem. Środek osi ulega zmiażdżeniu przez przeciwległe bieguny powierzchowności.

Empatia

Nie, nie, przepraszać za ten wściekły początek nie zamierzam.
Zanim jednak wyjaśnię źródło mego buntu, zacznijmy od wytłumaczenia, czym empatia jest. Termin wywodzi się od greckiego słowa empatheia w dosłownym ujęciu oznaczającego:
miłość fizyczną, pasję, stronniczość2. Ze względu na dość
szeroki wachlarz definicji posłużę się Słownikiem Języka
Polskiego, który zwięźle i jednocześnie całkiem wyczerpująco określa, jak należy ją pojmować: empatia to zdolność
rozumienia innych ludzi, umiejętność wczuwania się w ich
potrzeby i uczucia3. W czasach, gdy internet raczkował,
byliśmy bliżej siebie, bardziej potrafiliśmy być tu i teraz,
reagować na bieżące potrzeby drugiego człowieka i zgłaszaliśmy gotowość do wysłuchania go. Teraz, gdy ilość, bo już
nie liczba, informacji i impulsów wielokrotnie przekracza
nasze możliwości przyswajania, nie tylko nie znajdujemy
czasu, aby kontemplować zmagania innych, ale nie umiemy
nawet znaleźć chwili na refleksję nad sobą. Zadowalamy się
kolorową powierzchownością, która ma nam tę prędkość
zrekompensować. Zgadzamy się na to, uciekamy w ten
swoisty zmakdonaldyzowany świat, gdzie każdy się dobrze
czuje, bo spotyka ludzi o podobnych wartościach, gdzie każdy
ma prawo być wszystkim i każdym, gdzie każdy ma potrzebę
domagać się powszechnej uwagi, współczucia i najlepiej
nieskończonego uwielbienia. Skąd ten napad miłości własnej
i potrzeby wywyższenia?

W poszukiwaniu dowartościowania

Przede wszystkim media społecznościowe sprawiły, że staliśmy się czulsi dla siebie. Tylko dla siebie, nie dla siebie
nawzajem. Dostrzegamy indywidualną wartość, adorujemy nasze niecierpiące zwłoki potrzeby, eksponujemy silną
presję głodu atencji, budując tym samym złudzenie życia.
Zarówno wobec innych, jak i siebie samych. Właściwie trudno
powiedzieć, co jest gorsze. Na kanwie tego powstaje jakaś
niesamowita hybryda o naleciałościach choroby psychicznej
z silnymi wyładowaniami emocjonalnymi. Z jednej strony
pochylamy się nad kulawym kotkiem, ubolewamy nad jego
niedostatkiem, a zaraz wściekle bębnimy w klawiaturę,
że wszystkie łodzie z uchodźcami powinny szorować po dnie
Morza Śródziemnego. Nie mija minuta i już celebrujemy
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szczególny moment, bo w życiu naszych przyjaciół pojawił
się nowy członek rodziny, żeby po chwili napisać na forum
jakiejś dziewczynie, że jest tak gruba, że łatwiej ją przeskoczyć niż obejść. Przykładów można mnożyć w nieskończoność.
Czy naprawdę tak trudno nam zauważyć tę schizofrenię?

Głusi ślepcy

Oczywiście, że nie widzimy. Jesteśmy pochłonięci autoreklamą, ekspozycją, reprezentacją. Wrzeszczymy swoimi cyber
egzystencjami, rozgadujemy się, na wszystkim się znamy.
Moim zdaniem to, a moim zdaniem tamto, a nieprawda,
bo ja wiem lepiej, ja mam rację, ja jestem wyrocznią, ja, ja,
ja i ja! Przepraszam, ale od tego egotyzmu można dostać
nudności. Tak bardzo się kochamy, tak bardzo szanujemy
i poważamy, że w naszym świecie nie ma miejsca na drugiego człowieka czy na jakąkolwiek dyskusję. Ględzimy, przegadujemy, paplamy w nieskończoność i nadwyrężamy aparat
mowy do granic możliwości, podczas gdy uszy tracą swoją
pierwotną funkcję. No cóż, nieużywane narządy zanikają lub
wytracają zwyczajnie swoją wrażliwość. A dlaczego tak się
dzieje? Bo nie słuchamy. A jak nie słuchamy, to nie jesteśmy w stanie niczego usłyszeć, a tym bardziej zrozumieć.
Kogo rozumiemy? Siebie. Odbywamy te swoje wewnętrzne
peregrynacja do Częstochowy ego, tam składamy ofiarę
ze swoich sukcesów, porażek i żalów, po czym wracamy
na powierzchnię, aby kultywować jej płaski horyzont.
Na wszystko znajdujemy wymówki, usprawiedliwienia,
pocieszenia i rozgrzeszenia. Słowo otuchy? Zawsze, dla siebie zawsze! Dla obcego, który budzi nasze podejrzenie?
Nigdy! Nie zasłużył! Brzmi napastliwie? Bardzo dobrze.
Tacy potrafimy być w internecie.

Houston, mamy problem!

A polega on na tym, że my nie widzimy siebie jako zbiorowości. Indywidualna recepcja stała się tak przygniatająca,
że nie ma miejsca na nas, bo całą przestrzeń zajmuje ja.
Odbijamy się od jednej do drugiej bandy i z powrotem,
od nieszczerej serdeczności po bezmyślny hejt. Obie postawy
są skrajnie powierzchowne, ale z przerażeniem obserwuję,
jak niechętnie próbujemy pozostać z dala od nich, w takiej
odległości, która pozwala zachować wątpliwości i prawdziwą empatię, która każe zadawać pytania, a nie wydawać
sądy. Mam świadomość, że operuję dużymi uogólnieniami.
Niemniej sami odpowiedzcie sobie na pytanie, jakich zachowań jesteście codziennie świadkami lub uczestnikami
w internecie? Wystarczy przejrzeć fora czy media społecznościowe i po kilku minutach można poczuć się brudnym
od plugawości tego, co możemy tam znaleźć.
Kontakt rzeczywisty trzyma nasze namiętności w jako takich
ryzach. Powstrzymujemy się, gryziemy w język, kopiemy
pod stołem, ale jeszcze robimy dobrą minę do złej gry.
Nie, to nie świadczy, że w realnym życiu jesteśmy bardziej
empatyczni niż w sieci. To oznacza, że zachowujemy elementarne poczucie wstydu, podczas gdy internet pozbawia
nas jego balastu.

Luksus nienawiści

Choć o hejt w internecie podejrzewa się ludzi zepchniętych
na społeczny margines, przytłoczonych swoim wykluczeniem
i niemożnością poprawy warunków bytowych, to z całym
powodzeniem można stwierdzić, że jest to mylny trop.
Hejterami mogą być zarówno ci sfrustrowani, jak i ci, na których cień podobnych spekulacji nawet nie spada. Zresztą
przyjrzymy się też, jak sami wypowiadamy się w internecie
i czy przypadkiem nie przekraczamy nienawistnej granicy,
nawet bez takowego zamiaru. Kiedy rozpowszechniamy pod
czyimś adresem negatywne, wulgarne i pozbawione krzty
sprawiedliwości sądy, najchętniej pozostajemy anonimowi.
Co prawda media społecznościowe trochę tę kwestię normują,
ale nie zmienia to faktu, że w sieci jesteśmy odważniejsi.
Bo nawet jeśli eksponujemy swój wizerunek i nazwisko,
to nadal czujemy się bezkarni, nie jest nas łatwo znaleźć,
nie czekają nas żadne konsekwencje. No, może poza niezłą
jatką na forum lub kaskadami lajków, od których uzależnione jest nasze ego. Tam czujemy się zupełnie beztrosko,
wreszcie mamy nasz upragniony Hyde Park, w którym
można powiedzieć wszystko. Dosłownie wszystko i żadna
kara nas nie czeka. Baaa, nawet pochwała, wiwat, atencja
niezgłębiona, która swoją falą potrafi wynieść nas do roli
bohaterów dnia. To działa jak narkotyk, uzależniamy się
od potrzeby skupiania uwagi, liczą się wówczas tylko moje
perspektywy, poglądy i recenzje. Nic dziwnego, że przestrzeń
dla jakiekolwiek wspólnoty ludzkiej nie istnieje. A nie ma jej,
ponieważ została pożarta przez źle rozumiany, zdziczały
i agresywny indywidualizm. Coraz mniej potrafimy ze sobą
rozmawiać i coraz mniej potrafimy ze sobą żyć.
Paradoksalnie w miejscach, gdzie tożsamość pozostaje w sferze niedomówień lub chroniona jest nieprzebraną odległością
od pozostałych rozmówców, nabieramy wigoru i eksponujemy
prawdziwe oblicze. Wtedy też uwalniamy wygłodniałe psy swojego charakteru i dajemy upust bezmyślności oraz wszystkim tym
cechom, których w realnych warunkach i towarzystwie namysłu
sromotnie byśmy się wstydzili. A tak? Zasiadamy do komputera
lub bierzemy w rękę urządzenia mobilne i cieszymy się luksusem
orwellowski dwóch minut nienawiści.

Co zrobić z hejtem?

Borykamy się z kulejącą kulturą wypowiedzi i panoszącym
się hejtem, co przestało być wyłącznie sprawą manier, a nabrało wymiaru społecznego. Agresywny kod językowy kreuje
bowiem sposób, w jaki komunikujemy się w sieci z innymi
ludźmi, ulegając retoryce niechęci i ordynarności. Co możemy z tym fantem zrobić? Przede wszystkim trzymać się
standardów rozmowy opartej na argumentach, nie emocjach.
Tymi ostatnimi nie da się myśleć, można jedynie reagować
za ich pośrednictwem, zazwyczaj w mało przenikliwy i często
niezbyt wyrafinowany sposób. Gdy to nie pomaga, działać.
Informować moderatora danej przestrzeni internetowej
o zaistniałym zjawisku, nie dawać się wciągnąć w spiralę
agresji, zgłaszać obraźliwe treści i nie podejmować dyskusji,
w której rozedrgany interlokutor mógłby rozwinąć skrzydła.
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Praca u podstaw

Ale wszystko to są działania doraźne, które pozwalają leczyć
skutki zjawiska, lecz nie zapobiegają mu. Co w takim wypadku można, a nawet trzeba zrobić? Należy zainwestować czas
w pracę u podstaw, czyli zacząć od siebie. Przeanalizować
sposób, w jaki artykułuje się swoje poglądy i opinie, w jaki
zwraca się do ludzi w internecie, a także w świecie realnym. Warto zadać sobie pytania, czy w obu przestrzeniach
zachowuję się tak samo, czy dysponuję podobną lub taką
samą odwagą ekspresji, czy jestem gotowy do tego samego
zestawu reakcji? Jeśli nie, to czas najwyższy zastanowić się,
dlaczego tak nie jest oraz dlaczego sobie na to pozwalam?
Nie unikniemy wówczas pytania o to, kim jesteśmy i jacy
jesteśmy. Bo Dr. Jekyll & Mr. Hyde mieszka w każdym z nas.
Teraz pozostaje kwestia samoświadomości tej bipolaryzacji
i kontroli nad nią. Nie chodzi nawet o autocenzurę, lecz
spójność postępowania i świadomość aktów, których się
podejmujemy, bez względu na miejsce ich występowania.
Nie liczę na spektakularne i szybkie zmiany w tej materii.
Niemniej refleksja jawi się jako obiekt będący na wymarciu,
a dramatycznie jej potrzebujemy, żeby nie pogrążyć się
w konflikcie, który, kiedy wszystko się skończy (jeśli się
skończy), nie pozwoli nam spojrzeć sobie nawzajem w oczy.

