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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Shakers
Minimalizm
Czasospowalniacze
Socjopatia
Bauhaus

Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości,
to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe.
Słowa te wypowiedział Arthur C. Clarke, autor cyklu powieści
Odyseja kosmiczna. Gdy patrzę na zespół redakcyjny {slow},
na wszystkich w fundacji SLOW, przychodzi mi do głowy
ten właśnie cytat.
Codziennie widzę wspaniałych ludzi, dla których nie istnieje
niemożliwe. Którzy każdego dnia pokonują kolejne granice,
bo widzą, że to co robią przynosi innym radość.
W grudniu ubiegłego roku wydaliśmy album The Best Polish
Illustrators (www.dobrailustracja.pl), a teraz składamy na
Wasze ręce najnowszy numer {slow}9. Każde z tych wydarzeń to ogromny sukces nie tylko dla nas, ale także dla
naszych czytelników. Bo to Wy, adresaci naszej pracy, doceniając ją każdym zakupem, komentarzem w mailu czy na
portalach społecznościowych, dajecie dowód, że te starania
mają sens. Dostarczacie nam energii do działania.
Dziękujemy Wam za to!
Minimalizm - to hasło przewodnie tego numeru.
W erze pośpiechu i przesytu staramy się zwrócić uwagę,
jak poważne problemy może generować przewaga mieć
nad być. Tomasz Kozłowski w tekście Affluenza {78},
nieco ironicznie, wyjaśnia skąd w dzisiejszych społeczeństwach zrodziła się tak duża potrzeba posiadania.
Dla kontrastu, Roger Weichert w artykule Jeszcze dzień
życia {40} skłania do refleksji, przenosząc nas wspólnie
z Ryszardem Kapuścińskim do ogarniętej niepokojem Afryki.
Minimalizm w ortodoksyjnym wydaniu, w tekście Z daleka
od szosy {85}, opisuje Aleksandra Czapla-Oslislo, czerpiąc
z doświadczeń Henry’ego D. Thoreau. Jakub Krzyżański
proponuje zrelaksować się przy muzyce winylowych płyt
{96}, a Maciej Nawrocki jako przystawkę serwuje Śledzia,
króla postu i bogactwa {115}. W tym numerze {slow} nie
zabrakło również kolejnego odcinka opowiadania Marka
Szalszy - Droga do Trachinki {61}.
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A słoneczny, żółty kolor... jest po to, by ocieplić i rozświetlić
nieco przydługie i chłodne zimowe wieczory :-)

Zapraszam do lektury.
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DESIGN
SHAKERS {8}, UTOPIA {18}
BAUHAUS {22}

KOSZYKI (ZDJĘCIE PO PRAWEJ)

DO STWORZENIA KOSZYKÓW ZAINSPIROWAŁY PROJEKTANTÓW CHARAKTERYSTYCZNE
DLA SHAKERÓW OWALNE PUDEŁKA Z GIĘTEGO DREWNA ORAZ PLECIONE KOSZE
PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA DOBRODZIEJSTW NATURY. WYKORZYSTUJĄC
NOWOCZESNE ELASTYCZNE SKLEJKI BAMBUSA ORAZ SOLIDNĄ PODSTAWĘ Z TEGO
SAMEGO MATERIAŁU, PROJEKTANCI UZYSKALI FORMY, KTÓRE NIE BYŁYBY MOŻLIWE
DO OSIĄGNIĘCIA W PRZYPADKU TRADYCYJNYCH METOD. DZIĘKI ZASTOSOWANYM
MATERIAŁOM KOSZYKI CIESZĄ SIĘ NIEZWYKŁĄ TRWAŁOŚCIĄ I LEKKOŚCIĄ, OFERUJĄC
JEDNOCZEŚNIE SZEROKĄ GAMĘ ZASTOSOWAŃ. PROJEKT: STUDIO GORM
(CZYTAJ TEKST UTOPIA NA STRONIE 18 )
{6}

Zdjęcie: Charlie Schuck (www.charlieschuck.com) / www.shakerdesignproject.com

Shakers
Praktyczna utopia

Wizje świata idealnego znane były już starożytnym. Teoretyzowano nad tym,
co być mogło, a z różnych przyczyn nie miało szans na realizację. Jedną z tych

przeszkód była natura ludzka niepozwalająca na wprowadzenie skończonego ładu,
mającego zapewnić człowiekowi szczęśliwy byt bez trosk i nieszczęść.

Tekst: Jarosław Rybski, Zdjęcia: Shaker Museum | Mount Lebanon (shakerml.org)

{8}

Historia i doktryna

Tomasz Morus, myśliciel, filozof i doradca króla Henryka VIII,
to typowy przedstawiciel swojej epoki. Przyjaciel największych umysłów tamtych czasów. Miłośnik sztuki i koneser
nauk. Jednocześnie gorliwy katolik, co w konsekwencji
doprowadziło go do konfliktu z najpotężniejszym protektorem i egzekucji w niesławie. Morus to także autor powieści
Utopia opowiadającej o idealnym, opartym na harmonijnej
koegzystencji ludzi w społeczeństwie, w którym każdy miał
określone miejsce i funkcję. Opierał swój ideał na społeczności rolników, rzemieślników i drobnych wytwórców,
odrzucając rozwój przemysłu jako elementu degenerującego
z gruntu dobrego człowieka. Bardzo krytycznie odnosił się
do ruchów reformatorskich Kościoła, dlatego też nie był
w stanie w zgodzie ze swym sumieniem uznać rozwodu
Henryka VIII za legalny, uważając, że tylko papież ma
prawo rozwiązać małżeństwo, czym przypieczętował swój
los. Zachodzące zmiany stały się jednak niepodważalnym
faktem i nie było możliwości ich zatrzymania.
Nowe prądy religijne znalazły podatny grunt wraz z rozwojem mieszczaństwa, którego przedstawiciele: kupcy i rzemieślnicy, na skutek rozwoju handlu i rzemiosła, bogacili się,
zyskując wpływy i niezależność. Etos pracy, gospodarność,
pobożność w oparciu o Pismo Święte, a nie struktury
kościelne, legły u podstaw rozkwitu protestantyzmu.
Rozmaite jego odłamy postanowiły szukać swej utopii
w koloniach, czasem dobrowolnie, często jednak pod przymusem, opuszczając Stary Kontynent. Spartańskie warunki
i niebezpieczna natura, z jaką musieli zmagać się osadnicy
w nowym świecie, determinowały purytan do utrzymywania niezwykle rygorystycznej dyscypliny pozwalającej
im przetrwać w nowym miejscu. Tak zaczyna się historia
Stanów Zjednoczonych Ameryki, które swoje początki oparły
na trzech filarach – religii, rzemiośle i rolnictwie.
Zjednoczone Towarzystwo Wierzących w Powrotne
Przyjście Chrystusa, zwane Shakerami, zostało założone
w 1747 roku w angielskim mieście Manchester. Na rozwój
i dalsze losy wspólnoty religijnej ogromne piętno odcisnęła
postać Ann Lee (1736‒1784), córki ubogich mieszkańców
północnej Anglii, wychowanej w wierze anglikańskiej.
Jak przypuszcza Kazimierz Bem, autor artykułu Trzęsący się
kwakrzy – czyli krótka historia Shakerów¹, zaangażowanie
kobiety w działalność grupy wyznaniowej podyktowana była
niezbyt udanym życiem rodzinnym, na co wpływ mogła
mieć wczesna śmierć powitych przez nią dzieci. Pociechę
znalazła u kwakrów, przyłączając się do ich najradykalniejszego odłamu. Nazwa Shakers (od ang. shake - trząść się)
ma źródło w rytuałach nabożeństw, podczas których wyrażali
swoją religijną gorliwość w ekstatycznych pląsach, śpiewach
i pochodach, doznając w ich trakcie drgawek. Tworzyli własne
tańce i pieśni w nieznanych nikomu, abstrakcyjnych językach,
które, będąc przepełnione symbolizmem, stanowiły swoiste
wyznanie wiary. Ann Lee dość szybko wysunęła się na czoło
wspólnoty, jednak nasilające się prześladowania okolicznej
ludności wobec trzęsących się kwakrów czyniły ich działalność

coraz trudniejszą. Przywódczyni grupy trafiła nawet do więzienia. Wyznając dualizm boski – wiarę w to, że Bóg jest
zarówno mężczyzną jak i kobietą – Shakerzy spodziewali się,
że nowy Zbawiciel pojawi się na ziemi pod postacią kobiety.
Stąd też, gdy w 1770 roku Ann Lee została uwolniona na skutek objawienia Boskiego Światła, zyskała przydomek Matki
Ann i od tego momentu tak była nazywana.
Pogłębiająca się nietolerancja stała się główną przyczyną
jej emigracji do Nowej Anglii w Ameryce Północnej
w 1774 roku. Ruszyła podbijać nowy kontynent wraz
z ośmiorgiem innych wyznawców. Tam bowiem kościół
anglikański nie zdołał się jeszcze ukonstytuować, w związku
z czym panowała z pozoru nieskrępowana wolność wyznania.
Tymczasem po drugiej stronie oceanu czekała na Shakerów
niemiła niespodzianka. Ponieważ przysięgę wierności wobec
nowej ojczyzny wspólnota wykluczała z powodów religijnych,
jej członkowie zostali uwięzieni na pół roku. Po pływie wspomnianego czasu odzyskali wolność i mogli bez przeszkód
propagować swoją wiarę. Rok 1780 zapisał się jako niezwykle
istotny, zarówno w historii sekty, jak i samej Nowej Anglii,
którą zaczęła wówczas pochłaniać gorączka religijnego rozbudzenia. Matka Ann postanowiła skorzystać z rodzącego się
zapotrzebowania na wiarę i wraz z grupą wiernych ruszyła
w misję ewangelizacyjną, która ze względu na swoje trudy
i prześladowania ze strony ludności doprowadziła przywódczynię oraz jej następcę – Jamesa Whittakera – do śmierci.
Jednak ciężka praca u podstaw dała wyczekiwane plony.
Po pierwszej społeczności zamieszkującej Mount Lebanon
przyszła pora na kolejne. W latach 1787‒1792 powstały
zbory w stanach: Massachusetts, Connecticut, New
Hampshire oraz Maine. W 1790 roku każdy nowy członek
wspólnoty musiał podpisać akt wyznania wiary. Następnie
wymagano, by wyznał swoje grzechy, poświęcił dobra
doczesne i swoją pracę na potrzeby wspólnoty oraz by żył
w celibacie. Shakerzy pomimo całkowitej równości płci
w łonie kongregacji uważali współżycie seksualne za źródło
grzechu pierworodnego od czasów Adama i Ewy. Małżeństwa
nowo przyjętych kończyły się wraz z ich wstąpieniem
do wspólnoty. Nie broniono jednak życia w społeczności
tym, którzy nie chcieli się zgodzić na celibat, choć ten stan
uznawano za mniej doskonały niż życie w całkowitej czystości.
Świetność Shakerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki
przypadła na lata 1820‒1865, kiedy nastąpiła era manifestacji ich wiary. Wierni, jak mówili o sobie (Believers),
organizowali publiczne marsze, tańcząc i śpiewając w religijnym zapamiętaniu, by przyciągnąć potencjalnych nowych
wyznawców. Działalność sekty rozciągnęła się z Nowej Anglii
do stanów środkowych – Indiany, Kentucky i Ohio – na łącznie 19 osad. Wówczas właśnie nastąpił gwałtowny rozwój
wzornictwa i rzemieślniczej produkcji mebli. Choć wspólnota
próbowała stworzyć eskapistyczną utopię ładu wiecznego,
uznając, że prawdziwe szczęście czeka człowieka dopiero
w życiu wiecznym, nie przeszkadzało to w kreowaniu przedmiotów użytkowych mających przetrwać tysiąc lat, choćby
jutro świat miał się skończyć.
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NAZWA SHAKERS (Z ANG. SHAKE - TRZĄŚĆ SIĘ) MA ŹRÓDŁO W RYTUAŁACH NABOŻEŃSTW, PODCZAS KTÓRYCH WIERNI WYRAŻALI
SWOJĄ RELIGIJNĄ GORLIWOŚĆ W EKSTATYCZNYCH PLĄSACH, ŚPIEWACH I POCHODACH, DOZNAJĄC W ICH TRAKCIE DRGAWEK.
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Etos pracy i pacyfizm

Praca, jako droga do Boga, miała wartość nadrzędną.
Wykonywana z zaangażowaniem i oddaniem stanowiła formę
modlitwy, stąd też wydawała tak piękne owoce. W rodzinie,
liczącej od 50 do 150 osób, panował ścisły podział pracy,
nie zaburzając równouprawnienia członków grupy. Kobiety
zajmowały się szyciem, uprawą warzyw, gotowaniem, robieniem przetworów oraz pakowaniem nasion na sprzedaż.
Mężczyźni poza pracą na roli i w gospodarstwie doskonalili rzemiosło. Członkowie sekty, w odróżnieniu od innych
zbiorowisk religijnych, nie uciekali od zdobyczy cywilizacji,
stosując je w uprawach czy hodowli.
Shakerzy, podobnie jak inne odłamy kwakrów, byli pacyfistami, co przysporzyło im wielu problemów podczas wojny
secesyjnej, kiedy to odmawiali służby w wojsku. Choć
zdaje się, iż ich sympatia leżała po stronie Unii, pomagali
żołnierzom obu stron konfliktu. Prezydent Lincoln zwolnił
mężczyzn należących do tej grupy religijnej z obowiązku
służby wojskowej, tym samym tworząc pierwszy precedens
osób świadomie odmawiających zabijania z pobudek religijnych i konfliktu sumienia. Po ustaniu walk między Północą
i Południem sytuacja ekonomiczna kongregacji uległa załamaniu na skutek drugiej fali rewolucji przemysłowej, jaka
zaczęła przetaczać się przez kraj. Nowi członkowie pojawiali się w społecznościach wyłącznie za sprawą nawróceń,
a okres gospodarczej prosperity, stwarzając ludziom nowe
perspektywy, tylko wpływał na zmniejszenia ich liczebności
i znaczenia.
Na początku XX wieku, niegdyś liczne zbiorowości, zaczęły
kurczyć się i wymierać. Obecnie istnieje już tylko jedna
osada Shakerów o nazwie Sabbathday Lake w stanie Maine.
Jej członkowie zaprzeczają jakoby ideały kongregacji były
anachroniczne. Uważają, że przesłanie nie zmieniło się
od czasów powstania ruchu – Bóg jest miłością i ich zadaniem jest ukazać wszystkim na świecie, że tak właśnie jest.
Obecnie wspólnotę Sabbathday Lake tworzą zaledwie dwie
osoby².
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Architektura

Nie można powiedzieć, że architektura Shakerów jest rewolucyjna bądź niezwykle nowatorska. Niemniej jednak jako
pierwsi wprowadzili okrągłą stodołę, która sama w sobie
stanowi dość unikatową propozycję. Zbudowana na planie
koła ma większą pojemność w stosunku do prostokątnych
konstrukcji tego samego typu. W wiosce Hancock w takim
właśnie obiekcie na całej okrągłej ścianie rozmieszczono
dodatkowo okna, plasując je na różnych wysokościach, aby
maksymalnie wykorzystać światło dzienne do oświetlania
wnętrza budowli. Dach w postaci lekko wypiętrzonej kopuły
chroni konstrukcje przed kaprysami natury – opiera się
silnym wiatrom i pozwala opadom atmosferycznym spłynąć,
nie uszkadzając budynku. Całość posiada solidną, kamienną
strukturę mającą przetrwać owe tysiąc lat. Obok harmonii i funkcjonalności charakterystyczną cechą obiektów

budowanych przez Shakerów jest brak ozdobników, nadając
im minimalistyczny sznyt i stawiając prostotę na pierwszym
miejscu. Wnętrza dużych obiektów były tak projektowane,
by nie przeszkadzały użytkownikom w rytualnych tańcach. Posiadały także osobne klatki schodowe oraz korytarze dla kobiet i mężczyzn. Kierując się regułą celibatu,
eliminowano wszelkie potencjalne zagrożenia wynikające
z ułomności natury ludzkiej.
Typowa wioska Shakerów to doskonale poukładany, spójny
organizm, w którym wszystko ma swoje przeznaczenie
i funkcję, pozostając w harmonii z otoczeniem. Rzemieślnicy
kongregacji zmieniali bieg strumieni, niwelowali wzgórza,
dopasowując otoczenie do swoich potrzeb, a ponieważ prace
te wykonywała cała wspólnota, a nie pojedyncze rodziny
farmerskie, efekt do dzisiaj zapiera dech w piersiach.
Wciąż istniejąca wieś Sabbathday Lake sprawia wrażenie
schludnej, zamożnej osady, w której być może zatrzymał się
czas, ale za to w pięknym momencie.
Budynki Shakerów są obszerniejsze niż standardowe.
W opuszczonych przez nich osadach, które przeistoczyły się
w miejsca zamieszkania zwykłych obywateli, wiele z tych
obiektów zmieniło przeznaczenie, spełniając wymogi normalnych budowli komunalnych. Widać w nich jeszcze pierwotny
zamysł konstruktorów, choć zagubiła się oryginalna myśl,
która im przyświecała. Natomiast ich pierwotne wnętrza
można jeszcze zobaczyć w skansenach. W pełni pokazują
dobrze przemyślaną i wdrożoną ideę funkcjonalności.
Wzdłuż ich ścian ciągną się kołki służące do wieszania
różnych przedmiotów – ubrań, koszy czy krzeseł, tak aby
można było bez przeszkód zamieść podłogę. Wszak według
ich poglądów należało dbać o czystość – stąd przecież
brało się samo dobro.
Ciężką pracę uznawali nie tylko za formę modlitwy, ale również rozrywkę w czasie wolnym od pracy na roli. W związku
z tym każdy z przedmiotów wykonywanych przez Shakerów
był arcydziełem sztuki użytkowej, łącząc utylitarną formę
z maestrią wykonania.

Przedmioty użytkowe i wynalazki

Wzornictwo Shakerów można uznać za wyjątkowe z jeszcze
jednego względu, a mianowicie jego niezależności wobec
wszelkich konwencji. Obrana przez kwakrów ścieżka
pozwoliła wytworzyć im styl sam w sobie, pozbawiony
komercyjnych naleciałości lub dyktatu obowiązujących
trendów. Shakeryzm, będąc kierunkiem powstałym z boskiej
inspiracji i zapewniającym dogodne warunki życia swoim
społecznościom, zyskał z czasem status prądu artystycznego
wydającego cenne dzieła sztuki wzorniczej.
Shakerzy dosłownie tworzyli otaczający ich świat, mając
za przewodników hasła czystości i użyteczności. Ich filozofia wytwarzania mebli opierała się na zasadzie mówiącej
– Nie rób niczego, co nie jest potrzebne i użyteczne, ale jeśli
spełnia jedno i drugie kryterium, postaraj się jeszcze,
żeby było piękne. Minimalistyczna reguła mniej znaczy więcej
wspierała kolejną: piękno tkwi w użyteczności.

Początkowo twórcy domowego wyposażenia (najpierw na własny użytek, a następnie na sprzedaż) korzystali ze współczesnych im wzorców Hepplewhite’a czy Sheratona, stosując
ich zasady symetrii, proporcji i równowagi. Dokonywali
jednak kolejnych uproszczeń klasycznych wzorców niemal
do granicy ascezy, odzierając je z niepotrzebnych ozdobników. Zamiast misternych intarsji, rzeźbionych elementów
czy grubego forniru zaoferowali mistrzowskie wykonanie,
niewyszukane materiały i gładkie wykończenia.
Drewno różniło się w zależności od regionu pochodzenia.
Stosowano klon, sosnę, drewno wiśni, orzecha, hikorę –
do elementów wyginanych, a także topolę – szczególnie przy
wystroju wnętrz. Nogi mebli – delikatne i proste – miały
przekrój kwadratowy bądź okrągły, często z płynnymi
zgrubieniami w środku. Szafy nie posiadały nóżek ani
wspornikowych stóp, a zakończenia w krzesłach i stołach
były cylindryczne, stożkowe bądź poszerzone. Stosowano
kulowe zakończenia nóg, wpustowe łączenia elementów,
zaciosowe szuflady oraz konstrukcję szkieletowo-panelową.
Shakerzy jako pierwsi wprowadzili, zgodnie z zasadą wykorzystywania wszelkich dostępnych przestrzeni, zabudowę
kuchenną i dopasowywane do ścian szafy. Mocowanie mebli
oraz ruchomych elementów na ścianach było wynikiem
konieczności, ale też pomagało utrzymać dom w czystości
i unikać zagracenia stanowiska pracy. Sprzęty bejcowano
na ciemnoczerwony bądź zielony kolor, ponieważ brud
nie odznaczał się tak bardzo na przedmiotach pokrytych
rzeczonymi barwami. W tym celu używano również żółtego
i pomarańczowego. Służąc większej liczbie osób, miały duże
rozmiary, lecz były lekkie, co pomagało w ich przenoszeniu.
Subtelne elementy dekoracyjne wbudowane zostały w strukturę mebla, dopełniając wysoki kunszt wykonania.
W klasycznym okresie rozkwitu meblarstwa Shakerów
na potrzeby komercyjne zastępowano tradycyjne zwieńczenia
krzeseł porcelanowymi i stosowano kontrastujące ze sobą
rodzaje drewna. Trzcinowe oparcia i siedziska wymieniono
na plecioną w szachownice tkaninę. Zaczęto też lakierować
powierzchnie drewniane, żeby zaakcentować fakturę drewna.
Produkowano kosze i pudła, te ostatnie o okrągłych kształtach
w różnych barwach. Łączono elastyczne gatunki drewna,
wyginając je na podobieństwo przetaka. Każde pudło i szuflada w domu Shakerów miały swoje ścisłe przeznaczenie.
Skłonność członków wspólnoty do innowacyjności przełożyła się również na liczbę wynalazków oraz nowoczesnych
pomysłów, którymi zaskoczyli świat. Poza okrągłą stodołą
z oknami tak rozmieszczonymi, że oświetlały całe wnętrze,
czy regulowanym nadświetlem w drzwiach, stworzyli także
drylownicę do jabłek, automatyczny siewnik, rozdrabniacz
nawozu, młockarnię, a nawet zagęszczone mleko. Na swoim
koncie mają również wspominane owalne i okrągłe pudła
służące do przechowywania żywności, krzesła z odginanymi oparciami, piłę tarczową, a nawet wiatrak chłodzący
powietrze (napędzany siłą wody), płaską miotłę czy pralkę
wprawianą w ruch kołem. Wiele z tych pomysłów przeniknęło
do codziennego użytku i przetrwało po dziś dzień.
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Shakers i współczesny design

Meble i wynalazki znajdowały swoich wielbicieli i zwolenników już w XIX wieku. Pod koniec ówczesnego stulecia
pod wpływem ruchu Arts&Crafts Williama Morrisa prosta,
lokalna estetyka mebli Shakerów stała się przekonującą
i autentyczną alternatywą dla przesadnie zdobionych
wytworów postindustrialnego świata.
Na początku XX wieku, kiedy pojawił się modernizm,
ugruntowała się zasada mówiąca o nadrzędności funkcji
nad formą, która od dawna definiowała wartości Shakerów.
Wielu wytwórców mebli tego okresu odnalazło inspirację
w dziełach trzęsących się kwakrów, włącznie z tak znanymi postaciami jak George Nakashima czy Hans Wegner
proponujący estetyczne połączenie designu amerykańskiej
wspólnoty ze stylistyką skandynawską i japońską.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku faktoria krzeseł
w Mount Lebanon pod wodzą Roberta Wagana rozwinęła się dzięki nowym technikom marketingowym,
takim jak sprzedaż wysyłkowa czy salon sprzedaży.
Dzięki nim krzesła z charakterystycznymi szczebelkami
na oparciu szły jak woda. Jeden z egzemplarzy trafił
do Danii, gdzie zainteresował się nim architekt Kaare
Klint. Pełnił on wówczas nie tylko funkcję dyrektora
Muzeum Sztuki Zdobniczej w Kopenhadze, ale był
też dziekanem na Wydziale Mebli i Sztuki Zdobniczej
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zafascynowany
ściągnął do Europy plany mebli jako pomoc naukową.
W tamtych czasach uważano je za wytwór wczesnej sztuki
amerykańskiej, bo nikt o żadnych Shakerach nie słyszał.
Dopiero w latach 30. po ukazaniu się niezwykle istotnej książki Shaker Furniture: The Craftsmanship of an
American Communal Sect (Yale University Press, 1937)
– autorstwa Edwarda Deminga Andrewsa i Faith Andrews,
wszystko zostało precyzyjnie opisane.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej doktryna
funkcjonalizmu trafiła na podatny grunt w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Zawierała w sobie echa zasady

Shakerów mówiące o tym, że użyteczność powinna wymuszać design. Pod koniec lat 30. powstała w Danii faktoria
mebli na każdą kieszeń FDB Moblers pod kierownictwem
Borge Morgensena, ucznia Klinta. Dostrzegał on zarówno
urok prostoty mebli Shakerów, jak i doceniał zalety oszczędnego wzornictwa w procesie wytwórczym. Zaprojektował
wiele modeli krzeseł w oparciu o amerykański pierwowzór.
W nawiązaniu do nich stworzył też stolik krzyżakowy
przedstawiony w Shaker Furniture, choć w jego projekcie
posiadał on podwójne nogi. Produkty te zostały entuzjastycznie przyjęte w Stanach Zjednoczonych jako wytwory
współczesnego stylu skandynawskiego. W latach 60. meble
zyskały tak wielką popularność, że wielu Amerykanów
podziwiało proste linie i niezwykłą funkcjonalność, będąc
zupełnie nieświadomymi, iż źródła tego wzornictwa znajdują się w ich własnym kraju.
Obecnie mistrzostwo cichych rewolucjonistów, jak niektórzy nazywają Shakerów, zostało w pełni docenione.
Dowodem na to jest choćby stała wystawa i fundacja
działająca w Mount Lebanon w stanie Nowy Jork, gdzie
można podziwiać dzieła ich rzemiosła (www.shakerml.org).
Organizowane są także rozmaite warsztaty (np. Furnishing
Utopia), podczas których współcześni projektanci próbują
zgłębić fenomen tych przedmiotów, do dziś fascynujących
niezwykłą lekkością i genialnym zamysłem wytwórców.
Niegdyś mówiono, że krzesło ma być tak lekkie, a jednocześnie tak solidne, żeby anioł mógł na nim przysiąść.
Choć wizje Tomasza Morusa mogą się nam wydawać,
no właśnie, utopijne, to wiara i determinacja jednej z takich
społeczności pozostawiła po sobie trwały ślad, choć sama
odchodzi już powoli w niebyt.

Źródła
1.
2.

K. Bem, Trzęsący się kwakrzy - czyli krótka historia Shakerów
R. Gonzales, One Of The Last Shakers Dies
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ZDJĘCIE: DAVE (FOTOLIA.COM)
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UTOPIA

Przedmioty codziennego użytku wytwarzane przez Shakerów obrazowały ich sposób
funkcjonowania. Do dziś zachwycają szczerością, finezją prostoty, organizacji,
utylitaryzmem i prostolinijnością oraz wyczuwalnym oddaniem sprawie. Właśnie
te elementy nadają im niezwykłej siły i charakteru, podkreślając jednocześnie
wielkie nabożeństwo, jakie towarzyszyło tworzeniu wszelkich przedmiotów
niezbędnych im do przetrwania, oraz rytualizm codziennych aktywności.
Zdjęcia: Charlie Schuck / ShakerDesignProject.com / Wykonane w Hancock Shaker Village

Choć wiedzę o radykalnej i konserwatywnej sekcie rodem
z Anglii nadal można określić jako znikomą, to odwrócenie tego trendu staje się coraz bardziej prawdopodobne.
Wielu przypisuje Shakerom miano pierwszych minimalistów,
a przedmioty ich autorstwa inspirowały niezliczone rzesze
modernistów, jak również współczesnych projektantów.
Co ciekawe, dotąd publiczność nie miała zbyt dużo okazji, by móc bezpośrednio z nimi obcować. Bieżący stan
rzeczy mogą zmienić takie przedsięwzięcia jak projekt
Furnishing Utopia, który nie tylko pokazuje oryginalność
sztuki Shakerów, ale przedstawia także ich sposób myślenia
o codzienności.
Wraz z Hancock Shaker Village i Mt. Lebanon Shaker
Museum przeprowadzono tygodniowe warsztaty w dwóch
dawniej zamieszkanych przez Shakerów miejscach, w których wzięła udział grupa jedenastu międzynarodowych
studiów projektowych (Studio Gorm, Tom Bonamici,
Chris Specce, Gabriel Tan, Jonah Takagi, Zoe Mowat,
Ladies & Gentlemen Studio, Darin Montgomery,
Norm Architects, Studio Tolvanen, Hallgeir Homstvedt).
Otrzymali oni dostęp do obszernego archiwum miejscowych obiektów, jak również możliwość podyskutowania

z kuratorami muzeum. Zostali także zaproszeni do stworzenia takich projektów, które przekładałyby pomysłowość
i estetykę Shakerów na nowoczesność współczesnych
form wzornictwa.
Rezultaty tychże warsztatów zostały po raz pierwszy
pokazane szerszemu audytorium w maju 2016 roku
w formie wystawy Furnishing Utopia na Sight Unseen
Offsite, jako części prestiżowego New York Design Week.
Ekspozycja prezentowała nowe projekty w zestawieniu
z przedmiotami wypożyczonymi z Hancock Shaker Village
Museum. Prace przedstawiały od najmniejszych obiektów codziennego użytku, w postaci ścierek, świeczników,
tac czy skrzynki na narzędzia, po duże meble będące
nieodzowną częścią wyposażenia domostw, np. stoły, ławki
oraz krzesła.
Połączenie przeszłości z teraźniejszością pozwoliło prześledzić, jak wielki wpływ Shakerzy wywarli na współczesny design i przestrzeń kultury użytkowej. Niesamowita
fuzja pomysłowości z surowością ich wyrobów, charakterystyczną zresztą dla środowiska, które współtworzyli,
dzisiaj odnajduje się w świetle skandynawskiego wzornictwa,
bijąc rekordy popularności.

GABRIEL TAN (WWW.GABRIEL-TAN.COM)
GABRIEL TAN TO PROJEKTANT, NA POMYSŁY KTÓREGO ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA CAŁYM ŚWIECIE. DOŚĆ POWIEDZIEĆ, ŻE GODZI PRACĘ W SINGAPURZE,
BARCELONIE I NOWYM JORKU. JEDNAK JEGO OCZKIEM W GŁOWIE JEST GABRIEL TAN DESIGN. WSPÓŁZAŁOŻYCIEL MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU OUTOFSTOCK.
GOŚCINNIE WYKŁADAŁ W LASALLE COLLEGE OF THE ARTS, A TAKŻE NA UNIWERSYTECIE STANU OREGON.
STUDIO GORM (WWW.STUDIOGORM.COM)
STUDIO GORM Z SIEDZIBĄ W EUGENE W STANIE OREGON WSPÓŁTWORZĄ JOHN ARNDT I WONHEE ARNDT. AMERYKAŃSKA PARA PROJEKTANTÓW POD WZGLĘDEM TWÓRCZYM ZWIĄZANA JEST ZE ŚRODOWISKIEM RZEŹBIARSKIM ORAZ RZEMIEŚLNICZYM. OBOJE SĄ PROFESORAMI ORAZ CZŁONKAMI ZAŁOŻYCIELAMI WYDZIAŁU WZORNICTWA
PRODUKTOWEGO NA UNIWERSYTECIE STANU OREGON, GDZIE PROWADZĄ BADANIA MAJĄCE NA CELU OPRACOWANIE WSPÓŁCZEŚNIE PRZYDATNYCH PRZEDMIOTÓW.
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DLA PROJEKTU GABRIELA TANA PUNKTEM ODNIESIENIA STAŁY SIĘ MIĘKKIE, RZEŹBIARSKIE FORMY GAŁEK I UCHWYTÓW, JAKIE WYTWARZALI SHAKERZY. BLOKI LAMINOWANEGO LITEGO DREWNA UKSZTAŁTOWAŁ W WYJĄTKOWE ODBOJNIKI, PODKREŚLAJĄC INDYWIDUALNĄ SPECYFIKĘ KAŻDEGO Z NICH. TE NIEPOZORNE PRZEDMIOTY MOGĄ
BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANE JAKO PRZYCISK DO PAPIERU LUB NIEZAWODNY WSPORNIK DLA KSIĄŻEK, KTÓRY NIE POZWOLI SIĘ IM PRZEWRÓCIĆ. PROJEKT: GABRIEL TAN

{19}

ŁAWKA ZREALIZOWANA PRZEZ STUDIO GORM ZNALAZŁA SWÓJ PIERWOWZÓR Z SZKOLNYCH ŁAWACH Z USUWALNYM OPARCIEM, JAKIE W PRZESZŁOŚCI WYTWARZALI
SHAKERZY. DZIĘKI TEMU ZABIEGOWI UZYSKANO EFEKT WIELOFUNKCYJNOŚCI, KTÓRY ZNAKOMICIE WSPÓŁGRA Z MINIMALISTYCZNĄ ESTETYKĄ PROPONOWANEJ
KONSTRUKCJI. JAK W WIĘKSZOŚCI PROJEKTÓW INSPIROWANYCH DESIGNEM SHAKERÓW, DOPRACOWANO W NIEJ KAŻDY DETAL, A MIMO POZORNIE TOPORNYCH
KSZTAŁTÓW ERGONOMIA I KOMFORT SĄ TU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. ŁAWKA ZOSTAŁA WYKONANA Z LITEGO DREWNA. PROJEKT: STUDIO GORM.
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PODOBNIE JAK W PRZYPADKU KOSZYKÓW, RÓWNIEŻ FOTEL BUJANY ZBUDOWANO W OPARCIU O PIERWOWZÓR DYSPONUJĄCY BARDZO WSPÓŁCZESNYMI
PROPORCJAMI – JEST BOWIEM SZEROKI, POSIADA NISKI PROFIL, POZOSTAJĄC JEDNOCZEŚNIE WYGODNYM I ZACHĘCAJĄCYM DO SKORZYSTANIA. WERSJĘ FOTELA
PRZYGOTOWANĄ PRZEZ STUDIO GORM WYKONANO Z LITEGO KLONU., DBAJĄC O IŚCIE MINIMALISTYCZNY CHARAKTER, ERGONOMIĘ I WYGODĘ NOWO POWSTAŁEGO
MEBLA. PROJEKT: STUDIO GORM.
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F51

Projekt: Walter Gropius
Data: 1920 rok
Lokalizacja: Uczenia Bauhaus, Weimar

Zdjęcia: TECTA (www.tecta.de) / HGEsch (www.hgesch.de)

Bauhaus

RÓWNOWAGA MIĘDZY UCZUCIAMI I INTELEKTEM

NIEMIECKI ARCHITEKT WALTER GROPIUS, POSTRZEGAJĄC PROJEKTOWANIE
JAKO SŁUŻEBNOŚĆ DLA LUDU, POWOŁAŁ DO ŻYCIA NA POCZĄTKU
XX WIEKU PLACÓWKĘ, KTÓRĄ DZIŚ MOŻEMY SPOKOJNIE NAZWAĆ
HOGWARTEM DESIGNU. WYPRACOWANE TAM KONKLUZJE
ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA CAŁY ŚWIAT, ODCISKAJĄC WYRAŹNE
PIĘTNO TAK W ARCHITEKTURZE, JAK I WE WZORNICTWIE.