{40 najlepszych polskich ilustratorów na ponad 200 stronach ekskluzywnego albumu}

Mamy wpływ

Czas powrócić do godnych standardów rozmowy i zatrzymać
tę obsceniczną logoreę wulgarności i bezmyślności. Wystarczy
tego strzelania do wróbla z armaty i zacietrzewienia godnego
większych spraw. Nie możemy się nienawidzić, nie stać nas
na to z bardzo prostego względu. Jesteśmy na siebie skazani,
na swoje wady i zalety. Sam fakt, że nie znamy się, nie oznacza,
że nie mamy wpływu na siebie nawzajem. Przecież kreujemy
nie tylko wyłącznie swoje osobowości, lecz również naznaczamy otoczenie oraz ludzi, pośród których incydentalnie
przebywamy. Naprawdę mamy wpływ na to, jacy jesteśmy,
jacy być chcemy i z kim nasz czas dzielimy. A nie mamy go
nieskończenie wiele. Dlatego dobrze go spożytkujmy, również na refleksję, nawet jeśli wydaje się ona niepopularna.
Poprzez namysł oraz troskę o dobro swoje i innych okazujmy
empatyczne zachowania, nauczmy się szanować ludzi oraz
historie, które za nimi stoją. Jeśli nie możemy ich zrozumieć,
w porządku, ale nie stygmatyzujmy. Czy się nam to podoba,
czy nie, chęć zaznania większej życzliwości i zrozumienia
nie pozostawia wyboru – musimy zacząć od siebie, sobie się
przeglądać i przed sobą rozstrzygać. A nade wszystko powinniśmy pamiętać o uniwersalnej prawdzie, że nie ma na świecie
człowieka lepszego od drugiego człowieka.

Fundacja SLOW zajmuje się wspieraniem oraz promocją kultury i sztuki.
Robimy to z rozmachem, bez kompromisów i na najwyższym możliwym, światowym poziomie.
Ekskluzywnym albumem THE BEST POLISH ILLUSTRATORS rozpoczynamy serię wydawnictw przedstawiającą rozmaite dziedziny twórczości.
Wewnątrz znajdziecie prezentacje 40 artystów i wspaniałe reprodukcje ich niezwykłych prac.
Księgę najlepszych polskich ilustratorów wydajemy w języku angielskim i dystrybuujemy na cały świat.
Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Album można kupić w przedsprzedaży na www.beslow.pl/library. Drukujemy ograniczony nakład.
Zamów THE BEST POLISH ILLUSTRATORS w pierwszej turze, w niższej cenie i z przesyłką gratis!
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Tenisowe legendy

po przeciwnych stronach kanału La Manche
Roland Garros i Wimbledon to legendarne miejsca światowego sportu,
dwa najwspanialsze turnieje tenisowe w roku. Czym się różnią? Jak wytłumaczyć
fakt, że od końca maja do początku lipca tenis jest częstym tematem rozmów
nawet wśród tych, którzy na co dzień nie interesują się sportem? Jak oglądać
wielkie tenisowe gale w Paryżu i Londynie? Co warto wiedzieć, żeby widzieć
i rozumieć więcej, niż tylko to, co pokazują telewizyjne kamery?
Tekst: Maciej Saskowski, Zdjęcia: Paweł Bajew

Powiada się, i słusznie, że tenis na trawie i nawierzchni
ziemnej – to właściwie dwie zupełnie odmienne dyscypliny
sportu. Dotyczy to nie tylko warunków stawianych tenisistom
i tenisistkom, ale również charakteru, atmosfery, oprawy
obu imprez, jak i ich tradycji.
Roland Garros, znany również jako French Open, to wielkie
wydarzenie towarzyskie. Doskonała okazja, której nie można
przegapić – to miejsce, gdzie się bywa, doskonale nadające
się do spełnienia jednego z podstawowych warunków życia
w eleganckim świecie:

Widzieć i być widzianym

Był czas, kiedy otwarte mistrzostwa Francji traktowano jak ubogiego krewnego Wimbledonu i US Open.
Zdecydowana zmiana w percepcji turnieju nastąpiła
w latach 80., a jej głównym architektem był ówczesny prezydent międzynarodowej i francuskiej federacji tenisowej,
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Philippe Chatrier. Dzięki niezwykłej determinacji i ambicji
(złośliwi mówią megalomanii) potrafił zdobyć gigantyczne
środki finansowe, zarówno rządowe, jak i prywatne, doprowadzając do tego, że pod wieloma względami Roland
Garros jest obecnie najlepiej zorganizowanym wydarzeniem
sportowym na świecie.
Zdumiewająca jest przy tym szybkość, z jaką instaluje się
cały system konieczny do przeprowadzenia tak wielkiej
imprezy. Jeszcze dwa dni przed rozpoczęciem współzawodnictwa korty wyglądają tak, jakby wielkoszlemowy turniej
miał się odbyć gdzieś indziej. Trybuny, owszem, są, ale wokół nich dosłownie nic nie jest jeszcze gotowe. W ciągu
jednego dnia i jednej nocy następuje cudowna metamorfoza.
Działa wszystko: bary, restauracje, bank, poczta, sklepy,
stanowiska dla dziennikarzy. Przez następne dwa tygodnie
odbywa się pasjonująca rywalizacja kobiet i mężczyzn na ceglanej mączce. Tak jak wszystko gwałtownie się zaczyna,

tak szybko też się kończy. W ciągu poniedziałkowego śniadania, jakim po zakończeniu turnieju podejmuje dziennikarzy
prezes Francuskiej Federacji Tenisowej, szybko i sprawnie
wielkie ciężarówki wypełniają się sprzętem używanym przy
obsłudze wielkoszlemowego turnieju. Przed zmierzchem
coś, co przez dwa tygodnie było wielkim tenisowym miasteczkiem, rozpływa się w powietrzu.
Warto jednak spędzić te czternaście dni na paryskich kortach, Roland Garros bowiem jest z pewnością najbardziej
zadbanym turniejem tenisowym na świecie, pełnym uroku,
atrakcji i kolorytu. Zewsząd uśmiechy, uprzejmości, ukłony.
Nie ma właściwie dnia bez jakiegoś koktajlu, poczęstunku
czy spotkania ze sponsorami. W całej tej imprezie najważniejsza jest sobota pierwszego tygodnia rozgrywek. Wtedy
właśnie odbywa się Dzień Beaujolais, podczas którego
w restauracjach dla dziennikarzy degustuje się rozmaite
gatunki wina z ostatnich zbiorów. Uczestniczą w tym
przedstawiciele kilku najsłynniejszych paryskich bistro,
serwując smaczne przekąski. Brzmi to niewinnie, ale wśród
rozmaitych rodzajów wędlin, omletów, pasztetów i serów,
cała rzecz przemienia się w gigantyczne obżarstwo. Trudno
nie celebrować tak smacznej i wyjątkowej chwili. Młode
Beaujolais smakuje wspaniale i tego wieczoru sprawozdania
korespondentów z całego świata są znacznie zabawniejsze niż
zazwyczaj. Mówiąc krótko – organizatorzy Roland Garros
doceniają rolę mediów i wiedzą, jak o nie zadbać.
Wimbledon, także pod tym względem, jest inny. Anglicy są
świadomi, że mają najbardziej prestiżowy turniej tenisowy
na świecie i to o ich przychylność trzeba zabiegać, a nie odwrotnie. Świadczy o tym również sama nazwa imprezy.
Warto zwrócić uwagę, że pozostałe wielkoszlemowe próby
pozostają w istocie międzynarodowymi mistrzostwami krajów, w których się odbywają: Australian Open, French Open
czy US Open. W taki sposób jest to przedstawiane na wszystkich plakatach, folderach i programach. Wimbledon zaś
ma w nazwie tylko jedno słowo: The Championships.
Mistrzostwa.

Wimbledońska świątynia tenisa

Jest nie tylko wielką imprezą sportową, najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie.
Stanowi także rytuał będący częścią angielskiej tradycji,
podobnie jak herbata o piątej po południu, whisky i rodzina
królewska. Turniej, rozgrywany zawsze ostatniego tygodnia
czerwca i pierwszego tygodnia lipca, jest największą atrakcją tradycyjnego letniego festiwalu sportowego w Anglii,
w skład którego wchodzą również królewskie wyścigi konne
w Ascot, seria test-meczów w krykieta oraz słynne regaty
wioślarskie na torze w Henley.
Nie wszyscy londyńczycy są zachwycenie tenisowym
szaleństwem. Wielu dostrzega w tych imprezach nie rywalizację sportową, lecz przede wszystkim gigantyczny
festiwal snobizmu dla bogaczy. Niektórzy złośliwie
twierdzą, że Wimbledon wymyślono jedynie po to, żeby
sprzedawać najdroższe na świecie truskawki z kremem.
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Niemniej popyt na nie jest ogromny. Rocznie, do przyrządzania tradycyjnie serwowanego widzom deseru, zużywa
się 28 ton truskawek i 7 tysięcy litrów śmietany.
Wimbledon jest imprezą tak ważną pod względem sportowym
i kulturowym, że u wielu ludzi utrwaliło się przekonanie,
iż Anglicy są narodem tenisistów. Nic bardziej błędnego.
W Anglii grywa się na kortach stosunkowo niewiele. Całe
zainteresowanie i entuzjazm dla tej dyscypliny sportu
koncentruje się na Wimbledonie i serii turniejów na trawie
bezpośrednio go poprzedzających, z których najbardziej
znany to tradycyjny turniej w Queen’s Club. Organizatorami
wielkoszlemowej imprezy są All England Club i British Lawn
Tennis Association. Podczas gdy większość zawodowych
rozgrywek tenisowych wręcz wymienia sponsora w swojej
nazwie, Wimbledon pozostaje pod tym względem niewzruszony, również dlatego, że nie ma istotnej potrzeby, aby takie
zmiany wprowadzać. Jest po prostu nie do kupienia.
Każda jego odsłona przynosi ogromny dochód, głównie
ze sprzedaży praw telewizyjnych (największe przedsięwzięcie
BBC w roku), ale także z biletów, procentów od stałych
dostawców towarów i rozmaitych przedsięwzięć marketingowych. Sukces jest zapewniony, zanim jeszcze na trawie
odbije się pierwsza piłka. Czysty dochód każdego roku liczy
się w milionach funtów i byłby znacznie większy, gdyby nie
bardzo rygorystyczne ograniczenia liczby widzów. Całkowita
pojemność obiektów klubu wynosi około 31 tysięcy osób,
ale od 1987 roku, ze względów bezpieczeństwa, wrota
wejściowe zamykane są już wówczas, kiedy na jego terenie
znajduje się 28 tysięcy widzów. Zapotrzebowanie na bilety
dziesięciokrotnie przewyższa możliwości gospodarzy klubu.
Niezależnie od kosztów bieżących All England Club wydaje
ogromne sumy na nagrody dla tenisistów i nie ulega wątpliwości, że sponsor lub grupa sponsorów uczyniłaby z tego
turnieju prawdziwą kopalnię złota.
Ale Wimbledon ma w sobie coś z mitu i za żadne pieniądze nie chce tego utracić. Pasjonaci dyscypliny przybywają
obejrzeć wielkie postaci światowego tenisa w legendarnym
miejscu o pięknej i niezwykłej tradycji. Tutaj nie blichtr
i bywanie jest istotne, lecz chłonięcie legendy trawiastych
kortów i podziwianie sportowców, którzy walczą, aby nie tylko w te legendę się wpisać, ale również się nią stać. Nigdzie
indziej na świecie tenisiści nie są zobowiązani występować
w białych strojach, a w odniesieniu do zawodniczek zawsze
używana jest na korcie formy panna (Miss) lub pani (Mrs.).
Mężczyźni zaś nie dostępują zaszczytu grzecznościowej
etykiety i przy odczytywaniu wyniku pada samo nazwisko
zawodnika. Oto dlaczego sponsor, tak niezbędny prawie
wszędzie, w Wimbledonie nie jest ani potrzebny, ani pożądany. Gospodarze wiedzą, że połączenie się z kimkolwiek
odebrałoby turniejowi część kultowego, magicznego wręcz
charakteru. Partnerzy z kolei są świadomi, że pozostawaliby
zawsze w cieniu wielkiego słowa – Wimbledon. Słusznie
więc żartuje się, że możliwość sponsorowania londyńskiej
odsłony Wielkiego Szlema jest niewiele większa, niż możliwość sponsorowania Koronacji Królewskiej.

Między mączką a trawą

Czas jednak pomówić o tenisie, najważniejsze bowiem
rzeczy dzieją się oczywiście na korcie. Wimbledon jest bez
wątpienia jednym z najbardziej wyczerpujących turniejów tenisowych na świecie. Pamiętajmy – korty trawiaste,
po 128 zawodników i zawodniczek, a wszystkie mecze już
od pierwszej rundy rozgrywane są do trzech (w przypadku
kobiet – dwóch) wygranych setów. O ile odbywający się miesiąc wcześniej na kortach ziemnych French Open wymaga
żelaznej kondycji, odporności, wytrzymałości, a do zwycięstwa potrzebna jest cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz
cierpliwość, o tyle podczas Wimbledonu najważniejsze są:
refleks, szybkość i umiejętność koncentracji w kluczowych
momentach. Ion Tiriac, znany ekspert tenisowy, powiada,
że na kortach ziemnych czas płynie wolniej, na trawiastych
zaś – szybciej niż w istocie.
Przenośnia Tiriaca jest trafna. Pomimo że nawierzchnia
na kortach Rolanda Garrosa jest, jak na ceglaną mączkę,
twarda, mimo że francuski oddział Dunlopa produkuje
specjalnie na ten turniej wyjątkowo szybkie piłki – głównym
motywem gry są wymiany z głębi kortu, które niekiedy
przedłużają się w nieskończoność i bywają nużące. Zwycięzcą
wielokrotnie zostaje nie największy artysta tenisa, ale człowiek bardziej wytrzymały na zmęczenie i ból.
W Wimbledonie wszystko się zmienia. Nawierzchnię 19 kortów, na których rozgrywany jest turniej, stanowi trawa
– życica. To ona sprawia, że piłka odskakuje od trawiastego
dywanu szybko i płasko, a akcje tenisistów przypominają
starcia szermierzy – są błyskawiczne, niekiedy wręcz trudno
dostrzegalne. Serwis, return i wolej – to podstawowe uderzenia podczas gry na trawie. Oto też przyczyna, z powodu
której Wimbledonu nigdy nie wygrali tak wspaniali tenisiści,
jak Mats Wilander czy Ivan Lendl.
Szczególnie heroiczne wysiłki podejmował ten drugi, zwany
Ivanem Groźnym, który z całą pewnością należał do grona
najmocniejszych i najsolidniejszych graczy ostatnich dziesięcioleci. W końcowych latach kariery nie ukrywał, że jego
jedynym tenisowym marzeniem i celem, którego nie udało
mu się osiągnąć, jest wygranie Wimbledonu. Podporząd
kował temu wszystko. W 1990 roku zdecydował się nie grać
w Paryżu, gdzie najpewniej byłby zwyciężył. Całą zimę trenował na trawie w Australii. Przyjechał do Anglii na wiele
tygodni przed turniejem, żeby jak najlepiej przygotować
się do walki o zwycięstwo, bo tylko to się dla niego liczyło.
Wszystko na nic. W półfinale przeciwko Stefanowi Edbergowi
był właściwie bezradny. Sen Lendla o wygraniu Wimbledonu
nie spełnił się już nigdy.
Na czym polegało przekleństwo czechosłowackiego tenisisty?
Na czym polega tajemnica gry na trawie, której nie był w stanie przyswoić? Otóż elementem kluczowym i decydującym
w Wimbledonie jest ciśnienie, presja, jakiej poddawani są
zawodnicy i zawodniczki. Oczywiście presja psychiczna pojawia się w tenisowej walce wszędzie, na każdej nawierzchni,
jednak w londyńskim turnieju chodzi o coś jeszcze innego,
bardziej dosłownego, co wręcz wyczuwa się w powietrzu.

Słowo: ciśnienie zazwyczaj kojarzy się z prognozą pogody,
hydraulikiem albo lekarzem. Podczas gdy na kortach trawiastych oznacza ono nieustanny, dramatyczny brak czasu.
Tu nie ma mowy o przygotowaniu uderzenia, wykonaniu
pełnego zamachu, przyjęciu należytej pozycji podczas wymian. Tu trzeba rozpoczynać kolejny tenisowy gest, zanim
jeszcze zakończył się poprzedni, a w wielu sytuacjach jednym
z niezbędnych atutów pozostaje umiejętność improwizacji i antycypacji wydarzeń na polu walki. John McEnroe,
przez wielu uznawany za najlepszego tenisistę w historii, jest
przykładem modelowym i trudno zrozumieć, co to znaczy
intuicja i improwizacja na korcie, jeśli nie widziało się go
w akcji w czasie Wimbledonu.
Coraz doskonalsze metody treningowe i nowe generacje
sprzętu sportowego sprawiają, że tenis staje się grą niezwykle dynamiczną, atletyczną i niemożliwie szybką. Wynikają
z tego, również dla widzów, nie tylko atrakcje i korzyści.
Niekiedy coś zupełnie przeciwnego. W Wimbledonie
na przykład, z powodów krańcowo odmiennych niż w Paryżu,
niektóre mecze także są nużące. Wszystko rozstrzyga się
zbyt szybko. Gdy na trawie prawdziwi specjaliści grają
serve-and-volley, bywa, że nie bardzo jest na co patrzeć.
Blisko dwumetrowi atleci wzbudzają podziw, ale i przerażenie. Demonstrują tenis z innej planety i widzom, którzy
w większości również uprawiają tę dyscyplinę, trudno się
z nimi utożsamiać. Stąd w ostatnich latach na Wimbledonie
dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze pań, czemu
trudno się dziwić, pamiętając bajeczną grę na trawie
w wykonaniu m.in. Navratilowej, Seles czy sióstr Williams.
Jest jeszcze jedno słowo, bez znajomości którego nie ma się
wstępu na wimbledońskie korty: weather – czyli pogoda.
O niej w Londynie mówi się najczęściej. Sędzia naczelny
oraz ogrodnicy turnieju nieustannie wpatrują się w niebo
i z krótkofalówkami przy uchu słuchają komunikatów
o pogodzie. Na trawie nie sposób grać przed jedenastą
rano z powodu rosy, a po mocniejszych opadach, pomimo
stawiania gigantycznych namiotów, korty trzeba suszyć
specjalnymi wentylatorami. Służby meteorologiczne RAF
są zresztą doprawdy nadzwyczajne i potrafią przewidzieć
zmiany pogody z dokładnością do kwadransa.
Właściwie pogoda jest jedynym czynnikiem, o który możemy
martwić się, czy dopisze. W przypadku tenisowej legendy
po angielskiej stronie kanału La Manche o resztę możemy
być spokojni – i to na długie dziesięciolecia.
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Pomarańczowo mi!
Chrupka, soczysta, o delikatnym smaku. Marchewka, a przede wszystkim jej korzeń,
już od wieków dominuje w naszych kuchniach. Nie ma w tym żadnego przypadku.
Zawiera tak wiele pożytecznych składników mineralnych i witamin, że trudno wyobrazić
sobie jej nieobecność w codziennym jadłospisie. Poprawia kondycję organów wewnętrznych,
doskonale wpływa na wzrok i skórę. Na dodatek jest wdzięcznym warzywem do uprawy,
które, choć trudno w to uwierzyć, nie zawsze dysponowało znanym nam obecnie ubarwieniem!
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Paulina Wydrzyńska

Zdjęcia: Paulina Wydrzyńska (paulinawydrzynska.com)
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Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego marchew ma pomarańczowy kolor i skąd on się wziął? Krążące legendy
wskazują na Holandię, a dokładniej na holenderską rodzinę
królewską, na życzenie której wyhodowano specjalną jej
odmianę. Ile jest w tym prawdy? Na pewno tyle, że znana
nam obecnie najbardziej pospolita forma tego warzywa
rzeczywiście pochodzi z kraju tulipanów. Niedawno
udało się rozwikłać kolejną część tajemnicy dotyczący jej
ubarwienia. Międzynarodowy zespół naukowców, w tym
badaczy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, odczytał
DNA warzywa. Aby uzyskać jak najprecyzyjniejsze odpowiedzi, nie tylko zsekwencjonowali genom pojedynczej
marchewki, ale sprawdzili pod tym kątem ponad 30 jej
form – co oznacza, że pod lupę wzięli zarówno te dzikie,
jak i uprawne rodzaje. To zaś pozwoliło określić historię
ewolucyjną gatunku. Głównym zadaniem naukowców było
rozwikłanie zagadki, w jaki sposób roślina wytworzyła
zdolność do gromadzenia pomarańczowego barwnika.
Opublikowane na łamach Nature Genetics badania, prowadzone pod opieką Phillipa Simona, wyjaśniają tę kwestię
i dowodzą, że to, co mamy okazję kupować dzisiaj w sklepach i na straganach, to marchew genetycznie modyfikowana. Jak podsumowuje prof. Dariusz Grzebelus z Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie: Pomarańczowa barwa tych warzyw pojawiła
się dopiero ok. XV-XVI wieku. Wcześniej korzenie tej
rośliny były zwykle żółte albo purpurowe. Niemniej jednak
gwarantuję Wam, że pod względem walorów smakowych
są równie wspaniałe, choć nieco inne od tych, do których
przywykliśmy. Miałem okazję kosztować.

Skąd przywędrowała?

Wiele wskazuje na to, że marchew została udomowiona aż
5 tysięcy lat temu w Azji Centralnej, chociaż można znaleźć również informacje, że pojawiła się w około roku 900.
Nie ma jednak sporu co do jej pierwotnego koloru i smaku,
które nie korespondowały z analogicznymi cechami tej obecnie
najczęściej spotykanej. Na początku była bowiem pikantna
i… fioletowa, a w Chinach z kolei uprawiano wówczas łagodniejszą odmianę warzywa, które przybierało kolory od bieli
po żółć. W Europie została spopularyzowana w XVI wieku
i od tego czasu nie opuszcza naszych stołów. Zresztą dużo
by mówić, marchew jest szeroko znana i lubiana na całym
świecie. Wydaje się jednak, że pomarańczowa dominacja, choć
nadal nie można mówić o niej w czasie przeszłym, nie jest już
tak wyraźna. Do łask bowiem wracają jej pierwotne rodzaje.

Skarbnica zdrowia

Nie tylko walory smakowe i uniwersalność zastosowania stoją
za popularnością tej rośliny. W marchwi odnajdziecie m.in.
witaminę A, C, a także te z grupy B. Minerałów w postaci
wapnia, potasu, sodu, żelaza, miedzi czy kobaltu też u niej
dostatek. Dodatkowo skrywa kwas foliowy, jabłkowy oraz
pektyny. Mało? No to idziemy dalej. Posiada również błonnik, który niezawodnie wspiera perystaltykę jelit. Nie dość,
że doskonale wpływa na kondycję narządów wewnętrznych,
to jeszcze znakomicie oddziałuje na skórę. Obłaskawia ją
dobrodziejstwem gładkości, co bezwzględnie powinno być
wystarczającą zachętą do jej spożywania. Oddziałuje także
na zabarwienie naszej powłoki ciała, nadając jej kolorystycznej wyrazistości.
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Blaski i cienie beta-karotenu

Właśnie! Jeśli mowa o marchwi, to nie sposób nie wspomnieć
o beta-karotenie, z którego ludzki organizm generuje witaminę A. W obliczu łakomstwa lub chęci zintensyfikowania
koloru skóry skłonni jesteśmy pochłaniać jej korzeń ponad
miarę, a to wcale nie musi przynosić organizmowi spodzie
wanych korzyści. Jeśli nasza miłość do warzywa staje się
nazbyt gorliwa, a odcień cery niebezpiecznie skręca w stronę
pomarańczu, to znak, że trzeba wyhamować z jego spożyciem.
Dostajemy w ten sposób informację, iż wątroba nie radzi sobie
z rozkładem beta-karotenu z powodu doznanych przeciążeń.
Zakładam jednak, że nie dajecie się uwieść marchewce bez
pamięci. Posłuchajcie zatem, co beta-karoten pozytywnego
ma Wam do zaproponowania. Przede wszystkim świetnie
wpływa na wzrok, szczególnie wydatnie wspomagając zdolność widzenia w ciemnościach, jak również zapobiegając
kurzej ślepocie. Chroni także przed zwyrodnieniami plamki
żółtej oraz nie dopuszcza do rozwoju zaćmy. Jednocześnie
wspomniany związek organiczny broni organizm przed podstępnym działaniem drobnoustrojów, jak również wzmacnia
układ immunologiczny oraz przeciwdziała utlenianiu się
pierwiastków i związków chemicznych.