Tekst: Waldemar Karasiewicz, Zdjęcia: HG Esch Photography (hgesch.de) / TECTA (tecta.de)
Geneza powstania Bauhausu mocno wiąże się
z ambicjami jej założyciela oraz ekonomicznym
i społeczno-kulturowym klimatem przełomu XIX
i XX wieku. Niemcy w obliczu porażki, jaką ponieśli w I wojnie światowej, skierowali swoje działania
w stronę rozwoju przemysłu i kojącej sztuki. Jednak
najbardziej wpływowa wówczas w Europie
wspólnota artystyczna Arts & Crafts dopuszczała
tylko szlachetne rękodzieło, w dodatku bogato
zdobione. Mimo że silnie podkreślano instynkt
społeczny twórców, uznając prawo do obcowania z pięknem za przywilej należny każdemu,
na przedmioty realizowane przez artystów mogli
sobie pozwolić tylko najzamożniejsi. Świat sztuki
darzył bowiem fabryki pogardą i upatrywał w nich
przyczynę wszelkiego zła. Pod koniec XIX wieku
założenia bohemy ewoluowały w jeszcze bardziej
zdobną secesję, wciąż widoczną na elewacjach kamienic, dla których wojna okazała się
łaskawa. Bujna, pełna przyrodniczych motywów
ornamentyka i asymetria kłóciły się z coraz lepiej
rozwiniętym przemysłem, gotowym do produkcji
na masową skalę zwiększającej się gamy dóbr.
Tymczasem zarówno architekturą, jak i wzornictwem mebli, ceramiki, tkanin i innych przedmiotów codziennego użytku zajmowali się głównie
egzaltowani artyści, skupieni przede wszystkim
na estetycznych walorach swoich dzieł.

Starcie dwóch frontów

Jedną z firm, która ten impas zaczynała przełamywać, zatrudniwszy Petera Behrensa na stanowisku
projektanta przemysłowego, było niemieckie,
istniejące do dziś AEG. Jego portfolio, dzięki
pogodzeniu artystycznych aspiracji z funkcjonalizmem i prostotą wykonania, jawi się
jako pomost pomiędzy rozmarzoną secesją
a późniejszym modernizmem. Podejście, jakie
stosował przy projektowaniu budynków oraz
form dla produkowanych masowo przedmiotów, fascynowało wielu młodych architektów.
Pracownia Behrensa stała się więc kolebką
największych talentów architektury pierwszej
połowy XX wieku. Spotkali się tam bowiem:
Le Corbusier, zwany papieżem modernizmu,
Walter Gropius – założyciel, i Ludwig Mies
van der Rohe – ostatni dyrektor Bauhausu.
Dzięki kolektywnym realizacjom Behrensa
i jego uczniów w środowisku twórczym zostało
zaszczepione nowe podejście, a konflikt pomiędzy przemysłem i sztuką na dobre zażegnano.
W obliczu masowych potrzeb budowania
i wyposażania dużej liczby mieszkań formuła
Arts & Crafts nie miała już żadnego uzasadnienia. Wielkimi krokami nadciągała era artystów
pragmatycznych, mocno stąpających po ziemi
i wrażliwych na potrzeby socjalne.
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Manifest

Gropiusowi, dostrzegającemu ogromne możliwości w potencjale przemysłowym, zależało jednak
w równie dużym stopniu na warstwie estetycznej.
Ustępujący ze stanowiska dyrektor weimarskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych namaścił
31-letniego Waltera na swojego następcę, a ten
nadał jej nie tylko nową nazwę – Bauhaus,
ale i rolę – łagodzenia zakłóceń pomiędzy
człowiekiem a środowiskiem. Program uczelni,
ogłoszony w 1919 roku w formie manifestu,
zakładał rewolucyjne podejście do kształcenia
projektantów. Jego podstawą był sześciomiesięczny kurs przygotowawczy mający na celu
pozbawienie uczniów dotychczasowych obciążeń poznawczych przy jednoczesnym wyłożeniu
podstawowych zasad każdej dziedziny wzornictwa, zachowując ich demokratyczną równość.
Dzięki takiemu startowi decyzja studenta o kontynuowaniu nauki w wybranej katedrze była
znacznie bardziej świadoma. Dalsza edukacja
kierunkowa w preferowanym warsztacie: tkackim,
ceramicznym, stolarskim lub metalu trwała już
trzy lata, a dopiero po jej ukończeniu czeladnicy
mogli aspirować do kształcenia architektonicznego. Zajęcia odbywały się dwutorowo – teorię
i praktykę wykładali różni mistrzowie, tak aby
w zrównoważony sposób rozwijać wrażliwość
artystyczną i wiedzę techniczną. Obowiązująca
w szkole średniowieczna nomenklatura podyktowana była postrzeganiem projektanta jako
natchnionego rzemieślnika. Inspiracja dawnymi
cechami robotniczymi miała stworzyć otoczenie sprzyjające synchronizacji świata sztuki
ze światem pracy, z lekceważącym stosunkiem
do zbędnych ozdobników.

Pierwsi uczniowie – Weimar

Kandydatów, zachęconych przełomowym programem nauczania, zgłosiło się ponad dwustu.
Studenci pochodzili z różnych klas społecznych,
połowa z nich miała za sobą doświadczenia
wojenne, więc stanowili ciekawą mieszankę:
mundurowych, bosych lub brodatych myślicieli
w wieku od siedemnastu do czterdziestu lat.
Łączyła ich potrzeba wspólnoty w tych trudnych
czasach i chęć zajmowania się czymś ważnym.
Początkowo ustalone czesne udało się znieść
dzięki dyplomatycznym umiejętnościom Gropiusa.
Weimar jednak nie obfitował w liczne zakłady
produkcyjne, toteż na bliższą współpracę z przemysłem nie można było liczyć. Choć koncepcja

uczelni zdawała się być bardzo jasno określona,
to sam pomysłodawca jednocześnie ogromnie
cenił rozwój na drodze eksperymentów oraz brak
jakiegokolwiek interweniowania. Kierował się
przekonaniem, że uczniowie powinni sami pojąć
sens tej wartościowej edukacji i pokazywanie im
wytyczonych ścieżek zupełnie mija się z celem.
Tymczasem okazało się, że jeden z mistrzów-terminatorów – Johannes Itten, zawęża zakres
nauczania do intensywnych medytacji nad
kształtem, kolorem czy dźwiękiem, jak również
poszukiwania wewnętrznej harmonii i afirmacji
własnej intuicji. Mimo że te zachowania godziły
w podwaliny Bauhausu, Gropius zdecydował się
jedynie na ograniczenie wpływu Ittena do kursu
przygotowawczego. Powstające wówczas dzieła
miewały jeszcze charakter ekspresjonizmu
i dadaizmu, lecz wewnętrzny konflikt nie odbił się
negatywnie na działalności uczelni, która i tak
borykała się z nieprzychylnym spojrzeniem
ówczesnych władz.

Przełomowa wystawa

Działalność Bauhausu była wielokrotnie postrzegana w kategoriach komunistycznych oraz
wywrotowych. Kwestionując zasadność jego istnienia, zażądano zorganizowania wystawy reprezentującej dorobek uczelni. W obliczu zagrożenia
zamknięciem cała wspólnota, mentorzy i ich
wychowankowie, zjednoczyła się w przygotowaniach do tego wydarzenia. Otwarta w 1923 roku
ekspozycja zawierała między innymi Am Horn,
eksperymentalny dom wzorcowy, czyli całkowicie
wyposażoną jednostkę mieszkaniową, w której po raz pierwszy zastosowano ciąg szafek
kuchennych. W warsztatach i na korytarzach
szkoły eksponowano dzieła zarówno użytkowe
– prototypy dla przemysłu – jak i abstrakcyjne.
Pokazano rzeźby, malowidła, ceramikę, tkaniny
oraz wyjątkowe meble – zwłaszcza te autorstwa
Marcela Breuera, który dzięki swoim wybitnym
projektom objął w przyszłości kierownictwo
katedry obróbki drewna. Weimar stał się wówczas na dwa letnie miesiące stolicą europejskiej
awangardy, a wystawa odniosła wielki sukces,
zbierając pochlebne recenzje u wysłanników
z całego świata. Mówiono o odwrocie od utopii oraz wykrystalizowaniu się kierunku i stylu
obrazującego równowagę między uczuciami
i intelektem. Ekspozycję ubogacały koncerty
Strawińskiego i wykłady mistrzów, panowała
atmosfera triumfu.
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KOŁYSKA

Projekt: Peter Keler
Data: 1922 rok
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Zdjęcie: Stockfotos-MG (Fotolia.com) | Nowa siedziba Bauhausu - Dessau

Nowa siedziba – Dessau

Niestety, mimo udowodnienia swojej wartości
oraz w towarzystwie licznych sprzeciwów,
w 1925 roku, gdy władzę w mieście objęli
konserwatyści, zdecydowano o zamknięciu
Bauhausu pod pretekstem rzekomej szkodliwości
społecznej oraz domniemanego „bolszewizmu”.
Walter Gropius, nie biorąc pod uwagę zaprzestania swojej pracy u podstaw, znalazł sprzymierzeńców w małym mieście Dessau, które
zaproponowało szkole przestrzeń i współpracę. Przyjmując zlecenia na wybudowanie
i wyposażenie własnego kompleksu akademickiego, a także osiedla mieszkaniowego i biura
pośrednictwa pracy, Bauhaus kierował się coraz
bardziej w stronę komercjalizacji, zachowując
jednocześnie niewątpliwy indywidualizm.
Cały projekt nowej siedziby w Dessau nakreślił
Gropius, a zastosowane w nim rozwiązania
wciąż imponują swoją prostotą i funkcjonalnością. Budynek jest aktualnie wyremontowany
i otwarty dla zwiedzających. Istnieje nawet
możliwość nocowania w pokoju czeladnika
Bauhausu oraz skosztowania posiłku w stołówce. Kompleks składa się z kilku logicznie
połączonych ze sobą modułów, wykonanych
z betonu, stali i szkła. Jego bryła nadal sprawia wrażenie współczesnej, choć stanowi
już zabytek UNESCO.

Rozkwit

Dalsze zacieśnianie relacji z przemysłem sprawiło,
że był to najbardziej zdyscyplinowany komercyjnie etap funkcjonowania szkoły. Berlińskie fabryki
mebli wykupowały prawa do seryjnej produkcji
prototypów łączących stal z tkaniną, szkłem czy
drewnem. Opracowywano koncepcję mebli
modularnych, które mogłyby pasować do każdego wnętrza. Z sukcesem eksperymentowano
z oświetleniem i aluminium, dzięki czemu powstały
pierwsze reflektory. Stworzono również materiały
odbijające światło i tłumiące dźwięk, daleko
wyprzedzając w tych dziedzinach rynki innych
państw. Dotychczasowy, niespójny z programem
i nieco ekspresyjny wizerunek typograficzny
placówki na plakatach, ulotkach i publikacjach
z wykładami mistrzów postanowiono uporządkować, tworząc nowe, bezszeryfowe czcionki
pozbawione wersalików. Uznano, że treść
nie powinna być zakłócana formą, a stosunek
powierzchni tekstu do ilustracji obliczano z matematyczną precyzją. Racjonalizacja, anonimowość
i standaryzacja pozwoliły Bauhausowi z siedzibą
w Dessau w pełni rozwinąć przestrzeń dla świadomego projektowania.
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Dyscyplina

Przyszedł czas na zmiany. W 1928 roku utworzono wydział architektury z inżynierią, którym
kierował Hennes Meyer, bezkompromisowy realista, żywo zainteresowany ówczesnymi problemami socjalnymi. Tymczasem Gropius, chroniąc
do tej pory szkołę przed atakami z zewnątrz,
stał się bardziej mediatorem niż mentorem i tym,
co było jego misją – architektem i wizjonerem.
Dlatego też podjął decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektora Bauhausu, poświęcając się pasji
konstruowania budynków i karierze naukowej,
którą kontynuował między innymi na Harvardzie.
Na swojego następcę wybrał Meyera, który
szybko wprowadził podejście pracy kolektywnej,
ukierunkowanej na badania naukowe celem zrozumienia i rzeczywistego zaspokojenia potrzeb
ludzkich, a nie wyłącznie pragnienia luksusu.
Jednocześnie dochody ze zleceń podwoiły się
dzięki znakomitej renomie i kolejnym kontraktom
z fabrykami. Niestety, lewicowe poglądy Meyera
i jego skłonności do buntowania uczniów były
bezpośrednim powodem utraty stanowiska
w 1930 roku. Przyznał wtedy, że potencjał
Bauhausu był marnotrawiony przez wygórowane
ambicje i ekstrawagancję niektórych wychowanków szkoły.

Walka o przetrwanie

Trzecim i ostatnim dyrektorem słynnej szkoły,
mianowanym także przez Gropiusa, został
Ludwig Mies van der Rohe – architekt i projektant (również wychowanek Behrensa), którego
twórczość charakteryzowała się sterylnym stylem
i pochwałą dla porządku, jasności i doskonałości. Do dziś jego najsłynniejszym i wielokrotnie
podrabianym dziełem pozostaje ikoniczny
fotel Barcelona, choć jego kariera związana
była przede wszystkim z pracą architekta
i to ją rozwijał w późniejszych latach w Stanach
Zjednoczonych, głównie w Chicago i Nowym
Jorku. Dowodzenie Bauhausem rozpoczął
od usunięcia ze szkoły osób zaangażowanych
politycznie. Perfekcjonizm i upór Ludwiga
nie uchroniły jednak szkoły przed zamknięciem
przez nazistów w 1932 roku z tych samych
powodów, co siedem lat wcześniej. Mies van der
Rohe próbował reaktywować działalność uczelni
w opuszczonej berlińskiej fabryce aparatów telefonicznych, jednak udało się to tylko na sześć
miesięcy. W kwietniu 1933 roku ostatecznie
zamknięto ją z powodu zajęcia przez Gestapo.
Gropius wielokrotnie powtarzał, że Bauhaus
nie mógł działać szybciej niż społeczeństwo,
któremu miał służyć.
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Tempo zmian, jakie zapoczątkował, było dla niektórych i tak zbyt przytłaczające. Jednak zatrzymanie tego pociągu do postępu i nowoczesności
okazało się już niemożliwe, nawet w obliczu
kolejnej wojny.
Akademicki dorobek uczelni to zaledwie
14 lat funkcjonowania, trzy siedziby i tyleż
samo dyrektorów oraz około 500 absolwentów. Wtórnych implikacji, jakie powstały
i wciąż pojawiają się w sztuce użytkowej oraz
konceptualnej, nie sposób zliczyć. Społeczna
odpowiedzialność, współpraca bez utraty indywidualizmu, funkcjonalność idąca ramię w ramię
z estetyką – te wartości są wciąż aktualne,
a eseje i wykłady Waltera Gropiusa inspirują
kolejnych twórców zafascynowanych historią
designu i prostotą formy. Ówcześnie rewolucyjne przemyślenia z zakresu mieszkalnictwa
socjalnego tego niemieckiego architekta już
wkrótce stały się rzeczywistością. Uznając prawo
każdego człowieka do niezakłóconego dostępu
do światła i powietrza, stworzył pierwsze koncepcje wieżowców jako jedynej słusznej postaci
mieszkań zlokalizowanych w dużych miastach.
Propagował także upowszechnienie wytwarzania prefabrykowanych modułów, z których
mogłyby powstawać budowle. Natomiast
uwzględnienie przez Meyera indywidualnych
potrzeb społecznych określa swoisty fundament
wszechobecnego aktualnie projektowania
zorientowanego na użytkownika.

Bauhaus w Polsce

Wpływ Bauhausu w Polsce objawia się przede
wszystkim w postaci budowli. Wynika to z silnych
niemieckich konotacji i prężnie rozwijanego
w dwudziestoleciu międzywojennym przemysłu,
czego przykłady można zaobserwować głównie
w rejonie Śląska, a szczególnie we Wrocławiu
i Katowicach, obfitujących w obiekty architektury
modernistycznej. Konstrukcje zainspirowane
Bauhausem zobaczymy także w Warszawie
czy Gdyni. Centralny Instytut Wychowania
Fizycznego na Bielanach czy budynek toru wyścigów konnych na Służewcu stanowią ikony stołecznego minimalizmu. Wielu polskich architektów,
jak Oskar Hansen czy duet Lachert i Szanajca,
bacznie przyglądało się dokonaniom Gropiusa.
On sam wypowiadał się o bryłach powstających
wówczas w Polsce bardzo pochlebnie i z dużym
zaciekawieniem obserwował tutejsze realizacje.
Także podejście do kształcenia projektantów

próbowano nad Wisłą uwspółcześnić, czego
dowodem jest nowatorski program nauczania wprowadzony w Szkole PrzemysłowoHandlowej w Koluszkach pod Łodzią. Jego
autorami byli Władysław Strzemiński wraz z żoną
Katarzyną Kobro.
Modernistyczne bryły budynków powstałe
w XX wieku wciąż inspirują studentów architektury (i nie tylko), stanowiąc zarówno estetyczny,
jak i funkcjonalny punkt odniesienia. W zakresie
wzornictwa dominują także rozwiązania możliwie
najlepiej łączące elektryzujący design z praktycznym zastosowaniem. Szczerość i logika
w kreowaniu przestrzeni oraz przedmiotów wciąż
okazują się więc doskonałą receptą na sukces,
również komercyjny. Najbardziej jaskrawym
tego przykładem okazuje się bieżąca filozofia
sieci IKEA w postaci masowej produkcji opartej
na alternatywnych, autorskich pomysłach.
Upodobanie do pragmatycznego, prostego
i oszczędnego stylu, o solidnej, choć nieoczywistej
formie, zdaje się nie słabnąć. Przeciwnie – zyskuje
kolejne rzesze entuzjastów, wkomponowując się w każdy krąg kulturowy, co jest szczególnie
widoczne na tle zmian demograficznych zacierających różnice związane z odmiennym pochodzeniem. Wystarczy spojrzeć na typowe mieszkania
urządzone w nowoczesnym stylu, niezależnie
od szerokości geograficznej. Doszukamy się w nich
wielu rozwiązań postrzeganych obecnie za oczywiste, ale zapoczątkowanych właśnie w Weimarze
lub Dessau. Choć mówi się, że Bauhaus i tak
przytrafiłby się światu, bo rewolucja, jaką przyniósł, była nieunikniona, to trudno wyobrazić
sobie edukację współczesnego architekta czy
projektanta z pominięciem historii tej niemieckiej
uczelni. Jej dziedzictwo jest wszechobecne –
nie tylko w pracach naukowych, debatach
czy wystawach, ale i naszych domach, biurach
oraz przestrzeniach miejskich. Wizjonerskie
idee urzeczywistnione przez Bauhaus stanowią
nadal ważny głos w dyskusji o kształcie naszego
otoczenia. Są punktem odniesienia w pytaniu
o słuszność projektu, a dzisiejsi zwolennicy użyteczności i kreatorzy interakcji redefiniują jedynie
misję szkoły, zwracając się w stronę człowieka
i jego potrzeb z uwzględnieniem postępu technologicznego. Ten aspekt, póki co, wydaje się
na tyle zróżnicowany i pełen niezliczonych uwarunkowań, że próżno wyglądać nowego, zgoła
odmiennego podejścia. Jako kierunek myślenia
twórców – nadal zdaje egzamin.
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Projekt: Marcel Breuer
Data: 1927 rok
Na zdjęciu replika fotela o konstrukcji
z giętej stalowej, niklowanej rury,
z siedziskiem, oparciem
i podłokietnikami
wykonanymi z tkaniny.
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Zdjęcie: Katarzyna Widmańska

Karnawał nie w Rio

O karnawalizacji w najnowszych tekstach kultury

Zapusty – czas tańców, zabaw, przebieranek i ogólnej wesołości,
ale również pora zemsty i grozy, święto dzikiego tłumu i nieokiełznanych pragnień.
Jaka jest historia karnawału? Co można rozumieć pod pojęciem karnawalizacji?
W jaki sposób wątek ten objawia się współcześnie w kulturze popularnej? Zobaczmy!
Tekst: Karolina Madrak, Zdjęcia: Katarzyna Widmańska (widmanska.com)

Słowo karnawał pochodzi od łacińskiego carnem levare
i oznacza usuwać mięso. W tradycji chrześcijańskiej wyrażeniem tym określano dni bezpośrednio poprzedzające Wielki
Post, rozpoczynające się świętem Trzech Króli, a trwające
do przedpopielcowego wtorku. Okres ten od niepamiętnych czasów łączony był z płodnością, wzrostem i dosytem.
Niektórzy badacze doszukują się jego źródeł w kulturze
antycznej i tradycji związanej z bogiem Bachusem oraz
poświęconymi mu bachanaliami. Zapusty wyrastały
z ludycznej kultury śmiechu. W ich trakcie radość i wolność
wylewały się na ulice, a wielobarwny, pełen entuzjazmu
tłum ożywiał miasta.
Jednak ten szczególny moment w roku to nie tylko zabawa,
pijaństwo i uciecha. W czasach średniowiecznych, gdy życie
toczyło się według rygorystycznych, nieprzekraczalnych
zasad, pełnił także inne niezwykle istotne funkcje. Michaił
Bachtin, twórca pojęcia karnawalizacji, używał rozleglejszej kategoryzacji czasowej. W jego rozumieniu karnawał
nie trwa od-do, ale przejawia się zawsze wtedy, gdy do głosu
dochodzi spragniony zabawy lud. Mówi więc o okresach
karnawałowych, do których zaliczają się takie wydarzenia
jak: święto głupców, święto osła, odpusty¹.

Kilka słów
o strukturze średniowiecznego świata

Podążając za myślą Bachtina, można stwierdzić, że w wiekach średnich wyznacznikiem prawa, najwyższym symbolem
władzy, który rozstrzygał o wszystkim i od którego wszystko
zależało, był król. W dużym uproszczeniu: jedno słowo
władcy decydowało o wojnie i pokoju, o życiu lub śmierci.
Jego przychylność gwarantowała szczęście i dostatek, niełaska
zaś niweczyła wszystko. Podziwiano go, darzono szacunkiem
godnym namiestnika Boga na Ziemi, ale także się go obawiano. Status boskiego pomazańca nakładał na osobę panującego jeszcze jedno znaczenie. Otóż obszary zarządzane przez
niego podlegały zarówno władzy świeckiej, jak i kościelnej.
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Prawo średniowiecza było zasadniczo zespojone z religią,
a król w jednej osobie był urzędnikiem państwowym i reprezentantem Kościoła. Posłuszeństwo wobec władcy wynikało
wobec tego nie tylko z autorytetu jego samego, ale również
z poczucia moralnego obowiązku.
Nie dziwi więc, że rządzący rzadko spotykał się z krytyką.
Nikt nie śmiał powiedzieć mu prawdy i zdradzić swojej niepochlebnej opinii, co sprawiało, że średniowieczna struktura
władzy była praktycznie nieprzepuszczalna. Istniała jednak
postać, której obnażanie potknięć panującego nie tylko uchodziło na sucho, ale stanowiło jedno z głównych oczekiwań
wobec niego. Mowa o błaźnie, jedynej osobie, która miała
prawo, a nawet obowiązek naśmiewać się z króla.
Warto zwrócić uwagę na symbolikę otaczającą błazna
w średniowieczu. Jego strój przypominał szaty królewskie,
różnił się jednak jaskrawymi barwami. Nosił także nakrycie
głowy w postaci czapki, której krawędzie skierowane były
ku dołowi, nierzadko zakończone pomponami lub dzwoneczkami. Także ciało błazna, wypaczone i zdeformowane,
pozostawało dalekie od królewskiego ideału lub choćby
od wyobrażenia o nim. To o tyle istotny element, że w moralności średniowiecznej sygnały wysyłane przez ciało i posturę
były jednoznaczne. To, co piękne, kojarzono równocześnie
z dobrem, ponieważ Bóg, jako najwyższe dobro i architekt
wszelkiego stworzenia, odznaczał się także doskonałością
i obce mu były błędy. Człowiek zdeformowany i kaleki miał
większą szansę na zostanie błaznem, dlatego niekiedy osoby
przeznaczone do tej roli celowo poddawano okaleczeniu.
To wysoka cena, ale niniejsza funkcja dawała przywilej
stania ponad prawem.
Swoją pokraczną, zdeformowaną sylwetką, z krzykliwymi,
karykaturalnymi strojami uosabiał kulturę śmiechu,
czyli tego, co nie wchodzi w tkankę rzeczywistości sakralno-monarchicznej. Mało tego: był tej rzeczywistości negacją,
wypaczeniem, czymś, co nie dość, że stoi ponad, to jeszcze
uzurpuje sobie prawo do krytyki. Ale nie do buntu…
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Walka (?) karnawału z postem

Mowa o rebelii wobec hierarchii średniowiecznego świata
byłaby nieuzasadniona. Jakkolwiek Bachtin zwraca uwagę
na to, że karnawał należy do świąt nieoficjalnych, czyli tych,
które nie wyznaczają rocznego cyklu uporządkowanego
i zhierarchizowanego modelu życia, ale wynikają z potrzeby
ludu i porządek ten poniekąd zaburzają². Relacja postu i mięsopustu stanowi o ich zależności. O ile można mieć wątpliwość,
czy związek ten konstytuuje post, to jednak zapusty bez postu
byłyby sprawą abstrakcyjną. Czym jest post i dlaczego karnawałowo weselić się nie można w każdym innym okresie
roku? Otóż w strukturze sakralnej stanowi eskalację zakazów
i nakazów, to czas, w którym prawo boskie powinno być
przestrzegane ze szczególną przykładnością. Tymczasem
karnawał, który go poprzedza, jest czymś w rodzaju wdechu
przed długim biegiem. Moment w roku, w którym spotykają się
ze sobą post i nieoficjalne święto tłuszczy, to fenomenalna
próbka scierania się dwóch rzeczywistości: boskiej i skrajnie
ludzkiej – sacrum i profanum³.
Według Bachtina karnawał to pora szczególnego porzucenia
kategorycznych prawd średniowiecza na rzecz zabawy, wesołości i wolności. Czas zapustów daje odpór całemu rygorowi
codziennego życia i pozwala zatracić się w cielesności i gwarze.
Co więcej, w jego trakcie respektowane były niepisane zasady,
którym podporządkowywała się również władza. Król zamykał się w komnatach, a straże przymykały oko na niesubordynację obywateli. Można było zrobić wszystko i powiedzieć
wszystko bez żadnych konsekwencji.
Ogólna wesołość w tym wymiarze miała także swoją ciemną
stronę. Niekoordynowana tłuszcza używała życia na wiele
różnych sposobów. Zdarzały się kradzieże, gwałty, a nawet
morderstwa, za które nikogo nie rozliczano. W karnawale
bezprawie było paradoksalnie uprawnione. Agata Kłocińska
w swoim artykule Karnawał wobec sacrum wskazuje na grupę
zachowań, które zdaniem Bachtina stanowiły przejaw kultury
śmiechu: (…) nakładanie odzieży na odwrót, łączenie momentu
zgonu i narodzin, lżenie osób wysoko postawionych w hierarchii społecznej oraz inne degradacje, apoteoza głupców,
bluźnierstwa, parodie, bezczeszczenie przedmiotów i osób
związanych z oficjalnym kultem, miotanie ekskrementami
i moczem, eksponowanie organów płciowych⁴.
Autorka podkreśla fakt, że charakter powyższych tendencji
potwierdza tezę o tym, że mięsopust był światem na opak⁵.
Istniejące zasady ulegały odrzuceniu, wartości podlegały
kpinie i bluźnierstwom. Bachtin zwraca uwagę na totalność
kultury zapustów, które w swoich okresach przejawiały się całościowo, ogarniały wszystko i wszystkich. Zaznacza, że od tego
nie dało się uciec. Nie można było nie brać udziału, ponieważ
w okresach świątecznych stare prawa i prawdy nie miały racji
bytu, nie istniały, a świat obejmowała alternatywna rzeczywistość. Symbolika tej rzeczywistości wgryzła się zaś w świadomość ludzi tak silnie, że do dzisiaj trwa czarna legenda
obchodów zapustnych, a plotki głoszą, że dotąd w roztańczone
noce ostatków w ciemnych ulicach Wenecji czy Rio załatwiane
są prywatne porachunki.
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Po co karnawał?

Istniały więc w obrębie średniowiecza dwie rzeczywistości,
które stanowiły o dualizmie tego świata⁶. Pora odpowiedzieć
na pytanie: czy konstytuowały się wzajemnie? W jaki sposób
karnawał mógł utwierdzać istnienie postu traktowanego
jako symbol świata zakazów? Bezpośredni mechanizm
wbrew pozorom był niezwykle prosty. Okresy świąteczne
stanowiły wentyl bezpieczeństwa dla rzeczywistości nieugiętego prawa i surowych kar. Dawały możliwość wykrzyczenia buntu, wytańczenia sprzeciwu, wyrażenia krytyki.
Pozwalały wyzbyć się zahamowań i ograniczeń po to, by
przez kolejne miesiące standardowy układ sił wydawał się
bardziej znośny. Wniosek jest więc następujący: zapusty wynikały z postu, okres smutku i oczekiwania na ukrzyżowanie
Jezusa poprzedzał czas radości i dzikiej zabawy, ale z drugiej
strony karnawał gwarantował nienaruszalność postu, bezpieczeństwo całego mechanizmu. Profanum sprzęgało się
z sacrum i jedno nie istniało bez drugiego.
Warto przywołać tu także opinię Wojciecha Dudzika,
który z kolei twierdził, że ostatki w kulturze miały stanowić
rodzaj antyprzykładu. Teza ta zakładała, że w okresie piątej
pory roku obnażyć miały się najgorsze cechy człowieka przynależące do jego sfery cielesnej, wynikające z przeróżnych
popędów. Okres świąteczny stanowił więc dowód na to, że jednostka pozostawiona sama sobie ma skłonność do błądzenia,
grzechu i podłości. W efekcie: zbrukany człowiek chętniej
brał udział w praktykach religijnych, które miały mu pomóc
dostąpić oczyszczenia i wrócić na właściwą drogę⁷.
Z jednej strony mięsopust stał w opozycji do codzienności,
stanowił w niej wyłom, negował ją, obnażał jej sztuczność,
z drugiej – konstytuował ją i czynił mocniejszą. Wiązany
przez badaczy z pierwotną, nieustrukturalizowaną kulturą ludyczną lub z energią bachicznych orgii karnawał
trwa w świadomości do dzisiaj jako czas odwróconego
porządku, świat na opak, którego wyrazistość wzmaga się
wraz z przeczuciem nadchodzącego postu. Wszystko po to,
by w przeddzień oczekiwania na śmierć Chrystusa osiągnąć swój punkt kulminacyjny, w którym wszystkie emocje
i popędy zostają obnażone i panuje bezprawie.

Czym jest karnawalizacja?

Twórca pojęcia karnawalizacji, Michaił Bachtin, uznawał
za jej przejaw próbę odtworzenia w dziele literackim świata
o odwróconych wartościach. Obnażenie dualizmu rzeczywistości, ukazanie kontrastu między śmiechem i powagą, groteska, parodia, krytyka wymierzona w uznane prawa – w tym
badacz upatrywał przejawów karnawalizacji w literaturze
i sztuce. Jak to wygląda dzisiaj? Czy wspomniana dychotomia nadal przykuwa uwagę?
Ostatnimi czasy przyjęło się twierdzenie, że kultura
XXI wieku jest kulturą karnawału. Z tym założeniem
rozprawia się Agata Kłocińska, która, wymieniając takie
elementy kultury współczesnej, jak: nastawienie na cielesność, rozwój przemysłu rozrywkowego (w tym także internetu) czy krytyczne i ironiczne podejście do tradycyjnych
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wartości, stwierdza, że świat wykluczający sacrum ze sfery
swojego zainteresowania nie może przeżywać karnawału.
W momencie, gdy staje się on po prostu ekspresją codzienności – nic już nie jest na opak. Wymaga on ram – bez nich
znika zupełnie.
Czy to oznacza jednak, że motyw mięsopustu w dzisiejszych
tekstach kultury nie powraca? Czy rzeczywistość śmiechu
jest już zupełnie nieinteresująca? Przeciwnie! Motywy karnawału i przypisanych mu znaczeń przewijają się w literaturze
i filmie nad wyraz często, wciąż budząc emocje. Przenikają
jednak do kultury nie w formie detali, niekoniecznie bazując
na groteskowych chwytach. Dzisiejsze wariacje na temat
rzeczywistości zapustnej przybierają formę poważnej analizy
mechanizmu, na którym opiera się świat i rządzące nim
struktury. Poniżej omówię kilka tekstów kultury najnowszej, w tym tych skierowanych do młodzieży (!), które być
może dadzą wyobrażenie o tym, jak ów motyw wykorzystuje się obecnie.

Oblicza karnawału - o zabijaniu dla zabawy

Ogólnonarodowe katharsis gwarantuje stabilność psychiczną⁹.
Przykładem, o którym warto wspomnieć, pisząc o karnawale,
może być seria Igrzyska śmierci. Chociaż odniesienie nie jest
tu bezpośrednie, to jednak tekst zdradza doskonałe użycie jego
motywu w kontekście struktur władzy. Siłę i uniwersalność
wątku potwierdza gigantyczna popularność zarówno książki,
jak i filmu. Historia opowiedziana z perspektywy głównej
bohaterki, Katniss Everdeen, rozgrywa się w świecie, którym kierują reguły i zakazy. Przestrzeń powieści podzielona
została na dwanaście dystryktów. W tym rozbiciu uwidacznia się hierarchia władzy i dostatku, tak charakterystyczna
dla świata średniowiecza. W Capitolu będącym centrum
przedstawionego państwa bohaterowie żyją nieustanną
zabawą. Ich stroje, wygląd i postępowanie świadczą nie tyle
o samym bogactwie, ile o przesycie. Wyglądem przypominają
karnawałowych przebierańców. Ubierają się dziwacznie,
poddają ciała przeróżnym modyfikacjom, malują twarze.
Nic nie jest przyjmowane na poważnie, wszystko potrafią
obrócić w żart. Błazenada w najczystszej formie staje się
dla nich stylem życia. Miasto to stanowić może metaforę dzisiejszych realiów – świata bez sacrum, skupionego na zabawie
i zaspokajaniu popędów.
Wokół miasta-marzenia koncentrują się pozostałe dystrykty,
w których poziom życia znacznie odbiega od tego w stolicy.
Co ciekawe, możliwości migracji między jednym dystryktem
a drugim są tak ograniczone, że awans społeczny staje się
prawie niemożliwy, co również w wymowie przypomina układ
średniowieczny. Ich obywatele żyją w strachu. Z Capitolu rozpowiadane są na resztę świata historie o wielkiej wojnie, która
wybuchła lata temu i zniweczyła panujący ład. Właśnie tutaj
do głosu dochodzi wątek najbardziej godzien uwagi. By utrzymać porządek, władze Panem co roku organizują Igrzyska
Głodowe, podczas których dwadzieścioro czworo dzieci walczy ze sobą na arenie na śmierć i życie. Według propagandy
władz Panem jest to ofiara, którą należy ponieść za pokój.
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W tym celu z każdego dystryktu wybierane są dwie osoby:
chłopiec i dziewczynka. Walka dzieci jest transmitowana
w telewizji, a zwycięzca, który na koniec zostaje sam, awansuje na gwiazdę, zyskując tym samym pieniądze i sławę.
Mechanizm ukazany w powieści to nic innego jak jednoznaczne odtworzenie istoty karnawału jako drogi do utrzymania panującego porządku. Pozostając narzędziem władzy,
stanowi on główny stelaż ideowy książki. Podkreślić należy
także podobieństwo wartości symbolicznych Igrzysk do karnawału w tradycji chrześcijańskiej. Jak twierdzi Kłocińska,
ostatki mają swoje miejsce w roku liturgicznym. Symbolizują
moment, kiedy po śmierci Chrystusa świat pogrążył się
w ciemności10. Podobnie Igrzyska Głodowe w wymiarze
symbolicznym każą mieszkańcom Panem co roku przeżywać
na nowo koszmar wojny. W czasie ich obchodów cały kraj
świętuje, nikt nie oddaje się pracy, a uwaga wszystkich
skupiona jest na ekranie telebimu, na którym obserwują walczące dzieci. Jednak rodziny trybutów autentycznie cierpią
i tu znowu przychodzi na myśl teza Bachtina: nikt nie może
zrezygnować z udziału w karnawale.
Igrzyska Głodowe pełnią funkcję kompensacyjną dla obywateli Panem. Ich najbardziej zwierzęce instynkty są zaspokajane dzięki śledzeniu rozwoju wypadków na planie starcia.
Podczas projekcji do głosu dochodzą bardzo silne emocje,
a co więcej na ekranie można zobaczyć przecież człowieka
w jego najbardziej pierwotnej odsłonie. Dzieci umieszczone
w obrębie areny cofają się do samych początków społeczeństwa i zmuszone są walczyć o przetrwanie, jedzenie
i prawo do zaspokajania swoich najbardziej podstawowych,
cielesnych potrzeb – to zbliża je w pewnym sensie do bachtinowskiej koncepcji człowieka karnawału, który skupiony był
przede wszystkim na pragnieniach ciała. Ponadto pokazuje,
że pierwotna siła drzemie w każdej, nawet najbardziej niewinnej istocie.
Podobny schemat zaprezentowany został w filmie Noc
Oczyszczenia. W obrazie ukazano świat, w którym panują
pokój i porządek. Jednak raz do roku, przez jedną noc, wszelkie chwyty są dozwolone, a policja i służby porządkowe zawieszają swoje działania. Żadne przestępstwo nie zostanie ukarane.
Tej jednej nocy każdy otrzymuje uprawnienie do dokonania
brutalnego mordu w akcie zemsty czy dla przyjemności.
Tolerancja ze strony prawa, jaka temu towarzyszy, wzmaga
poczucie wolności i prowokuje wykształcenie się tradycji
z pogranicza znanych zabaw karnawałowych. Ludzie przebierają się w maski, zrzeszają się w celu zabijania, a wobec
ofiar prowadzą wyrachowaną grę i wysublimowane pościgi.
Efekt eksperymentalnego przepisu jest taki, że raz w roku
na 12 godzin świat zamienia się w prawdziwe piekło. Każdy,
kto tylko zechce, może kraść, gwałcić, zabijać – amatorzy
tego ostatniego rodzaju zbrodni okazują się wyjątkowo dużą
grupą. Znowu nie ma mowy o wyjątkach i taryfach ulgowych.
Każdy podlega karnawałowemu bezprawiu, każdy musi grać
według alternatywnych reguł, nawet jeżeli sama idea jest
mu obca, a wszechogarniająca brutalność budzi sprzeciw,
wstręt i grozę.
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W Nocy Oczyszczenia, podobnie jak w Igrzyskach Śmierci,
cykliczny okres odwrócenia panującego porządku na rzecz
eskalacji zachowań związanych z pierwotną potrzebą agresji
i walki gwarantuje spokój i ład przez resztę roku. Zapusty
wzmacniają struktury panujące w codziennym życiu.
Każdy z wymienionych filmów idzie w stronę fantazji o tym,
jak mógłby wyglądać ten okres, gdyby prawo zezwalało
na tymczasowe wyłączenie jednostek spod jego jurysdykcji.
To, co jednak nie miało sposobności wydarzyć się w realnym
średniowiecznym świecie, w którym władza, choć wycofana
na okres świąteczny, sprawowała piecze nad porządkiem
i stałością organizmu państwa, w najnowszych tekstach
kultury objawia się w formie hiperbolizowanej. Skupiają się
one na kondycji człowieka i badają samo dno skarnawalizowanej rzeczywistości. Stawiają pytania o to, jak daleko
może posunąć się człowiek oraz jak daleko sięgnąć może
śmiech. Czy jest coś, co ubrane w kolorowe piórka masowego
eventu nie będzie jednak bawiło?

Wybuch w Wenecji i ślub z diabłem

Mniej brutalne, ale wciąż znaczące formy przybiera karnawalizacja w Lidze niezwykłych dżentelmenów i w serii
Zmierzch. W obydwu tekstach kultury ostatki występują
jako tło wydarzeń, krótki epizod. Pełnią jednak funkcję
scenografii znaczącej.
Liga niezwykłych dżentelmenów to film skonstruowany
na przewrotnym koncepcie, w którym ratowanie świata
powierza się grupie mężczyzn o dość wątpliwym poczuciu
moralności. Wystarczy wspomnieć, że na jej czele stoją bohaterowie tacy jak Dorian Gray, Tomek Sawyer i Dr. Jekyll.
W jednej z kluczowych scen bohaterowie zmuszeni są znaleźć bombę przygotowaną przez antagonistów i mającą
wysadzić salę, w której przywódcy światowi dyskutują
o tym, jak nie dopuścić do wielkiej wojny. Znamienne jest
to, że debata odbywa się w Wenecji podczas karnawału.
W ten sposób znowu na tle karnawałowej nocy dochodzi
do sytuacji, w której dobro mierzy się ze złem, a napięcie
sięga zenitu, po to, by następnie opaść i zostawić na miejscu
stary porządek.
Symbolikę związaną z mięsopustem można zaobserwować również w sadze, która jakiś czas temu podbiła
serca nastolatek – w Zmierzchu. Historia wielkiej miłości
kobiety i wampira, która de facto wskazuje na fascynację, jaką dzisiejszy świat darzy tematykę śmierci i piękna,
ma poniekąd swoje zwieńczenie w chwili zaślubin Belli
i Edwarda. To scena przepełniona symboliką, mariaż
życia i śmierci, młodości i starości, dająca do zrozumienia,
że niniejsze kwestie stanowią nierozerwalną całość. Z drugiej strony o uwagę prosi się fakt, że w podróż poślubną
młoda para kieruje się właśnie do Rio de Janeiro, tam zaś
Edward prowadzi żonę przez tłum karnawałowych tancerzy.
Ten moment i połączenie kochanków, które nastąpi
za chwilę, dają początek nowemu życiu – dziecku,
które unifikuje w sobie siły witalne matki i nieśmiertelność ojca, dziecku będącemu istotą silną i niezłomną.
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Nagromadzenie znaczeń jest tu wprost jednogłośne. W noc
karnawału życie i śmierć to pojęcia ambiwalentne, granice znikają, słowa tracą swoje dotychczasowe znaczenie,
a sacrum i profanum ścierają się, by dać sobie wzajemnie
siłę i gwarancję trwania.
Ostatki konstytuowały post, były narzędziem w rękach chrześcijańskiej władzy i gwarantowały stabilność kościelno-świeckiej, średniowiecznej kultury. Dzisiaj, mimo że świat stanął
na głowie i karnawałowe przeżycia mogą wydawać się czymś
odległym, należące do kultury popularnej teksty podnoszą
tematy ściśle związane z motywem rzeczywistości na opak.
Nie chodzi jednak o artystyczny chwyt literacki, ale o coś
więcej. Stawiają bowiem pytania o fundamenty człowieczeństwa, o to, do czego zdolny jest człowiek pozbawiony granic
oraz o to, czy jest coś, czego społeczeństwo XXI wieku
nie potraktuje jak żartu i błahej igraszki, a postrzegać będzie
jako sprawę, dla której warto zachować powagę. Niestety
odpowiedzi na te pytania zawarte w tezach stawianych
przez autorów mogą wydawać się niepokojące.

Karolina Madrak – literaturoznawca, magister filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Instytutu
Historii Sztuki UW. Specjalizuje się w zagadnieniach literatury II wojny światowej, sztuki nowoczesnej i kultury
końca wojny. Jej prywatną pasją są kultura i taniec flamenco.
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Jeszcze dzień życia
Afryka do dziś pozostaje nieskończonym wyrzutem sumienia dla społeczeństw tych państw,
które bezdusznie i bez zahamowań eksploatowały Czarny Ląd oraz jego mieszkańców.
Z tym że poczucie winy wydaje się być nieustannie wypierane, pamięć lekceważona,
a poszanowanie praw człowieka dalece niezadowalające. Z tej drogi próbował nas zawrócić
Ryszard Kapuściński, relacjonując zdarzenia z różnych zakątków świata w taki sposób,
by mimo braku mediów elektronicznych i szybkiego dostępu do aktualnych informacji
przybliżyć ówczesne wydarzenia tak w rzetelny, jak również zaangażowany sposób.

Te historie nie tylko wciąż są żywe, lecz zyskują nowy wymiar. Raúl de la Fuente
i Damian Nenow nawiązują do legendy Kapuścińskiego i jednej z jego najbardziej
przejmujących książek Jeszcze dzień życia, tworząc w oparciu o nią niezwykły film,
pokazujący przemianę autora w obliczu sytuacji, którym przyszło mu świadkować.
Tekst: Roger Weichert, Ilustracje: Platige Film / Platige Image

Kojarzy się z niebotycznym skwarem oraz rzęsistymi
opadami w porze deszczowej. Z rozległymi obszarami
pustynnymi i połaciami wypalonych słońcem stepów
czy sawann, przemierzanych przez niezliczone rzesze dzikich zwierząt, a także z gęstą dżunglą, która na wysokości
równika przecina kontynent w pół. Miejsce, gdzie ekstrema
żyją obok siebie, nieustannie się ścierają, bezkompromisowo zwierając się w śmiertelnym uścisku. Kontynent,
gdzie bogactwo nielicznych brutalnie podkreśla biedę,
żeby nie napisać nędzę, innych. Źródło gigantycznych
zysków dla korporacji transnarodowych i przedmiot rozgrywek najpotężniejszych państw na świecie, które wiedzą,
że Afryka jest słaba i jeszcze przez jakiś czas taka pozostanie.
Zdają sobie jednak sprawę, że nie będzie to trwało wiecznie,
więc jeszcze próbują wydrzeć co się da, sprytnie kreując
jak najlepsze stosunki z władzami tamtejszych państw.
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Najpoważniejsi gracze polityczni i biznesowi wiedzą, że nadchodzi czas zapłaty za okres kolonializmu,
co wyraża się choćby w postaci kryzysu imigracyjnego,
lecz grają na zwłokę. Jednocześnie Czarny Ląd nadal
łączony jest z głodem, zacofaniem i szybkim umieraniem,
ze światem, gdzie każdy dzień szacuje się na wagę złota.

Esencja Afryki

Historia Angoli, kraju, o którym Ryszard Kapuściński
opowiada w swojej książce Jeszcze dzień życia, stanowi
kwintesencję dziejów kontynentu afrykańskiego.
Skolonizowana przez Portugalczyków stała się głównym
źródłem niewolników na handel, których eksportowano
przede wszystkim do Brazylii i na rozliczne wyspy Morza
Karaibskiego. Za ocean trafiło w ten sposób około
4 milionów ludzi, czyniąc z Angoli czarną matkę świata.

Miejscowy ruch narodowowyzwoleńczy zyskał poważny
wymiar w połowie XX wieku, a swój cel miał osiągnąć
dopiero po bezkrwawej rewolucji goździków i obaleniu
reżimu Salazara w Portugalii, do czego doszło w 1974 roku.
Wówczas nowe demokratyczne władze zapoczątkowały proces
dekolonizacji swoich zamorskich posiadłości, w tym Angoli.
Perspektywa niezależności sprowokowała w wieloetnicznym
kraju nieokiełznaną i bezwzględną wojnę domową.
Zacofane, biedne, pogrążone w analfabetyzmie państwo
staje się kolejnym gorącym frontem zimnowojennego
starcia dwóch supermocarstw – Stanów Zjednoczonych
i Związku Radzieckiego, wspierających przeciwne sobie
strony konfliktu. W walkę militarnie angażują się również
Kubańczycy, a na południowej granicy w gotowości czeka
dobrze uzbrojona armia RPA, ciesząca się przychylnością
Waszyngtonu. Pogrążony w bezhołowiu kraj przypomina
kocioł w stanie wrzenia, który w każdej chwili może wykipieć.
Wszędzie panuje chaos, niepewność, napięcie i bezradność.
Portugalczycy w pośpiechu opuszczają luksusowe dzielnice
Luandy, zamykają się sklepy, służby porządkowe rozpływają się
w powietrzu, a miasto tonie w rosnącej masie śmieci. Ludzie
koczują na lotnisku i w porcie. Całymi dniami, od zmierzchu do świtu, rośnie las drewnianych skrzyń zawierających
dobytek zrozpaczonych uciekinierów. Piętrzą się rozliczne
majątki, ale również wściekłość, ból, żal i myśl, że kawałek
po kawałku będzie trzeba zapomnieć o dotychczasowym
życiu. Brazylia, Republika Południowej Afryki i Portugalia
już na nich czekają. Już niebawem do tamtejszych portów
zawitają statki-miasta, które wcześniej przemierzą ocean,
by dotrzeć do celu. Karawele wracają, jak u Antunesa. Luanda
wymiera, pozbawiona zostaje witalności, odchodzi w zapomnienie. Front zaś, ze względu na rozległość powierzchni kraju,
ma charakter punktowy, a nie ciągły. Pośród walczących znajdują się kobiety, a także dzieci. Te ostatnie trafiają do wojska
prosto z ulicy, wymieniając zeszyt na karabin. Nieobliczalność
sytuacji narasta z każdą godziną. Taką Angolę zastaje Ryszard
Kapuściński we wrześniu 1975 roku.

Opowieść o niepewności

Nikt nie chciał tu przyjeżdżać, by relacjonować przebieg
konfliktu. Tylko szaleńcy decydowali się wypuścić w nieznane,
gdzie wszystkie chwyty były dozwolone, a każdy dzień
witano z nabożeństwem łaski niebios. W takich momentach
człowiek uświadamia sobie znikomość ludzkiego istnienia,
okoliczności druzgoczą bowiem znane mu dotąd perspektywy,
pokazując jak łatwo z podmiotu przeistoczyć się w przedmiot, i jednocześnie piszą epilog niewinności obserwatora.
Przyglądanie się światu nie wystarcza, kiedy walczy się
o przetrwanie. Dla Ryszarda Kapuścińskiego przestały
wówczas obowiązywać sztywne ramy depeszy prasowej.
Rok 1976 zaowocował pierwszą książką, która nie była
zbiorem reportaży. Beznamiętne, suche informacje przekazywane Polskiej Agencji Prasowej zastąpił literackim
opisem, emocjonalną relacją, ale nie z wojny jako takiej,
lecz z niepewności, która jej towarzyszy, z oczekiwania
na nadciągającą niewiadomą, która w każdej chwili może
zmieść człowieka z powierzchni ziemi. To także raport
z chwilowej ulgi będącej udziałem uczestników wydarzeń,
którym został podarowany jeszcze dzień życia.

Kapuściński w kinie

Ta nagła zmiana znajduje również przełożenie na przedsięwzięcie, jakiego podjęli się hiszpański dokumentalista Raúl de
la Fuente oraz polski reżyser Damian Nenow. Za ich sprawą
po raz pierwszy w historii polskiej kinematografii proza
Kapuścińskiego zostanie przełożona na język dziesiątej muzy
– za pomocą animacji i dokumentu. Another Day of Life
nie jest jednak ekranizacją książki, lecz pierwszym pełnometrażowym filmem o samym Ryszardzie Kapuścińskim.
Stanowi połączenie klasycznych, narracyjnych scen z epickimi, surrealistycznymi sekwencjami przedstawiającymi świat
przez pryzmat emocji i uczuć bohatera. Dzięki animacji
twórcy obrazu mogą zaprezentować wszystko to, czego
kamera by nie uchwyciła. Choć ta pełnometrażowa produkcja może wydawać się połączeniem niespotykanym,
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a nawet ryzykownym, to z pewnością stanowi bardzo oryginalny i nowatorski pomysł, który pozwoli widzom przenieść się
wraz z legendarnym autorem na wojenny front i lepiej zrozumieć towarzyszące mu emocje: strach, szaleństwo, panikę
i wszechogarniającą samotność. Da im także możliwość
obserwowania, jak Kapuściński z reportera przeistacza się
w pisarza, jak do tego miana dojrzewa, przewartościowując
swoje dotychczasowe życie.
Another Day of Life pokazuje, jak poprzez postacie dzielnej
bojowniczki Carlotty i comandante Farrusco, poznanych
podczas wyprawy na front, wojna w Angoli przybiera
w oczach Kapuścińskiego ludzką twarz. Dzięki warstwie
dokumentalnej, stanowiącej wyraźnie mniejszą część produkcji, publiczność ma okazje poznać bohaterów wydarzeń
po 40 latach od wybuchu konf liktu, dowiedzieć się,
jak im się udało przez to wszystko przejść? Co wówczas
myśleli na temat dziejącej się na ich oczach historii, a co myślą
teraz? Czy zrealizowali swoje ideały? W ten sposób świat
przedstawiony w animacji ulega znacznemu pogłębieniu
i urzeczywistnieniu. Zresztą te dwie warstwy nieustannie się
ze sobą krzyżują i wzajemnie uzupełniają. Another Day of
Life łączy świat gry aktorskiej (pierwowzorem animowanych
postaci byli prawdziwi aktorzy – Mirosław Haniszewski,
Olga Bołądź i Tomasz Ziętek), montażu znanego z filmów
fabularnych, zdjęć dokumentalnych i komiksowych animacji przepełnionych surrealistycznymi wizjami. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie współpraca międzynarodowego zespołu
200 artystów, grafików i animatorów, której przewodzi polskie
studio produkcyjne Platige Films, należące do Platige Image.

Confusao

Obok Ryszarda Kapuścińskiego oraz wspomnianych
już postaci występujących w reportażu, Carlotty
i comandante Farrusco, w rolę równorzędnego bohatera
Another Day of Life wciela się przewrotne confusao.
Pozostając w oku cyklonu, autor próbuje nie tylko odnaleźć
właściwe sobie miejsce, ale przede wszystkim zrozumieć
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wojenną rzeczywistość Angoli. Wir dotykających go zdarzeń
wywołuje rozpaczliwą bezradność i jednocześnie bezkresną
pokusę podejmowania ryzyka. Mierzy się bowiem z tym,
z czym mieszkańcy afrykańskiego kraju spotykają się
na co dzień, z czym żyją i w czym żyją. Confusao – tajemny
wytrych do lokalnego świata, słowo, które syntetycznie
oddaje charakter tamtejszych realiów, stan zawieszenia
między snem a jawą. Kondycja determinowana przez
człowieka, lecz wymykająca się mu spod kontroli i czyniąca
go swoją ofiarą.
Tkwi w pułapce semantycznej nieprzekładalności, celebrując swój specyficzny sens. Jeśli jednak pokusilibyśmy się
o próbę zdefiniowania zjawiska, można byłoby napisać,
iż kryje się za nim zamieszanie, bałagan, nieład, zupełne
zagubienie. Dysponuje potworną siłą, dezintegruje zamiary,
podjęte perspektywy, czyni ludzi bezwładnymi wobec
biegu zdarzeń, zapraszając ich do pogodzenia się z faktem doznania stanu bezbronności. Confusao ma wymiar
uniwersalny, rezonuje swoją mocą i dotyka jednostkę w kluczowych dla kraju momentach, wyrywa ją z dotychczasowych ról, przyzwyczajeń, pozbawia codziennych pragnień
i wrzuca w tygiel nieprzewidywalnych wydarzeń, które
prędkością, zmiennością i swoim nieprawdopodobieństwem
wyczerpują do cna, ale przynoszą też ulgę. Ulgę związaną z przetrwaniem, możliwością rozpoczęcia od nowa.
Jednak nikt nie może wybrać momentu, w którym chce się
wyrwać z objęć nieokiełznanego żywiołu. Ofiary są z nim
do samego końca, bez względu na to, czyj miałby on być.
Trzeba zdać się na ostrożność powolnego działania i stoicką cierpliwość. W końcu confusao straci na sile, wtargnie w swój schyłek i odejdzie, dając czas dotkniętym
jego gwałtem na zebranie sił, by w bliżej nieokreślonej
przyszłości znów niespodziewanie uderzyć. Choć Ryszard
Kapuściński pisał o niniejszym zjawisku w kontekście
wojny w Angoli, to trudno oprzeć się wrażeniu, że jako
czytelnicy zyskaliśmy określenie, które doskonale opisuje
wszystko to, co przytrafia się nam w prywatnym mikroświecie.

Wszak każdy z nas, na skutek swoich działań, co jakiś czas
doświadcza indywidualnego confusao, nieprzewidywalnego
zamętu, takich kolei losu, które zmuszają do dryfowania
w nieznane, do poddania się siłom rozmaitych egzystencjalnych prądów finalnie wyrzucających nas na zupełnie
anonimowy brzeg.
Another Day of Life zadaje również pytanie, czy w takich
okolicznościach, kiedy rzeczywistość szaleje, kiedy to oślepiające światło rewanżyzmu odbiera ludziom rozum, kiedy
instynkty i emocje zarządzają życiem, nadal można być tylko
zimnokrwistym i obiektywnym obserwatorem? Czy reporter
ma prawo angażować się w sprawę, a nawet opowiadać się
po jednej ze stron?

Nie jest za późno

Hybrydyczny obraz Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente
zadaje zresztą więcej pytań. Zdaje się, że dziś, być może
bardziej niż kiedykolwiek, taki film jest szczególnie potrzebny.
W dobie wzbierającej przymusowej mobilności człowieka,
skazanego na przemieszczanie się w wyniku wojen lub
w poszukiwaniu środków do życia, powinniśmy zadać sobie
trud i zastanowić się, jaka jest nasza rola w perspektywie
tychże zdarzeń i jaką lekcję mamy z nich wyciągnąć. Pomyśleć,
czym jest człowieczeństwo i czy przypadkiem, kiedy kierujemy złe spojrzenie na tych, którzy uciekają przed niedolą,
nie powinniśmy poczuć ukłucia wstydu. Another Day of Life
pomaga wyrwać Afrykę z zapomnienia i pogardy. Życzyłbym
wszystkim, aby ta niezwykła produkcja poruszyła nasze
sumienia i pozwoliła dostrzec, jak wiele mamy i jak daleko
zaszliśmy. Confusao, którego ofiarami padamy, zazwyczaj
kończy się na materialnym uszczerbku, złości czy absmaku.
Tymczasem confusao charakterystyczne dla Afryki, dla Angoli,
dla wszystkich tych miejsc ogarniętych konfliktami zbrojnymi
i etnicznymi czystkami dyktuje najwyższą cenę w postaci
utraty życia. Dlatego zachowujmy otwarte umysły, bądźmy
krytyczni, ale przede wszystkim dostrzeżmy w tych wszystkich,
którzy szukają lepszego jutra, choćby namiastki poczucia

bezpieczeństwa i kawałka chleba, pełnowartościowych ludzi.
W tych, których wielowiekowa tradycja kolonialnego wyzysku
przywiodła do bram sytego świata. Przyjmijmy wreszcie
do wiadomości, że to jest nasz problem, że nie mamy prawa
przeganiać potrzebujących, udając, że ich sytuacja nas
nie dotyczy. Nie z takim bagażem historycznych poczynań,
które dzisiaj zbierają żniwo. Wojna i niedostatek toczą przede
wszystkim peryferia nowoczesnego świata, gdzie budzi się
świadomość, a ich mieszkańcy zaczynają walczyć o swoją
godność. Starają się więc ocalić wątłe istnienia, podejmując ryzykowną wędrówkę, która nie wiadomo dokąd
ich doprowadzi.
Nie wiem, czego życzyłby sobie Ryszard Kapuściński, ale przemierzając karty jego książek, mam wrażenie, iż nie miałby
nic przeciwko, gdyby ludzie okazywali sobie więcej zrozumienia, otwartości i wzajemnej wdzięczności. Gdyby chcieli
siebie i swoje kultury poznawać, a nie degradować je, deptać
i unicestwiać. Jeśli nie pomagają ani rzetelne studiowanie literatury, ani akcje budujące świadomość społeczno-kulturową,
to może niekonwencjonalny projekt w postaci Another Day
of Life stanie się sugestywnym impulsem dla wszystkich tych,
którzy nie chcą lub nie potrafią poruszać powyższych kwestii.
Nigdy nie jest za późno, by otworzyć oczy.

Another Day of Life
Czas trwania:
Reżyseria:
Scenariusz:
Produkcja:
Kopordukcja:

Premiera:

80 minut
Raúl de la Fuente (Hiszpania),
Damian Nenow (Polska)
Raúl de la Fuente, Amaia Remírez,
David Weber, Niall Johnson
Platige Films (Polska) /
Kanaki Films (Hiszpania)
Walking the Dog (Belgia) /
Wüste Film (Niemcy) / Animations
Fabrik (Niemcy) /
Pupperworks (Węgry)
IV kwartał 2017
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Kultura masowa
w stanie oskarżenia

Wszechogarniająca, inwazyjna i dominująca. Symbol naszych czasów i jednocześnie jeden
z głównych czynników wpływających na ich kształt. Kultura masowa, zwana również
popularną bądź popkulturą, definitywnie zmieniła świat do spółki z hulająca globalizacją,
przynosząc rozmaite efekty swojego działania. Te z kolei są w skrajnie różny sposób
ocenianie, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że częściej negatywnie. Czy słusznie?
Tekst: Roger Weichert

Johann Gottfried Herder mawiał, że nie ma nic bardziej
nieokreślonego jak słowo kultura. Nie ukrywam, że mnie również
ogarnia swego rodzaju popłoch, gdy potrzebuję przedłożyć jej
definicję, bo zdaję sobie sprawę, jak nieokiełznanym żywiołem jest i jak precyzja w tym wypadku pozostaje zawodna.
Jednak w kontekście poruszanego tematu zagadnienie zostaje
zawężone do pewnego fragmentu, jakże dobrze znanego współczesnym – mianowicie do kultury masowej. Jeśli ktoś uważa,
że z klarownością terminologiczną jest wobec tego łatwiej,
to z całą mocą zapewniam – nie jest. Dlatego też posłużę się
perspektywą francuskiego socjologa Georgesa Friedmanna,
który przez kulturę masową rozumie ogół kulturalnych
dóbr konsumpcyjnych oddanych do dyspozycji publiczności,
w najszerszym rozumieniu tego słowa, za pomocą masowego
komunikowania w ramach cywilizacji technicznej. Ta definicja
wydaje się być adekwatna, wystarczająco pojemna i bezapelacyjnie aktualna.
Środki masowego komunikowania stanowią nieodzowny
element kultury masowej. To one kreują i rozpowszechniają
jej współczesne przejawy przeznaczone dla rozproszonej i całkowicie zróżnicowanej publiczności. Dzięki temu możemy
m.in. zobaczyć i posłuchać, jak gwiazdy śpiewają, tańczą
na lodzie, jak gotują, ścigają się, podbijają Azję za jednego
dolara dziennie. Pomagają w próbach zrozumienia świata,
choć w niekoniecznie dogłębny i prawdziwy sposób, sensacje
i podłe pomówienia z łatwością potrafią stawiać na równi
z rzetelną informacją i chętnie czynią autorytetami przypadkowe osoby z silnym parciem na szkło. Środki masowego
komunikowania to nie tylko media tradycyjne i cyfrowe, mogą
nimi być rozmaite dziedziny sztuki (w tym np. przejawy jej
współczesnych wcieleń), różne formy papierowych publikacji bądź muzyczne produkcje, czyli wszystko, co dysponuje
przekazem i określoną treścią. Swoim masowym charakterem
prowadzą do spłaszczenia perspektywy, przez co narażają się
na ostrą krytykę, zresztą dość słuszną, ponieważ wykreowały
modę na ekshibicjonizm, tumiwisizm, miałkość i szum informacyjny. Wszystko zaś odziane w szaty wspaniałości i wielkości,
wiodące publiczność na skraj jakiegoś kompletnego szaleństwa.
Nie będąc gołosłownym, przytoczę jedną z moich ulubionych
anegdot, autorstwa Dubravki Ugresić:
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Niedawno w informatorze prasowym przeczytałam, że na aukcji
w londyńskim Sotheby's mała puszka gówna sprzedana została
za 17 250 funtów. Widzę, że wypsnęło mi się słowo mała, tak jakby
wiadomość mogła być łatwiejsza do przyjęcia, gdyby chodziło
o większą kupę. Włoski artysta Piero Manzoni stworzył swego
czasu dziewięćdziesiąt puszek wypełnionych gównem. Konserwy
były podpisane i ponumerowane, sprzedawały się po aktualnej
cenie złota według ówczesnego kursu. Mój znajomy, pośrednik
sztuki, przekonuje mnie teraz, że cena jest śmiesznie niska.
– Gdybym miał konserwę Manzoniego, mógłbym w tej chwili
opchnąć ją za sto pięćdziesiąt tysięcy zielonych.
Okazuje się, że konserwy Manzoniego są obecnie rzadkością.
Niektórzy z podejrzliwych kupców otwierali je, by sprawdzić,
czy w środku jest naprawdę gówno.
– Podczas gdy cena złota jest mniej więcej stabilna, cena gówna
w ciągu ostatnich trzydziestu lat osiągnęła astronomiczny wzrost.
I nadal rośnie – twierdzi mój znajomy.
Sądzę, że nie on jeden.

Punkt odniesienia

Podobno jedynymi pewnymi rzeczami w życiu są śmierć
i konieczność płacenia podatków. Dodałbym jeszcze jedną
w postaci zachodzących zmian. Towarzyszą nam bowiem
nieprzerwanie, zarówno w życiu prywatnym, zawodowym,
jak i społecznym czy kulturowym. Zmieniają się priorytety,
trendy, wartości, do których się odwołujemy, perspektywy,
którymi się posługujemy. Podobnie jest z kulturą. Jak zauważa
Umberto Eco, (…) w historii ludzkości każda zmiana środków,
jakimi posługuje się kultura, powoduje poważny kryzys poprzedniego modelu kulturowego. Jednocześnie trudno jest określić
zakres dokonujących się przemian, ponieważ nowe środki
występują w zupełnie innym kontekście. Dlatego też odnoszenie bieżących zjawisk do minionych wzorców, mechanizmów
czy modeli, które przestały funkcjonować, nie wydaje się być
najlepszym pomysłem na rzetelną ocenę tego, z czym mamy
do czynienia. To nie zmienia faktu, że mamy prawo podejmować krytyczną analizę i zajmować jasne stanowiska. W tym
wszystkim najistotniejszy jest punkt odniesienia, czyli kierowanie
uwagi na to, w czym przyszło nam żyć, a nie rzewne wzywanie
na świadka nienaruszalnych prawidłowości minionych epok.

Akt oskarżenia

O co jest więc oskarżana kultura masowa? Lista jest długa,
dlatego pozwolę sobie przytoczyć raptem część przypisywanych jej przewinień. Otóż formułuje przekaz, który dociera
do niejednorodnego odbiorcy. Uśrednia go, nie szuka oryginalnych rozwiązań, zaledwie powierzchownie angażując adresata.
To z kolei tworzy rodzaj ustandaryzowanej kultury, która niszczy
cechy charakterystyczne kultur etnicznych. Publiczność zaś
nie eksponuje swoich gustów, a także nie zgłasza wobec oskarżonej żadnych oczekiwań, ulegając jej i jednocześnie nie zdając
sobie sprawy, że została w tę formę serwilizmu wmanipulowana.
Być może dzieje się tak dlatego, że podsądna podsuwa swoim konsumentom to, czego sami pragną lub, co gorsza, czego pragnąć
powinni. Nic dziwnego, w końcu jej funkcjonowanie poddane
jest prawom ekonomii, więc produkt musi się klientowi podobać,
aby ten go kupił.
Posądzana jest również o wtórność i zachowawczość, ponieważ
odwołuje się stale do ogólnie aprobowanych potrzeb, które
opierają się na bezpiecznych, powszechnie przyjętych wartościach. Posługuje się zarówno mitami, jak i symbolami odnoszącymi się do powierzchownie rozumianego uniwersalizmu,
unieważniając poniekąd indywidualizm i precyzję wypowiedzi. Za pośrednictwem środków masowego przekazu zalewa
świat zróżnicowanymi informacjami, od poważnych, ważkich
doniesień, po absurdalne i nieistotne kwestie, stawiając między nimi znak równości. W ten sposób zaciemnia perspektywę
i świadomość kontekstu, nie dokonując żadnego rozróżnienia
i rozdzielenia treści. Opiera się na emocjach i braku refleksji,
zachęcając do reaktywnego, lecz powierzchownego lub biernego
i bezmyślnego postrzegania świata. Innymi słowy, jest nurtem
stricte konformistycznym i mało odkrywczym, który dodatkowo
może służyć za niezawodną platformę do sterowania masami.