Ostrzeżenie dla cukrzyków

Nie tylko zresztą dla nich, bo i dla osób otyłych z insulinoopornością. Marchew taka zdrowa, ale… radość to przedwczesna, szczególnie jeśli chodzi o jej gotowany/pieczony
wariant, ponieważ posiada dość wysoki indeks glikemiczny.
I niby nic w tym strasznego by nie było, gdyby nie fakt,
że może to powodować dość gwałtowny wzrost stężenia
cukru po spożyciu tak przygotowanego warzywa. Stąd też
łaskawszy okiem spoglądajmy na jej pierwotną postać, którą można podać choćby w postaci prostej przekąski czy
składnika surówki.

Marchewkowe pole

Ten pomarańczowy przysmak daje gigantyczną przestrzeń
do popisu dla kulinarnej inwencji. Dzięki delikatnemu
smakowi można podawać go tak na słodko, jak i na słono,
zarówno w surowej, jak i ugotowanej postaci. W zasadzie
w wykorzystaniu marchewki przy kuchennych rewolucjach
ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Proszę sobie nie myśleć, że da się żyć tylko nudą jej mieszanki z groszkiem
lądującej wespół obok ziemniaków obiadową porą. Tak, owszem, można też ją zetrzeć i dołączyć do kiszonej kapusty
wraz porem, solą i pieprzem, ale chyba i ta kombinacja
już się nam przejadła. Co więc można wyczarować z korzenia rośliny? Marta Dymek poleca na łamach swojego
bloga Jadłonomia pastę z młodej marchewki i miso, która
z hukiem wyrzuci poza nawias Waszego zainteresowania
smarowidła dodające smaku porannym kanapkom. Jak się
obżerać, to chociaż zdrowo! A próbowaliście kiedyś sorgo,
afrykańskie zboże pozbawione glutenu? Jeśli nie, czas najwyższy to zmienić, a najlepiej zajadając się jego marchewkowym wariantem z dodatkiem kozieradki i białej fasoli.
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Danie wybitnie smaczne i proste do przyrządzenia znajdziecie na blogu Ale zakwas. Jeśli z kolei kochacie frytki,
ale skutki uboczne jedzenia ich powstrzymują Was od ich
spożywania, mam w zanadrzu pewną alternatywę w postaci
marchewek za'atar z fetą, migdałami i karmelem sherry.
Przepis na nie znajdziecie na 116 stronie {slow}.

Na własną rękę

Pomarańczowe obiekty westchnień nie mają już w sobie
nic z rzekomej królewskiej legendy, należą bowiem do grupy najbardziej popularnych i jednocześnie pospolitych
warzyw, z jakimi mamy okazję spotykać się na co dzień.
Być może także dlatego, że nie są trudne w uprawie. A nie
ma to jak marchewka z własnego ogródka. Jak więc ją
uprawiać i kiedy siać? Niektórzy nie czekają na konkretny
termin, tylko obserwują pogodę. Czekają aż zima odpuści,
a ziemia przeschnie na tyle, że będzie można ją solidnie
przekopać. Nie zapominajcie jednak o jeszcze jednym warunku – temperaturze. Jeśli chcecie mieć swoje warzywa,
sprawdzajcie prognozę pogody i upewnijcie się, że przez
najbliższe dwa tygodnie w ciągu dnia nie będą występować
przymrozki. Nasiona marchwi wysiewa się bezpośrednio
do gruntu na głębokości 1‒2 cm, w rzędach co 15‒30 cm,
od ostatnich dni marca do czerwca. Nie muszę chyba przypominać, że w czasie wzrostu warzyw uprawa potrzebuje
regularnego podlewania i odchwaszczania, a gleba między rzędami spulchnienia. I jeszcze jedno, decydując się
na marchew w przydomowym ogródku, zwróćcie uwagę
na jej sąsiedztwo. O ile dobrze znajduje się w towarzystwie
szczypiorku i cebuli, to już bliskość kopru wpływa nań
zupełnie odwrotnie.

Można zzielenieć z zazdrości

Bez względu jednak, jaką drogą wejdziecie w posiadanie tych
pyszności, możecie być pewni, że przyniosą Wam znakomite zdrowie i sporo innych korzyści z racji ich spożywania.
Tym bardziej, że nie tylko korzeń marchewki jest jadalny.
Jej nać to prawdziwy magazyn chlorofilu, dzięki któremu
mamy okazję dostarczyć organizmowi magnez, potas, jak
również witaminę K (i to w ilościach przemysłowych!).
Pomaga również zneutralizować nieprzyjemny zapach z ust
oraz oczyszczać ciało z toksyn, ale stanowi też wdzięczny
czynnik w ramach profilaktyki antynowotworowej. No dobrze,
zapytacie, ale co z takiej naci można przyrządzić? A choćby
pesto, które doskonale zgra się smakowo z makaronem, czy
też zielony koktajl z awokado, jarmużem i dajmy na to, dla
złamania smaku, malinami. Kulinarna blogosfera z pewnością podpowie Wam mnóstwo innych ciekawych pomysłów.
Mnie nie zostaje nic innego, jak sprawdzić ziemię w swoim
ogródku. Oczywiście z myślą o następnym sezonie. Wszak
nie ma to jak własnoręcznie pielęgnowane i doglądane owoce
natury, które cieszą oko w rytmie slow. Tak, możecie już
zacząć mi zazdrościć albo przyłączyć się i razem ze mną
pomarańczowieć radością uprawianych w najbliższej przyszłości warzyw!

Zdjęcia: Paulina Wydrzyńska (paulinawydrzynska.com)
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Przepis i zdjęcia: Marta Potoczek (www.leniwaniedziela.pl)

Podczas pieczenia młode marchewki zdecydowanie zyskują
na walorach smakowych. Proces obróbki termicznej
wydobywa z nich bowiem słodycz, natomiast dodatki
w postaci oliwy z oliwek, przyprawy za’atar oraz słoność
sera fety równoważą słodkawy smak warzywa i dodanego
doń karmelu. Z kolei delikatnie prażone migdały nadają
całemu daniu przyjemnej chrupkości.
Gromadząc składniki potrzebne do przygotowania
tego dania, nie martw się rzekomą niedostępnością
wspomnianej przyprawy. Bez problemu możesz ją kupić
w większości sklepów z żywnością orientalną i miejscach
oferujących artykuły spożywcze z różnych zakątków świata
albo po prostu wykonać ją samodzielnie.

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni z termoobiegiem. Umyj i obierz
marchewki, a następnie przetnij każdą na cztery części.
2. Przygotuj karmel sherry. Do garnka o grubym dnie wsyp cukier
i zalej go winem. Gotuj na małym ogniu, aż cukier się rozpuści.
Wtedy zwiększ ogień i gotuj około 12 minut, aż karmel nabierze
bursztynowego koloru. Zostaw do ostygnięcia.
3. Na blasze ułóż marchewki, posyp za'atarem i polej oliwą.
Piecz całość przez około 40 minut do momentu, aż zmiękną.
Zostaw do lekkiego ostygnięcia.
4. Na małej patelni upraż blanszowane migdały,
cały czas mieszając, by ich nie przypalić.
5. Marchewki podawaj posypane kawałeczkami fety,
migdałami i z wstążkami karmelu sherry.

10 młodych marchewek
4 łyżki przyprawy za'atar
4 łyżki oliwy z oliwek
garść blanszowanych migdałów
300 ml słodkiego wina sherry
80 g sera feta
150 g cukru

5 łyżek tymianku zmielonego na proszek
1,5 łyżki sumaku
3 łyżki sezamu
1 łyżeczka soli
Sezam podpraż na patelni, aż zacznie wydzielać zapach.
Wymieszaj z solą. Tymianek utrzyj wraz z sumakiem
w moździerzu. Wymieszaj z sezamem i solą.

Więcej przepisów znajdziecie także na fanpage'u autorki:
www.fb.com/marta.potoczek.fotografia
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Cukroholicy
Jak się mają sekretnie ukryte po szafkach i szufladach batoniki,
cukierki oraz inne łakocie? A może na deser wjechały lody?
Ostatecznie sok pomarańczowy też nie szkodzi, zdrowy jest, ma tyle witamin…
chociaż chwila, ile jest cukru w litrze przeciętnego napoju z koncentratu?
Rzecz w tym, że nawet gdy nie chcemy, to cukier spożywamy. Jego ukryte dawki
skutecznie doprowadzają do anomalii zdrowotnych i uzależnienia od spożywania
słodkiego narkotyku.

Myślicie, że przesadzam? No to przeczytajcie.

Tekst: Roger Weichert, Zdjęcia: Paweł Bajew, Opieka merytoryczna: Agata Waszak

Cukier terroryzuje nasze organizmy bez pardonu, doprowadzając do katastrofy stan naszego uzębienia, przydaje
kilogramów i degraduje zdrowie. Codzienne jego spożywanie powoduje m.in. zakwaszenie organizmu, który
dążąc do zapewnienia mu równowagi, odkwasza się choćby
za pośrednictwem wapnia. Ten z kolei wyciągany jest z kości
i zębów (proces ten nazywa się transmineralizacją), co doprowadza je do dramatycznego osłabienia1, a w dłuższej
perspektywie czasowej przyczynia się do rozwoju osteoporozy. Chcecie więcej? Proszę bardzo. Szczególna gorliwość
w spożywaniu cukru powoduje zmianę flory bakteryjnej
w jelitach, sprzyjając tym samym rozwojowi grzybów
na śluzówkach, bakterii patogennych oraz uszkadza barierę
jelitową. Również wątroba popada w tarapaty, magazynując
nadmiar glikogenu, a następnie zamieniając go w kwasy
tłuszczowe, które odkładają się… tu i ówdzie, szczególnie
tam, gdzie najmniej chcemy. Nie chodzi jednak o samą
estetykę ciała. Rzecz w tym, że otłuszczeniu ulegają ważne
organy wewnętrzne.
Nie, nie, to jeszcze nie koniec. Wiele badań klinicznych
wykazało, iż wysokie spożycie cukrów prostych doprowadza do obniżenia stężenia cholesterolu we frakcji HDL,
czyli tej, która uchodzi za dobry cholesterol i której
wartości powinny znajdować się na jak najwyższym poziomie. Ponadto powoduje, że wzrasta stężenie triglicerydów, co stanowi już bardzo serdeczne zaproszenie dla
choroby niedokrwiennej serca2. Zakłóceniu ulega także
praca układu limfatycznego, ciśnienie nieznośnie wyraża
swoje humory, a organizm doznaje wściekłego rozstroju3.
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To tak w bardzo telegraficznym skrócie, bo też nie o to chodzi, aby medyczne diagnozy stawiać, choć te, jak widać,
optymistyczne nie są.

Środek odurzający i uzależniający

To, co powinno nas również niepokoić, to fakt, że cukier
przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Stanowi tak silnie
uzależniającą substancję, że pod względem oddziaływania
na mózg nie ustępuje kokainie czy heroinie – jak twierdzi
profesor Robert Lustig z University of California w San
Francisco4. Nie są to wyłącznie spekulacje. W 2007 roku
Serge Ahmed z Institut Fédératif de Recherche sur les
Neurosciences w Bordeaux wykonał badanie z udziałem
szczurów, w którym porównywał oddziaływanie kokainy
i cukru na gryzonie. Wynik może zaskakiwać, ponieważ
94 procent zwierząt będących częścią eksperymentu wybrało
słodzoną wodę, a raptem 6 procent wspomniany narkotyk5.
Może bardziej do wyobraźni przemówi jednak badanie,
o którym w The Huffington Post pisał dr Mark Hyman,
dowodzące, że cukier jest osiem razy bardziej uzależniający
niż kokaina6. Uczestnikom podano dwa koktajle o zróżnicowanym indeksie glikemicznym: jeden o niskim (37 IG),
a drugi o wysokim (84 IG), który został skonsumowany
po kilku dniach przerwy od spożycia pierwszego. Oba były
identyczne w smaku, wyglądzie, jak również posiadały tę
samą liczbę kalorii, białka, tłuszczu i węglowodanów, z tą
różnicą, że posiadający wyższy indeks koktajl osłodzono
cukrem. Żaden z uczestników doświadczenia nie wyczuł
jakichkolwiek rozbieżności, ale ich mózgi już tak.