Mowa obrony

Po drugiej strony barykady pojawia się przede wszystkim pozytywny przekaz zaświadczający, że kultura masowa daje ludziom
możliwość uczestniczenia na tych samych prawach w życiu
publicznym i w podziale dóbr kultury. Wyłonione zostały zatem
aspekty demokratyczności i egalitaryzmu towarzyszące awansowi mas w strukturze społecznej. To oznacza koniec zjawiska
całkowitego wykluczenia osób, które do owoców kultury dostępu
nie miały lub był on wyjątkowo skąpy. Zwolennicy postawionej
w stan oskarżenia zauważają również, że ujednolicenie gustu może
wesprzeć proces eliminowania różnic kastowych. Zaprzeczają jej
konserwatyzmowi, wręcz twierdzą, że wprowadza nowe formy
wyrazu, stylu czy modele postrzegania. Choć zgadzają się,
że powódź informacyjna rzeczywiście pozbawiona jest kryteriów
rozróżnienia, to finalnie ludzie zostają uwrażliwieni na problemy
tego świata, a ona sama ma wydatny wpływ na formowanie
świadomości. Ponadto nie zabiera miejsca kulturze wyższej.

Pogarda

Jakkolwiek różnie można się odnosić do kultury masowej,
to pogarda wydaje się być nieuzasadniona. Z czego jednak
wynika? Na to pytanie bardzo celnie odpowiedział José Ortega
y Gasset, który stwierdził, że nietolerancja, o korzeniach

zlokalizowanych m.in. w sferze arystokratycznej, skierowana
jest do mas, co ma związek z głęboką tęsknotą za epoką, w której
wartości kultury były przywilejem klasowym i nie były dostępne
każdemu bez wyjątku. Do tego zdania dołączyłbym jeszcze jedną
konkluzję, która pojawiła się w książce Umberto Eco Apokaliptycy
i dostosowani, gdzie szanowni czytelnicy możecie zgłębić powyższą
listę zarzutów i argumentów obronnych. Mianowicie stanowisko
Dwighta MacDonalda mówiące, że kultura masowa (Midcult)
to wykorzystywanie odkryć awangardy oraz banalizowanie ich
poprzez sprowadzenie do przedmiotów konsumpcji.
Pogarda bierze się więc z żalu i tęsknoty, z poczucia dziejowej niesprawiedliwości, że pewien stan rzeczywistości, który
dotąd sprzyjał artyzmowi, wysokim standardom estetycznym
i doniosłym dziełom kultury abdykował na rzecz egalitaryzmu, uwspólnienia, spauperyzował się, a właściwie to dał się
zdominować przez przeciętność. Arystokratyczna perspektywa
przyjmuje powyższe jako gwałt na swojej tożsamości oraz wartościach i wzorcach przyświecających jej uczestnikom. Niniejsze
postrzeganie jest jednak niestosowne, bardzo protekcjonalne
i nieuprawnione. Jeśli jednak przyjrzymy się argumentom
broniącym kształtu i zdobyczy kultury masowej, to rodzi się
pytanie, czy całościowo przedstawiają ją one w takim świetle,
w jakim chcielibyśmy ją widzieć i z której bylibyśmy dumni?

Uległość

Kontrowersji wokół tematu nie brakuje, również z tego względu,
że jeśli chcemy krytykować kulturę masową, to – jako jej wytwórcy i uczestnicy – powinniśmy pierwsi uderzyć się w pierś.
Nie wolno nam stawiać się w roli jej ofiar, psioczyć na jej
niedostatki, wszak wspieramy ją tym, co czytamy, oglądamy,
słuchamy, klikamy, tym, jakie wartości wyznajemy, jak żyjemy
czy traktujemy innych. Można powiedzieć, chwileczkę, a zmieniające się kulturowe wzorce? W porządku, to prawda, one ewoluują,
możemy w związku z tym odczuwać pewną presję, ale od czego
mamy refleksyjność? Dlaczego tak bezkrytycznie połykamy
nawet najgorsze wytwory kultury? Tylko dlatego, że są popularne, że inni swoim poparciem i entuzjazmem usankcjonowali
domniemaną ich wielkość? To za mało, stać nas na więcej.
Chciałbym być dobrze zrozumiany, nie jestem przeciwny kulturze
masowej. Jestem przeciwny bezmyślnemu z niej korzystaniu.
Powierzchowna emocjonalność, impulsywność, brak jakiegokolwiek rozróżnienia wartości i ich hierarchii być może są przyjemną
strefą komfortu, w której znakomicie się czujemy. Mało tego,
bawi nas, nie wymaga nadto, utrzymuje w stanie nieustającej
rozrywki. Jednak jej bezpieczeństwo nie da odpowiedzi na pytania, które nam stale towarzyszą, a od których nie uciekniemy.
Metafizyka części wytworów kultury masowej (nie umiem określić
jak wielkiej) jest zwyczajnie uboga, okrutnie pusta, a bywa także
upokarzająca i uprzedmiotawiająca, skoncentrowana na gombrowiczowskim upupianiu i doprawianiu gęby.
To my legitymizujemy jej kształt i my ponosimy za nią odpowiedzialność. Jeśli więc gotowi jesteśmy oskarżać ją o nieudolność, bylejakość, skoncentrujmy się najpierw na podniesieniu
prywatnych standardów, abyśmy z całym przekonaniem mogli
spojrzeć w lustro i nie musieć wymierzać weń karcącego palca
sprawiedliwości.
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Czego Jaś się nie nauczy...
Gnani codziennymi obowiązkami raczej nie zadajemy sobie pytania,
czym jest sztuka ilustracji. W związku z tym umyka nam, rodzicom, że książka,
którą czytamy dziecku na dobranoc, nie stanowi wyłącznie zbioru kolorowych rysunków,
ale pełni dla pociechy szereg ważnych funkcji. Tymczasem nie bez znaczenia jest
dobór treści i obrazów, jakie możemy bezpiecznie podsunąć młodemu czytelnikowi,
szczególnie gdy nie chcemy, by porzucił książkę na rzecz tabletu i wirtualnego świata.
Tekst i ilustracja: Agnieszka Pietrzykowska (agapietrzykowska.com)

Obraz od najmłodszych lat wpływa na wyrabianie gustu
i formowanie się wyobraźni. Stanowi ważny bodziec
pozostawiający trwały ślad w ludzkiej psychice. W dobie
wszędobylskich przejawów wizualności w postaci gier
komputerowych, plakatów, billboardów, okładek, gazetek
reklamowych czy telewizji, internetu bądź fotografii możemy
czuć się osaczeni. Niekiedy bezceremonialnie wdzierają się
one w naszą przestrzeń i zamęczają swym natręctwem.
Jak się z tym wszystkim ułożyć? W czym odnaleźć bezpieczną
przystań, która da podstawy do mądrego tłumaczenia świata
i jego zrozumienia? Wreszcie, co pokazać dziecku?
Najtrafniejsza odpowiedź to książka! Ona jest przyjacielem
człowieka, a jej towarzyszka w postaci ilustracji pozostaje
jednym z podstawowych, świadomych sposobów na oswajanie i poznawanie otoczenia. Ze względu na wydatny wpływ
na wyobraźnię obrazy efektywniej przekazują trudniejsze
treści, niż ma to miejsce w przypadku słów. Jeśli młody
odbiorca jest wychowany na rysunku artystycznie dojrzałym, nawiązującym do trwałych wartości estetycznych,
jego psychika nie będzie zagrożona zaśmiecaniem przez
kicz i tandetę.

Czym charakteryzuje się dobra ilustracja
dla dzieci?

Dobra ilustracja to taka, która poprzez swoją funkcjonalność
i kluczowe cechy spełnia swe zadanie w stosunku do młodego
czytelnika. Nie jest to zwykły, ładny rysunek mający na celu
ukazanie twórczej maniery czy wypracowanego stylu artysty.
Stanowi raczej analizę treści literackiej i formę takiego
jej przełożenia na język graficzny, aby przybrała kształt

uzupełnienia i wyjaśnienia. Ilustracja to niezwykłe narzędzie,
które oprócz aspektu wychowawczego spełnia jeszcze wiele
ważnych funkcji i ról. Przypomnę niektóre z nich:
-- Kształtuje intelekt
-- Wprowadza dziecko w świat sztuki
-- Formuje wyobraźnię twórczą
-- Uwrażliwia na otaczającą kulturę
-- Ukazuje złożony obraz świata
-- Wpływa na kształtowanie się postawy społeczno-moralnej
-- Wzbogaca słownictwo
-- Rozbudza zainteresowania
-- Rozwija procesy i dyspozycje psychiczne
-- Pełni funkcję terapeutyczną
-- Pogłębia odczucia czytanego tekstu
-- Poszerza ogólną wiedzę o świecie
Dobrze podana jest dla dziecka prawdziwym skarbem,
z czego nie każdy zdaje sobie sprawę przy zakupie książeczek dla najmłodszych. Zazwyczaj wybierane są takie,
które aż rażą przesytem źle dobranych kolorów, z rysunkami
płaskimi i bez wyrazu, które nie mówią nic więcej niż tekst
i nie porywają wyobraźni małego czytelnika. Dlatego też
takie publikacje powinny być obrazowane przez osoby
doświadczone i zdające sobie sprawę z tego, w jaki sposób
taka forma przekazu wpływa na psychikę dziecka i jak
powinna ją estetycznie, kulturalnie i społecznie kształtować.
Kiepskie przedstawienia mogą spowodować opaczne i płytkie
postrzeganie świata, z kolei te właściwie skomponowane
pomagają spojrzeć na rzeczywistość głębiej, z innej perspektywy i zauważyć poprzez nie te elementy, które dotąd
były niedostrzegane.
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Nie tylko o szczęściu

Nie oznacza to, że pokazany w nich świat dotyczy wyłącznie
szczęśliwej strony naszego życia. Irena Słońska (pedagog,
badaczka literatury dla dzieci) w książce Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci pisze, że nie należy pociech trzymać
cały czas pod kloszem oraz wmawiać im, że rzeczywistość
to sama radość, piękno i szczęście. Zgadzam się z tą tezą
i uważam, że trzeba pokazywać im także, jak może wyglądać
zagrożenie, niebezpieczeństwo, zło. Nie ma jednak potrzeby
robić tego w sposób zastraszający, karykaturalny i potworny
– w tym też tkwi klucz do dobrej ilustracji. Osoba, która
przygotowuje rysunki, musi przedstawić emocje i negatywne postacie w taki sposób, aby młody odbiorca mógł
je przyjąć bez wywoływania u niego lęku. Autor nie może
szokować i straszyć, gdyż psychika dziecka jest bardzo
wrażliwa. Jednym słowem, znajomość psychologii dziecięcej
to warunek konieczny.
Jednocześnie ilustracja, aby mogła być zaliczana
do tych z gatunku dobrych, musi spełniać określone cechy.
Przede wszystkim powinna nawiązywać do stylu i klimatu,
w jakim tekst został napisany oraz ułatwiać jego zrozumienie. W tym kontekście istotną kwestią jest uwzględnienie
wieku odbiorcy, gdyż ten bezpośrednio wpływa na to,
co przykuwa uwagę dziecka i jak daną rzecz ono postrzega.
Jednocześnie warto podkreślić, że treść stanowi dodatkowy
element – bardziej lub mniej rozbudowany. Chwytliwość
ilustracji przejawiać się musi również w formie i charakterze,
które zachęcać będą do sięgnięcia po nią po raz kolejny.
Podstawę stanowią też dobra kompozycja, harmonia
oraz wrażliwość na piękno i estetykę. Nie można przy
tym zapominać, że jest to sztuka użytkowa, gdzie nie ma
pełnej swobody twórczej. Dlatego też tak istotnym elementem pozostaje atrakcyjność pod względem graficznym,
gdzie linie, kreski, punkty tworzą artystyczną strukturę
i prezentują się w sposób przejrzysty, jasny oraz proporcjonalny. Warto też zwrócić uwagę, czy wykonane są one
lekko i swobodnie. Przy zachowaniu tych cech możemy
mieć pewność, że obcujemy z wartościowym i artystycznie
dojrzałym dziełem plastycznym.

Dlaczego jest to ważne?

Ilustracja nie tylko kształtuje estetyczną wrażliwość,
lecz uczestniczy także w modelowaniu i rozwijaniu osobowości dziecka – jego stosunku do świata, do innych ludzi
oraz do samego siebie. Powołując się na teorię Bogdana
Suchodolskiego (filozofa, historyka nauki i kultury oraz
pedagoga), sam kontakt małego człowieka ze sztuką daje
możliwość pokazywania mu wartości humanistycznych –
poznania siebie, akceptacji własnej wartości, uwrażliwienia
na innych. Jednocześnie może ona pełnić rolę kompensaty, a także snu – pozwala dziecku przenosić się w inny,
lepszy świat będący ostoją harmonii, źródłem natchnienia.
Rysunkowe przedstawienia przypominają elementarz, który
zapoznaje nasze latorośle z podstawowymi składnikami
języka plastycznego. Uwrażliwia je na zestawienia kolorów,
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kształtów, linii i faktur. Dzięki temu coraz lepiej rozumieją
treści wyrażane przez dzieło sztuki. Według Ireny Słońskiej
ilustracje takie dostarczają materiału do ćwiczeń umysłowych,
wpływają zarówno na tworzenie się wyobraźni wzrokowych
i plastykę myślenia obrazowego, jak i na sprawność myślenia abstrakcyjnego. Każde nowe ich formy są pewnego
rodzaju łamigłówką, stają się kolejną próbą sił i okazją
do usprawnienia umysłowych umiejętności. W tym też
wyraża się ich cel, mianowicie rozwijanie całego wachlarza
sprawności intelektualnych: spostrzegawczości, pamięci,
uwagi, umiejętności uogólniania, wnioskowania, porównywania, porządkowania i przewidywania. Co więcej, obrazki
w książkach zachęcają dzieci do samodzielnej twórczości.
Sam proces twórczy zaś kształtuje cechy osobowości, które są
jednym z wielu warunków postawy twórczej i kreatywnego
rozwiązywania problemów. Sztuka służy więc zaspokajaniu
ich potrzeb w kontekście wszechstronnego, pozytywnego
rozwoju. Rezultaty takiego sposobu wzrastania stanowią
współcześnie niezwykle ważną i poszukiwaną wartość.
Kupujcie zatem książki dobrze zilustrowane! Śledźcie
recenzje publikacji dla dzieci, szczególnie tych nagradzanych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Odwiedzajcie
rozmaite wystawy, bądźcie blisko różnorodnych przejawów
wizualności. Ilustracja to pierwszy krok do kultury i sztuki,
a poprzez swoje oddziaływanie, sens i piękno wpływa
na kształtowanie się poczucia smaku i osobowości całego
młodego pokolenia. Warto o tym pamiętać!
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Książka

jako latający dywan czasoprzestrzeni
Swobodnie przenosi czytelnika w rozmaite obszary,
wiedzie go przez niezliczone emocje, konfrontuje z nieznanymi przejawami
kultury i bezwględnie wpływa na postrzeganie przez niego świata,
wartości oraz nadaje perspektywę jego własnym poczynaniom.
Książka – cudowne medium, które zmienia świat, bo zmienia nas.
Tekst: Roger Weichert

Czy kiedy czytacie, dopada was czasem uczucie, że nagle
znajdujecie się w innym świecie? Macie wrażenie, że oto
otrzymaliście skromny wytrych do innego wymiaru, dotąd
nieznanej przestrzeni świadomości lub otwieracie miejsca,
w których już byliście i teraz przeżywacie reminiscencje minionych doświadczeń? Czy również doznajecie tej niesamowitej
lekkości, która jest udziałem relokacji, jaka dopada czytelnika
w momencie zatopienia w treść książki?
Patrzę na swoje regały z rozmaitymi publikacjami, od literatury pięknej i reportaży, przez poezję, słowniki, albumy
i atlasy, po wydawnictwa naukowe i każdej pozycji, którą
przeczytałem, jak i ich autorom jestem niezmiernie wdzięczny,
że mogłem odbyć niezapomniane podróże po zakątkach,
do których w żaden inny sposób nie dałbym rady dotrzeć.
Książka urasta w moim odczuciu do metafory latającego
dywanu, który w oka mgnieniu przenosi czytelników
do wybranych, bardziej lub mniej świadomie, światów.
Pozostaje doskonałym medium, za pośrednictwem którego
płynnie przekazywane są myśli o niezwykłej sile rozbijającej
kurtyny ignorancji.

Dług wdzięczności

Lista tych, którym możemy kłaniać się w pas w podzięce
za właściwie nieograniczoną możliwość czytania, jest długa.
Nie tyle chodzi o erę rękopiśmienniczą, choć nie można o niej
zapominać, co o owoce przełomu dokonanego przez Jana
Gutenberga, uważanego za wynalazcę ruchomej czcionki.
Wokół jego działalności narosły jednak kontrowersje związane
m.in. z wykorzystywaniem w Chinach czcionek przedstawiających znaki pisarskie już w pierwszych stuleciach naszej ery.
Jednocześnie trudno podejrzewać, aby techniki drukarskie
używane na Dalekim Wschodzie miały większy wpływ na rozwój tychże w cywilizacji zachodniej¹. Zamieszanie dotyczy
również daty rozpoczęcia epoki drukarstwa. Małgorzata
Góralska zaznacza w swoim artykule naukowym Rewolucja
Gutenberga – przełom cyfrowy. Próba porównania, że określanie jej na rok 1450 nie pokrywa się ze stanem wiedzy
dotyczącym przedsięwzięć wynalazcy. Jan Pirożyński wskazuje na przestrzeń czasową między 1440 a 1450 rokiem,
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kiedy to w Moguncji i Strasburgu wywołany wcześniej niemiecki rzemieślnik zastosował technikę druku z użyciem
ruchomych czcionek, która składała się z wielu elementów².
Bez względu na zawirowania wokół osoby wielkiego wynalazcy w ten sposób dokonał się nieodwracalny przełom
w kontekście zwielokrotnienia liczby publikacji znajdujących się w czytelniczym obiegu, jak również ich dystrybucji.
To z kolei długofalowo determinowało wzrost alfabetyzacji
i stymulowało rozwój społeczeństw, których wiedza o świecie
i światach równolegle istniejących kultur zaczęła cyrkulować
i wielostronnie się przenikać. Książki przejęły rolę niesamowitego medium, które w takiej formie po raz pierwszy
zminiaturyzowało ludzkie życie i wszelkie sfery oraz przejawy go dotyczące. Poza przechowywaniem odzwierciedleń
dziejów cywilizacji i poszczególnych kultur negliżują również
procesy myślowe człowieka, odkrywają meandry jego duszy,
zadają niezliczoną ilość pytań i jednocześnie nie szczędzą
odpowiedzi, uruchamiając apetyt na więcej. Namawiają,
by sięgać dalej, wciągają nas, często nieproszone, do intelektualnej potyczki. Uwalniają i zbroją, czasami też dokonują niespodziewanego przełomu, który powoduje, że nic
nie jest już takie samo. Ośmielają w nas żyłkę hazardzisty,
bierzemy udział w wyścigu o najwyższą stawkę, stając po tej
samej stronie, co wielcy autorzy. Rośniemy, wzmagamy się
w sobie i w końcu potężniejemy w niezmiennej gotowości
do codziennego mierzenia się z życiem. Stan ten znakomicie oddają słowa noblisty, Imre Kertesza, który zapytany,
jak daje radę żyć ze wszystkimi trudnymi pytaniami, które
mu towarzyszą, odpowiada: Jako gracz. Lubię grać o wysoką
stawkę i w każdej chwili gotów jestem wszystko przegrać.
Jeśli bowiem mamy umrzeć, mamy prawo, a nawet obowiązek odważnie myśleć³.
Dokonują tego różne publikacje, nie tylko literatura piękna,
ale także jej naukowa odsłona, atlasy, roczniki statystyczne,
poradniki i wiele innych, które w taki czy inny sposób
rozszerzają horyzonty. Nawiasem mówiąc, sprawiedliwie
trzeba zauważyć, że istnieją też wydawnictwa, które niczego
nie wnoszą, marnują nasz czas, zadają cios wyobraźni
i wywołują absmak oraz niedowierzanie.

Książki niczym latające dywany

Czytanie książek daje wolność. Odbiorca otrzymuje palmę
pierwszeństwa w procesie kreowania i/lub odtwarzania światów przedstawionych. Wolność zaś wynika z niepowtarzalności
przeżyć, wyobrażeń, debiutów sensualnych, estetycznych,
a także intelektualnych, jakie rodzą się na kanwie czytelnictwa,
wnosząc jednocześnie charakterystyczną świeżość i witalność.
Różnorodne formy przedstawień tekstowych nadają moc
sprawczą i uruchamiają pokłady odwagi, by sięgać dalej
i po więcej. Pozwalają się przemieszczać w nieskrępowany
sposób po rozmaitych płaszczyznach i zaznajamiać się z gigantycznym spektrum zróżnicowania.
Latający dywan brzmi bajkowo, tak niewinnie, że aż naiwnie.
Tymczasem zwracam się w stronę bardzo poważnego zagadnienia, zazwyczaj niezauważanego lub z premedytacją pomijanego. Książkę można bowiem uznać za jedno z pierwszych,
jeśli nie pierwsze medium zapowiadające erę globalizacji,
której genezę osadza się w czasach zbieżnych do gutenbergowskich odkryć, a mianowicie lokowana jest w epoce wielkich
odkryć geograficznych w XV wieku. Wraz z rozszerzaniem
kultury Zachodu na inne części globu zaczęły rozprzestrzeniać się wzorce i osiągnięcia kultury państw dokonujących
podboju nieznanych dotąd ziem. W ten sposób, również
pod postacią książek, rozpoczęła się wzajemna wymiana narracji rzeczywistości towarzyszących poszczególnym obszarom
świata, która trwa do dziś i osiągnęła wymiar nieprzebranego
uniwersum, na nowo stawiającego pytania m.in. o tożsamość,
sprawiedliwość czy człowieczeństwo.
Wracając jednak do tematu książek, trudno uznać, aby te
były linearne, jakby chcieli widzieć je ci, dla których są tylko
zamkniętym, skończonym przedziałem czasowym. Owszem,
wracają do przeszłości, gorąco komentują teraźniejszość
bądź śmiało przepowiadają przyszłość. Rzecz w tym,
że jednocześnie noszą w sobie pierwiastek przestrzenności,
trójwymiarowości. Dzięki publikacjom poznajemy samych
autorów, ale również ich perspektywy, możliwe obrazy społeczności, w których się obracają. Za ich pośrednictwem
poruszamy się nie po osi, lecz po nieskończonej sferze,
po niesamowitym imaginarium ludzkiej duszy i wiedzy,
niezliczonych doświadczeń, emocji, reakcji i scenariuszy
z tym związanych. Uruchamiają abstrakcyjne myślenie,
refleksyjność oraz dążność do kreowania i postępu.

Nieprawdopodobna kontynuacja

Tę niesłychaną nośność i mobilność zawdzięczamy książkom
nie tylko z racji mnogości dostępnych tytułów i tematów, które
poruszają, ale także dzięki ich masowej multiplikacji i dystrybucji, urzeczywistnionych m.in. za sprawą trudnej sztuki
translacji. Zdolność oplatania świata treściami, dokumentowania i prezentowania myśli, kultur, wydarzeń, przestrzeni,
a także danych przywodzi mi na myśl prototyp współczesnej
cyberprzestrzeni. Chociaż prowadzenie podobnej analogii
może budzić podejrzliwość i dystans, to w moim odczuciu
warto zmienić perspektywę patrzenia na drogę rozwoju
mediów, a także przyjrzeć się, jak sama książka ewoluuje.

To, czego nie można jej odmówić, to minimalistycznej postaci,
w której zamknęła wycinek świata i za jego pośrednictwem
opowiada nam jego historię, bez względu na formę, choćby
była książką telefoniczną, która oferuje imiona, nazwiska
i numery. To wszystko jest próbą odniesienia się do realiów,
obecności i istnienia jednostki. Czy tego chcą, czy nie,
relacjonują stan określonej rzeczywistości, a ich fenomen
polega na tym, że poprzez niewinną treść otwierają kolejne
i kolejne, i jeszcze następne drzwi. Cyberprzestrzeń tę
umiejętność doskonale rozwinęła, choćby dzięki możliwości
swobodnego przechodzenia z jednej treści do drugiej, nawet
bez konieczności zerwania z poprzednimi. W ciągu sekundy
możemy się do każdej z nich odnieść, nie zamykając uprzednio okna karty w przeglądarce. Ponadto Internet oferuje nam
właściwie nieograniczony dostęp do rozmaitych przestrzeni
w dowolnej kategorii, jaka użytkowników interesuje.
W obu przypadkach mamy do czynienia z dystrybucją
wiedzy, informacji, emocji, ale w zupełnie innej formie.
Papierowe publikacje nie posiadają bowiem tak otwartego
charakteru, ponieważ pozbawione są choćby elementu
interaktywnej debaty. Co prawda, wywołują dyskusje,
dają powód do intelektualnych uniesień oraz mniej
lub bardziej udanych replik, lecz prędkość ich tworzenia
i możliwość prezentacji jest dość mocno ograniczona.
Niemniej jednak konieczność namysłu i analizy treści buduje
zazwyczaj zdecydowanie wyższą wartość aniżeli internetowe riposty. Tymczasem wirtualność kreuje możliwości
nieskończonej interakcji, która staje się określoną wartością dialogową, dużo bardziej wielowątkową, ale również
z tendencją do epatowania powierzchownością i egzaltacją.
Można zatem powiedzieć, że przedstawione przestrzenie
generują inny rodzaj debaty o zróżnicowanej głębokości.
Nie oznacza to jednak, że cyberprzestrzeń nie potrafi doskoczyć poziomem wymiany poglądów do książek, lecz z przykrością stwierdzam, że tego heroicznego wyczynu dokonuje
niezwykle rzadko. Ma to nie tylko związek z emocjonalnością
autorów wypowiedzi, co przede wszystkim z prędkością
generowania tych ostatnich. Ta niesamowita aktywność
jest bardzo atrakcyjna dla uczestników internetowych konwersacji, łechce ego, podnieca ich do egzekwowania swoich
racji, wizji świata, narzucania poglądów oraz realizowania
potrzeb dominacji, a także kanalizowania frustracji.
W ten sposób wywołujemy do tablicy kategorię manifestacji treści i jej spodziewanej jakości. Książka zazwyczaj
oferuje myśl bardziej spójną, konsekwentną, nawet jeśli
np. pod względem aksjologicznym jest wątpliwa, a nawet
skandaliczna. Przysługuje jej jednak nie tylko dłuższy czas
na skompletowanie związku przyczynowo-skutkowego,
ale przede wszystkim weryfikacja ze strony osób trzecich
i to niejednokrotna. Autor otrzymuje zatem zwierciadło,
za pomocą którego może przyjrzeć się owocom swojej pracy.
Internet, a szczególnie media społecznościowe, podobnego
dystansu nie przyznaje. Żeruje zaś na impulsywności, skłonności do sensacji i ekscytacji, demonstracji popędów i zapędów, słowem, wtłacza uczestników w rzeczywistość tabloidu.
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Książki dały treść, a cyberprzestrzeń dołączyła do tego
opcję jej edytowania. Jak zauważa Małgorzata Góralska
z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, technologia komputerowa
dokonuje trwałej zmiany w kwestii kompletności i poprawności tekstu⁴. Wiąże się to bowiem z prawdopodobieństwem dezaktualizacji książki, której choćby przez wzgląd
na np. śmierć autora nie da się opracować ponownie,
w zgodzie z bieżącymi standardami i wiedzą. Era cyfryzacji
doprowadziła do takiego stanu rzeczy, w którym każdy,
kto ma dostęp do sieci i dysponuje klawiaturą, może zostać
twórcą treści, posiada możliwość ich zmiany, nieustannego
poprawiania lub nadbudowywania. Wydaje się, że najbardziej jaskrawymi tego przykładami są media społecznościowe, w tym Facebook, a także blogosfera czy Wikipedia.
Poprawność zaś odnosi się nie tylko do kwestii merytorycznej,
ale również językowej. Pod tym względem książka bije
Internet na głowę. Gwoli ścisłości, również w tej materii
dostrzegalne są rozliczne pęknięcia. W całym karnawale
wymieniania zapomniałbym o szalenie ważnym aspekcie
– stałości. Otóż papierowe publikacje dają czytelnikowi
poczucie trwałość źródła, co w świecie nieustannego ryzyka,
o którym pisał Ulrich Beck⁵, stanowi wartość na wagę złota
i pozwala poczuć grunt pod nogami. W ten sposób odbijamy część naszego świata relatywizmowi, rozbuchanej
płynności, która nurtem porywa nas w nieznane. Książka
wchodzi w rolę tratwy ratunkowej pomagającej utrzymać się
na powierzchni zabranym przez mętne fale współczesności.

Rewolucja mediów, ewolucja książki

Omawiane medium od wieków już referuje rzeczywistość
i ma w tym zakresie wielkie osiągnięcia, ale jego dotychczasowe zasługi i byt zostały zakwestionowane przez rewolucję
nowych mediów, która objawiła się w postaci Internetu.
Zmienił on przede wszystkim sposób przyglądania się światu,
w wyniku czego ten stał się bardziej dosłowny, w jakimś
sensie bardziej oczywisty, ponieważ głęboko zaufał obrazowi. Nawiązał więc tym samym, wsparł i uczynił kulturę
obrazkową na powrót wielką, uwierzytelniając jej przejawy
jako formę komunikacji.
Zapotrzebowanie na słowo uległo zmianie, nie jest bowiem
tak atrakcyjne jak skonwergowane media internetowe.
Tam treść tworzą nie tylko litery, ale także zdjęcia, filmy,
dźwięki i to wszystko możemy mieć naraz. W związku z tym
pozycja książki wydaje się być dramatyczna, szczególnie
kiedy ta angażuje głównie wzrok, w dużo mniejszym stopniu dotyk, a słuch pozostawia odłogiem. Poza tym poziom
interakcji jest zupełnie inny. Papier nie oferuje znienacka
wyskakujących reklam (również tych głosowych), rozpraszających wieści z rozmaitych komunikatorów czy też różnorodnych powiadomień ze skrzynki mailowej. Za to daje
nam tak potrzebną w świecie nieustannego i hałaśliwego
ruchu samotność. Mało tego, wbrew konserwatywnym
wieszczeniom, że wraz z pojawieniem się e-booków i audiobooków papierowa książka zginie, ta ma się całkiem nieźle.
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Po prostu znaleziono odpowiedź na rewolucję nowych mediów.
Rozszerzono przestrzeń i formy jej dystrybucji, zaangażowano np. słuch kosztem oczu, co znakomicie sprzyja osobom
dotychczas wykluczonym, np. tym, które mają problem
ze wzrokiem lub nie potrafią czytać. Nowy wymiar dotychczas
papierowych publikacji daje im drugie życie, rozszerza skalę
dotarcia, nie zapominając o ich pierwotnej roli.
Tak jak w przypadku tłumacza przekładającego zagraniczne
wydawnictwa na nasz język ojczysty, tak podobną odpowiedzialność dźwiga lektor czytający dzieła piśmiennictwa.
Od interpretacji obu zależy, jak odbiorca zrozumie treść.
Można powiedzieć, że w kontekście wyobraźni może
to być nieco ograniczające jak Internet, z czym trudno się
nie zgodzić, ale zdaje się, że nie mamy wielkiego wyboru.
Chyba że dysponujemy czasem pozwalającym nauczyć się
kilkunastu języków i czytać rozmaite wytwory literackie
i okołoliterackie w oryginalnej postaci lub ograniczamy się
do tych popełnionych w rodzimym języku. Digitalizacja
daje więc nadzieję, że książki, jako forma przekazu treści, nie znikną, nadal będą absorbować rzesze odbiorców,
podstawiając im te latające dywany, które od wieków już
niosą nas w nieznane.

Próba ocalenia

Bez względu na postęp technologiczny nadal możemy
poruszać się po przestworzach rozmaitych światów, bez
konieczności pośpiechu, bez wymogu natychmiastowej reakcji, z przywilejem namysłu i refleksji. Mamy wielkie szczęście
w postaci możliwości dokonania wyboru. Choć wydaje się,
że internetowa immersja pochłonęła nas całkowicie, to kto
wie, może czeka nas wielki powrót do źródeł? Może ludzka
wartość i istnienie nie będą mierzone wyłącznie obecnością
w social media objawiającą się zatraceniem w narkotycznej potrzebie ekspozycji dowolnego szczegółu prywatnego
życia? Skoro jednak nie można mieć wszystkiego, to chociaż
postarajmy się ochronić to, co obecnie możliwe. Począwszy
od wyobraźni, po… Mówi pan o godności człowieka? …
Starajmy się przynajmniej ocalić twarz, godność to tylko
jego plecy⁶.
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Życie bez wytchnienia
Nie

sądziłem , że po tylu publik acjach przetłumaczonych

Herta Müller może mnie jeszcze czymkolwiek
zaskoczyć. Przecież pisarze, poeci, często również dziennikarze operują innym językiem, kiedy popełniają tekst, a inaczej
werbalizują swoje myśli, kiedy nie stoją w obliczu konieczności
bezpośredniego kreowania przez siebie treści. Tymczasem ona
znów to zrobiła, tym razem na kartach wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez Angelikę Klammer, opatrzonego sugestywnym
i metaforycznym tytułem Moja ojczyzna była pestką jabłka.
na język polski

Tekst: Roger Weichert, Okładka: Wydawnictwo Czarne

Jakiś czas temu mój dobry kolega raczył był złośliwie zauważyć, że cokolwiek by Herta Müller nie napisała, piałbym
z zachwytu w nieokiełznanej euforii. Tą arogancką uwagą
wzbudził mój głęboki protest, bo artyści, których darzę szczególną atencją, podlegają jeszcze surowszej ocenie z mojej
strony niż ci, z którymi taka zażyłość mnie nie łączy. Do lektury książki Moja ojczyzna była pestką jabłka zasiadłem więc
w bojowym nastroju szukania dziury w całym.
Tyle że z Hertą Müller jest ten problem, że każde nowe spotkanie z jej tekstami odsłania kolejne płaszczyzny opisywanego
przez nią świata, stale tego samego, a mimo wszystko bez
elementów nachalnej wtórności. Niby zwraca się w stronę
tych samych kwestii, ale ta niezwykle mocna więź ma swoje
uzasadnienie. Otóż dotarło do mnie, że jej twórczość ma
charakter iście posttraumatyczny, przepełniony ponurym westchnieniem przeszłości inspirującym pisarkę do mierzenia się
z ciągle żywymi kartami swojej historii. Moja ojczyzna była
pestką jabłka jest właśnie tego typu pogłębionym, traumatycznym wyznaniem, które rozjaśnia treść powieści Herty Müller,
dookreśla je, zdradza więcej szczegółów, zamykając przestrzeń
spekulacji stojących za jej literaturą.