Ukryta pułapka

Nie dość, że sami sobie nie pomagamy, pochłaniając
rozmaite łakocie, to na dodatek w znaczącej części ogólnodostępnych produktów spożywczych znaleźć można
całe mnóstwo ukrytego cukru (na 600 000 amerykańskich
przetworzonych wyrobów oferowanych na miejscowym
rynku 80 procent z nich zawiera go w swoim składzie),
o czym zresztą wspomina dr Mark Hyman w artykule 5 Clues You Are Addicted to Sugar 7. Nic dziwnego,
że tyjemy na potęgę, nie mogąc jednocześnie oderwać
się od absorbujących nasze zmysły czekoladek, batonów,
słodkich soków i innych pysznych, lecz niezdrowych,
uzależniających smakołyków. Nie musimy jednak lecieć
aż za ocean, żeby mierzyć się z podobnym problemem.
Sprawdźcie dokładnie etykiety artykułów, które kupujecie
każdego dnia– wędlin, mieszanek przypraw, gotowych
sosów i całych zastępów spożywczych towarów, które
wrzeszczą z półek, aby je kupić.

Ważny trop w naszych potyczkach z cukrem wskazuje
Anna Jarosz, pisząc: Współczesny człowiek wciąż potrzebuje tylko tych składników pokarmowych, które znają
jego geny. Gdy kształtowało się nasze DNA, spożywaliśmy
rocznie nie więcej niż 2 kg cukru pochodzącego z miodu.
W XIX wieku było to już 5 kg (i to w dużej części cukru
oczyszczonego), a pod koniec XX wieku aż 70 kg8. W ten
sposób odsetek otyłych osób rośnie lawinowo, rozmaite
zaś nowotwory zbierają obfite żniwa. A że ma on wpływ
na ich rozwój, wiadomo przecież nie od dziś. Za odkrycie, iż metabolizm guzów złośliwych jest w dużej mierze
uzależniony od spożycia glukozy, niemiecki biochemik
Otto Heinrich Warburg otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Nie oznacza to jednak, że nowotwory
żywią się wyłącznie cukrem – owszem, mogą, tak samo
jak mogą karmić się tłuszczami lub jakimikolwiek innymi
składnikami odżywczymi. Niemniej szkodliwy jego wpływ
na rozwój nowotworów w organizmie człowieka udowadniają coraz to nowe badania9. Współcześnie trudno
jednak uniknąć tego dodatku w żywności, szczególnie
gdy producentom artykułów spożywczych zależy na jak
najwyższej sprzedaży.

Niejedno ma imię

Warto wiedzieć, że kiedy mówimy o cukrze, nie mamy wyłącznie na myśli sacharozy. Jeśli czytacie etykiety, znajdziecie
na nich również następujące jego postacie: cukier brązowy,
trzcinowy, buraczany, puder, surowy, fruktoza, glukoza, laktoza, maltodekstryna, słód jęczmienny, koncentrat, słodziki
(substancje słodzące, w większości syntetyczne) i kilkadziesiąt
innych, które perfekcyjnie rujnują nasze zdrowie. Na dodatek możemy go znaleźć wszędzie – w pieczywie, w napojach,
daniach gotowych, dressingach, jogurtach, kostkach bulionowych, marynatach, musli, sosach do makaronów i w tak
wielu innych produktach, że od wymieniania rozbolałaby
nas głowa.

Nie zapominajcie o jeszcze jednej formie cukru, niezwykle
popularnej, taniej i wyjątkowo chętnie używanej przez producentów żywności, mianowicie o syropie glukozowo-fruktozowym. Wynalazek ten powstał w ojczyźnie Big Maca
w latach 50. XX wieku, choć do masowej produkcji wszedł
w latach 70. Wytwarzany jest zazwyczaj ze skrobi kukurydzianej, rzadziej z pszenicznej, a jego płynna konsystencja
oraz łatwość zastosowania w procesie produkcji tylko
podnoszą popularność tego środka słodzącego10. Nauczeni
jednak doświadczeniem, że to, co tanie i masowe, szczególnie
w dziedzinie wytwarzania żywności, nie oferuje niczego
korzystnego swoim konsumentom. Nic, poza chwilą euforii
dla mózgu i przykrymi konsekwencjami w przyszłości.
Podsumowując, cukier stał się naszą zmorą i poniekąd
oprawcą, czyniąc z ludzi cukroholików o rozbuchanym
apetycie, a także permanentnych pacjentów przychodni
i szpitali. Niemniej nie jesteśmy znów tacy bezbronni w tej
nierównej walce. Ale właśnie, czy chcemy walczyć?

Słodka kompensacja

Ukryte dawki taniego cukru to jedno. A co z naszymi
nawykami? Szybkie tempo życia, wyśrubowane ambicje
i wymagania, niedoścignione wzorce kulturowe pożądanej
sylwetki, chęć bycia wszędzie w bezwględnie najwyższej
formie – to po prostu za dużo jak na jednego człowieka.
Nawet jeśli wiemy, że nie da się wszystkiego osiągnąć
w krótkim czasie, popadamy we frustracje, złość (adrenalina stymuluje wytwarzanie insuliny, co z kolei prowadzi
do spadku poziomu glukozy we krwi), minorowy nastrój
i poszukujemy czegoś, co nam osłodzi tę niesprawiedliwość dziejową. Wszyscy dookoła mają to, co dla mnie jest
odległe i nieosiągalne. No pewnie, to co robimy? Bach!
Kawa z mlekiem i najlepiej dwie łyżeczki cukru. Do tego
ciasteczko, ciastko, ewentualnie dziesięć. Wracamy z pracy, a tam: nieatrakcyjne obowiązki domowe, góra prania,
kuchnia woła o pomstę do nieba, a pies trąca właściciela
zimnym nosem, wskazując pustą miskę. Człowiek styrany,
życia nie ma, a jeszcze coś ktoś od niego chce. Dodatkowo
porządek nie chce się zrobić sam. Kierunek szafka, barek,
cokolwiek… a tam upragniona ona. Czekolada. Czekolada
nie pyta. Czekolada rozumie. Za to nasze rosnące szlachetne
siedzenie rozumie trochę mniej. Nie szkodzi. Wcinamy,
codziennie, dopieszczając się dodatkowo ukrytymi dawkami
cukru w standardowych produktach. Tylko elektroniczna
waga jest w szoku, a my razem z nią, gdy widzimy na jej
wyświetlaczu numer naszego telefonu, zamiast liczby kilogramów, do której przywykliśmy.
Spirala się nakręca. Zapisujemy się na siłownię (tak, kluby
fitness to kolejni beneficjenci naszego uzależnienia od cukru
i przetworzonej żywności), wylewamy siódme poty lub
udajemy, że ćwiczymy, oszukując się niewinnie. Tylko
co z tego, skoro czekolady, batoniki, cukierki i ciasteczka
nadal wjeżdżają do naszych ust w ilościach przemysłowych?
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Nie, nie, nie, ta droga wiedzie donikąd. Ale jak wyjść
z tego uciążliwego nałogu, tej niegodziwej pokusy sięgania
po coś słodkiego?

Zacznijcie myśleć

Takie proste, a takie trudne. Przede wszystkim zróbcie rachunek sumienia i bilans tego, co pochłaniacie na co dzień.
Sprawdzajcie etykiety i składy produktów, które kupujecie. Zacznijcie szukać rozwiązań, jak zastąpić cukier
w spożywanych przez siebie posiłkach, a jeśli sobie z tym
nie możecie poradzić, udajcie się do specjalisty. Lepiej
zacząć od tego niż wylądować u diabetologa z insulinowym
wyrokiem lub u dentysty ratującego w popłochu nasze
osłabione zęby. Nie chodzi o to, aby popadać w kolejną
fobię lub obsesję, która rozreguluje kondycję psychiczną i fizyczną, doprowadzając je na przeciwległy biegun,
ale jeśli chcemy być zdrowi, musimy poświęcić sobie czas,
uwagę i odpowiednią troskę.

rozważnie dobierając produkty, z których przygotowujemy
naszą strawę. W ten sposób uchronimy nasze organizmy
przed niechcianymi chorobami i nadmiarem kilogramów,
a dzieci przed okrutnym uzależnieniem, które bardzo
mocno może rzutować na ich psychiczną i fizyczną kondycję.
A na koniec mam dla wszystkich cukroholików dobrą
wiadomość. Nad nękającą skłonnością do sięgania po słodycze da się zapanować. Cukier zaburza poczucie smaku…
ale receptorowe komórki smakowe (ang. taste receptor cell
– TRC), odpowiedzialne za wykrywanie smaku, wymieniane są co 10 – 14 dni, więc trochę dyscypliny w sposobie
odżywiania, a okazać się może, że po tym czasie wiele
produktów będzie dla Was za słodkich. To co, robimy sobie
wakacje od słodyczy?

Przyglądajcie się organizmowi, sprawdzajcie, jak reaguje
na mniejsze dawki cukru lub na jego maksymalną eliminację. Sięgajcie po produkty nieprzetworzone i przygotowujcie
posiłki samodzielnie. Uważajcie też z owocami, ich nadmiar
może spowodować, że starania w walce z inwazją cukru
zostaną zniweczone. Pozostaje jednak jeszcze jedna kwestia:
dzieci.
Kampanie reklamowe słodkich produktów wymierzone są
przede wszystkim w pociechy, wszak rodzice nie mają serc
z kamienia i częściej ulegają prośbom potomstwa, chcąc
sprawić mu radość. Tyle że chwila szczęścia łatwo zamienia
się w litanię nalegań, bo dziecięcy mózg jest jeszcze bardziej
bezbronny wobec występnej działaności wytwórców żywności na skalę przemysłową niż mózg dorosłego. Skoro sprzeciwiacie się zażywaniu narkotyków przez dzieci, dlaczego
tak łatwo pozwalacie im spożywać słodycze? Można się
obruszać, że to zbyt daleko idące porównanie, tyle że efekt
jest dokładnie ten sam: degradacja organizmu, cierpienie,
a nawet śmierć. Czynnik, który robi różnicę i pozwala nam
przybrać wobec problemu pobłażliwą postawę, to czas,
w jakim do zniszczeń dochodzi.

Źródła
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Bilans zysków i strat

My tracimy, trując się, ale ktoś na tym zyskuje. Wiadomo,
producenci żywności, przemysł farmaceutyczny, który oferuje środki niwelujące objawy, ale nie eliminujące przyczyn,
wytwórcy sprzętu sportowego oraz kreatorzy całej fit kultury z odżywkami, plastrami i pozostałymi niezbędnymi
do szczęścia przedmiotami. Beneficjentów jest pewnie znacznie więcej, a my? A my dajemy się uwieść temu złudzeniu,
że wszystko jest w naszych rękach i możemy zrobić z tym
dopustem losu cokolwiek będziemy chcieli. Poruszony temat
pokazuje, że tak nie jest. Niemniej możemy skutecznie
pomniejszać skutki cukrowej epidemii, zmieniając nawyki
żywieniowe, angażując się w proces przygotowania posiłków,
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Przepis i zdjęcia: Marta Potoczek (www.leniwaniedziela.pl)
Galette to rustykalna tarta, której nie piecze się w zwyczajnej formie używanej do wyrobu tego typu dań, lecz na blasze. Potrawa
o francuskim rodowodzie należy do grupy nieskomplikowanych wypieków o stosunkowo niewielkiej zawartości cukru.
Urok Galette opiera się na braku dokładności, nieregularnych kształtach i pysznym kruchym cienkim cieście. Do mąki pszennej
dodałam tym razem mąkę gryczaną, która finalnie nada całości wrażenie orzechowego smaku z nutami karmelu. Słodycz
brzoskwini złamiemy poprzez dodanie kwaskowatych jeżyn. Tartę można jeść na gorąco i na zimno.