Wrażliwość ulepiona przez samotność

W rozmowach z Angeliką Klammer niemiecka laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury odkrywa korzenie
wrażliwości, które tak plastycznie i emocjonalnie kształtują
przestrzeń jej powieści i kolaży. Opowiada o trudnych relacjach
z mniejszością niemiecką w Banacie, rodziną, a przede wszystkim z rodzicami ulepionymi patologią krzyku i okrucieństwa
SS-manów oraz głodem i szaleństwem ukraińskich obozów
pracy. Wraca pamięcią do czasów furii prób werbunku jej osoby
do szeregów Securitate, którym nieustannie się opierała, oraz
obnaża metody i zabiegi, po jakie służba bezpieczeństwa sięgała,
aby pozbawić ją godności, upokorzyć a finalnie złamać. Kto się
schludnie ubiera, nie pójdzie brudny do nieba. Z tą uporczywą
groźbą z tyłu głowy trzeba było nauczyć się żyć w dysfunkcyjnym systemie, z dybiącymi na życie człowieka prymitywnymi
funkcjonariuszami aparatu władzy. Pornograficzna inwigilacja
i okrutne nękanie oferowało wyłącznie życie bez wytchnienia,

na skraju szaleństwa. To chorobliwe zostawanie ze sobą
i w sobie zrodziło potrzebę budowania oryginalnej perspektywy
na fundamentach nagiej samotności. Gdzieś na jej nizinnych
peryferiach autorka rysuje nadzieję na ocalenie, opisując
cały bagaż jego narkotycznych i upokarzających właściwości.
Przybliża jednocześnie meandry procesu tworzenia, wyjaśnia,
na czym polega fenomen przymusu pisania i raczy czytelnika
opowieścią o swoich szafach pełnych słów.

Tak samo, czyli inaczej

Co można powiedzieć o tych powidokach z treści? Że znowu
to samo, że znów Rumunia, Securitate, komunizm i historie
patologii rodzinnych. Jednak tym wywiadem noblistka klaruje nie tylko motywacje literackie, ale mimochodem obnaża
swoją historię do żywego. Odpowiada precyzyjnie, mocno,
dokładnie, rozlegle, ale nie tak, żeby można podejrzewać ją
o gadulstwo. To raczej gospodyni wywiadu zdarza się uciekać
do dłuższych pytań, które zmieniają dynamikę całości. Ale czy
czynią ją gorszą, nieodpowiednią? Tego bym nie powiedział.
Po lekturze książek niemieckiej pisarki zazwyczaj czuję się
okrutnie wydrenowany, pusty, pozostawiony bez myśli.
Tymczasem kiedy zmierzyłem się z niniejszą rozmową, wiedziałem jedno – to wyznania dla wybranych, dla pasjonatów,
dla tych, którzy potrafią się poświęcić czytaniu i zrozumieć
straumatyzowane dusze. W końcu dla tych, którzy doświadczyli już wcześniej jej literatury, a poruszone tematy nie będą
wpisywać się w kategorię znaków zapytania. Wymowa przeszłości i artystyczna droga pisarki, przy całym swoim trudzie
i goryczy, zachowują dla mnie coś zupełnie rozczulającego.
Herta Müller rozwikłująca traumy przypomina mi innego
noblistę – Imre Kertesza. U niego też widać tę samotność,
tragiczny ciężar historii i dyskretną grozę pomieszaną
z melancholią w relacjach ze spiritus movens swojej literatury,
czyli holokaustu. Oboje posttraumatyczni, obnażający ból,
lęk i niemożność zapomnienia, ale w inny sposób, używając
przeciwległych biegunów narracji i będąc wrażliwością oraz
samotnością tak blisko siebie, pozostają sobie pięknie odlegli.
Jak dwie rozrzucone na ziemi pestki tego samego jabłka,
które mimo wszystko niewiele o sobie nie wiedzą.
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Marcin Bondarowicz
Rocznik 1976
(bondarowicz.net)

Moje prace nacechowane są wrażliwością dziecka, które najpierw zostaje zadziwione przez otaczający je świat, a następnie
zadaje serie pytań, na które w konsekwencji stara się odpowiedzieć w procesie twórczym. Droga do prawdy pełna jest jednak
ostrych znaków zapytania, szalenie precyzyjnych, bezkompromisowych, bywa, że i drastycznych. Marcin Bondarowicz
podejmuje ją jednak bez wahania, przenikliwie obserwuje,
jak również błyskotliwie komentuje. Jego rysunki zachowują
swego rodzaju młodzieńczy bunt pokrzepiony sceptycyzmem
oraz odwagą przekazu. Posługuje się całym arsenałem symboli
i metafor, którymi buduje surrealistyczny świat – tak odległy
i jednocześnie tak nam bliski.
Moje prace nawiązują do tradycji polskiej szkoły plakatu.
Plakatu filozoficznego, skrótowego, oszczędnego aż do granic
abstrakcji, a jednocześnie z ambicjami szerokiego społecznego oddziaływania. Poza całą plejadą doskonałych polskich
plakacistów, w tym Franciszka Starowiejskiego, Mieczysława
Górowskiego czy Wiktora Sadowskiego, na twórczość Marcina
Bondarowicza wpływ mieli m.in. Hieronim Bosch, Pieter
Bruegel oraz William Blade. Jak również ten najbardziej
oczekiwany i przez wielu dostrzegany najpierw – Zdzisław
Beksiński. – Jego twórczość była mi niezmiernie bliska, do dzisiaj pamiętam emocje, jakie towarzyszyły mi podczas oglądania
prac Beksińskiego, czytania wywiadów z artystą publikowanych
w ówczesnych czasopismach branżowych, takich jak Projekt
czy Sztuka. Jako chłopiec wpatrywałem się w jego pięknie
katastroficzne wizje, w głowie pozostało więcej, niż jestem
w stanie wyrazić to słowami.
Choć odczuwa wielki szacunek do swoich mistrzów, to jednak
w twórczych poczynaniach dąży do indywidualnej przestrzeni
wyrazu, do wyeksponowania własnego spojrzenia na rzeczywistość, które stanowi fundament siły prawdziwego artysty.
Ta moc jest immanentną częścią charakteru ilustratora.
Jego zachwyt nad sztuką i potrzeba realizacji w niej oraz
poprzez nią nie spadły mu na barki inspirującym objawieniem.
W przypadku Marcina Bondarowicza dochodzenie do obecnego kunsztu, jakim dysponuje, oznaczało nieustanną, ciężką
pracę zapoczątkowaną nieuleczalną miłością do kreowania
obrazów, na którą zapadł, będąc małym chłopcem. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że pochodzi z artystycznego domu.
Wzrastał, przyglądając się poczynaniom swojego ojca – Leszka
Bondarowicza, uprawiającego malarstwo, w tym sakralną jego
odmianę, medalierstwo i małe formy graficzne – ekslibris.
Obecność albumów dawnych znakomitości, obrazów ściennych,
wszędobylski zapach farb i werniksów od najmłodszych lat
wpisywały się w życie ilustratora. Jednak mistrzowski wzorzec
i przepełniona malarskimi oraz graficznymi egzemplifikacjami
atmosfera, w jakiej dorastał, wymogły na nim konieczność
poszukiwania własnej tożsamości jako twórcy.
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Czas i eksplorowanie różnych oblicz działalności związanej
z malarstwem i grafiką projektową zainspirowały w jego
poczynaniach ideę kreowania sztuki użytkowej o indywidualnym sznycie artystycznego wyrazu. Pierwsze zamówienia
na plakaty i jednoczesna chęć wypowiedzenia się na temat
istotnych kwestii społecznych doprowadziły do zbliżenia
z przestrzenią – najpierw ilustracji, a następnie ilustracji prasowej, która zdominowała niemal całą aktywność
zawodową Marcina Bondarowicza.
Ilustracje prasowe wiodą życie motyla. W zależności
od cyklu wydawniczego żyją dzień, tydzień, czasem miesiąc. Wykorzystywane jako ilustracja artykułu, okładka
magazynu są elementem wspólnej całości, który więzi je
w klatce towarzyszących słów, tytułu czy postawionej przez
autora tekstu tezy. Liczą się kontekst i to, jak się bronią,
kiedy zaczynają wieść pozaprasowe życie, np. w formie
albumu czy na wystawach. Marcin Bondarowicz przywiązuje również ogromną wagę do emocji, jakie powstają
między twórcą a odbiorcą, przy zetknięciu obu światów,
ponieważ niejednokrotnie stają się motorem dalszych
poszukiwań ilustratora.
Wydaje się, że ta interakcja jest niezwykle żywa i gwałtowna,
patrząc na prace, które wychodzą spod jego ręki. Jedną
z cech charakterystycznych twórczości Bondarowicza pozostaje bliski związek z ciałem, którego używa do odkrywania
i diagnozowania ludzkiej kondycji. Budzi w ten sposób
skrajne emocje, używając przy tym niezwykle szerokiej
palety barw i grając na strunach odczuć i wartości, do jakich
odnoszą się odbiorcy jego rysunkowych przedstawień.
Choć ilustracje artysty publikowane są zarówno w Polsce,
jak i za granicą, niekiedy w skrajnie odmiennych światopoglądowo pismach, to zawsze na pierwszym miejscu
figuruje głos w sprawie. Tak też traktuje on swoją twórczość. Biografia stawała się schronieniem i punktem wyjścia
dla moich prac. Sens ich zaangażowania w komentowanie
tego, co wokół, odbywa się więc z perspektywy własnych
doświadczeń i spostrzeżeń, zawiera się często w kontraście
symbolu – interpretacji znaku, częstym odwoływaniu się
do kontekstu kulturowego. Wyrazistością swoich rysunków
uświadamia zarówno szanse, jak i zagrożenia, które stały się
naszym udziałem. Nieprawdopodobna swoboda, rozmach i gotowość do mierzenia się z płynną i niebywale
szybko zmieniającą się rzeczywistością włączają Marcina
Bondarowicza do grona twórców ambitnych, których prace
klasyfikowane i określane są jako intelektualne. Nie wygląda
na to, aby coś w tej materii miało się zmienić, ponieważ
ilustrator nadal stawia trudne pytania i nie ma zamiaru
przestać.
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Droga do Trachinki
EPIZOD DRUGI

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

Maria Vengera po dokonaniu aktu cudzołóstwa – choć,
ściśle rzecz biorąc, wszystko rozegrało się w jej własnym
łóżku – z młodszym o lat dwadzieścia Karolem Benko, wyszła
wieczorem z domu i wsiadła do autobusu. W jej uchu siedział Kleptofrugiusz21, mierzący 0,19 mm roztocz z gatunku
Dermatophagoides pteronyssinus (skórożarłoczek skryty),
który marzył o tym, żeby wrócić do rodzinnego miasta, czyli
do materaca w łożu małżeńskim państwa Benko, i odnaleźć
swoją byłą narzeczoną, Trachinkę69. Tymczasem, wrzucony nagle do szerokiego świata, skupiał się na obserwacji
dwunożnych olbrzymów, których mowę zaczął niepojętym
sposobem rozumieć.
Maria dojechała na miejsce. Od przystanku droga zajęła
jej kilka minut. O tej porze w kościele nie napotykało się zbyt
wielu wiernych. Kobieta skierowała się prosto do konfesjonału.
W półmroku nie widać było księdza, jednak wyczuwalne
stężenie duchowej energii sugerowało czyjąś obecność. Maria
uklękła przy drewnianej kratce. Wypowiadała przepisową
formułkę wstępną, kiedy z wnętrza dobiegł przytłumiony głos.
– W porządku – rzekł. – To, co zawsze?
– Tak – odparła.

– Coś jeszcze poza tym?
Maria zastanowiła się.
– Podlewając przedwczoraj kwiaty w skrzynkach, zalałam
balkon sąsiadki, której nie lubię – powiedziała. – Ma posadzkę
z lastryko i obawiam się, że...
– Dajmy pokój bagatelkom – przerwał spowiednik. –
Jakieś inne sprawy?
– Raczej nie.
No, proszę! – ucieszył się nasłuchujący uważnie
Kleptofrugiusz. – Oni też odkryli psychoterapię. Wcale nie
są tacy zacofani.
Ksiądz westchnął ledwo dosłyszalnie.
– Wciąż ten sam problem – powiedział.
– Tak – przyznała Maria.
– Ostatnio chyba częściej.
– Niestety.
– Paleta twoich grzechów nie jest zbyt urozmaicona,
ale ten jeden popełniasz wyjątkowo uporczywie.
– Nie potrafię się oprzeć.
– To kwestia czasu – zauważył ksiądz.
– Być może.
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Przez chwilę oboje milczeli.
– Zdajesz sobie sprawę z faktu, że rozbijasz małżeństwo?
– zapytał spowiednik.
– Ono już jest rozbite.
– Nie ty je połączyłaś, nie tobie to osądzać.
– Oni oboje też to tak osądzają.
Świetny pomysł, żeby zamknąć terapeutę w drewnianej
klatce – myślał Kleptofrugiusz. – To musi znacznie zwiększać
jego szanse przeżycia. (U roztoczy samica najczęściej pożera
terapeutę natychmiast po sesji i z tego względu bardzo niewiele samców decyduje się uprawiać tę profesję).
– Skłóceni małżonkowie są jak dzieci zbłąkane we mgle
– podjął po namyśle ksiądz. – A ty pracuj raczej nad sobą.
Dąż do osiągnięcia stanu, w którym będziesz umiała oprzeć
się pokusie.
– Tego nie mogę przyrzec.
– Wiem, już to przerabialiśmy. Póki co, wzmacniaj swoją
duchowość. Staraj się codziennie spełnić jakiś dobry uczynek. Również dziś. Zwłaszcza dziś, bo na razie masz kiepski
bilans dnia.
– Jaki dobry uczynek?
– Obojętnie, byle był bezinteresowny.
Odmówiwszy zadaną pokutę, kobieta wyszła na ulicę.
Wiał przyjemny kwietniowy wiaterek. Idąc w stronę przystanku, Maria rozważała w duchu nakaz spowiednika.
Zapadł już wieczór, co nie otwierało zbyt wielu możliwości.
Pomyślała o Marcie. Młodsza siostra od lat przysparzała jej
trosk. Niezwykle bystra i atrakcyjna, cierpiała na cyklofrenię,
w wyniku czego periodycznie lądowała na oddziale zamkniętym. Dwukrotnie rozwiedziona, bezdzietna, w niczym nie
znajdowała zaspokojenia. Maria przyrzekła leżącemu na łożu
śmierci ojcu, że będzie się nią opiekowała. Choć mieszkały
niedaleko siebie, nie widywały się zbyt często. Podczas okresów
manii Marta wydzwaniała do niej co kilka godzin, w fazach
depresji milczała tygodniami. Właśnie ostatnio przechodziła
taką fazę. Oprócz cyklu biologicznego i sezonowego wpływ
miały na to też bieżące wydarzenia i akurat te układały się
niepomyślnie. Marta wplątała się w romans z jakimś żonatym krezusem, który, spotykając się z nią wyłącznie w hotelach, nie podał jej nawet swojego nazwiska ani numeru
telefonu. Porozumiewali się wyłącznie za pośrednictwem
maili. Wynikało to z panicznego, zgoła histerycznego lęku
kochanka Marty (Wiktora) przed żoną, której nie nazywał
inaczej niż Moja Lwica. Od kilku tygodni zaczął przebąkiwać, że rzeczona coś podejrzewa i że będzie musiał zakończyć lub na jakiś czas przerwać romans. Wystarczyło to,
żeby mentalno-emocjonalne wahadło w głowie i sercu kochanki
przesunęło się gwałtownie na drugą stronę, a jej dotychczasowa euforia przemieniła się w głuchą rozpacz. Marta, kierując
się ostatkiem rozsądku, poszła do lekarza, który przepisał
jej mocniejsze tabletki. Odstawiła je po paru dniach, jako
że depresja w poczuciu pokrętnej dumy z siebie samej instynktownie usuwa wszystko, co przeszkadza jej rozwijać się
lub co najmniej trwać. Marta umilkła całkowicie, co Maria
potraktowała jako sygnał, że sprawy źle stoją. Jadąc teraz autobusem, zadzwoniła do siostry, lecz ta nie odbierała – kolejny
niedobry znak, bo normalnie nie rozstawała się z komórką.
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Marta mieszkała na drugim piętrze kamienicy stojącej
niedaleko bulwarów. Światła w jej salonie świeciły się jasno,
co Maria skonstatowała z ulgą. Własnym kluczem otworzyła
bramę, po czym wbiegła po schodach i weszła do mieszkania.
Z wnętrza dobiegły ją męskie głosy. Stanąwszy w progu,
ujrzała dwóch pijanych osobników, których zakwalifikowała do szeroko pojętej kategorii meneli czy może półmeneli.
Zarośnięci i niedomyci, przyglądali jej się nie bez życzliwości.
Jeden wymamrotał nawet coś w rodzaju dzień dobry.
– Gdzie jest Marta? – spytała energicznie.
– Poszła sobie – odparł z zadowoloną miną pierwszy
menel, łysawy.
– Poszła dokąd?
– Zapomniałem.
Mężczyzna spojrzał na swego bardziej kudłatego towarzysza.
– Ty, gdzie ona polazła?
Kudłaty przesunął na kobietę szklisty wzrok.
– Miałem liczne publikacje – wybełkotał – w poważnych
naukowych periodykach... niestety, zawistna koteria... same
marionetki w rękach szefa instytutu i jego sekretarki... i ten
pijawka Luszyn, który tylko czekał na sposobność...
– Rozumiem – przerwała Maria. – Ale wracając do Marty...
co wy tu w ogóle robicie?
– Pilnujemy mieszkania – odparł pierwszy mężczyzna. –
Pani Marta dała nam klucze.
– Niemożliwe.
Łysawy sięgnął do kieszeni i wyciągnął pęk kluczy,
którymi zabrzęczał kilkakrotnie.
– Ja bym pani nie okłamał – zaznaczył z godnością.
Miał mocno urażoną minę.
– No dobrze, przepraszam. Jestem zdenerwowana.
Wie pan, ona nie odbiera telefonu...
– Mimo wszystko. Grzeczność obowiązuje w każdej sytuacji.
– Tak, oczywiście. Więc moja siostra...
– Już wiem – przypomniał sobie mężczyzna. – Mówiła,
że idzie utopić swoje smutki.
– To znaczy?! – zawołała Maria.
– No... poszła je topić. Powiedziała, że jak nie wróci, to możemy tu sobie pomieszkać...
Maria zerwała się i wybiegła z mieszkania. Pędząc po
schodach, wybrała numer siostry, lecz ponownie odpowiedział
jej głuchy sygnał. Wiedziona złowrogim przeczuciem przemierzyła sprintem kilka ulic dzielących dom Marty od rzeki.
Zapadł już zmierzch i oprócz zapóźnionego rowerzysty
na bulwarze nie było widać żadnych ludzi. Maria zeszła
z wybrukowanej alejki na wąski pas trawy, a z niego – na kamienie, którymi wysypano teren przy samym brzegu.
– Marta! – zawołała.
Odpowiedziała jej cisza, jeśli nie liczyć plusku leniwie
płynącej wody. Maria krzyczała aż do zachrypnięcia. Ukryty
w jej uchu roztocz musiał zatkać własne uszka, żeby uniknąć
ogłuchnięcia. Wezwania kobiety nie przyniosły rezultatu.
W końcu ponownie wyjęła komórkę i wybrała numer siostry.
Wtedy usłyszała ciche dzwonienie.
Wstrzymując oddech, wytężyła słuch. Dźwięk w postaci
wesołej cyrkowej melodyjki zdawał się dobiegać spod mostu,

ruszyła więc w tamtą stronę. Z każdym metrem sygnał stawał
się wyraźniejszy, umilkł jednak, kiedy włączyła się sekretarka. Maria przerwała połączenie, żeby zadzwonić ponownie.
I telefon znów się odezwał.
Pogrążona w mroku przestrzeń pod mostem nie wyglądała zachęcająco, mimo to kobieta, świecąc sobie komórką,
wkroczyła tam bez wahania.
Nie musiała długo szukać. Na dużym, płaskim kamieniu
leżały cztery przedmioty: zegarek, dowód osobisty i dwa
telefony komórkowe. Maria podeszła bliżej i podniosła ten,
który akurat dzwonił.
Bladoniebieski ekranik wyświetlał jej imię.
Zmrożona przerwała połączenie i telefon umilkł.
Bez większej nadziei zawołała jeszcze kilka razy. W końcu schowała do torebki wszystkie trzy telefony, zegarek
i należący do Marty dowód, po czym chwiejnym krokiem
wyszła na bulwar.
– Boże – powiedziała na głos, składając dłonie jak do modlitwy. – Błagam cię, spraw, żeby żyła. Przyrzekam ci, że nie
będę już się z nim spotykała. Tylko niech ona żyje.
Szła dalej w stronę domu siostry, tymczasem siedzący
w jej uchu Kleptofrugiusz21 podsumowywał swoje spostrzeżenia na temat ludzi. Chociaż o wiele więksi – zdają
się pod względem psychologicznym niesłychanie podobni
do roztoczy. Właściwie nie da się stwierdzić istotnej różnicy
między obydwoma gatunkami. Nasuwa się tu wniosek, że są
ze sobą blisko spokrewnione. Najpewniej w przeszłości łączył
je jakiś wspólny przodek (roztoczłek? człekostocz?), potem
z niewiadomych powodów nastąpiło rozdzielenie. Ot, meandry ewolucji – pomyślał sentencjonalnie Kleptofrugiusz.
Roztocze, pozostające na ogół w harmonii ze wszechświatem, zachowały naturalne i właściwe proporcje, podczas
gdy ludzie ulegli niezdrowemu spęcznieniu i gigantyzacji,
co doprowadziło też do nieproporcjonalnego rozrostu ich
problemów. W efekcie zatrzymali się na nieco niższym stadium rozwoju społecznego i umysłowego. Nie żeby byli dużo
głupsi od roztoczy (zresztą dla pełnej oceny Kleptofrugiusz
zebrał jeszcze za mało materiału porównawczego) – są po
prostu o kilkanaście pokoleń zapóźnieni. Czy mają szanse
nadrobienia zaległości? Oto fascynujące zagadnienie dla
niewidocznego badacza. Kolejne obserwacje i doświadczenia
powinny przynieść wstępne rozwiązanie tej kwestii.
Tymczasem Maria Vengera, przełykając łzy, dotarła
przed dom siostry. Akurat miała wejść, kiedy na ulicę wjechał
policyjny radiowóz. Poczuła bolesne ściśnięcie w gardle.
Przez jej głowę przemknęły obrazy makabrycznych formalności: suchy komunikat inspektora, identyfikacja zwłok,
treść notatki prasowej.
Zaraz potem drzwi radiowozu otworzyły się i wysiadła
z niego – zdrowa i cała – Marta w długiej, wilgotnej spódnicy
i cienkiej bluzce. Choć niedawno przekroczyła czterdziestkę,
wyglądała znacznie młodziej. Odkąd przestała być dzieckiem,
zawsze przyciągała spojrzenia mężczyzn i kobiet.
– O, moja siostra – powiedziała tonem wyjaśnienia. Dłuższą
chwilę stała jeszcze na chodniku, flirtując z dwoma młodymi
funkcjonariuszami. Wreszcie pożegnała się i zniknęła w bramie.
Maria, z której tymczasem opadło napięcie, poczuła irytację.

Siostry bez słowa weszły na górę i przestąpiły próg
mieszkania. Obaj mężczyźni spali: kudłaty z głową na stole,
łysawy zwinięty w kłębek na pufie.
– Pobudka! – zawołała Marta. – Halo, panowie!
Jej słowa wywołały słaby odzew. Kudłacz tylko nieznacznie przekręcił się na krześle, łysoń uniósł zmętniałe spojrzenie.
– Co tam? – spytał.
– Zamykam lokal!
Mężczyzna zogniskował wzrok na gospodyni.
– Rachuneczek na firmę – wymamrotał i zaraz usnął.
Kolejne podejmowane próby zbudzenia gości krzykiem,
potrząsaniem i zimną wodą spełzły na niczym.
– Nie ma rady, musimy ich wynieść – stwierdziła Marta.
– Ty łap za nogi.
Zrezygnowana Maria skinęła głową. Wyniosły łysonia
na klatkę schodową i położyły go przy ścianie, następnie
powtórzyły całą operację z kudłaczem.
– Klucze – rzekła lakonicznie Maria. – Ma je w kieszeni.
Marta sięgnęła do kieszeni brudnej marynarki pijaka,
wyjęła swoje klucze, po czym kobiety wróciły do mieszkania.
Młodsza pozbyła się mokrej spódnicy i nałożyła szlafrok.
Obie usiadły teraz na pufach.
– Super, że przyszłaś, siostrzyca – powiedziała Marta,
zaciągając się papierosem. – Ależ miałam przygody, słowo
daję, to chyba najbardziej wariacki dzień w moim życiu.
Maria zachowała powściągliwość: życie siostry obfitowało
w dni, które zasługiwałyby na takie określenie.
– Naprawdę wpuściłaś tu tych typów i dałaś im klucze?
– No, wpuściłam, wpuściłam. Ale jak usłyszysz co mi się
przydarzyło, nie będziesz się niczemu dziwić. A wszystko
to przez Wiktora.
– Co zrobił Wiktor – spytała zmęczonym głosem Maria.
– Oznajmił mi wczoraj, że między nami szlus. Nie
możemy się więcej spotykać. Nawet nie chciał przespać
się ze mną na pożegnanie. Łaził tam i z powrotem po
tym cholernym hotelowym pokoiku i wygłaszał dyrdymały
na temat małżeństwa, rodziny i tak dalej. W końcu nie
wytrzymałam, zwyzywałam go i wypchnęłam na korytarz.
Zamknęłam zasuwkę i położyłam się na łóżku, a on coś
tam gadał do drzwi i dobijał się, bo w środku została jego
teczka, płaszcz i komórka.
Marta wybuchnęła śmiechem. Maria przyglądała jej
się sceptycznie.
– Myślałam, że przeżywasz ciężkie doły – powiedziała.
– Przeżywam – potwierdziła Marta. – Wreszcie Wiktor
przestał kwękać pod drzwiami i odszedł, a po chwili odezwał
się hotelowy telefon. Domyśliłam się, że dzwonią z recepcji.
Szybko spakowałam torebkę, włożyłam buty i wymknęłam
się na korytarz. Stanęłam za winklem: Wiktor wrócił z recepcjonistą, który miał klucz do pokoju. Wtedy zbiegłam po
schodach i przyjechałam tutaj.
– Jak na fazę depresji, wesoło się zabawiasz – orzekła Maria.
– Bo mam też fazę manii – odparła Marta. – Potrafię
przechodzić oba bieguny jednocześnie: mój konował twierdzi,
że jestem dziwem natury.
– Oczywiście.
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(Choroba dwubiegunowa – odnotował Kleptofrugiusz.
– Kolejny punkt wspólny dla roztoczy i ludzi).
– Co było dalej? – spytała Maria.
– Niestety tutaj całkiem się posypałam. Uznałam, że moje
życie bez Wiktora (chociaż on jest taką dupą wołową) nie ma
żadnego sensu i postanowiłam utopić się w rzece. Od razu
wyszłam, żeby się nie rozmyślić. Przed bramą siedzieli ci
dwaj, więc dałam im klucze, każąc pilnować mieszkania.
Pobiegłam na bulwar i znalazłam miejsce, gdzie nikt się nie
kręcił. Chciałam, rozumiesz, popełnić samobójstwo ekologiczne, dlatego przetrząsnęłam kieszenie i wyciągnęłam wszystko,
co potem latami zalegałoby w wodzie: obie komórki, mój
dowód i zegarek. Położyłam rzeczy na kamieniu, rozejrzałam
się, czy nikogo nie ma, zebrałam spódnicę w garść i wlazłam
do rzeki. No i chodzę tak, chodzę – w lewo, w prawo, znów
w lewo, pod most, potem w prawo i prosto – aż w końcu
na dobre zabłądziłam w tej rzece. A tu ziąb coraz gorszy, chociaż wieczór niby ciepły, więc postanowiłam już wyjść z wody
i wcale się dziś nie topić. I wyszłam, ale jakoś w zupełnie
innym miejscu niż weszłam, a że tymczasem się ściemniło,
nie wiedziałam gdzie jestem.
Maria milczała. Marta zapaliła nowego papierosa i ciągnęła swoją relację:
– Idę przed siebie, idę, aż wreszcie dostrzegłam światło
w oddali. Stał tam pojedynczy dom, z którego dobiegała
muzyka, pukam więc i dzwonię do drzwi. Otwiera mi wielki, gruby koleś wyglądający na południowca i pyta, czego
chcę. Mówię mu, że miałam wypadek, wpadłam do rzeki
i straciłam telefon, czy więc mogłabym zadzwonić od nich
do siostry, żeby mnie odebrała, a ten mi na to, że czemu
włóczę się o tej porze, muszę chyba być pijana, oni akurat
mają rodzinne święto, niech stąd spadam, bo wezwie policję – i zatrzasnął mi drzwi przed nosem. Mocno mnie tym
wkurzył, nie ukrywam. Okrążyłam dom i weszłam na tarasik.
Zaglądam przez okno, a tam impreza, tłum gości, jakieś dziewczyneczki tańczą ubrane w stroje ludowe, wszyscy klaszczą
do rytmu, a jeden wąsacz stoi z kamerą i kręci. A-ha! – myślę
sobie – zamierzają nakręcić tu pornola z dziećmi. Na tarasie
stała dwuosobowa ławeczka. Długo się nie namyślałam: łaps
za tę ławeczkę, zamachnęłam się i rąbnęłam nią w drzwi,
wbijając całą szybę do środka. Co się działo! Rumor, wrzask,
płacz, wyskakuje facio, drugi, złapali mnie i coś wrzeszczą,
nawet poprawnie i bez akcentu, ale ja nie dałam się zwieść
i wołam: Nie będziecie nam tu, przybłędy, kręcili pornusów
z dziećmi! Na chwilę ich zamurowało. Potem związali mi
ręce krawatem i zawlekli mnie do garażu, gdzie stał samochód. Ja w ryk: ludzie, ratunku, policja, południowce mnie
mordują! – drę się na całe gardło, ale nikt tego chyba nie
słyszał. Wepchnęli mnie na tylne siedzenie, przywiązali trzema pasami i włączyli blokadę drzwi. Potem otworzyli garaż
i wyjechali – grubas za kółkiem, wąsaty obok. Kierowca nic
nie mówił, tylko patrzył na drogę, a ten drugi co chwilę się
odwracał i bluzgał, że niby popsułam im jakąś tam rocznicową
uroczystość. Ja nie odpuszczam: wy takie i owakie syny –
krzyczę – wracajcie do swojego kraju i tam sobie kręćcie
pornole z kozami i owcami, a od dzieci się odczepcie, a ten
mi na to, żebym przymknęła gębę, bo mnie zaciukają w lesie,
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a ja ich znów od cholernych zboczeńców – i wtedy podjechali
ze mną na policję. Tu się, przyznaję, zdziwiłam. Odwiązali pasy,
wzięli mnie pod ramiona i wprowadzili na komendę. Dyżurny
glina, wyraźnie zaspany, pyta, o co chodzi, więc zaczęłam
wrzeszczeć, że ci dwaj mnie porwali i związali. Na to gruby
podszedł bliżej i mówi, że przywieźli mnie, bo jestem wariatką
i powinnam zostać przymknięta. Poza tym zamierza złożyć
na mnie skargę z powodu: a) zniszczenia drzwi balkonowych,
b) wypowiedzenia groźby karalnej (widocznie to jednak ja
mówiłam, że ich zaciukam w lesie), c) wielokrotnej obrazy
słownej, wyrażonej takimi określeniami jak pedofile, kretyni,
zoofilce i południowce, chociaż ani on, ani jego szwagier nie
zaliczają się do żadnej z tych kategorii, d) wtargnięcia na teren
prywatnej posesji i zakłócenia występu ich córek należących
do zespołu pieśni i tańca. Policjant zrobił urzędową minę
i powiedział, żebym przestała szarpać się i krzyczeć, a im
kazał się wylegitymować. Obaj wyjęli dowody i położyli je
na kontuarze. Papiery mają podrobione! – zawołałam. Niechże
pani się wreszcie uciszy – fuknął policjant.
I wtedy nagle zrobiło się tak, jakby zmieniono oświetlenie
w teatrze – z ciemnoniebieskiego na jasnożółte. Ich twarze
nabrały zupełnie innego wyrazu. Oszołomiona zacisnęłam
powieki, wzięłam trzy głębokie oddechy, otworzyłam oczy
i szeroko uśmiechnęłam się do dyżurnego. Panie oficerze –
mówię spokojnie, chociaż widzę po naszywkach, że to jakiś
sierżancina. – Bardzo przepraszam za swoje niekulturalne
zachowanie na wstępie. Ale jak pan by się zachował, gdyby wpadł pan do rzeki i zabłądził w niej, a mieszkańcy
najbliższego domu, zamiast udzielić pomocy, związaliby
pana krawatem i obwozili po mieście? Robię słodkie minki
i mrugam oczami, on patrzy na moją spódnicę i każe im
rozwiązać mi ręce. Pani dowód, proszę – mówi, a ja na to –
niestety, zgubiłam go w wodzie. Tamci znów zaczynają
gadać o ławeczce i o rozbitych drzwiach, ale glina przestał
im wierzyć, teraz wierzy już tylko mnie, która stoję bez
ruchu i wciąż się uśmiecham, świadoma, że czas pracuje
na moją korzyść: im dłużej będę zachowywała się grzecznie
i spokojnie, tym skuteczniej zatrę złe wrażenie z początku.
I faktycznie, sierżant wszystko spisał, sporządził protokół
i odesłał gości do domu, a mnie odwiozły miłe chłopaki
z patrolu.
W mieszkaniu zapadła cisza. Maria zastanawiała się nad
usłyszaną historią, usiłując dociec, co w niej było urojeniem,
co półurojeniem, a co zdarzyło się rzeczywiście. Bez wątpienia siostra coś przeżyła: rama opowieści, czyli menele
i policjanci, była autentyczna, podobnie jak próba topienia
się w rzece, reszta natomiast budziła poważne wątpliwości.
Prawdopodobnie Marta w obłąkańczym zwidzie wdarła
się, tłukąc szybę, do jakiegoś domu, którego mieszkańcy
odstawili ją na komisariat. Być może sprawa będzie miała
kontynuację przed sądem.
– No, dobrze – zawołała Marta, wstając. – Teraz jeszcze
musimy pójść nad rzekę po moje rzeczy. Mam nadzieję,
że nikt ich nie zajumał.
Maria sięgnęła do torebki, z której wyciągnęła kolejno
dowód siostry, zegarek i dwa telefony, wykładając wszystko
na stół. Marta wytrzeszczyła oczy.
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– Ty... szłaś za mną?
Maria uśmiechnęła się. Marta pokręciła głową
z niedowierzaniem.
– Śledziłaś mnie?
– Owszem, mentalnie. Z kilkugodzinnym poślizgiem.
Marta wstała i objęła Marię, która położyła jej rękę na głowie. Przez jakiś czas trwały tak, nieruchome.
– Moja duża siostrzyca – szepnęła Marta. – Będziesz mnie
pilnować, prawda?
– Tak – odparła Maria.
Przytuliły się mocniej, w wyniku czego lewe ucho Marii
przywarło do prawego ucha Marty. Dla Kleptofrugiusza na moment zapadła ciemność: roztocz stracił równowagę i zaczął się
turlać: niczym skoczek narciarski zjechał wzdłuż czółenka, wybił
się na przeciwskrawku jak na buli, by w całkiem niezłym stylu,
z telemarkiem, wylądować w muszli. Kiedy siostry rozdzieliły
się, on siedział już w uchu młodszej. Z początku nie zorientował
się: zdziwiła go zmiana wizji i fonii. Wychylając się ostrożnie
poza skraj obrąbka, ujrzał Marię, która zbierała się do odejścia.
– Mogę być pewna, że nie popełnisz już dzisiaj więcej
głupstw? – spytała.
– Jasne – odparła pogodnie Marta.
– Żadnego topienia smutków?
– Przyrzekam. Zaraz wskakuję do łóżka.
– Odezwę się jutro. Pa.
Siostry podały sobie ręce. Przez moment stały jeszcze
w przedpokoju.
– Wiesz co? – stwierdziła Maria. – Rodzice nadając nam
imiona, popełnili kardynalną omyłkę. W rzeczywistości to ty
jesteś biblijną Marią, a ja Martą.
– Sama nie wiem. Maria to była ta szczęśliwsza.
– No właśnie.
Nie chcąc odgrzebywać ich odwiecznego sporu, Marta pomachała na pożegnanie i zamknęła za siostrą drzwi. Następnie
przeszła do mniejszego pokoju, gdzie stał komputer. Włączyła
go, po czym zaparzyła sobie kawę. Z parującym kubkiem w ręce
zasiadła przed ekranem i ściągnęła pocztę. Nadawcą aż czterech
maili był Vittorio. Mężczyzna kolejno prosił, zaklinał, groził
i znów błagał, żeby Marta była rozsądna i nie komplikowała
życia jemu ani sobie samej. Przede wszystkim musi jak najprędzej oddać mu telefon, w którym zapisane jest mnóstwo
niesłychanie ważnych informacji o doniosłym znaczeniu dla
jego Firmy. Najlepiej byłoby, gdyby Vittorio mógł jeszcze dziś
podjechać po komórkę.
Wyłącznie z przekory i w odwecie za jego chorobliwe otaczanie się tajemniczością Marta też zataiła przed nim swój adres.
Napisała teraz krótko: Oddam ci komórkę pod warunkiem,
że podasz mi pin pozwalający ją uruchomić. Wstała i wyszła
na chwilę do łazienki, a kiedy wróciła, w skrzynce czekała już
odpowiedź: Po co ci pin?.
– No proszę – mruknęła. – Siedzi cały czas na skrzynce jak
zając pod miedzą i trzęsie tyłkiem.
Jako dowód zaufania, którego skąpiłeś mi przez cały nasz
związek – odpisała. – Chyba zasłużyłam na tę pożegnalną odrobinę?
Przez kilka minut w kanale wirtualnej poczty trwało wahanie, w końcu przyszedł mail z numerem 1111. To żart? – spytała.
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Nie – odparł jej rozmówca. Marta wcisnęła cztery jedynki
i telefon zaraz się uruchomił.
– Co za absurd – prychnęła. – Do swoich kart bankowych
i sejfów też ma taki pin?
Wyszukała listę kontaktów, wśród których na pierwszym
miejscu figurowała AAA Moja Lwica. Marta, nie namyślając
się długo, wybrała ten właśnie numer. Po chwili w słuchawce
odezwało się kobiece halo.
– Dobry wieczór. Czy mówię z panią Moją Lwicą?
– Słucham?! – odparła zdumiona kobieta.
– Nazywam się Marta Brand, znalazłam nad rzeką telefon,
więc dzwonię na najbardziej wyróżniony numer.
– Ach tak? Wiktor, to pani, która znalazła twoją komórkę.
– Wspaniale – odezwał się w tle nieszczerze brzmiący
męski głos.
– Gdzie państwo mieszkają?
– Okrężna 58, ale przecież nie będziemy pani fatygować
o tej porze. Mąż do pani podjedzie.
– Nie ma sprawy, i tak jestem w pobliżu, chętnie ją podrzucę
– powiedziała Marta i nie czekając na odpowiedź, rozłączyła się.
Zaraz też całkiem wyłączyła komórkę, po czym już z własnego
telefonu zamówiła taxi. Teraz podeszła do szafy.
Kleptofrugiusz, który w trakcie rozmowy wypadł z ucha,
stał na olbrzymiej tafli wyświetlacza komórki rzuconej na łóżko
i ciekawie rozglądał się dookoła. Rozbebeszone posłanie przypominało jego rodzinny materac. Na peryferiach wymiętej kołdry
majaczyły swojskie kontury typowo roztoczowych budowli, jak
sieczkarnia łupieżu, plac zabaw dla larwetek czy górska kolejka
linowa z włosa. Frugiusz gwałtownie zatęsknił za niedoszłą
narzeczoną. – Trachinko, Trachinko – zawołał. – Gdzie teraz
jesteś? Myślisz o mnie niekiedy? Gdybyś wiedziała, jakich cudów
się ostatnio naoglądałem.
Nie będąc jasnowidzem, nie mógł odgadnąć, że Trachinka
wspominała go nawet jeszcze częściej niż on ją. Miała na to więcej czasu, jako że nie przeżywała fascynujących przygód, a jej
dość przeciętna uroda i trudny charakter nie przyciągały adoratorów. Samotnie przemierzając granie i przełęcze niezaścielonej kołdry w łóżku państwa Benko, przemyśliwała wszystko,
wyrzucając sobie brutalną niecierpliwość, jaką wykazała wobec
(faktycznie irytująco nieporadnego) Kleptofrugiusza. Nadzieja
spotkania go gdzieś na tych pustkowiach musiała na razie
pozostać niezaspokojona.
Tymczasem Marta Brand, ubrana w swoją najładniejszą
ciepłowiosenną sukienkę, z kolczykami w pustych już pod względem roztoczy uszach, włożyła komórkę kochanka do torebki
i przed wyjściem z domu spojrzała w lustro.
– No, droga Lwico – powiedziała ze złowróżbnym uśmiechem – utniemy sobie dzisiaj niewąską pogawędkę!
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Dyskretny urok socjopaty
Mistrzowie zła – w ten sposób można by skrótowo określić wizerunek
socjopatów w popkulturze. Jak to możliwe, że ich odrażające czyny mogą
wzbudzać takie zainteresowanie i stawać się przedmiotem swoistego kultu?
Tekst: Weronika Pyszko, Ilustracje: Robert Kempisty