Ciasto

1 i 1/4 szklanki białej mąki tortowej
1/3 szklanki mąki gryczanej
150 g zimnego masła pociętego w małe kawałki
3 łyżki lodowatej wody
2 łyżki cukru
1/2 łyżeczki soli
rozbełtane jajko do posmarowania ciasta
łyżka brązowego cukru do posypania

Dodatki

3 dojrzałe brzoskwinie
10 jeżyn
2 łyżki syropu klonowego

Zdjęcia: Marta Potoczek (www.leniwaniedziela.pl)

Umieść oba rodzaje mąki, sól i cukier w robocie kuchennym, a następnie
miksuj przez kilka sekund. Dodaj masło i kontynuuj rozdrabnianie, aż będzie
przypominać mokry piasek (ok. 10 sekund). W trakcie wyrabiania ciasta
powoli dodawaj wodę, aż całość się połączy.
Zagnieć szybko otrzymane ciasto na kulę i owiń folią spożywczą.
Włóż do lodówki na godzinę.
Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.
Umyj owoce. Brzoskwinie pozbaw pestek i potnij w półksiężyce. Rozwałkuj
ciasto na papierze do pieczenia. Połóż na nim obiadowy talerz i wytnij koło
nożykiem. Możesz to również zrobić odręcznie, będzie wówczas bardziej
rustykalnie. Zostawiając jakieś 2-3 cm od brzegów, ułóż pocięte brzoskwinie,
a na nich jeżyny. Zagnij brzegi Galette, tak by zachodziły na owoce. Pokrop je
syropem klonowym. Posmaruj pędzelkiem brzegi ciasta rozbełtanym jajkiem
i posyp łyżką brązowego cukru. Piecz całość od 35 do 40 minut, aż brzegi
nabiorą złocistego koloru. Danie najlepiej podawać na zimno.

PODRÓŻE
SLOW ROAD I CZASOSPOWALNIACZE {128}
SLOW INCLUSIVE {138}, {SLOW}10 {146}
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Zdjęcie: GIS (Fotolia.com)
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Slow Road,

czyli droga wolna
www.slowroad.pl

Z inicjatywy grupy pasjonatów slow drivingu w Polsce ruszyło
przedsięwzięcie w całości poświęcone podróżowaniu mniej uczęszczanymi
drogami do miejsc i zjawisk wpisujących się w filozofię slow life.
Wspólnymi siłami tworzymy mapę Slow Road, na której odnajdziecie niebanalne trasy
widokowe, niesamowite zakątki i przestrzenie pozwalające oderwać się od pośpiesznej
rzeczywistości. Miejsca te podzieliliśmy na trzy kategorie – noclegi, kulinaria i spędzanie
czasu wolnego. Wspieramy ambitne inicjatywy tworzone przez pasjonatów, ponieważ
wiemy, że ich sukces, zwłaszcza poza sezonem turystycznym, często uzależniony jest
od frekwencji odwiedzających. Popieramy styl życia polegający na zamianie miejskiego
zgiełku na np. spokojny weekend daleko od szosy czy dużych skupisk ludzkich.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego poszukiwania wartościowych miejsc,
łączenia zacisznych wysp i oaz spokoju w ogólnopolski archipelag Slow Road.

WROCŁAW
KRAKÓW

130

DOMNUMER10
Karkonosze
woj. dolnośląskie

Magazyn {slow} współpracuje ze Slow Road, aby zgromadzić najwspanialsze miejsca w Polsce.
www.slowroad.pl
www.czasospowalniacze.pl
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GÓRNA CHATA
U podnóża Gorców
woj. małopolskie

BISŁYSTOK

134

CHATKA W LESIE
Puszcza Białowieska
woj. podlaskie

136

DOMEK PRZY RYNKU
Lanckorona, Rynek
woj. małopolskie
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Jeśli poszukujecie wygód na miarę luksusowego hotelu, omińcie te strony
i szukajcie dalej. Chatka w Lesie posiada wszystko, czego potrzeba
i niewiele z tego, co zbędne. Ma jednak coś, czego próżno szukać wśród
miejskich luksusów: zapach mchu i grzybów, śpiew ptaków, ciszę...
Puszcza Białowieska zachwyca zaś różnorodnością fauny
i flory, niewzruszonym spokojem i soczystością zieleni.

Chatka w lesie
Zdjęcia: Arkadiusz Krassowski

Wyłączcie telefony komórkowe, zostawcie laptopy, porzućcie zegarki
i odwiedźcie to miejsce. Zapewniam, że będziecie tu wracać.

Kontakt i lokalizacja

Jakub Bielawski z Chatki w lesie: +48 602 666 329
Strona chatki: www.beslow.pl/chatka-w-lesie
Lokalizacja: Puszcza Białowieska, woj. podlaskie
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Górna Chata
Zdjęcia: Kasia i Leszek Górni

Górna Chata jest miejscem wyjątkowym.
Tu pory roku nie mają znaczenia, bo widoki zachwycają tak samo latem, jak i zimą.
Za oknami rozpościera się wspaniały krajobraz Tatr. Tym piękniejszy, że dom
wybudowany jest na zboczu, które wyrasta 900 m nad poziom morza.
Wybierając się tu zimą, warto pamiętać o nartach i dobrych oponach.
Nie liczcie też na tłumy, bo próżno szukać w okolicy sąsiadów.
To idealne miejsce, aby naładować baterie i na chwilę
zapomnieć o zgiełku oraz pośpiechu.
Uwaga - efektem ubocznym, który dotyka odwiedzających
Górną Chatę, jest nabywana tu wprost proporcjonalna do długości
pobytu niechęć do powrotu w okolice aglomeracji miejskich.

Kontakt i lokalizacja

Kasia i Leszek Górni: +48 883 653 219 lub +48 510 878 716
Strona chaty: www.beslow.pl/gorna-chata
Lokalizacja: u podnóża Gorców, woj. małopolskie
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Domnumer10
Zdjęcia: Rafał Lipski

Duże i wygodne pokoje, wspaniałe otoczenie i dobre jedzenie.
Czegóż więcej trzeba, aby zregenerować siły po kilku miesiącach bez urlopu.
Tereny idealne na piesze wycieczki i dla rowerzystów.
Zdobywcy szczytów zapewne chętnie dopiszą do listy swoich podbojów
Śnieżkę, a miłośnicy ciszy i spokoju mogą w tym czasie podglądać
ptaki lub zajadać się ciastem własnej roboty, popijając lemoniadę.
Na szczególne uznanie zasługuje klimat, jaki Tatianie
i Andrzejowi udało się w tym miejscu stworzyć. Wszystkie elementy
siedliska zdają się ze sobą współgrać i uzupełniać.
Szczególnie polecam początkującym eksploratorom przestrzeni oderwanych
od cywilizacji - to idealne miejsce, aby zarazić się na zawsze slow wypoczynkiem.

Kontakt i lokalizacja

Tatiana i Andrzej Szope, tel: +48 696 442 388
Strona domu: www.beslow.pl/domnumer10
Lokalizacja: Karkonosze, woj. dolnośląskie
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Domek przy Rynku

Spotykają się tu dwa światy, wspomnienie jeszcze XIX wieku delikatnie splecione z powiewem współczesności.
Dom pochodzi z 1870 roku i jest częścią wschodniej, najlepiej zachowanej pierzei lanckorońskiego Rynku.
Ale bez obaw, odnajdziecie tu ciszę, relaks oraz spokój ducha. Tutaj czas wchodzi w inny wymiar.

Zdjęcia: Od właściciela Domku
Czekają na Was dwa wygodne podwójne łóżka, antyczna kanapa, a dla wielbicieli spartańskich warunków
znajdzie się nawet rozkładana wojskowa prycza. Po dobrze przespanej nocy przyjemnie jest się budzić
w porannych refleksach światła, w pachnącej drewnem przestrzeni i zapachu kawy z ekspresu.
A jeśli spadnie deszcz, do dyspozycji pozostaje urokliwy kominek i rzadko już spotykany piec kaflowy,
które rozgrzeją wnętrze i umilą czas w oczekiwaniu na słońce. To z pewnością nie każe na siebie zbyt długo
czekać, dzięki czemu goście mogą czerpać przyjemność z obecności dużego ogrodu oraz kamiennego tarasu.

Kontakt i lokalizacja

Bogdan z Domku przy Rynku: +44 77 11 069 524
Strona chatki: www.beslow.pl/dom-przy-rynku
Lokalizacja: Lanckorona, Rynek, woj. małopolskie
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Jeśli chcecie zaczerpnąć świeżego powietrza i odnowić siły witalne, to Domek przy Rynku jest dla Was stworzony.
Ukochane czworonogi mogą przyjechać z Wami, im też należy się odpoczynek od miejskich hałasów.
Rozgośćcie się!
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Slow Inclusive
Hamburger z McDonald’s to fast food. Wegeburger z buraka to slow food.
Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sprawa komplikuje się w przypadku tradycyjnego
hamburgera, w którym mięso pochodzi z małej, lokalnej masarni, a krowy hodowane są
w znanej ubojni, albo bezmięsnego burgera z sieci barów wegetariańskich. Czy to jeszcze
slow food, czy już fast food? Czy decydującym kryterium może być znajomość pochodzenia
składników dania albo nienależenie do sieciówki? Brak wyraźnie zaznaczonych granic
jest jeszcze bardziej widoczny między podróżowaniem a tzw. wolnym podróżowaniem.
Czy all inclusive może być slow travel? A czy slow wakacje mogą być all inclusive?
Tekst: Kamila Tuszyńska, Zdjęcia: Dean West (www.deanwest.com)

Tom Hodgkinson we wstępie do „Biblii” slow travel, czyli
książki Dana Kierana O wolnym podróżowaniu pisze:
To przede wszystkim pochwała rezygnacji z planów, spontaniczności, odpuszczenia sobie. Nowoczesne podróże,
a zwłaszcza nowoczesne wakacje, są zazwyczaj drobiazgowo
zaplanowane. Codziennie jest miejsce na jakieś zorganizowane zajęcia: mamy rozkłady dnia, wycieczki, zwiedzanie.
Nawet ci, którzy zapłacili za pobyt w kurorcie, żartują
czasami, że trafili do obozu jenieckiego.
Jeśli w takim razie wolne podróżowanie to brak planowania
i brak organizatora zewnętrznego, to co zrobić z gotowymi wakacjami slow travel, które brzmią jak all inclusive?
A z drugiej strony, dlaczego wyjazd all inclusive z założenia
musi przypominać obóz jeniecki?

Najpierw animacja, potem medytacja

Porównajmy dwa teksty. Pierwszy z nich: Zamknij oczy
i otwórz się na świat, uruchom dziecięcą wyobraźnię i pobujaj w obłokach (…) miejsce dalekie od nadmiernej cywilizacji,
eksploracja za pomocą pięciu zmysłów (…) próba przeżycia
ekstremalnych doznań w rytmie zgodnym z harmonią natury. Slow foodowo, czyli dotknięcie regionalnych rarytasów
prosto od rolnika, gospodarza, mini restauratora (...) Takie
rozwiązanie pozwala niemalże dotknąć lokalną ludność
i poznać ich niezwykłe historie1.
Oraz drugi: Zapraszamy do X na wyciszające warsztaty
z elementami jogi, medytacji, pranajamy i relaksacji! X jest
Slow, nasze jedzenie jest Slow, nasi trenerzy i załoga są
Slow – po to byś odzyskał wewnętrzny spokój i radość życia,
i naładował akumulatory na kolejne miesiące2.
Pierwszy tekst brzmi jak definicja idealnego wypoczynku
w stylu slow, w rzeczywistości jest treścią reklamową – gotową ofertą wakacji slow travel. Drugi dotyczy zorganizowanych slow wakacji, podczas których nawet obowiązkowe
wyciszenie przed snem odbywa się o ustalonej porze.
Można powiedzieć, że są to propozycje handlowe będące zaprzeczeniem idei slow travel. Jednak nawet pobyt
w spartańskich warunkach klasztornych stawiający na odosobnienie fizyczne i psychiczne (kontemplacje), wakacje,
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o których nie da się powiedzieć, że są komercyjne, mają
zazwyczaj z góry ustalony porządek dnia, np. pobudkę, posiłki i czas wolny o określonych porach; niekiedy codzienny
rytm wyznaczają też cztery modlitwy czy obowiązkowa cisza
nocna ze ścisłym milczeniem od godziny 21. Czy to rygor
klasztorny, czy all inclusive?
Znów wracamy do braku planowania jako istoty slow travel.
Wiele osób, myśląc o tym sposobie wojażowania, widzi
przede wszystkim podróż kamperem, samochodem, pociągiem czy autostopem, spanie albo w małych miejscowościach,
albo jak najbliżej natury. Skąd wzięło się to przekonanie,
że slow travel z definicji musi oznaczać rezygnację z pewnych standardów, do których niektórzy są przyzwyczajeni,
a samolot i wypoczynek w środku europejskiej metropolii
albo kurortu w najmniejszym stopniu nieprzypominającego
głuszy, nie ma nic wspólnego z wolnym podróżowaniem?
Czy musimy (i chcemy?) być albo powolnymi, świadomymi podróżnikami, albo instagramowymi i biernymi
turystami? Zanim dokładniej przyjrzymy się slow travel,
zobaczmy, jak na jego obraz wpływa słownictwo związane
z podróżowaniem.