O tym, że popkultura – albo nieco szerzej: zbiorowa
świadomość – zafascynowana jest socjopatami, nie trzeba
nikogo przekonywać. Można co najwyżej zastanowić się,
jaką formę owa fascynacja przybiera i jaką formę przyjmują
oni sami. Dlaczegóż czasami bezpieczniej posługiwać się
terminem zbiorowa świadomość aniżeli popkultura? Choćby
dlatego, że stanowi ona wytwór stosunkowo świeży, będący
w równym stopniu kreacją indywiduów, kultury, co przemysłu i ekonomii. Tymczasem społecznie zapośredniczone
treści wyobraźni obecne były na długo przed wynalezieniem telegrafu (od którego to momentu można w zasadzie
datować start współczesnej kultury masowej). Kim innym,
jeśli nie socjopatą, jest Vlad Palownik, znany szerzej jako
Hrabia Dracula? A Dr. Jekyll i Mr. Hyde? Czyż nie jest
to równie ciekawy literacki opis socjopatii? Czy socjopatą
nie był Neron? Iwan Groźny? Józef Stalin? Z pewnością
podobnych przykładów – osób czerpiących zatrważającą
satysfakcję z cierpienia innych – można by mnożyć bardzo
dużo. Fascynacja złem wydaje się w dziejach naszej cywilizacji ponadhistoryczną prawidłowością – każda epoka służy
zastępami socjopatów, tak wykreowanych, jak i najzupełniej
prawdziwych. Czymś ponadczasowym jest także zainteresowanie ich dziełem, jak i motywami działania.

Socjopata – czyli?

Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na pytanie,
co sprawia, że osoby socjopatyczne tak skutecznie potrafią
zawładnąć wyobraźnią i przeniknąć do treści kultury –
mitów, opowieści, filmów – skoncentrujmy się na kwestii
ich tożsamości oraz cech wyróżniających. Mówi się o nich,
że to osobowości antyspołeczne. O ludziach – przynajmniej
o tych prawidłowo funkcjonujących – zwykło się potocznie
mawiać, że to zwierzęta stadne. Ażeby w takie uspołecznione zwierzę się przemienić, potrzebne jest wykształcenie w toku socjalizacji kilku niezbędnych komponentów,
np. sumienia. Badacze społeczni powiedzieliby zapewne,
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że nie jest ono niczym innym, jak uwewnętrznionym zespołem nakazów i norm, czyli takim, z którym jednostka głęboko się utożsamia i uznaje za swój własny, a nie narzucony
z zewnątrz. W myśl tej zasady zabicie drugiego człowieka
nie jest li tylko złe dlatego, że uważa tak rodzina, grupa,
społeczeństwo. My sami również tak uważamy, bez względu
na to, co uważają inni. Pogwałcenie uwewnętrznionych
norm budzi w nas opór, który odczuwamy jako podszepty,
a w dłuższej perspektywie wyrzuty sumienia.
Inne potrzebne komponenty społecznego zwierzęcia
to poczucie wstydu, rozwojowo wcześniejsze aniżeli sumienie
(wstyd pojawia się wyłącznie w obliczu konfrontacji niecnego uczynku z opinią innych; sumienie zaś jest bardziej
samodzielne, jako że do działania nie potrzebuje obecności
obserwatorów i sędziów), czy empatia, czyli umiejętność
i gotowość do współodczuwania stanów emocjonalnych innej
osoby w odpowiedzi na konkretne okoliczności. Prawidłowo
rozwijający się człowiek dostrzega również potrzebę
kontaktu z innymi osobnikami, jak również chce i umie
przywiązywać się do kogoś, a w konsekwencji wykazywać
zrozumienie czy troszczyć się o innych. To tylko niektóre
z szerokiego wachlarza form uspołecznienia.

Geny czy środowisko?

U socjopatów cechy te rozwijają się w sposób zaburzony
lub nawet nie rozwijają się wcale. Próżno doszukiwać się
u nich wyrzutów sumienia, trudno oczekiwać współczucia,
o wiele trudniej też przychodzi im zrozumienie, dlaczego
należy przestrzegać norm społecznych. W pewnym sensie
są więc patologicznymi nonkonformistami: nie interesuje
ich perspektywa innych ludzi, gotowi są ranić, zadawać ból
i niszczyć bez oglądania się na osąd otoczenia, tylko po to,
by zaspokoić swoją ciekawość lub inne motywacje. Nie przeszkadza im w ogóle, że postępują w sposób całkowicie
niezgodny z oczekiwaniami otoczenia.

W odróżnieniu od psychopatów (choć terminy te niekiedy
nawet na gruncie dyskursu naukowego bywają traktowane
zamiennie) zaburzenia te mają rodowód środowiskowy.
Innymi słowy – psychopaci rodzą się z pewnymi niepożądanymi predyspozycjami (dziedzictwo genetyczne przekładające się na nieprawidłowy rozwój niektórych struktur
i ośrodków neuronalnych), socjopaci z kolei trafiają w zaburzone środowisko: nie doświadczają wystarczającej bliskości,
przeżywają określoną traumę, a więc nie tyle rodzą się tacy,
ile raczej zamieniają się w jednostkę zaburzoną.
Jeśli przypomnimy sobie osobę Drakuli – spełnia on
ten warunek. Legenda (dobrze przedstawiona choćby
w powieści Stokera czy filmie Coppoli) głosi, że przemienił się on w żądnego krwi tyrana po stracie ukochanej.
Wówczas czuł, że jedyne ukojenie może przynieść mu
nurzanie się w bólu innych – stąd upodobanie do nawlekania nieszczęśników na pal. Kto wie, gdyby nie trauma
związana ze śmiercią narzeczonej, być może hospodar Vlad
pozostałby całkiem normalnym arystokratą?

Patologiczny magnetyzm

Patogeneza takich zachowań to jedno. Czym innym jest natomiast nasza fascynacja takimi przypadkami. Jak to się jednak
dzieje, że podobne indywidua potrafią przykuć naszą uwagę
do tego stopnia? A robią to na tyle skutecznie, że dzięki
nim pop-przemysł potrafi zarabiać grube miliony i nic
nie wskazuje na to, by temat się wyczerpywał.

Zacznijmy może zatem od portretów dwóch socjopatów,
którzy na trwałe zapisali się w kanonie współczesnej kultury masowej: Hannibal Lecter, kanibal z Milczenia owiec
i John Doe, morderca z filmu Siedem. Obaj posiadają niezaprzeczalny urok, w szczególności postać grana przez (nagrodzonego za tę kreację Oscarem) Anthony’ego Hopkinsa.
Przypomnijmy sobie scenę, w której agentka Clarice
Starling (Jodie Foster) po raz pierwszy spotyka Lectera.
Ten przebywa w jednoosobowej celi, odgrodzony grubą,
pancerną szybą. Ubrany schludnie w więzienny kombinezon, stoi zupełnie nieruchomo, a na twarzy błąka się cień
uśmiechu i ciekawości. Rozmawia spokojnie, grzecznie prosi,
by wystraszona Clarice podeszła bliżej, jeszcze bliżej, i pokazała mu swoją legitymację. Nie robi nic nadzwyczajnego,
a mimo to atmosfera jest biegunowo odległa od spokojnej.
Widz również jej ulega – jest w równym stopniu zestresowany,
co zaciekawiony. Jak to jest możliwe?

Twarz prawdę ci powie?

Przy wyjaśnianiu tego paradoksu musimy pamiętać,
jak ważną rolę w codziennych interakcjach odgrywają oczy
i twarz. U homo sapiens to niezwykle ważny instrument
komunikacyjny. Nie bez powodu wyposażeni jesteśmy w tak
dużą liczbę mięśni mimicznych. Nie bez powodu nawet
niewidome niemowlęta podczas karmienia instynktownie
kierują oczy tam, gdzie powinna znaleźć się twarz matki.
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Nie bez powodu wreszcie nasz mózg z łatwością rozpoznaje
twarze nawet tam, gdzie ich nie ma (liczne są przykłady
przedmiotów przypominających zupełnie przypadkiem
ludzkie oblicza, od gniazdek elektrycznych, fasad budynków, aż po zderzaki i reflektory samochodów). Bez względu
na szerokość geograficzną i moment historyczny ludzie
identycznie rozpoznają podstawowe ekspresje mimiczne:
zaskoczenie, wstręt, złość, radość, smutek i strach. W ciągu
życia uczymy się przyporządkowywać je do określonych
sytuacji społecznych, towarzyszącego im kontekstu,
a także – to chyba najważniejsze – przewidywać z nich
dalszy rozwój wypadków. To komunikaty mówiące nam
nie tylko to, co właśnie się dzieje, ale także pomagające
nam przewidywać najbliższą przyszłość. Dzięki mimice
lepiej interpretujemy intencje partnera interakcji, wiemy,
czego możemy się spodziewać. Z biegiem lat nabieramy
w tym biegłości, czasem jest ona tak wysoka, że trafnie
interpretujemy nawet drgnięcie powiek czy kącików
ust. To właśnie dzięki takim mikroekspresjom lepiej
potrafimy przewidzieć, czy ktoś np. planuje nas zmanipulować. To sztuka na tyle subtelna, że niekiedy nawet
nam samym trudno zrozumieć, skąd coś o kimś wiemy.
Trafny osąd przypisujemy wówczas intuicji, nieświadomi
tego, że nasz mózg dawno już przeanalizował owe ledwo
zauważalne sygnały. Z podobnych powodów niektóre ssaki
bardzo dobrze potrafią interpretować zachowania człowieka. Prawdopodobnie z tego względu o psach mówimy,
że są naszymi najlepszymi przyjaciółmi.
W przypadku filmowych socjopatów sprawa ma się jednak
zgoła odmiennie: ich twarze komunikują bardzo niewiele
lub ślą komunikaty nieprzystające do okoliczności. John Doe
podczas przesłuchania, w trakcie którego omawiał ze szczegółami, jak torturował swoje ofiary, beznamiętnie wpatrywał się
w rozmówcę i powoli, rytmicznie zanurzał w stojącej szklance
torebkę herbaty. Hannibal Lecter z sentymentem z kolei
wspominał ucztę, jaką urządził sobie z ludzkiej wątroby
i fasoli (oczywiście popijając kieliszkiem wybornego chianti).
Te i inne sytuacje są – mówiąc najprościej – zupełnie nieprzystające do społecznych doświadczeń przeciętnego człowieka.
O makabrycznych zbrodniach nie opowiada się neutralnym
tonem przy szklance herbaty. Nie wspomina się epizodów
kanibalizmu z rozmarzonym spojrzeniem. Ta niekompatybilność ekspresji i informacji wzbudza w odbiorcy duży
niepokój. Ponieważ bohater relacjonuje swoje doświadczenia
na ekranie, a nie w fotelu obok, pozwalamy sobie na zaciekawienie i dalej śledzimy akcję. W realnym życiu bralibyśmy
już dawno nogi za pas. Za dużo niejednoznacznych sygnałów,
a brak wiedzy w większości przypadków uruchamia strach
i generuje komunikat: lepiej uciekać.

Esteta, filozof, świr

Przyglądając się kinowym portretom tych patologicznych osobowości, nie sposób im odmówić wysokiego
poziomu inteligencji, a jest to cecha, która w większości

ludzkich społeczności uznawana jest za seksualny wabik.
Nie wystarcza nam, że bohater popełnia bezdyskusyjną zbrodnię. Towarzyszą mu przy tym konkretne
motywy. W przypadku Lectera jest to żądza zjedzenia
ludzkiego mięsa, z kolei John Doe morduje, by prawić
ogółowi kazanie na temat upadku obyczajów. Obaj jednak o swoich uczynkach opowiadają z pasją i zaangażowaniem. W obu przypadkach towarzyszą im uczucia
wyższe. Hannibal Lecter delektuje się swoimi potrawami,
to dla niego przeżycie na wskroś estetyczne. Jest smakoszem, mistrzem w swoim fachu, dba o każdy szczegół,
o równowagę treści i formy. Posiłek stanowi dla niego
źródło ekstazy. Dania spożywa na ogół przy Wariacjach
Goldbergowskich Bacha. Powiedzieć o nim: artysta zbrodni
– to żadna przesada. John Doe z kolei naucza. Każda
śmierć, jaką zadał, dedykowana jest jednemu z grzechów
ciężkich. Swoje motywy popiera ogromną dawką oczytania
i erudycji. Zmusza detektywów do pójścia do bibliotek
i przebrnięcia przez perły dawnej literatury. Na swój sposób wrażliwy, przejęty degrengoladą, kulturą, która zło
sprowadziła do poziomu banału, w związku z czym, by być
wysłuchanym, musi posłużyć się tak skrajnymi środkami.
To krytyk cywilizacji, filozof zła, makabryczny eseista.

Co jest nie tak z dziećmi?

Warto zwrócić uwagę, że na identycznych zasadach funkcjonuje w popkulturze obraz… dziecka. A dokładniej –
dziecka w horrorach. Upiorny malec i seryjny zabójca
mogą mieć – i mają – ze sobą całkiem dużo wspólnego.
Czy to nie zastanawiające, że w wielu horrorach nieodłącznym elementem budowania atmosfery grozy jest
kilkuletni brzdąc? Teoretycznie obrazy dzieci powinny
kojarzyć się z atmosferą bardziej sielską. Są one bowiem
obiektem wdzięcznym do oglądania, wzbudzają pozytywne
emocje – bez tego nie byłyby przecież tak częstymi gośćmi
reklam. A jednak. Wystarczy wspomnieć takie tytuły,
jak Lśnienie, Sierociniec, Poltergeist czy Krąg – w każdym z nich mamy do czynienia z kilkulatkiem (czy nawet
z całym ich zastępem), który budzi strach. Uważna analiza
sposobu zachowania wspomnianych postaci w tego typu
obrazach przynosi jednak odpowiedź. Dziecko bardzo
często – podobnie jak socjopata – zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji. Okazuje – w przeciwieństwie do np.
filmowych rodziców – znacznie mniejszy poziom strachu.
Przykładowo, przychodzi do ich sypialni o drugiej nad
ranem i spokojnym głosem oświadcza, że dziś znowu
przyszła do niego pobawić się ta sama dziewczynka,
która odwiedza go w środku nocy już od miesiąca. I nagle
włos zaczyna jeżyć się na głowie.
Umysł dziecka stanowi w tym wypadku podobne wyzwanie,
co umysł socjopaty: nie do końca wiemy, co mały człowiek myśli i stara się nam zakomunikować, jego intencje
są mało czytelne, reakcje nieadekwatne do niebezpiecznego
kontekstu.

W horrorach młodzi bohaterowie są też – co znamienne
– nad podziw spokojni. Nawet wobec grożącego im
niebezpieczeństwa gotowi są stale bawić się, śpiewać
monotonnym głosem tę samą kołysankę, chcą, by mama
i tata również zaprzyjaźnili się z gośćmi ze strychu itp.
Wydają się też czymś na kształt niebezpiecznego narzędzia
w rękach wrogiej siły. W kluczowym momencie po prostu biorą nóż i ponownie sennym krokiem kierują się
do sypialni rodziców.

Zagadka umysłu

Niepokój, jaki budzą w nas te filmowe kreacje, nie bierze się jedynie z emocjonalnego chłodu, który bije z twarzy
socjopatów. Każdy człowiek w rozwoju swoich społecznych predyspozycji dysponuje wachlarzem psychologicznych narzędzi, które ową naukę czynią łatwiejszą.
Jednym z takich podręcznych sprzętów jest tzw. teoria
umysłu, czyli zdolność do rozumienia ukrytych intencji
innych ludzi (a więc zrozumienia, że inni również mają
umysły – stąd nazwa). Mniej więcej do trzeciego roku
życia dzieci nie zdają sobie sprawy, że ktoś może myśleć
odmiennie niż one same. Z tego powodu dopiero z biegiem
czasu uczą się, na czym polega skuteczna manipulacja.
Nie rozumieją też istoty kłamstwa: przecież nie można
myśleć i mówić dwóch rzeczy naraz. Później odkrywają
świat wewnętrznych przeżyć pozostałych ludzi i staje się
dla nich jasne, że ktoś może chcieć ukryć przed innymi
swoje motywy. Teoria umysłu to zdolność przewidywania
co ktoś może myśleć, nawet jeśli chciałby to przed nami
zataić. Mijają lata i człowiek powoli nabiera w tej trudnej
sztuce coraz to większej biegłości. Raptem okazuje się,
że z większą lub mniejszą trafnością jesteśmy w stanie
przewidywać działania i myśli innych, ich decyzje rzadko
są dla nas całkowitym zaskoczeniem (zdolności tej nie rozwijają osoby autystyczne – stąd też z ich strony niemal
całkowity brak zrozumienia dla działań osób znajdujących się w ich otoczeniu).

W przypadku socjopatów mechanizm ten jednak zdaje się
zawodzić. Ich zachowanie wystawia nasze społeczne
doświadczenie na próbę. Nigdy nie możemy być do końca
pewni, co myślą, co planują, czego pragną – i z tego właśnie powodu bezpieczniej jest założyć wariant możliwie
najgorszy: socjopata nie planuje niczego dobrego. I gotowe:
w ułamku sekundy odczuwamy strach.
Nic więc dziwnego, że popkultura z takim zapałem podchwytuje obrazy podobnych indywiduów. Po pierwsze,
od zawsze stanowiły one przedmiot fascynacji dla szerszych grup, po drugie, owa ciekawość ma głęboko psychologiczne tło: wystawia na próbę nasze mechanizmy
poznawcze. W przeciwieństwie do typowych przedstawicieli
homo sapiens, odpowiedzi na pytanie o co chodzi w przypadku socjopatów są już… bardzo nietypowe. I chyba
ta prawidłowość leży u źródła ich dyskretnego uroku.
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Dobre geny

albo biologia (nie)czystych intencji
Wiedzieliście, że zwierzęta, w tym nawet owady, przejawiają altruistyczne zachowania?
Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne, szczególnie gdy weźmiemy
pod uwagę bezwzględność natury. Tymczasem tkwi w tym głębszy sens, który realizuje
również człowiek i nie jest on tak niewinny i szlachetny, jakby mogło się wydawać.
Sprawdźcie, co łączy biologię z przemycaniem egoizmu i jak działa paradoks pomagania.
Tekst: Tomasz Kozłowski, Ilustracja: Marcin Bondarowicz (bondarowicz.net)

Pszczoły to arcyciekawe stworzenia. Nie dość, że potrafią
maksymalnie wykorzystywać dostępną przestrzeń zgodnie
z prawidłami matematyki i opanowały tajniki termoregulacji
roju w ulu, to jeszcze mają zdumiewające życie społeczne.
Ich system komunikowania się przy pomocy tańca przez
długie lata zaprzątał głowę lingwistom: czy kręcenie się
w jedną bądź w drugą stronę albo rytmiczne poruszanie
odwłokiem można uznać za symbole? A co z ich skomplikowanym systemem pokrewieństwa, którego logika potrafi
przyprawić o ból głowy?
Robotnice nie są zwykłymi siostrami z jednej królowej matki,
choć taka wiedza wtłaczana jest do głów jeszcze w podstawówkach. W zależności od tego, który truteń zapłodnił królową, niektóre mogą być spokrewnione aż w 75%! To więcej
niż zwykłe rodzeństwo, ale mniej niż bliźnięta jednojajowe.
Ta żeńska armia jest z kolei znacznie słabiej spokrewniona
z trutniami, bo średnio tylko w 25%. Co to oznacza?
Okazuje się, że osobniki znacznie bliżej ze sobą spokrewnione
są dużo bardziej skore do wzajemnej pomocy. Czyżby robotnice nie były jednak tak bezinteresowne, jak się to wydawało
nauczycielom biologii? Cóż – najwyraźniej tak. Preferują
te siostry, z którymi mają najwięcej wspólnych genów.
Ostatecznie jednak – i to clou tego wywodu – są zdolne
do największego poświęcenia, i to egalitarnie, za cały rój,
za każdą siostrę i każdego trutnia, bez wyjątków. W sytuacji
zagrożenia żądlą wroga dotkliwie i giną. Ich żądła wyposażone są w haczyki, jak małe harpuny, skutkiem czego raz
wbite już pozostają w ciele agresora. Pszczoła, chcąc odlecieć,
skazuje się na śmierć. Tkwiące żądło wywleka z owada jego
wnętrzności. I jest to zagadka: dlaczego biedne, pożyteczne
pszczoły giną samobójczą śmiercią, a agresywne osy i szerszenie żądlą zapamiętale przez całe swoje życie i krzywda
im się żadna z tego tytułu nie przytrafia? Dlaczego pszczoły
popełniają w ten sposób samobójstwo?

Altruizm zwierząt

Żądło pozostawione w ranie wraz z wnętrznościami
zaczyna się znacznie bardziej paprać. Atakujący ponosi
większą szkodę niż przy zwykłym zastrzyku z jadu. Ul jest
bezpieczniejszy. W ciągu milionów pszczelich pokoleń
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matka natura doszła do wniosku, że rojowi z jakichś powodów na lepsze wychodzi pozbycie się nawet kilkudziesięciu
czy kilkuset robotnic. Koszty są znacznie niższe niż potencjalne straty. Zwierzęta są zatem zdolne do altruizmu! Oddają
życie za innych. Czy istnieje większe poświęcenie?
W podobny sposób można spojrzeć na samca modliszki,
który po kopulacji poświęca się i ginie pożarty (poczynając od głowy) przez zapłodnioną samicę. Taka ofiara
najwyraźniej opłaca się jego genom, które zaledwie kilka
minut wcześniej zostały wysłane w podróż, by tworzyć
następne generacje.
Przejawy altruizmu są również całkiem powszechne wśród
zwierząt znacznie bliżej z nami spokrewnionych aniżeli
owady. Przykładowo, do wzruszającej empatii zdolne są
szczury. Znany jest eksperyment, w którym w jednej klatce
przebywały dwa unieruchomione zwierzaki. Gdy jeden z nich
zdołał się wyzwolić, w krótkim czasie decydował się pomóc
ogoniastemu koledze w wyswobodzeniu się. Jeszcze ciekawiej
było, gdy szczury motywowano czekoladą. Wówczas uwolniony osobnik, zamiast samemu zjeść jej kawałek, najpierw
odwiązywał współplemieńca, a następnie dzielił się z nim
słodką zdobyczą. Te dobrotliwe odruchy notowano przede
wszystkim wśród zwierząt, które dobrze się znały.
Równie interesujące doniesienia płyną z doświadczeń
związanych z zachowaniem szympansów. Wśród najbliżej
z nami spokrewnionych zwierzęcych kuzynów altruistyczne
odruchy są o wiele częstsze, niż wydawało się jeszcze parę
dekad temu. Prymatolog Frans de Wall opublikował wyniki
eksperymentu, w którym małpie oferowano wiaderko
czerwonych i niebieskich żetonów. Gdy szympans oddawał
żeton czerwony, banana otrzymywał on sam, jak również
drugi małpi towarzysz. W przypadku żetonu niebieskiego
nagroda była wybitnie samolubna – człekokształtny kolega
nie dostawał nic. Okazało się, że małpy znacznie chętniej
wybierały żeton czerwony. Z jakichś powodów zależało
im bądź też uznały za właściwe, by zapewnić kompanowi
darmowy posiłek. Koszt zerowy – co mi szkodzi: niech ma.
Choć wypada też zauważyć, że gdy kompan domagał się
bananów w sposób zbyt nachalny, małpa, jakby na przekór,
wybierała żeton niebieski. Iście ludzka złośliwość.

Przemycony egoizm

Altruistyczna logika jest jednak tylko teoretycznie prosta.
Świat natury uchodzi za egoistyczny. Prawo dżungli utożsamia się z bezdusznym eliminowaniem słabszych, a nie z pomaganiem im. Mimo to dżungla potrafi być wspaniałomyślna
i empatyczna. Pytanie więc: dlaczego? W jaki sposób natura
może wspierać podobne zachowania, skoro wystawiają one
altruistów na potencjalnego kuksańca? Po co dzielić się
bananem, pomagać innym, bronić kogoś przed zagrożeniem, skoro samemu można się znacznie skuteczniej ratować,
dalej zmykać, solidniej napełnić żołądek? Czy nie szkoda
energii? Nie szkoda czasu? Nie szkoda zachodu? Otóż – nie,
w żadnym wypadku. Z prostego powodu. Żaden z powyższych przykładów w gruncie rzeczy nie jest altruizmem
w czystym wydaniu, a dopiero taki można by uznać za ewolucyjnie ryzykowny. Każde z tych zachowań jest w zasadzie
po mistrzowsku przemyconym egoizmem.
Miłość matki do dziecka bywa podawana jako przykład
altruizmu czystego. Problem jednak w tym, że z perspektywy
ekologii populacyjnej nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku ewolucjonista William
Hamilton sformułował koncepcję altruizmu krewniaczego,
stanowiącą, że ewolucja promuje u osobnika zachowania
prowadzące do zwiększenia szans przeżycia innych jednostek,
w których znajdować się mogą kopie naszych własnych genów.
Oczywiście zwierzęta nie mają bladego pojęcia o zasadach
dziedziczenia, mimo to ich rodzicielskie odruchy uwzględniają tę złotą zasadę (podobnie cząstki elementarne nie muszą
znać praw fizyki, by ich zupełnie nieświadomie przestrzegać
do nastego miejsca po przecinku). Psychologowie ewolucyjni
lubią w tym wypadku posługiwać się przykładem z pomaganiem tonącemu. Wiadomo, że to czynność wysoce ryzykowna, bez przeszkolenia grożąca śmiercią również temu,
kto niesie pomoc. Teraz wyobraźmy sobie, że widzimy
dwójkę tonących. Jedno to nasze dziecko, drugie – dziecko
sąsiada. Które decydujemy się ratować? Nie mamy wątpliwości? To oczywiste? Dlaczego? Z jakiej racji? Inny wariant
zatem: ratujemy brata czy kuzyna pierwszego, drugiego,
trzeciego stopnia? Siostrę czy babcię? Nikt nie chciałby
podejmować tak karkołomnych wyborów, okazuje się jednak,
że przy chwili zastanowienia – jest to możliwe.
Prawdopodobieństwo niesienia pomocy drastycznie spada
wraz z malejącym procentem wspólnych genów i reprodukcyjnych perspektyw. Prędzej zatem (w ogóle najprędzej!)
pomożemy własnemu dziecku aniżeli kuzynowi pierwszego
stopnia, prędzej kuzynowi drugiego stopnia niż trzeciego,
szybciej komuś daleko spokrewnionemu niż niespokrewnionemu wcale. Ryzykujemy życie, ale w gruncie rzeczy
działamy zgodnie z założeniami walki o sukces swoich genów
w ogólnej genetycznej puli. Wciąż czysty altruizm?

Paradoks pomagania

To jeszcze nie wszystko. Bywa przecież – równie często
– że pomagamy osobom niespokrewnionym. Jak wytłumaczyć ten paradoks? Przecież trudno wówczas mówić
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o promocji swojego genotypu: wspólnych genów nie ma
praktycznie żadnych. Kilkanaście lat po Hamiltonie głos
zabrał inny uczony, Robert Trivers, formułując koncepcję
altruizmu odwzajemnionego. Dowodził on, że pomoc niespokrewnionym również może być opłacalna, pod warunkiem,
że istnieje szansa na odwdzięczenie się.
Jak się okazało, Trivers miał w tym spostrzeżeniu sporo racji.
Jego teoria znalazła zastosowanie przy wyjaśnianiu altruistycznych zachowań wśród gatunków żyjących w stadach,
gromadzących osobniki zarówno spokrewnione, jak i niespokrewnione. Znany jest przykład nietoperzy wampirów,
które chętnie dzielą się wypitą krwią (mniejsza o szczegóły
procesu) z kolegami, którzy mieli mniej szczęścia przy polowaniu. Oddają część swojego posiłku, teoretycznie więc
tracą. Jednak taki hojny gest przyczynia się do utrwalania
istniejącej społecznej struktury zależności. Dłużnik jest
zapamiętywany i bezproblemowo lokalizowany. Gdy role się
odwracają i nagle darczyńca zamienia się w potrzebującego, ma on prawo oczekiwać pomocy. Na ogół ją dostaje.
Brak odwzajemnienia się skutkuje zerwaniem korzystnej
dla obu stron relacji i powoduje długotrwałe nadszarpnięcie
reputacji niewdzięcznika. Innymi słowy – na nieuczciwości
prędzej czy później tracą wszyscy.
Altruizm odwzajemniony stanowi podstawę funkcjonowania wśród społecznych ssaków, w tym również i ludzi.
Niewykluczone, że ta jego forma stoi za rozwojem samoświadomości – bo aby podtrzymać relację, należy zdawać sobie
sprawę z tego, że istnieją względem nas określone oczekiwania otoczenia. Wiele wskazuje na to, że za sprawą kultury
przenosi się ono również w obszary całkowicie abstrakcyjne,
gdzie partnerem wymiany nie jest potrzebujący człowiek
z krwi i kości, a byt duchowy.
Czy Matka Teresa była czystą altruistką? A Jan Paweł II?
W imię czego wybaczył Alemu Agcy? A św. Franciszek?
A miłosierny Samarytanin? Przykłady można mnożyć.
Czy aby na pewno ich postępowanie było takie bezinteresowne? Czy żaden z powyższych – po pierwsze – nie miał
przeświadczenia, że postępując dobrze, raduje Stwórcę i –
po drugie – nie ominie go za to nagroda? Kazanie na górze
w tym świetle nie pozostaje niczym innym jak precyzyjnym
vademecum chrześcijańskiego inwestora: jak grać, żeby
wygrać. Chciałoby się rzec: pójście do nieba piechotą
nie chodzi.

Twarze egoizmu

Twierdzenie, że altruizm pozostaje w gruncie rzeczy zamaskowanym egoizmem, nie wydaje się być w tym świetle
dalekie od prawdy. Wielu jednak termin egoizm kojarzyć się będzie z piskliwym dźwiękiem kredy, którą
pisze się po tablicy. Mało przyjemne wrażenie. Czy nie jest
to jedynie kwestia kontekstu, w jakim używany jest
ów termin? Z punktu widzenia socjologii egoizm może
przyjmować postać całkiem sensownej cnoty, a więc
cechy, która potencjalnie daje możliwość przyczyniania się
do poprawy kondycji ogółu.

Gdybyśmy zabawili się w społecznego inżyniera, prawdopodobnie przy pomocy zmiany kilku parametrów uzyskalibyśmy społeczeństwa bardziej lub mniej altruistyczne,
a co za tym idzie – w różnych wariantach zapewne bardziej
albo mniej szczęśliwe. Przykładowo, jeśli porównać Polskę
pierwszej połowy XXI wieku z Polską sprzed przełomu
1989 roku, raptem mogłoby się okazać, że pod względem
społecznego zaufania lepiej żyło się… w tej drugiej, za czasów zalegającego na regałach sklepowych octu i błyszczących
haków u rzeźnika. Wynika to z faktu, iż ludzie znacznie
chętniej pomagają sobie, dzielą się z potrzebującymi,
odpowiadają na prośby i apele, podejmują i popierają inicjatywy dla wspólnego dobra w społecznościach bardziej
egalitarnych (również biednych) aniżeli w tych rozwarstwionych. Tak to już jest, że tam, gdzie bogactwo styka się
ze skrajną nędzą, ludzie przestają darzyć się szacunkiem.
Biedni zazdroszczą bogatym, ci z kolei gardzą biedotą,
narasta wzajemna frustracja i niechęć. Zdecydowanie
lepiej jest pod tym względem w społeczeństwach o mniejszych rozbieżnościach, i to zarówno w tych podobnie
bogatych (Skandynawia), co i podobnie biednych (dawny
blok wschodni). Polska doby PRL-u należała do drugiego
typu i – co się okazuje – dźwięczy to wyraźnie w opiniach
osób wspominających tamte słusznie minione, jak zwykło się mówić, czasy. Mimo niedostatku ludzie pozostawali
ludźmi, chętnie nieśli sobie pomoc czy rzadziej byli bierni
na krzywdę drugiego. Pech w tym, że dzisiejsza Polska
należy do grupy krajów o największym współczynniku
rozwarstwienia ekonomicznego, gdzie – jak śpiewała niegdyś Kasia Nosowska – tutaj się robi z jedzenia rzeźby,
podczas gdy obok ktoś się kończy z głodu. To nieprawda,
że nadmiar ułatwia dzielenie się. Badania socjologiczne
sugerują, że raczej utrudnia.

To do nich przywiązujemy się znacznie silniej aniżeli
do rodziny biologicznej, która przy okazji świątecznych
celebracji potrafi nam nieraz solidnie zaleźć za skórę.
Nie zmienia to jednak faktu, że natura tych działań pozostaje zgodna z założeniami nauk ewolucyjnych – pomagamy
tym, z którymi jesteśmy najbliżej.
Altruizm odwzajemniony przybiera również całkiem nieoczekiwane formy – miast wymiany faktycznych dóbr, w sieci
kwitną transakcje, w których walutą są wirtualne lajki: polub
mój post, ja polubię twój. Słodki komentarz pod twoim
zdjęciem za taki sam pod moim. I, jak u nietoperzy dokarmiających się krwią, takie relacje potrafią długo rozkwitać.
Wzajemne grupy lajkowania udzielają sobie pseudowsparcia.
I tak oto cyberenklawa pozostaje w równowadze.
Tyle tylko, że to równowaga bardzo chwiejna. Umysł o wiele
lepiej funkcjonuje w naturalnym środowisku społecznym,
a takim jest realna, fizyczna obecność innych. Nie zastąpi
jej najbogatsza menażeria profili społecznościowych otagowanych jako znajomi. Od wirtualnych lajków wciąż o wiele
bardziej cieszą realne głaski, choć tak łatwo dziś o tym
zapomnieć. Ukryta natura bezproblemowo jednak daje
o sobie znać, gdy tylko jej na to pozwolić. Warto to sprawdzić w banalnie prosty sposób. Jeśli chcesz szybko poprawić
sobie humor i akurat sączysz samotnie drinka, postaw
wszystkim przy barze piwo. Wrażenia gwarantowane.

Więzi off-line – on-line

Ewolucyjne teorie o społeczeństwie późnego kapitalizmu
są mocno weryfikowane również na gruncie więzów krwi.
Bo czy faktycznie wszyscy zgodni jesteśmy co do tego,
że dla wszystkich członków rodziny ryzykowalibyśmy bardziej niż dla najbliższych przyjaciół? Może jednak chętniej
wyławialibyśmy z wody nieprzytomnego druha, z którym
przeżyliśmy niejedno, aniżeli niewidzianego od dekady
kuzyna drugiego stopnia? Otóż to. Bez tych wątpliwości
popularne powiedzonko, że z rodziną najlepiej wychodzi się
na zdjęciu, nie miałoby racji bytu.
Nie jest tajemnicą, że rodzinne więzy są dziś znacznie osłabione. Socjologowie powiedzieliby, że zmienia się definicja
rodziny (podobnie jak ewoluuje definicja dziecka czy dorosłego). Krewni spotykają się przy okazji świąt i tym podobnych
rytuałów. Niemniej jednak współczesną, mozaikową rodzinę
doby postmoderny tworzą również nie-krewni i nie-powinowaci. Nasz plemienny umysł działa według prastarej
zasady – twoja rodzina to ci, których spotykasz najczęściej
(a dawno temu byli to na ogół krewni i powinowaci). Dziś zatem
w skład familii wchodzą równie często znajomi i przyjaciele.

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.
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Affluenza

1

Obserwując różne ekstrawagancje, które są udziałem ludzi, czasem ktoś bąknie
takie oto retoryczne pytanie: kto bogatemu zabroni? Bogactwo lubi się obnosić.
Ale ten trend niekiedy się odwraca. Jakby na złość zgłaszanym intuicjom,
w modzie zaczyna być brak. Albo inaczej: prestiżowy minimalizm.
Tekst: Tomasz Kozłowski, Ilustracja: Jr Casas (Fotolia.com)

Kiedyś na jednym z forów trafiłem na interesujący wpis,
a istota wywodu była mniej więcej taka: Wiecie, czym
różni się kierowca bmw od kierowcy lamborghini (oczywiście
w dużym uproszczeniu)? Pierwszy wystartuje z piskiem
opon z każdych świateł i zacznie pruć na złamanie karku
pod następne. Drugi – będzie łagodnie sunął. Pierwszy
zrobi to na wypadek, gdyby postronni widzowie nie odnotowali, że w ich pobliżu pędzi auto z potworem pod maską.
Drugi ma takie rozterki w głębokim poważaniu, bo po pierwsze, zauważy go każdy, a po drugie, gdyby ktoś wciąż wątpił, wystarczy, że miast depnąć gaz do dechy, on ledwie
dotknie czubkiem palca pedału gazu i niedowiarka po prostu
zdmuchnie. Pierwszy naobwiesza się złotem na okoliczność
wystawnego krążenia po dzielni, drugi ubierze się jak chce,
bo wrażenia ubiorem robić już nie musi. Pierwszy w prestiżowy rejs wąwozami blokowisk zabierze tylko bossów
podwórkowej gangsterki, ewentualnie którąś z panienek
aspirujących do miana nałożnic niniejszej elity, drugi zaś
weźmie kogo chce, jeśli w ogóle ma taką potrzebę. I tu, i tu
mamy do czynienia z reklamą, różnią je jedynie podmioty,
zainwestowane środki i forma przekazu.

Byle na pokaz

Jednym z nielicznych zjawisk współczesnej kultury,
które tyleż mnie odpycha, co wzrusza, jest konsumpcja
na pokaz. Odpycha mnie, i to na wielu płaszczyznach,
od czysto moralnej do estetycznej, widok indywiduów pragnących za wszelką cenę podkreślić swój status, zwłaszcza
mimo braku kapitału – i to też kapitału różnego rodzaju,
od czysto ekonomicznego po kulturowy. Gdy widzę lamborghini mknące po drodze osiedlowej wśród grupek bawiących się dzieci, wiem, że brak tylko tego drugiego. Gdy pruje
podpimpowane za ostatnie zaskórniaki bmw – brakuje
już obu. Wobec prób zwrócenia uwagi pierwszy wariant
skutkuje lekceważeniem, a czasami pogardą. Konfrontacja
w drugim przypadku może zagrażać zdrowiu i życiu.
Wzruszają mnie jednak – jak wspominałem – próby
usilnego aspirowania, w końcu każdemu, nawet mimo
ograniczonych środków, marzy się robić jakieś tam wrażenie na swojej grupie odniesienia, jaka by ona nie była.
Zapożycza się więc taki ktoś, dokłada do biznesu chwilówek i wyżyłowany do cna lakieruje gdzieś po garażach
fragmenty karoserii, dokręca zdobyte podzespoły i marzy
o lansiarskim weekendzie w mlecznym świetle ulicznych
lamp. Czy to nie rozczulające?
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Między Pradą a Versace

Co ciekawe, przykład z samochodami w interesujący sposób znajduje odzwierciedlenie w świecie mody. Podobnie
jak aspirujący chłopcy z blokowisk starają się zrobić wrażenie
pojazdem z drugiej ręki, tak i przemysł odzieżowy stał się
niezwykle czuły na gusta podobnej maści. Demokratyzacja
mody – jak nazywają to socjologowie – poszła w miarę
bogacenia się społeczeństwa dwoma torami. Pierwszy z nich
to swoista dawna elita – dystyngowane, stonowane kolekcje,
akcent postawiony na szczegół. Taka filozofia reprezentowana
jest choćby przez Pradę. Po drugiej stronie wersja krzykliwa,
niekiedy wręcz pstrokata, choćby w stylu Versace. Tak samo
to drogie, ale zdecydowanie częściej niż Prada stanowiące
odpowiedź na gusta zdradzające masowe inklinacje, mniej
wyrobione. A te – podobnie jak kierowca bmw – chcą robić
wrażenie gwałtownym naciśnięciem pedału gazu, a nie spokojnym sunięciem miejskimi arteriami.
Niniejsza dygresja ma na celu jedno – wskazać, że niemal
każdy człowiek uwielbia żyć na pokaz, nawet jeśli nie zawsze
ma wszystko, czego potrzeba, by faktycznie móc się dobrze
pokazać. Estetyka nadmiaru jest wszystkiemu, co żywe,
dość bliska. Umiaru – już niekoniecznie. Znane są gatunki
ptaków, które wiele wysiłków – celem zwabienia samicy –
wkładają w dekorowanie gniazda każdym świecidełkiem znalezionym w promieniu wielu kilometrów. Trudno jednak znaleźć
osobniki, które, wbrew gustom przeciętnej samiczki, stawiają
na wysmakowany umiar i dyskretny urok skromnego kąta.

Twarda wycena szpanu

Psychologowie ewolucyjni, tacy jak np. Geoffrey Miller,
stwierdzają wprost: konsumpcja nie jest niczym innym,
jak wymyślnym komunikatem kierowanym do otoczenia. Autor Teorii szpanu owo twierdzenie wyprowadza bezpośrednio z wartości reprodukcyjnej osobnika.
Nasza konsumpcja, sposób gospodarowania dobrami, wydawania pieniędzy, informowania o decyzjach ekonomicznych
są w dużym skrócie świadectwem wartości. Zdrowi, zaradni
członkowie społeczeństwa jawią się tym samym jako świetni
kandydaci do rozrodu. Ich potomstwo ma większe szanse
na wypracowanie w przyszłości podobnie wysokiej pozycji.
Czas, środki i – co najważniejsze – materiał biologiczny
inwestowany w znajomość z kimś takim może przynieść
zysk naszym genom. Skoro masz czas, odwagę i zdrowie,
by kolekcjonować każdą błyskotkę – najprawdopodobniej
nie jesteś słabeuszem.
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Prawidła te obowiązywały od dawna, jeszcze zanim wymyślono pojęcie genu. Wystawny styl życia towarzyszy również zwierzętom, wystarczy wszak spojrzeć na pawi ogon.
To ewidentny komunikat wysyłany w stronę otoczenia:
właściciel tego okazałego upierzenia jest silny i zdrowy,
a sam ogon piękny i kompletnie bezużyteczny. Co więcej,
może stanowić dla niego zagrożenie. Innymi słowy – na taki
ogon może pozwolić sobie nie byle kto. Analogicznych
przykładów wystawnego życia jest oczywiście znacznie
więcej, ludzie po prostu kontynuują tę zadziwiającą
tradycję. Wystarczy choćby wspomnieć rytuał potlacz2.
Wśród niektórych indiańskich plemion rozpowszechnione
było symboliczne niszczenie swojego mienia. Osobliwa indiańska forma zastaw się, a postaw się. Nic tak nie podkreśla
pozycji społecznej, jak gotowość do dewastowania swej własności, a szczególnie tej najbardziej drogocennej: a co, nie stać
mnie?! Aż chce się znowu spytać: kto bogatemu zabroni?
Bogaci – na co już dawno wskazali filozofowie i socjologowie – uwielbiają wystawnie trwonić środki i czas, nawet
jeśli cel nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Myślisz,
czytelniku, że jesteś/będziesz w miarę nieźle wykształcony?
Błąd! W standardach osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych,
dopóki nie znasz łaciny i greki, znajdujesz się ledwie szczebel
wyżej od motłochu. Dopiero znajomość martwych języków
sytuuje cię na odpowiednim poziomie. Do tego czasu masz
może i jakiś fach, ale prestiż z tego żaden. Niepraktyczność
to drugie imię wystawnego nadmiaru.

Zbytek jako przynęta

Geoffrey Miller wysiłki te puentuje jednym prostym
cięciem: bieda nie jest sexy. Nie stanowi żadnej zachęty,
najmniejszej podniety. Niedobór nie jest żadnym afrodyzjakiem, w przeciwieństwie do nadmiaru, który potrafi
mocno rozpalić wyobraźnię. Skoro już mamy się rozmnażać,
niech nasze potomstwo ma zapewniony byt. Przyznam jednak, że nie do końca mogę zgodzić się z tym twierdzeniem.
Rezygnacja z nadmiaru wśród ludzi wcale nie jest aż tak
rzadką strategią, jak mogłoby się wydawać. Gdyby było inaczej, zasadnicze pytanie w rodzaju mieć czy być nie miałoby
dziś sensu (choć uważam, że w obecnych czasach spójnik
czy zastępowany jest coraz częściej przez i – bo i czemu
rezygnować z czegokolwiek? Zrzeczenie się czegoś zaczyna
stawać się znamieniem życiowej przegranej!).

Czy brak może być sexy?

Miller, pisząc o nie-sexy biedzie, powinien uwzględnić,
że nie tyle bieda, ile odpowiednio zarządzany brak może być
już całkiem interesujący. W kulturze konsumpcji przekłada się
to na komunikat świadczący o wyższej niż przeciętna konsumenckiej świadomości. To z kolei sygnał, który dekodowany
może być na wiele różnych sposobów, również jako świadectwo
określonego systemu wartości, w niektórych kołach cenionego
i pożądanego: stać mnie na inny styl życia, mam więcej wolności aniżeli reszta konsumenckiego stada. Rezygnuję z gonitwy
za nabywaniem i czerpię z tego znacznie więcej niż sądzicie.
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Przykład? Mikrowyprawy – pomysłowa inicjatywa podróżnika Łukasza Długowskiego. Chcesz przeżyć przygodę,
której nie odnajdziesz w większości katalogów? Wyjdź z domu,
idź przed siebie i wróć jutro – proste. Wybierz się do pobliskiego
lasku, na łąkę, w nieznane. Spraw sobie kłopot i przetrwaj
do jutra. Wrażenia gwarantowane, zapewnione przez umiejętne
zarządzanie brakiem. Czy da się to stosownie obudować wizerunkowo? Naturalnie: przygoda jest niewyczerpanym źródłem
stosownych tweetów, polubień i udostępnień. Nagle, nocując
w szczerym polu, pozycjonujemy się w centrum zainteresowania
grupy najbliższych znajomych, dystansując się względem tego,
czym większość populacji lubi się dowartościowywać i dopieszczać: drogim, ociekającym luksusem wypadem na antypody.

(Bardzo) kosztowne minimum

Tak oto kultura konsumpcyjna doczekała się ostatnimi laty
nieoczekiwanej – choć dość niszowej – mody na kontestację
jej głównych nurtów. Wyrazem tego jest choćby filozofia
slow movement, której emanację, drogi czytelniku, trzymasz
właśnie w dłoniach. Oto część społeczeństwa nagle dochodzi
do wniosku, że dość, że korporacyjny wyścig szczurów jest
zbyt wyczerpujący i masami tęskni za wsią spokojną i wesołą.
Snuje rojenia o porzuceniu pałaców ze szkła i stali, by przenieść się pod uszczelniane smołą strzechy, pomiędzy ściany
z pni i bali, by żyć z uprawy własnego ogródka i codziennie
rano pić ciepłe mleko oraz jeść dopiero co złożone na słomie
jajka. Z czego wynika tak drastyczny zwrot w myśleniu?
Po pierwsze – nawrót do minimalizmu charakteryzuje się
potencjałem pozorności. Niektóre jego przejawy w dalszym
ciągu pozostają piekielnie drogie, bynajmniej nie po cenie
minimalnej. Wbrew pozorom wczasy pod gruszą, z własnoręcznym ubijaniem masła, wyrobem garnków, połączone
ze stażem u zduna czy kołodzieja, wcale do tanich nie należą.
Podobne doświadczenie uchodzić może wśród najmodniejszych, hipsterskich elit za wyjątkowo pożądane.
W myśl tej zasady nieprzypadkowo rozpowszechnił się typ
mężczyzny lumberseksualnego, czyli przysłowiowego drwala,
nowego minimalisty: z brodą, odzianego we flanelową kraciastą koszulę i masywne buciory, który prawdopodobnie
nigdy w życiu nie ściął nawet drobnej jabłonki. Jednak odwrót
od mainstreamu widoczny jest jak mało gdzie. Mimo to reagują
na niego producenci. Nowo nawróceni drwale miejscy
muszą się odpowiednio ubrać, w związku z czym trzeba
dla nich zaprojektować stosowne uniformy, wytworzyć niszę
rynkową i wmówić im, że najlepsze wdzianka do rąbania
drzew w centrach metropolii to oczywiście te najdroższe.

Tektura, odpady i lans

To oczywiście tylko jedna z form minimalizmu. Wysublimowany
brak występuje również w designie (wystarczy w oknie wyszukiwarki wpisać frazę meble z, by w podpowiedziach ukazały się:
meble z tektury, meble z podkładów kolejowych, meble z palet,
meble ze złomu – każda linia droższa niż mogłoby się wydawać),
w modzie, w sztuce – wszystko to z programowym założeniem,
że kto ma ów brak zauważyć, to go zauważy i doceni.

A z czasem i wyceni na potwornie wysokie kwoty. Nurt ten
pozostaje zatem niczym innym, jak kolejnym przejawem mody,
okazją do pozycjonowania się względem innych. Im większy
minimalista, tym prawdopodobniej bardziej skrupulatny klient
i śledczy nowych trendów. To zaś postawa wyjątkowo zgodna
z duchem konsumpcjonizmu, a nie stojąca do niego w kontrze.
Innym jego wymiarem jest zjawisko, które nazywam modą
na drogi brak. Wystarczy podać takie przykłady – tu akurat
z obszaru diet – jak weganizm, witarianizm, ichtiwegetarianizm, dieta bezglutenowa czy w pełni ekologiczna.
Każda z nich cechuje się drakońskimi wymogami, których
przestrzeganie implikuje dwa niezbywalne elementy:
rezygnację i… drożyznę. Rezygnuje się z całej puli produktów i jednocześnie płaci za tę możliwość słone sumy
– kupując żywność zgodną z odpowiednim elementarzem
neofity. Wykładamy zatem bajońskie kwoty w imię odmawiania sobie wybranej gałęzi produktów.
Uzasadnienia dla podejmowania takich kroków oczywiście
mogą się drastycznie różnić, z punktu widzenia producenta
ma to jednak znaczenie marginalne, grunt, że biznes się
kręci. Co więcej, do otoczenia wysyłany jest bardzo konkretny komunikat: jestem świadomym najnowszych trendów
konsumentem, stać mnie, kocham zwierzęta, a że inaczej
smakuje? Jestem ponad to. Weganizm obrósł już sporą,
legendarną wręcz liczbą internetowych uszczypliwości, najlepiej wyrażającymi się w hashtagu beka z wegan. W myśl beki
w kwestii rozpowiedzenia czym prędzej całemu otoczeniu
o swojej diecie na wegan można zawsze liczyć. Pisząc to,
nie mogę oprzeć się przywołaniu memu, na którym ukazany
jest Brad Pitt w roli Tylera Durdena. Durden instruuje:
Pierwsza zasada vege-klubu: powiedz wszystkim o vege-klubie. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że minimalizm
jest komunikatem?

Placebo na affluenzę?

Drugie wyjaśnienie jest takie, że minimalizm pełni rolę
wentyla bezpieczeństwa. Każdy ekonomista zdaje sobie
sprawę z faktu, że konsumpcjonizm to kolos na glinianych
nogach: ażeby w ogóle był w stanie się utrzymać, miliony
ludzi muszą zaspokajać potrzeby wykreowane przez przemysł
reklamowy. Jednak taka gonitwa za modami, choć wciąga,
może okazywać się nieprawdopodobnie wyczerpująca. Szczur
stymulowany dopaminą potrafi zapomnieć o głodzie i pragnieniu, byle dostarczać sobie kolejnej porcji przyjemnych
elektrowstrząsów. Potem jednak umiera.
Ludzie – szczęśliwie – mają nieco szerszą perspektywę,
w związku z czym niektórym łatwiej przychodzi zauważyć,
że bycie szczurem na dopaminie może skończyć się smutno.
Wówczas z pomocą przychodzi właśnie taki wentyl: świadomość, że niektórym udało się z owego kołowrotka wyrwać.
Co więcej: może i mnie taka sztuka się uda? Jeszcze nie teraz,
ale za kilka, kilkanaście lat? Na emeryturze? Marzenie
o porzuceniu korpo-konsumpcyjnego ładu pozwala zatem
z jednej strony sprawnie funkcjonować w ramach systemu
i podtrzymywać jego mechanizmy, a z drugiej nie daje

zbyt prędko osunąć się w przygnębienie, przez ekspertów
zwane affluenzą – pozornie niewytłumaczalną depresją
spowodowaną konsumpcją.
Opowieści, urastające już niemal do rangi mitów, o takich
oto nawróconych w popkulturalnej świadomości nie brakuje. Co chwila można poczytać barwne reportaże w…
prasie lifestyle’owej z wyższej półki. Czy to nie swoisty
paradoks? Temat programowego minimalizmu i rezygnacji
z błędnego koła konsumpcji mocno eksploatowany jest
przez tytuły i media konsumpcji służące najgorliwiej.
Zupełnie tak, jakby pop-przemysł podsuwał nam pod nos
sielskie bajeczki dla poprawy samopoczucia, po wysłuchaniu których szeptał zaś: Przyjdzie na to czas. A na razie
wiesz, co najlepiej poprawi ci humor? Przejrzyj ofertę
spod znaku… Posłusznie więc wracamy do znanych nam
mechanizmów działania i gorliwie pracujemy w oczekiwaniu na odroczoną gratyfikację, która nie wiadomo,
czy w ogóle zechce nadejść.

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.

1.

2.

Affluenza - stan przesytu panujący w bogatym społeczeństwie,
które obsesyjnie pragnie bogacić się bardziej, posiadać coraz większą ilość dóbr materialnych, co skutkuje gorączką zakupów (kult
konsumpcji), lawiną zadłużenia osobistego, stresem, chronicznym
przepracowaniem i w efekcie brakiem motywacji, poczuciem winy
oraz izolacji; słowo używane głównie przez krytyków konsumpcjonizmu i kapitalizmu. (Źródło: Dobrysłownik.pl)
Potłacz - [chinook, 'dawać'], uroczyste zgromadzenie
plemienne, organizowane przez społeczności indiańskie
z północno-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej.
Celem potłaczu było utrzymanie dotychczasowego lub osiągnięcie
wyższego prestiżu społecznego przez organizującego potlacz wodza,
który poprzez demonstracyjne rozdawanie, a czasem i niszczenie
dóbr odpowiadał na wyzwanie skierowane do niego podczas
poprzedniego potlaczu przez wodza innego klanu czy plemienia;
rządząca potlaczem zasada rywalizacji nakazywała rozdanie lub
zniszczenie większej ilości dóbr w kolejnym potlaczu w celu uzyskania przewagi nad innymi wodzami. (Źródło: Encyklopedia PWN)
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Z daleka od szosy
Dwa lata, dwa miesiące i dwa dni eksperymentu życia w lesie. Jest połowa XIX wieku.
Nowa Anglia w stanie Massachusetts. Absolwent Uniwersytetu Harvarda i jeden
z liderów Klubu Transcendentalistów odrzuca wszelkie dobra cywilizacji oraz luksusy
na rzecz skromnej chaty w środku dzikiej głuszy. Asceta i moralista, którego zapiski
stały się biblią minimalistów. Podążając za jego myślami, po ponad 100 latach,
ludzie wciąż wyprowadzają się z luksusowych mieszkań i samodzielnie doświadczają,
co oznacza egzystowanie z dala od cywilizacji. Poznajcie Henry’ego D. Thoreau.
Tekst: Aleksandra Czapla-Oslislo, Zdjęcie: Paweł Bajew

Do najbliższego sąsiada amerykańska mila, czyli niecałe
2 kilometry. Las wokół stawu Walden w miejscowości
Concord. Niespełna 30-letni Henry D. Thoreau, dokładnie
w dniu Święta Niepodległości 4 lipca 1845 roku, zamieszkuje w nowym domu położonym na odludziu.
Kiedy się wprowadzał, miejsce nie było jeszcze przygotowane na zimowe warunki atmosferyczne, dawało jedynie
schronienie przed deszczem. Domostwo, które postawił
od podstaw, korzystając z rozbiórki innego budynku,
nie miało tynków ani komina, a ściany, wzniesione
z wyblakłych od słońca desek, pełne były szerokich szpar.
Właśnie tam zaczął, jak sam podkreślał, życiowy eksperyment. Opisał go na prawie 400 stronach książki Walden,
czyli życie w lesie. W zbiorze osiemnastu esejów wyjaśnił
swoją decyzję wprost: zamieszkałem w lesie, ponieważ
chciałem żyć świadomie, stawać wyłącznie w życiu przed
najbardziej ważkimi kwestiami, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie życie nauczyć,
abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem.

Filozofia

Na pytanie jak żyć? odpowiadają nie politycy, a filozofowie. I choć Thoreau utyskiwał na ówczesne mu czasy,
że dzisiaj istnieją profesorowie filozofii, a nie filozofowie, to sam stał się właśnie nie akademikiem, a myślicielem, za którego naukami podążyły wkrótce tłumy.
Leśne doświadczenie z XIX wieku przedzierzgnęło się
w manifest i biblię minimalistów. Kuszącą alternatywę,
która pozornie jest wyborem tego gorszego, bo prostszego
modelu egzystencji. Ludzie wychwalają tylko jeden sposób
życia. Dlaczego jednak mielibyśmy jednemu przypisywać wyższość nad innymi? – notował już w pierwszym
rozdziale. Nie sposób odmówić mu odwagi, bo gdy
świat zakochiwał się w rewolucji przemysłowej, w nim
budził się bunt. Czuł, że warto za wszelką cenę zachować miłość do tego, co bliskie naturze, na podobieństwo
dzieci, które instynktownie lubią przebywać poza domem,
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bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz.
Chcą wchodzić do jaskini, wdrapywać się na drzewa
i bawić się w kałużach powstałych po ulewach. Czy mógł
przypuszczać, że po latach to naturalne dla niego myślenie
przyczyni się do rewolucji w nauczaniu? W tym kontekście
nie sposób nie myśleć o tak modnym dziś koncepcie tzw.
leśnych przedszkoli, gdzie punkt wyjścia stanowi idea,
że to las pozostaje najlepszym placem zabaw, a przyroda
pełni rolę mądrej nauczycielki.

Myślenie

Myślenie zależy od miejsca (mówiąc wprost, albo je pobudza, albo nie). Thoreau bez wahania wyznaje, że miejsce,
w którym zamieszkał, w większym aniżeli uniwersytet stopniu sprzyjało myśleniu i poważnej lekturze. Bywały takie
dni, że po porannej kąpieli w wodach Waldenu do południa
tylko siedział w słońcu i rozmyślał. Przez pierwsze lato
nie czytał książek wcale, tylko… okopywał całymi dniami
fasolę (a miał jej grzędy rozciągające się na siedem mil
długości), traktując codzienne prace jak alternatywną
formę lektury wprost z przyrody. Później także znajdował czas na tradycyjne studiowanie kanonicznych książek, które uznawał za substytut najlepszych i najdalszych
podróży. Opowieści innych pozwoliły mu, bez ruszania się
o krok, na daleką i niezwykłą wyprawę (czytał namiętnie
i Illiadę, i jak je nazywał – lekkie książki podróżnicze).
Najbardziej cenił starożytnych klasyków czytanych w oryginale, ale dopuszczał także kilka tytułów bardziej mu współczesnych, kwitując całość, że nie wszystkie książki są równie
nudne, co ich czytelnicy. Żałował, że po lekturze, nie miał
z kim dyskutować o tym, co przeczytał. Zresztą ludzkie
rozmowy (i czas na nie) uważał za niezwykle cenne: pora,
ażeby miasteczka stały się uniwersytetami, a starsi ich mieszkańcy – wykładowcami (...) czy świat musi się ograniczać
do jednego Paryża i Oxfordu? Takie podejście prowokacyjnie
poczytywał za genialny sposób, by wszystkich wyleczyć
z tzw. prowincjonalizmu.
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Rzeczy

Przyrzekamy coś oddać jutro, a umieramy dzisiaj.
Między innymi dlatego według filozofa nie należy tak wielkiej wagi przykładać do tego, co materialne. Jedną z najbardziej dziś kuszących jego postaw jest nie tyle życie na łonie
natury, co absolutna redukcja przedmiotów wokół siebie. (…)
wówczas wszystko zostawiłem odłogiem, albowiem bogactwo
człowieka proporcjonalne jest do liczby rzeczy, z których
potrafi zrezygnować. Thoreau wyrzekał się prawie wszystkiego, czym tak bardzo chcieli otaczać się inni. Na palcach
jednej ręki można wyliczyć przedmioty, które miał w swojej chacie: łopata, siekiera, wiadro, książka… Postulował,
że jedyne potrzeby życiowe to pożywienie i schronienie.
Dach nad głową zredukował nawet do pomysłu na skrzynię
z otworami, która wystarczająco chroni od deszczu – szczęśliwie jednak tego konceptu nie zrealizował. Odzienie traktował jak ostatnią warstwę ludzkiego naskórka i nawet w tej
kwestii szukał filozoficznych wyjaśnień, prowadząc wywód
o tym, że zmiana odzieży powinna następować u ludzi
w momencie ich mentalnej konwersji. Tak jak w naturze,
u innych gatunków (np. przeobrażenia u owadów lub zrzucanie wężowej skóry). Przy minimalistycznym podejściu
do rzeczy coś tak przepełnionego przedmiotami jak dom
może zawładnąć człowiekiem – pisał, dodając na kolejnej
stronie: lepiej już nie mieć domu, niż czyścić gałki mebli
godzinami. Pod tym względem był wolny – żaden przedmiot
nie zdominował nigdy jego życia.