Źródła języka drogi

Inne określenia na slow travel, które można spotkać w naszym języku, to spolszczone: powolne podróżowanie, slow
wakacje albo slow wypoczynek, co dla językoznawców jest
nie lada koszmarkiem. O ile etymologia wyrazów podróżowanie i podróżnik jest czytelna (drugie słowo stanowi
połączenie prefiksu po oraz wyrazu droga), pochodzenie
wyrazu wakacje nie jest już takie oczywiste.
Słowo wakacje (a także włoskie vacanze, francuskie vacances czy hiszpańskie vacaciones) wywodzi się z łacińskiego
rzeczownika vacatio (wolność od czegoś, zwolnienie),
który z kolei wziął się od czasownika vacare: być próżnym (w znaczeniu pustym), wolnym, niezajętym (nic nie
robić). Stąd zresztą francuskie i angielskie określenie
na próżnię, czyli pustą, wolną, niezajętą przestrzeń – vacuum (niemieckie Vakuum) – oraz funkcjonujące w polszczyźnie słowo wakat (wolne, puste, próżne stanowisko).

Ciekawostkę stanowi fakt, że z kolei wakacje po łacinie
to cessatio albo feriae (i mamy nasze ferie, zarezerwowane
tylko dla zimowego okresu wolnego od pracy/nauki).
Dlatego też slow wakacje pod względem językowym są
pleonazmem, masłem maślanym, jako że – jak widzimy –
etymologicznie wakacje same w sobie zawierają pierwiastek
zwolnienia, próżności (braku zajęć) czy w końcu wolności
(spowolnienie, uwolnienie mają ten sam rdzeń, co wolność,
dlatego wolne podróżowanie oznacza podróżowanie w zwolnionym tempie, ale też i podróżowanie niezajęte, nienaszpikowane różnymi z góry zaplanowanymi aktywnościami).
Podobnie rzecz się ma ze slow odpoczynkiem. Zarówno
odpoczynek, jak i wypoczynek (a także odpocząć oraz
wypocząć) nawiązują do słowa począć. Czyli wypoczynek,
jako okres – nomen omen – wolny od pracy, obowiązków,
z definicji jest czasem, po którym powinniśmy się czuć jak
nowo narodzeni, dlatego też – ponownie – nie musimy
dublować jego znaczenia dodając człon slow.
Tak samo często wyraźnie rozgraniczane słowa podróżnik
(od wolnego podróżowania) i turysta (od podróżowania)
paradoksalnie mają tę samą podstawę: drogę. Turysta pochodzi od angielskiego tourist, którego z kolei korzenie sięgają
francuskiego tour oznaczającego podróż (stąd zresztą funkcjonujące w polszczyźnie tournée), dlatego też pod względem
językowym oba wyrazy nie mogą być sobie przeciwstawne.
To jest o tyle dobry przykład, że pokazuje, jak dwa bliskie
znaczeniowo wyrazy nagle zostały umieszczone na przeciwległych biegunach, a wokół nich skonstruowano nowe
znaczenia. Podobnie jest z pojęciami wolnego podróżowania
i podróżowania – stworzono przeciwieństwa tam, gdzie ich
de facto nie ma albo przynajmniej nie musi być, a dookoła
tego sztucznie wykreowanego podziału narosło mnóstwo
powszechnie panujących przekonań i mitów.
Samo określenie slow również sprawia polszczyźnie trochę
kłopotów: jak to w końcu tłumaczyć, jako wolny, powolny
czy zwolniony? Jestem zwolenniczką tego ostatniego, ponieważ powolny zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego
PWN definiuje się, m.in. jako mało ruchliwy, ociężały
w ruchach. A na takie dictum ludzie aktywni (sportowcy,
ale też i cholerycy) od razu się zżymają, bo wydaje się
to niezgodne z ich naturą, a powolność niebezpiecznie zbliża
się do flegmatyczności.

Slow (travel) to stan umysłu

Niezależnie od wyboru określenia, dla Kierana slow travel
to przede wszystkim odrzucenie samolotu. Natomiast byłam
ciekawa, jak pojęcie to funkcjonuje w moim otoczeniu, wśród
osób, które mniej lub bardziej świadomie są slow.
Jednym z głównych warunków według mojej koleżanki,
graficzki, jest wyjazd na własną rękę. Bez organizatora
zewnętrznego. Drugim – brak konkretnych planów. Inna
koleżanka, dziennikarka, uważa, że planuje się tylko pierwszy
etap podróży, tj. nabywa tylko pierwszy bilet. Reszta rozwija
się już na miejscu w zależności od pogody, naszego widzimisię,
ludzi, których spotykam. Jeszcze inna znajoma, artystka,

mówiąc slow travel, ma na myśli Flanel-bandę, która sypia
po schroniskach, wyprawy na własną rękę do Rumunii,
na Ukrainę. Natomiast najprostszy przepis dotyczący tego
zjawiska, który dostałam od kolejnej koleżanki, brzmi: weź
plecak i jedź przed siebie. Dobrze, a co wtedy, gdy nie
możemy lub nie chcemy mieć tak wyglądającego urlopu?
Istnieje mnóstwo powodów, dla których taki wyjazd byłby koszmarem, np. odpada kilkunastogodzinna podróż
pociągiem czy jeszcze dłuższa kamperem (bo ma się klaustrofobię), biwakowanie pod namiotem (bo ma się małe
dziecko albo chorobę, która wymaga dostępu do łazienki),
pobyt w lesie (bo ma się uczulenie na komary, meszki)
czy w ogóle blisko natury (bo ma się alergię na pyłki),
a spanie w schroniskach też nie wchodzi w grę. W końcu co, jeśli po prostu nie chcemy sami jechać poza Unię
Europejską (jako kobieta) lub na wioskę, czy wówczas nie
możemy być slow?
Czy jeśli lubimy określone standardy, hotele pięciogwiazdkowe, szybkie podróże samolotem, nie wyobrażamy sobie
biegania z plecakiem, nie mamy czasu i ochoty sami organizować sobie lokalnych wypadów i korzystamy z przygotowanych przez biuro podróży wycieczek fakultatywnych,
to nie możemy odpoczywać w trybie slow? Czy naprawdę
musimy zaszyć się w głuszy, dać się zjeść komarom w lesie
i przy okazji nazbierać jagód lub jeżyn, jak ujął to mój
znajomy fizjoterapeuta.
Lao-Tsy mówi dobry podróżnik nie ma ustalonych planów
i nie zależy mu na dotarciu do celu. A jeśli ktoś nie chce
być dobrym (cokolwiek to znaczy) podróżnikiem, ale nie
jest też nieświadomym i pędzonym przez przewodniczkę
turystą, pragnie dotrzeć do celu (bo jego marzeniem jest
zobaczeniu Panteonu), to nie ma mowy o slow travel?
Jest to bardzo zawężające i krzywdzące spojrzenie, przecież
w slow nie chodzi o określone warunki zewnętrzne, miejsce pobytu, mobilność, liczbę przygód, tylko o świadome
i uważne podróżowanie.
Kolejny mój znajomy slow travel nazywa właśnie podróżowaniem świadomym, jeśli chodzi o bycie eko i korzystanie z miejscowych atrakcji naprawdę miejscowo – a nie,
że np. przewoźnik zabierze cię na wycieczkę autokarem
z turystami. Istotą slow food jest odkrywanie smaków zamiast biernego ich przyjmowania, tak samo istotą slow
travel jest odkrywanie nowych rzeczy zamiast biernego
ich przyjmowania. Tyczy się to też wycieczek fakultatywnych – dlatego można je tak samo odkrywać i przeżywać,
kontemplować i mentalnie nagrywać otoczenie (zapachy,
dźwięki, widoki itd.). To jak połączyć slow travel (w znaczeniu samodzielnego korzystania z miejscowych atrakcji)
z all inclusive (basenem i zorganizowanymi wycieczkami)?
Jest taka książka Jona Kabata-Zinna Gdziekolwiek jesteś,
bądź. Przewodnik uważnego życia3, która odkrywa istotę
bycia/życia slow. Czym więc slow jest? To stan umysłu,
podejście do świata, uważne i przytomne uczestniczenie
w każdej chwili, a nie tylko dowolność i wolność sprowadzona do improwizacji, kampera i braku terminu powrotu.
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Nie każdy ma wolny zawód i 2 miesiące urlopu, a spontaniczność niekiedy kończy się tam, gdzie zaczyna się alergia dzieci.
Slow travel, jak każda podróż, zaczyna się w naszym wnętrzu, a zwolnienie czy uważność można stosować w każdym
momencie. Życie, żeby było życiem, a nie wegetacją, trzeba
przeżyć (świadomie), a nie tylko dotrwać do jego końca.
Slow travel jest tylko jednym wycinkiem slow, a przecież
obejmuje ono wszystkie obszary naszej egzystencji.

Slow travel bez travel, czyli: uwaga, życie!

Wydaje nam się, że widzimy, a tymczasem często tylko
patrzymy. Tego samego zaangażowania wymaga dostrzeżenie żyłek na liściu w lesie, jak i wyobrażenie sobie faktury
stolika w restauracji, nawet w najbardziej turystycznym
miejscu na świecie. Idźmy za tą myślą: a jaki zapach miałaby jego faktura? Czy drewniany stolik oferowałby inny
smak niż metalowy? Takie proste synestetyczne ćwiczenia
przełączania się ze zmysłu na zmysł, mieszanie ich, pomagają zakorzenić się w danej chwili. Gdy tylko zaczynamy
odpływać myślami, warto mocno wciągnąć powietrze, żeby
poczuć zapachy, albo poprawić się na krześle, żeby poczuć
jego dotyk. To zmysły trzymają nas tu i teraz. Dlatego jeśli
na co dzień jesteśmy uważni, to nie musimy – jeśli nie pasuje
to do nas – organizować wakacji z plecakiem i namiotem.
Uważności i zwolnienia trzeba się nauczyć, a w każdym
momencie życia należy dbać o bycie przytomnym. Nawet
to, co nudne i powtarzalne (domowe czynności), można
celebrować – nigdy nie wstawia się dokładnie tego samego
prania, podłoga inaczej się brudzi – wszak wylany sok tworzy różne plamy. Zamiast narzekać na sprzątanie skupmy
się na czynności, stańmy się sprzątaniem. Poczujmy mopa
w swojej dłoni i zadajmy sobie pytanie: gdybym był (-a)
mopem, to jakbym właśnie w tej chwili czuł (-a) podłogę,
kafelki? Czy słyszę odgłos, który wydaje mop? Czy czuję
zapach płynu do podłóg? Czy mop przesuwa się gładko?
Właśnie dlatego slow travel nie jest zastrzeżone dla improwizacji i przygód, ponieważ życie samo w sobie jest wielką
improwizacją i nieustannym doświadczaniem.
Z drugiej strony slow travel można uprawiać na co dzień,
nie trzeba nawet wyjeżdżać. Wybierzmy inną drogę, udajmy
się do pracy czy po bułki zupełnie nieznanymi uliczkami.
Choć mieszkam w Śródmieściu i wydaje mi się, że znam
to miasto na wylot, każda podróż do sklepu – nie na darmo
użyłam słowa podróż – zmienia się w wyprawę. Obserwuję
ulice, patrzę, czy pojawiły się nowe lokale, czy na mijanych balkonach posadzono kwiatki, czy pod latarniami
stoją rowery, czy ludzie przemieszczają się pojedynczo,
czy grupkami, wyglądają na zmęczonych, zaaferowanych,
zamyślonych? Czy jest im ciepło, czy zimno? Żeby sensorycznie i świadomie przeżywać, nie trzeba wyjeżdżać,
a już na pewno wolne podróżowanie nie oznacza odrzucenia samolotu, choć Kieran ma na ten temat inne zdanie.
Dla niego to największe zagrożenie, jako że już na lotnisku
Napadają na ciebie reklamy, broszurki, ulotki i oferty, które identyfikują cię jako turystę, czy tego chcesz, czy nie.
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Zanim się w ogóle zorientujesz, zaczynasz myśleć jak turysta4. Na szczęście nie jesteśmy swoimi myślami, a nad
odbiorem świata możemy zapanować. Podróż samolotem
może być tak samo ekscytująca – w znaczeniu doświadczania – co podróż kamperem albo autostopem. I nie chodzi
o to, żeby na pokładzie okazało się, że silnik nie działa, nie
wiadomo, ile czasu upłynie, zanim zreperują usterkę i czy
w ogóle zreperują, bo może trzeba będzie lecieć innym
samolotem, a jakim i o której godzinie, to już nikt nie wie.
Ekscytacja, doświadczenie nie są tożsame z przygodami –
pozornie nudny, bez atrakcji lot samolotem jest tak samo
jednostkowym przeżyciem, jak każde inne.
Nawet upierając się i latając tą samą trasą, dokładnie
tym samym samolotem i siedząc na tym samym miejscu,
doświadczamy nieskończenie wielu zmiennych, na które
nie mamy wpływu. Heraklit z Efezu mówi, że niepodobna
wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki5 (bo za każdym razem jest inna woda), a Wisława Szymborska 30 lat przed
narodzinami ruchu slow nieświadomie uchwyciła jego istotę,
czyli uważność: żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch
podobnych nocy6. Na pokładzie samolotu nigdy nie jemy
tego samego, a jeśli nawet jemy, to mamy inny nastrój,
otaczają nas za każdym razem inne zapachy, odgłosy, inni
współpasażerowie i co najważniejsze – za każdym razem
mamy co innego za oknem.

Zwolnij, a nie wywracaj życia do góry nogami

Jeżeli ktoś w bułgarskiej wiosce usilnie i bez powodzenia
próbuje być jak najbardziej slow, niczego nie planować,
żyć jak tubylec i jeść lokalnie, jest mniej slow, niż osoba
w popularnym egipskim kurorcie, która z opaską na ręku
i uśmiechem na twarzy jest całkowicie pochłonięta targowaniem się ze sprzedawcą na rynku, i nie ma znaczenia,
czy to, co kupuje, to miejscowe rękodzieło, czy masowo
produkowana turystyczna tandeta. Ona jest skupiona na tej
czynności i w tym momencie nic innego nie istnieje.
To jest kwestia otwartej głowy, a nie otoczenia. Jeśli dobrze
się czujesz z torebką i na szpilkach podczas wydzielonego
przez przewodnika czasu wolnego, siedząc w ogródku restauracyjnym przed Panteonem i oglądając przechodniów
– to siedź. Nie musisz na siłę unikać kawy w Starbucksie,
żeby tylko wejść do lokalnej kawiarenki. Nie ma dwóch
takich samych kawiarni sieciowych na świecie, bo najważniejszy czynnik – ludzki – jest zawsze zmienny. Jeżeli nie
chcesz próbować lokalnej kuchni (np. szarańczy czy innych
jadalnych insektów), to nie próbuj. Idź na pizzę, skoro masz
na nią ochotę. I tak jesteś w podróży, więc jedząc ją, staraj
się jak najbardziej uchwycić smak posiłku, wyczuć różnicę
między nią a tą znaną z domu, przyjrzyj się fakturze obrusu,
wsłuchaj w otoczenie (czy słychać tylko szum rozmów, czy też
muzykę). Podejdź do podróży fenomenologicznie: skupiaj
się na wszystkich zmysłach, wąchaj, patrz, smakuj i dotykaj
życia. Już Arystoteles zauważył nie ma nic w umyśle, czego
by przedtem nie było w zmysłach7. Żyj zmysłowo, a będziesz
żył uważnie.

Kultura spaceru i podróżnik miasta

Bądźmy nie tyle turystami czy podróżnikami, co świadomymi spacerowiczami, bądźmy flâneurami. Dla flâneura – pisał
Walter Benjamin – żyjącego pomiędzy frontami budynków
niby bourgeois w czterech ścianach swego domu, ulica staje
się mieszkaniem. W jego oczach błyszczące emalią szyldy
firm są równie dobre (a nawet lepsze) jako przystrojenie
ścian, co obraz olejny w mieszczańskim salonie. Mury są dla
niego pulpitem, o który opiera swój notes; kioski z gazetami
służą mu za biblioteki, a kawiarniane tarasy to wykusze,
z których po zakończeniu pracy spogląda na swój dobytek8.
Tak jak flâneur zagłębiał się w tkankę miejską, doświadczał
jej, tak samo i my bawmy się zmysłami i skojarzeniami,
doświadczajmy każdego otoczenia, niezależnie od tego,
czy to pusta łąka, czy ulica z butikami.
Nawet na placu w wielkiej metropolii kontekstem jest
codzienność, zwykłe życie – więc je studiujmy, skupiajmy
się na detalach, ludziach, którzy nas mijają, na innych turystach, przewodnikach. Obserwujmy to, co znajduje się
wokół nas i doznawajmy przy użyciu wszystkich dostępnych
nam zmysłów, nastrójmy się na odbiór, a życie samo zacznie
się przeżywać.
Nie każdy chce czy też dobrze się czuje bez przewodnika,
szkieletu – planowanie jest mu potrzebne, bo daje poczucie
bezpieczeństwa, a zarazem nie przytępia świadomości recepcji. Slow nie oznacza jak najwolniej, jak najdłużej, inaczej,
tylko jak najlepiej, czyli rzetelnie, mając zaprzątnięty umysł
tylko jedną, konkretną czynnością, mniej więcej o tym pisał
Kartezjusz dawno przed pojawieniem się pojęcia mindfulness (kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie
przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie9).
Slow i uważność to sto procent koncentracji skierowanej
na aktualnie wykonywane działanie, przy czym nie musi
to być rozmowa z mieszkanką macedońskiej wioski – slow
przejawia się w każdym elemencie życia. Może nim być
równie dobrze wypełnianie rubryczek w Excelu, jeżeli tylko
w danej chwili skupiamy się wyłącznie na tym. Pod palcami
czujemy klawiaturę, słyszymy odgłos klawiszy, widzimy
pojawiające się cyfry, jesteśmy tym, co robimy – nawet jeśli
jest to właśnie wypełnianie rubryczek.

Każdy ma swoje

Slow jest przeciwieństwem pogoni i nieświadomości, to niespieszność i celebracja, a nie dzicz i improwizacja. Mark
Twain, pisząc: daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu10, niekoniecznie myślał tylko
o wyprawie do miasteczka zamieszkanego przez mniej niż
50 tysięcy mieszkańców, co obecnie jest jednym z warunków
należenia do cittaslow.
Slow to nie dokonywanie konkretnego wyboru między opcją:
hummus albo kurczak, stuletnia chata albo blok z wielkiej
plyty/apartamentowiec, zakupy na bazarku albo supermarkecie, kamper i dzicz albo hotel ze spa i plaża czy w końcu
autostop albo samolot. Slow (nie tylko travel) nie powinno
narzucać określonego menu, wystroju wnętrz, designu,

kosmetyków, środka transportu, odzieży, architektury,
zainteresowań czy spędzania czasu wolnego.
Dlaczego więc slow travel kojarzy się z specyficznie i bardzo wąsko rozumianym rodzajem wakacji, odrzucaniem
wygód, metropolii albo kurortów i szeroko rozumianego
luksusu? To w końcu powolne podróżowanie, podróżowanie
z określonym zamysłem, a nie asceza, detoks od cywilizacji. Tym wszystkim może być slow, ale nie musi, bo jest
nim zarówno nocleg w schronisku, jak i drink z palemką
w popularnym hotelu. To nie warunki zewnętrzne powinny
decydować o byciu tu i teraz, to z nas powinno wypływać
charakterystyczna dla tego stanu uważność. W przeciwnym
razie stalibyśmy się niewolnikami ideologii spowolnienia
i coś, co charakteryzuje istotę ludzką, czyli przytomność,
obecność, stałoby się możliwe do osiągnięcia jedynie w określonych warunkach, co brzmi już niepokojąco sekciarsko.
Innymi słowy: niech każdy indywidualnie realizuje swoją
wizję slow travel, byleby z rozmysłem, a przede wszystkim – z przyjemnością. Pamiętajmy o pochodzeniu słowa
odpoczynek: niezależnie od miejsca i sposobu spędzania
wakacji sprawmy, żebyśmy po powrocie czuli się właśnie
na nowo poczęci.

Dr Kamila Tuszyńska – doktor nauk humanistycznych,
narratolog, medioznawca, teoretyk komiksu. Wykładowczyni,
prelegentka i publicystka. (www.kamilatuszynska.com)
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Kolejny numery {slow} do kolekcji już w przedsprzedaży.
To nie była łatwa i szybka decyzja
Wyślemy go do Ciebie zimą 2017.

Wierzyłem, że powstaną kolejne numery {slow}, choć przygotowania do poprzedniego wydania trwały blisko dwa lata.
Ten czas to głównie dylematy, wątpliwości i obawy przed konsekwencjami. Założenia i cele, jakie przed sobą postawiliśmy,
zdecydowanie nie pasowały bowiem do powszechnie panuącego wyobrażenia o prasie, a przede wszystkim o jej komercyjnym aspekcie. Marzył nam się magazyn pozbawiony
kompromisów, wpływów, pozbawiony reklam. Uporządkowany,
wartościowy, zaskakujący, piękny. Niewielu wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia.
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Dziś już wiem, że jakiekolwiek obawy były nieuzasadnione.
Dowiedziałem się tego w kilka dni po uruchomieniu przedSzkoda czasu na pośpiech
sprzedaży różowego {slow}7, kiedy liczba zamówieńMagazyn
z nawiązludzi świadomych
ką przekroczyła zakładane minimum, pozwalając sfinansować
ego druk. W efekcie kupiliście o wiele więcej egzemplarzy
niż przewidywaliśmy. Co więcej - na prośbę czytelników, którzy nie zmieścili się w regulaminowym czasie, zrealizowaliśmy dodruk. To wspaniałe i wzruszające. Nie tylko dlatego,
że ułatwiło nam wydanie ósmego numeru, ale również stao się niesamowitym dowodem, jak wielu wsMożesz
paniałych
ludzi pojedyncze numery lub prenumeratę.
zamówić
s
na otacza. Dziękuję Wam za to!

Nasz zespół robi wszystko, aby każdy kolejny numer był zaskakujący, coraz lepszy, piękniejszy. Poszukujemy tematów,
które na co dzień umykają naszej uwadze, a jednak warto
się nad nimi pochylić. Staramy się tak je dobierać, aby lektura {slow} była jednocześnie nietuzinkowa i wzbogacająca.
Nie kupisz {slow}10 w kiosku.
s, w przedsprzedaży, na stronie www.beslow.pl/magazyn-slow
To nie jest łatwe zadanie, bo
nie każdy
dziś
znajduje
Magazyn
{slow}
dostępny
jestcza
tylko
aby poznawać nowe zagadnieniaDrukujemy
i dąży dowyłącznie
ich zgłębiania.
zamówioną liczbę, aby nie zmarnować ani jednego egzemplarza.

Jesteśmy fundacją ‒ organizacją non-profit ‒ bez zysku, bez prowizji, bez kompromisów.
W tym numerze szczególnie polecam: Nic dwa razy się nie zdarza Rogera Weicherta {66}, opowiadanie Marka Szalszy
Droga do Trachinki {70}, Lęk w kulturze nadmiaru Tomasza
{100}.magazyn, który sami chcemy czytać.
Kozłowskiego {96} i Empatię w sieci Rogera Weicherta
Tworzymy
Zwróćcie też proszę uwagę na wspaniałe
ilus{slow}
tracje,
10 które
Zamów
w pierwszej turze, w niższej cenie i z przesyłką gratis!
dzięki uprzejmości Marcina Bondarowicza {100} i Michała
Dziekana {70} dodały naszym artykułom wyjątkowego wyrazu.

Wierzę, że przygoda z pomarańczowym {slow}8 okaże się
dla Ciebie przyjemna i wartościowa.

Zapraszam do lektury.

Bartosz Klonowski

Redaktor Naczelny

Szkoda czasu na pośpiech.

www.beslow.pl/magazyn-slow

:-)
Dziękujemy, że czytasz {slow}
To kolejny numer, który wydajesz wspólnie z nami.
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