Codzienność

Przez ponad dwa lata mieszkał w jednej izbie, która
stała się pomieszczeniem wielofunkcyjnym, skupiającym,
jak to określał, wszystkie atrakcje: kuchnię, sypialnię i salon.
Tynk położył, gdy zaczęły się mrozy. Od chwili, w której staw
pokrył lód, większą część dnia zbierał chrust w lesie, by móc
podtrzymać ogień w swoim siedlisku. Mimo tego niektórzy
złośliwi znajomi plotkowali, że zamieszkał w głuszy tylko
po to, by zamarznąć. Owszem, dane mu było przetrwać
kilka groźnych śnieżyc. Po srogiej zimie dni wypełniało mu
głównie oporządzanie przydomowego ogródka. O uprawianiu wspomnianej już fasoli zapisał minimum setkę pełnych
poezji zdań.
Deklaruje w nich, że długotrwała zażyłość z fasolą dostarczyła mu szczególnych przeżyć. Żaden owoc nie smakuje
bowiem tak dobrze, jak ten, który się samemu wyhodowało,
zerwało czy zebrało. Do tej mądrości wracają dziś wszyscy
wyznawcy slowfoodowych ruchów, a Thoreau uznawał ją
za jeden z cudów zwykłego życia. W ów rytuał codzienności wchodziła wojna z chwastami, słońcem i ogryzającymi
pędy świstakami, choć ostatecznie i im wybaczał, ciesząc się,
że przecież fasola rośnie także po to, by zwierzęta miały
pożywienie. Nie on pierwszy miał słabość do tej strączkowej
rośliny, której ziarnami nie tylko zaspokajano głód, ale i składano ofiary bogom w starożytnym Egipcie, Rzymianie zaś
stosowali ją m.in. do politycznych głosowań (biała oznaczała
za, czarna – przeciw).
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Samotność

Najczęstsze wątpliwości innych budziła samotność.
Choć należy ustalić kategorycznie, że Thoreau nie uciekł
do lasu na 26 miesięcy, by zostać pustelnikiem – nie zaprzestał on ani przyjmowania gości u siebie, ani regularnych
wizyt w miasteczku Concord. Nie odseparował się od ludzi
na zawsze, ale większość dnia spędzał bez żadnego towarzystwa. Horyzont mój tworzą lasy i w jego kręgu zostaję
zupełnie sam – to niedzielenie świata z innymi dawało mu
niezwykłe poczucie, że oto ma na wyłączność swój księżyc,
swoje gwiazdy i własne słońce. Raz, gdy targała nim wątpliwość, czy takie osamotnienie ma sens, odkrył natychmiast,
że natura jest kompanem na równi dobrym, co człowiek.
Towarzystwo nazywał czasem rzeczą tandetną, szczególnie
gdy chodziło o czas trawiony na plotkowanie, co więcej,
uważał, że nie zna lepszego towarzysza niż samotność.
Paradoksalnie w domu na odludziu odwiedzano go dość często, zdarzało się, że i dwadzieścia osób kręciło się po chacie.
Odległość jednak, co wspomina z dumą, ujawniła szybko
swoje zalety – jak ktoś fatygował się już taki szmat drogi,
to nie w sprawach błahych. Co ciekawe, wizytowali go
i bywalcy lokalnego przytułku, i arystokraci. Zauważył wśród
gości pewną zasadę. Odwiedziny stawały się po krótkim
czasie zwierciadłem człowieka: młodych cieszył pobyt w lesie,
starsi mówili głównie o chorobach, pastorzy pouczali go,
co Bóg ma do powiedzenia na temat jego życia, a gospodynie
domowe wścibiały nos w kredens i nieodpowiednio pościelone łóżko. W największe śniegi czasem i dwa tygodnie nikt
do niego nie zaglądał. Wtedy codzienne, samotne spacery
wydłużały się ze względu na konieczność mozolnego przedzierania się przez zaspy. Bywało, że tylko po to szedł nawet
osiem mil w śniegu, by dojść do ulubionego drzewa bukowego, które traktował jak najlepszego przyjaciela.

Sąsiedzi

Najbliżej od pola fasoli mieszkał niewolnik, którego właściciel wybudował mu dom i pozwolił przebywać w waldeńskim
lesie. Bliżej miasteczka pędziła żywot kobieta tkająca płótna
i podśpiewująca w trakcie pracy. W innej części lasu rezydowała wdowa będąca wróżbitką, ale wszyscy miejscowi
wiedzieli, że przepowiadała tylko dobre proroctwa. Nie sposób też nie wspomnieć o garncarzu Waymanie i rybakach,
którzy chętnie w milczeniu łowili w wodach stawu Walden.
Próżno na ponad 300 stronach szukać więcej imion. Za równie cenne towarzystwo Thoreau uznawał zwierzęta.
Opowieść o tego rodzaju sąsiadach zaczyna od tych,
których zazwyczaj człowiek unika. Myszy urządziły
sobie bez przeszkód kryjówkę pod jego podłogą. W szopie
pomieszkiwała czajka, potem do towarzystwa dołączyła
płocha kuropatwa z małymi. W piwnicy zimowały krety,
obgryzając kartofle, a on ze spokojem godzinami obserwował ptaki, co stało się jego prawdziwą namiętnością.
O walce mrówek czarnych z czerwonymi rozpisywał się
na kilka stron, dokumentując konflikt z równym napięciem, co starożytni wojnę trojańską.

Zwierzęta

Naszła mnie ochota na dzikość – zapisał pewnego dnia,
przyznając się, że zobaczył świstaka i chciał go upolować, by następnie zjeść na surowo. Innym razem wspominał, że obudziła się w nim niespodziewana ochota,
by zachowywać się jak zwierzę. Bliskość z naturą wymusiła na Thoreau bycie myśliwym, rybakiem i traperem.
Jednak pisząc o polowaniu, postulował, by zostać człowiekiem, a nie barbarzyńcą. Z czasem odkrył jednak,
że jedzenie mięsa zwierząt jest niezasadne – ilość czasu
i energii, jaką zużywał, by złowić rybę, nijak miała się
do tego, że ten sam głód można przecież było zaspokoić
kilkoma ziemniakami lub chlebem. Mniej z tym kłopotu
i nieporządku, twierdził, pragmatycznie podchodząc
do sprawy. Kasztany świetnie zastępowały mu pieczywo,
a najchętniej cały posiłek ograniczał do garści czarnych
jagód. Dla rozwoju duchowego polecał nie tylko redukcję
mięsa, ale zmniejszenie ilości pożywienia w ogóle, traktując
poszczenie jako cnotę. Ten zostanie uznany za dobroczyńcę
ludzkości, kto nauczy człowieka ograniczania się do bardziej
niewinnego i zdrowego pożywienia. W kolejnych rozdziałach
ujawnił także swój stosunek do używek: rad bym zawsze
zachować trzeźwość, wszak liczba szczebli pijaństwa osiągnęła nieskończoność. Thoreau wolał upijać się powietrzem,
nad wino wielbiąc, oczywiście, zwykłą wodę.

Czas

Unikał zegarka. Żyłem podobnie jak Indianie Puri, którzy
podobno jednym i tym samym słowem nazywają dzień
wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy. Wstając o świcie,
codziennie miał wolne popołudnie. Spacerował do miasteczka, bywał w lesie, pływał, obserwował przyrodę.
Siadał np. na łodzi, grał na flecie i oglądał tańczące w wodzie
okonie. W oczach mieszkańców Concord taki tryb życia
uchodził za nieróbstwo, tymczasem sam zainteresowany robił
dokładnie to, co chciał, a nie to, co musiał. Czas określały mu
w dłuższej perspektywie tylko pory roku. Najbardziej uwielbiał w nich momenty graniczne i przesilenia, chwile, gdy lato
stawało się jesienią, a zima zanikała na rzecz dającej życie
wiosny. Znienawidził pośpiech i był przeciwnikiem wszystkich
udogodnień w tym zakresie (za przekleństwo uważał np. kolej
żelazną, która pozwalała, nie wiedzieć po co, na podróżowanie w zawrotnym tempie). I jeśli szukać w całej książce
najcenniejszej myśli na potrzeby XXI wieku, bez wahania
wybrałabym tę dotyczącą czasu. Thoreau niewinnie pyta:
dlaczego człowiek ma zamienić swoją wiosnę w lato?

Cywilizacja

Traktować dobrobyt jako źródło cierpień przychodziło
mu z łatwością. Pisał, że ludzie odprawiają jakąś swoistą
pokutę, a nieszczęście dziedziczą w postaci domów, stodół, bydła itp. Krytykował nie tylko amerykański system,
który narzucał jak żyć. Z jego skrzętnych obliczeń wynikało, że wystarczy mu w ciągu roku pracować zarobkowo
dokładnie 6 tygodni, by pozostały czas mieć dla siebie wolny.

Nie lubił jakichkolwiek ograniczeń, tych dosłownych
i metaforycznych. Jeśli na naszych farmach rozbiera się
płoty i stawia kamienne mury, zakreśla się w ten sposób
granice naszemu życiu i decyduje o naszym losie – na żadne
decydowanie innych się nie godził. Raz w trakcie eksperymentu w lesie zamknięto go w areszcie za niezapłacony
podatek. Po jednym dniu jednak wypuszczono, wrócił
na czas pory obiadowej, zjadając wówczas ulubione czarne
jagody. Tedy upłynął mój pierwszy spędzony w lesie rok.
Drugi był do niego podobny. Wyprowadziłem się znad stawu
Walden szóstego września 1847 roku. Dlaczego, gdy osiągnął
apogeum szczęśliwego, prostego życia, nagle przerwał eksperyment? Biografowie piszą, że zrobił to na prośbę przyjaciela
Ralpha Waldo Emersona, który wyjeżdżał z wykładami
za granicę i Thoreau miał podjąć się opieki nad jego domem.

Walden

W 1922 roku rodziny Emersonów, Forbesów i Heywoodów
podarowały około 80 akrów obszaru otaczającego staw
Walden na rzecz terenów publicznych stanu Massachusetts.
Postawili warunek, by zachować linię brzegową i las jako
miejsce otwarte dla tych, którzy pragną czerpać przyjemność
ze stawu, lasów i przyrody, a także kąpieli, pływania łodziami,
łowienia ryb i pikników. W 1947 roku Towarzystwo Thoreau
ufundowało kamień z inskrypcją, który dziś leży w miejscu paleniska chaty Henry’ego. W latach 60. staw Walden
został z kolei wpisany na Listę Narodowych Pomników
Historycznych, a następnie włączony w skład Stanowych
Parków Massachusetts. Dziś to miejsce z repliką surowej
chaty odwiedza ponad 600 tysięcy ludzi rocznie.

Aleksandra Czapla-Oslislo – kulturoznawczyni i dziennikarka z Katowic. Obecnie pracuje w dziale programowym
Teatru Śląskiego.
Źródła
Wszystkie cytaty pochodzą z książki Henry’ego D. Thoreau – Walden,
czyli życie w lesie w przekładzie Haliny Cieplińskiej, Warszawa 1991.
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Sen, nie jawa
Źródło zdrowia, dobrego samopoczucia, twórczego życia i udanych relacji z ludźmi.
Daje okazję do praktykowania wolności. Sen – jeden z ostatnich bastionów
człowieka, którego nie udało się dotąd wziąć we władanie specjalistom
od marketingu i sprzedaży, chociaż coraz śmielej nadgryzają jego
zewnętrzną powłokę w nadziei, że w końcu i on upadnie.
Tekst: Magdalena Ujma, Zdjęcia: Monika Ekiert Jezusek (monalli.blogspot.com)

Sypialnia

Aktorka Magdalena Cielecka powiedziała w wywiadzie
dla jednego z kolorowych pism, że sypialnia jest dla niej
najważniejszym miejscem w domu. Stworzyła w niej
oazę prywatności, ciepła i odpoczynku. Czuje się tam
bezpiecznie, z dala od świateł sceny, ludzkiego wzroku,
zgiełku miasta, galopu obowiązków, oczekiwań, zapisanego
po brzegi planu dnia. W sypialni nie musi nic robić i może
pozwolić sobie na prawdziwy luksus – żeby czas przelatywał jej między palcami. Takie chwile wolności są dla niej
cenniejsze od jakichkolwiek innych obiektów pożądania.
To wolność od bycia znaną, od zobowiązań, od konieczności dobrego wyglądu, od bycia wyprostowaną, z wciągniętym brzuchem i na obcasach. Wypowiedź ta zawiera
interesujące spostrzeżenie – chwile, które można spędzić
ot, tak, na nicnierobieniu albo po prostu śpiąc – stają się
towarem poszukiwanym przez ludzi sukcesu. W wyznaniu
Cieleckiej można odnaleźć coś jeszcze. W pochwale sypialni
pobrzmiewa namiętne przywiązanie do snu. Czas na niego
przeznaczony jest święty, pozostaje do wyłącznej dyspozycji
samej zainteresowanej – tylko łóżko, pościel, ona i senne
marzenia. Nie ma prawa wydarzyć się nic, co mogłoby
przerwać, skrócić ten czas czy do niego nie dopuścić.
Prawa do snu aktorka broni zaciekle.
To zupełnie zrozumiałe, tym bardziej, że wraz z łóżkiem
oferuje ono jednostce intymność, stawia zasłonę, przez którą
ledwie prześwitują niewyraźne kształty – daje nam przywilej
bycia niewidocznymi. Jednak nie dotyczy on wszystkich,
a wyłącznie tych, których na to stać. Niekoniecznie ludzi
majętnych, bardziej tych świadomych zagrożeń, jakie niesie
ze sobą życie w świecie, gdzie prywatność zostaje wystawiona na pokaz, np. w mediach czy cyberprzestrzeni.
Co do łóżka, to było ono i nadal stanowi atrakcyjny temat
dla sztuk wizualnych. Niejeden artysta przeniósł własny
mebel do spania w sferę nie tylko samej widzialności,
lecz i widzialności spotęgowanej: nagłośnionej i obficie
oświetlonej – w świat nieustającego, globalnego spektaklu,
jakim stała się współczesna kultura.
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Czy to dzieło sztuki?

Klasyczne dzieło, od którego liczy się pop art, czyli najbardziej lubiany przez media kierunek w sztuce XX wieku,
to Bed Roberta Rauschenberga. Amerykański artysta
po prostu wziął na warsztat swoje prywatne posłanie
przykryte autentyczną pościelą: patchworkową kołdrą,
poduszką, prześcieradłami. Pościel pokrył ołówkowymi
notatkami, zachlapał farbą, naciągnął na deski i powiesił
na ścianie w pozycji pionowej. Łóżko trafiło do prawdziwej
świątyni sztuki współczesnej – Museum of Modern Art
w Nowym Jorku. W 1955 roku było czytelnym symbolem nie tylko nowego kierunku artystycznych poczynań
i dowartościowania zwykłej codzienności (chwil spędzanych
na odpoczynku czy we śnie), lecz także miłosnych związków
Rauschenberga. Miłości najzupełniej realnych do istniejących ludzi, z którymi był związany i o których wspomnienia
zaszyfrował w przedmiotach, napisach i plamach kolorów
składających się na utwór artystyczny.
Dla Tracey Emin, brytyjskiej artystki-celebrytki, łóżko jest
właściwie wszystkim, światem w miniaturze, a nawet rodzajem prywatnego muzeum, które przechowuje ślady jej życia.
Swoje posłanie przeniosła do galerii dokładnie w takim
stanie, w jakim znajdowało się w jej domu. Odważny,
ale i narcystyczny gest pokazania miejsca uczuciowych
wzlotów i upadków przyniósł Emin w 1999 roku nominację
do nagrody Turnera, przyznawanej w Wielkiej Brytanii
artyście, który wniósł w tym kraju największy wkład
do sztuki w ciągu ostatniego roku. Tłumy oglądały My Bed
w Tate Britain, eksponat z wyraźnymi śladami używania,
wymiętą pościelą, poplamioną bielizną, pustymi butelkami
po wódce i innymi śladami ciężkiego załamania, jakie
przechodziła artystka. Publiczność szalała. Jakaś gorliwa
gospodyni domowa zabrała się do porządkowania pościeli,
dwóch Chińczyków wdrapało się na materac, by rozpocząć
bitwę na poduszki... Gdy się głębiej zastanowić, dzieło Emin
nie nastrajało jednak do śmiechu. Ucieleśniało przecież
codzienność z najdrobniejszymi detalami w jej najgorszym
wcieleniu, pełnym brudu, śmieci, złych emocji, poczucia samotności.

Łóżka stają się portretem swoich właścicieli. Widzimy
jeszcze i to, że niełatwo jest o wyważony stosunek do własnego posłania – nienawidzi się go i obdarza gorącym
uczuciem jednocześnie. I tu okazuje się, że nie tylko artyści,
ale i my sami, zwykli śmiertelnicy, mamy nasze porachunki
z meblem, w którym spędzamy sporą część życia. Nie idzie
mi wcale o miłość, seks czy coś z tych rzeczy. Sypialnia
bywa nie tylko miejscem, gdzie pozbywamy się kostiumu
i jesteśmy sami dla siebie, ewentualnie dla najbliższych:
małżonków, partnerów, kochanków, dzieci. Dla wielu pozostaje jedynym miejscem, gdzie można się skoncentrować,
zdobywszy dystans od chaotycznego biegu codzienności.
W łóżku jada się posiłki, czyta i pracuje: odpisuje na maile,
ustala programy, pisze projekty, negocjuje warunki
umowy. Dom i praca spotykają się ze sobą... w sypialni.
Między kołdrę a poduszki życie wlewa się z całym swoim
harmidrem i tu też ulega wyciszeniu.

Przedmiot pożądania

W sklepach łóżek jest pod dostatkiem. Pojedyncze, podwójne,
piętrowe, drewniane, metalowe, wodne. Materacy, poduszek, kołder, pościeli – do wyboru, do koloru. Niby mamy
wszystko. Tymczasem coś tak podstawowego jak spanie
staje się dobrem trudno osiągalnym. Sen, związany z czystą
biologią, z dobowym cyklem każdego i każdej z nas, z naturalnym rytmem dnia, traci na spokoju i ciągłości, będąc
coraz częściej wypieranym przez bezsenność. Przypomina
o tym, że mimo wszelkich zdobyczy cywilizacyjnych, pozostajemy częścią natury. Jest niezbędny do tego, by nie tylko
czuć się dobrze we własnej skórze, ale i po prostu – żeby
w ogóle móc żyć. Jego brak to męczarnia, która prowadzi
do ciężkiej psychozy i w efekcie – do śmierci. Pozbawianie
snu należy zresztą do kanonu tortur stosowanych współcześnie wobec najgroźniejszych więźniów, np. przez
Amerykanów wobec członków Al Kaidy. Po kilku dniach
wymuszonej bezsenności nieszczęśnik jest gotów przyznać się do wszystkiego.
Sen to obecnie towar wielce pożądany, lecz i przyjmowany
z niepokojem. Ten idealny, opisywany w pop-psychologicznych artykułach poczytnych magazynów ludzie pragną
wypracować, ale im bardziej do tego dążą, tym trudniej im
go zdobyć. Tym chętniej sięgają więc po fachowe porady,
tym więcej zażywają specyfików na dobry sen. Jeśli komuś
zdarzy się sypiać dobrze, dzisiejszy świat przyjmie ten fakt
z niedowierzaniem. Jak można wysypiać się bez fachowego
podejścia, nieświadomie? Dlatego mnożą się porady, śpij
w zaciemnionym pokoju, a wcześniej postaraj się go
przewietrzyć. Przed pójściem do łóżka najlepszy jest spacer i wypicie szklanki ciepłego mleka. Nie jedz niczego
przed zaśnięciem. Najlepsza jest całkowita ciemność
albo lekkie światło. Cisza lub monotonny szum miasta. Uważaj na melisę. Zanim uśniesz wyłącz komórkę
i nie kładź jej pod poduszką. Nie myśl o jutrzejszym dniu,
bo na pewno nie uda ci się wyspać. Skup się na czymś
przyjemnym, a wtedy sen przyjdzie na pewno. I tak dalej.

Co z tego, skoro co rano trzeba stawiać czoło rzeczywistości? Poza tym odzywają się głosy przeciwne. Jak można
marnować tyle godzin na pozostawanie bezproduktywnym?
– zdają się mówić. Szkoda czasu.

Koszt postępu

Dzisiejszy świat jest rzęsiście oświetlony. W nocy coraz
większa część ludzkiej populacji nie widzi nad głową
rozgwieżdżonego nieba, rośnie liczba tych, co nie znają
już nie tylko widoku Drogi Mlecznej, ale i nie widują
Księżyca. W bardzo wielu częściach globu można załatwić sprawy bankowe i zrobić zakupy o każdej porze
dnia i nocy. Internet działa 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Tak wygląda współczesność zarządzana przez
globalną formę kapitalizmu. Model życia charakterystyczny
dla bieżącej postaci tego systemu ekonomicznego odpowiada
chyba tylko cyborgom, bo tylko one są w stanie nadążyć
za wszystkimi nowinkami cywilizacji. Z jednej strony rozwój
technologii można nazwać postępem ludzkości, z drugiej
zaś trzeba zadać sobie pytanie, jaką płacimy za niego cenę.
To, co ma być przywilejem i ułatwieniem życia, staje się
uciążliwością, koniecznością nadmiernego skupiania uwagi,
poddawania się reklamowemu bombardowaniu i insynuacjom, że istniejemy tylko jako klienci i konsumenci. Jedną
z przyczyn utraty snu może być uzależnienie się od ekranu
komputera czy telefonu komórkowego, od nawyku (a nawet
nałogu) ciągłego bycia podłączonym, dostępnym, który
objawia się m.in. przez nieustanne sprawdzanie wiadomości
i podejmowanie niekończącej się konwersacji on-line.

Insomnia

Źródło insomnii współczesnego świata tkwi nie tylko
w Internecie, który nigdy nie zasypia. Jak mówi Zuzanna
Skalska, starająca się uchwycić nowe trendy w dizajnie
w momencie ich powstawania, w Polsce widać doskonale
działanie praw późnego kapitalizmu. W większych miastach
można bez problemu nie tylko zrobić zakupy nad ranem,
lecz i skorzystać z usług fryzjerskich lub poćwiczyć na siłowni.
Dzień traci swoje granice i łączy się z nocą, ale jeśli czas
spędza się w pomieszczeniach zalanych sztucznym światłem,
łatwo można ten fakt przeoczyć – i dolegliwość gotowa.
Opisano już odpowiednie jednostki chorobowe, można je
leczyć, a w Warszawie działa nawet Ośrodek Medycyny
Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Poza nim w całej
Polsce funkcjonuje jeszcze tylko pięć placówek o podobnym,
lecz węższym profilu.
Coraz więcej ludzi cierpi na bezsenność i jak również
sięga po specyfiki pozwalające nie tyle się wyspać, co przetrwać noc. Bezsenność stała się chorobą cywilizacyjną.
W Polsce, jak się szacuje, przypadłość ta dotyka 10 procent
populacji i stale rośnie. Szczególnie obarczona ryzykiem
pozostaje grupa ludzi młodych, do 25 roku życia, gdzie
procent cierpiących na chroniczny brak snu dobiega
do 20. Sen stał się problemem, bo oznacza zwolnienie
tempa, rezygnację z nieustannej aktywności i natężenia uwagi.
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To dobrowolne odłączenie się od świata, by pozostać
w zgodzie z biologicznym zegarem, według naprzemiennych
rytmów dnia i nocy, następujących po sobie pór aktywności i bierności, pracy i odpoczynku, skupienia uwagi
i nieświadomości. Skoro nasza cywilizacja ucieka od naturalności, a spanie jest zgodne z naturą, to mamy problem.
Zawieszanie świadomości i zagłębianie się w marzenia senne
daje także szansę na wyswobodzenie się z presji pośpiechu
i życia według biznesplanów. Pozostaje bowiem ostatnim
bastionem naszej wolności i odpowiedzią na atakujące
z zewsząd bodźce. W książce 24/7. Późny kapitalizm i koniec
snu Jonathan Crary pisze o badaniach prowadzonych przez
US Army. Zatrudnieni przez wojsko naukowcy za obiekt
zainteresowania obrali pasówkę białobrewą. Ten gatunek
ptaków znany jest z umiejętności latania przez kilka dni
i nocy bez odpoczynku. Wojskowi specjaliści poszukują
specyfiku pozwalającego nie spać przez tydzień i zachować
siły witalne, pełnię zdrowia psychicznego oraz zdolności
intelektualne. Ich celem jest stworzenie perfekcyjnego
żołnierza, który nie odczuwałby strachu ani zmęczenia.
Stąd ich zainteresowanie niepozornym gatunkiem ptaków.
Crary sądzi, że taki środek momentalnie upowszechniłby się
na świecie, spełniając zapotrzebowanie globalnych korporacji na wymarzonego pracownika i klienta. Takiego,
co to nie spałby, tylko kupowałby, kupowałby i kupował bez
wytchnienia. Odpoczynek w łóżku jest lekiem na gorączkę
konsumowania – twierdzi autor książki 24/7. Dlatego kłopoty ze spaniem nie są osobistymi problemami jednostek,
lecz problemami społecznymi. Przydałby się masowy ruch
obrońców snu, ludzi praktykujących odpowiednio długi
nocny wypoczynek, tak jak wspólnie uprawia się Tai Chi lub
jogę. Bo tutaj nie pomoże najbardziej wymyślne lekarstwo
czy terapia aplikowane w pojedynkę. Sen nie jest zadaniem
dla każdego z nas oddzielnie, to raczej wyzwanie dla nas
jako zbiorowości, by uświadomić sobie istnienie problemu
i jego przyczyn.

kroczy śladami surrealistów i zrewoltowanych studentów
Maja 68. Po 20 latach od pokazów Natalii LL, a dokładnie
w 2001 roku, Joanna Rajkowska zorganizowała w warszawskiej galerii XX1 akcję Dziennik Snów. Przez pięć
dni trwania eksperymentu, na specjalnie przygotowanych
posłaniach, zasypiało w sumie 25 chętnych. Można ich
było zobaczyć przez witrynę, galeria mieści się bowiem
w centrum Warszawy, przy ruchliwej Alei Jana Pawła II.
Każdego dnia, po wpuszczeniu ochotników, pomieszczenie
zamykano od wewnątrz, by nic im nie zakłóciło spokojnego
pogrążania się w nieświadomości. Seans trwał 5 godzin,
od 11 do 16. Po upływie tego czasu uczestników budziła
specjalnie do tego celu stworzona muzyka. Notowano
własne sny w specjalnie przygotowanych zeszytach,
tytułowych Dziennikach. Ich zapiski nigdy nie zostały
podane do wiadomości publicznej. Notabene, takie właśnie notacje prowadzi się podczas terapii specjalistycznych.
Nieznający się wcześniej ludzie przebywali ze sobą razem,
w intymnej sytuacji. Bezbronni oddawali się na pastwę sił,
które na jawie pozostają stłumione, ukryte.
Jakość spania mówi wiele o nas samych, o naszych możliwościach, emocjach i ukrytych w nas mocach. Sen może być
źródłem twórczości, wynalazków, genialnych, innowacyjnych
pomysłów, dawać doświadczenie bliskości z innymi ludźmi.
Pamiętajmy zatem, że nie możemy dać sobie odebrać prawa,
zdolności i umiejętności dobrego spania. Sen to zdrowie.
Doceńmy go i korzystajmy z niego.
Miłych snów!
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Kolejne numery {slow} do kolekcji już w prenumeracie.
No.11 wyślemy go do Ciebie przed wakacjami 2017.
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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Możesz zamówić pojedyncze numery lub prenumeratę.

Nie kupisz {slow}11 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.

Seanse pojedyncze i grupowe

Artyści przeczuwają istnienie zapalnych punktów współczesności, zanim zostaną one głośno nazwane. Natalia
LL już od końca lat 80. organizowała w galeriach pokazy
Śnienia. Urządzała seanse – można powiedzieć – najbardziej
samolubnego kina, jakie możliwe są do wyobrażenia. Sama
bowiem zasypiała na oczach publiczności, znajdując się
pod wpływem odpowiednich medykamentów. Była zatem
obecna przy tych, którzy przyszli na jej wystąpienie,
lecz tylko ciałem. Duch ulatywał w sobie tylko dostępne
rejony. To, co wyświetlało się w jej głowie, pozostawało
niewidoczne. Oczywiście, dzisiaj mówi się, że dzięki
postępom nauki także i oniryczne wizje będzie można
rejestrować. Ja jednak w to nie wierzę, myślę, że efekt
rejestracji nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał
filmom, jakie mózg gotuje świadomości. Natalia LL,
poddając się działaniu snów, pokazuje źródła twórczości,
ale i niezależności bijące w każdym człowieku, a czyniąc to,
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Magdalena Ujma – krytyczka sztuki, kuratorka wystaw
i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła
Historię sztuki i Zarządzanie kulturą. Prowadziła Galerię
NN w Lublinie, pracowała w redakcji Kwartalnika
Literackiego Kresy, a potem w Muzeum Sztuki w Łodzi
i w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.
Obecnie działa niezależnie. Jest kuratorką wielu wystaw,
z których ostatnia to: Pany chłopy chłopy pany w skansenie
i w BWA Sokół w Nowym Sączu. Wydała książkę Sztuki
wizualne. Skandale (2011). Do jej zainteresowań należą:
polska sztuka i kultura wizualna XX i XXI wieku, ich rola
we współtworzeniu i podtrzymywaniu polskich mitów tożsamościowych, a także język komentowania sztuki, styczność
tego, co wizualne z tym, co tekstowe.
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Czar winylowej płyty
Jesienny niedzielny poranek, między towarzyską sobotą a pracowitym poniedziałkiem,
to czas, który można poświęcić na większe lub mniejsze przyjemności.
W takich chwilach chętnie odprawiamy swoje rytuały. Dla niektórych to doskonała
okazja, aby podelektować się na przykład ulubioną muzyką. W filiżance mała czarna,
a na talerzu… duża czarna, winylowa. Talerz wiruje z prędkością 33 i 1⁄₃ obrotów
na minutę. Z głośników, w towarzystwie lekkich trzasków, wydobywają się ciepłe,
głębokie, analogowe dźwięki. To coraz popularniejszy sposób obcowania z muzyką,
choć wciąż dość elitarny. Jaką magię skrywają w sobie gramofon i płyty winylowe?
Dlaczego ludzie po latach wracają do tego tradycyjnego
nośnika? Odpowiedź wcale nie jest taka prosta.
Tekst: Jakub Krzyżański, Ilustracja: Riccardo Guasco (www.RiccardoGuasco.com)

Jeszcze 30 lat temu gramofon znajdował się w prawie
każdym domu i był podstawowym odtwarzaczem muzyki.
Następnie wyparł go magnetofon, obsługujący tańsze i zdecydowanie bardziej poręczne kasety. Ten zaś został zdetronizowany przez płyty kompaktowe, na które boom w Polsce
rozpoczął się na początku lat 90. Ewolucja nabierała jednak
tempa i nastały czasy plików mp3, znienawidzonych przez
artystów, ponieważ przez łatwość ich kopiowania i rozpowszechniania tracili ogromne sumy pieniędzy. Dziś sytuacja
wydaje się opanowana, koncerny muzyczne wiedzą,
jak funkcjonować w rzeczywistości nowych mediów i próbują kontrolować dystrybucję utworów w sieci. Słuchacze
natomiast mogą w sekundę odszukać niemal każdy materiał
wchodzący w skład dorobku światowej fonografii. Ten przywilej z pewnością jest udogodnieniem w naszym codziennym
życiu, choć są i tacy, w ocenie których z biegiem lat zapomina się w tym wszystkim o najważniejszym: samej muzyce.

Świadomy kontakt

W natłoku aplikacji i cyfrowych platform, które na dobrą
sprawę spłycają wartość artystyczną oferowanego materiału, pojawiła się stale rosnąca grupa słuchaczy decydujących się na powrót do korzeni. Chcą czerpać namacalną
przyjemność z muzyki, docenić ją, a co za tym idzie,
inwestować w nią więcej czasu i pieniędzy. Dla prawdziwych melomanów słuchanie losowych playlist w aplikacjach streamingowych to za mało. Im chodzi o świadomy
kontakt z muzyką, postrzeganie jej jako dobra kultury.
Ci ludzie traktują albumy jak zamknięte dzieła, dlatego
słuchają ich jednym ciągiem, od początku do końca.
Wnikliwie przeglądają okładki, czytają teksty utworów.
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Cenią je w formie takiej, jaka narodziła się w głowach ich
autorów, podczas pracy w studiu nagraniowym. Kupno płyty
winylowej, często dużo droższej niż powszechny kompakt,
jest formą podziękowania artystom za ich twórczość.
W przypadku wydawnictw starszych, używanych i zdobytych z drugiej ręki to także pogoń za pierwotnym kształtem
danego materiału, niezmienionym podczas późniejszego
procesu remasteringu, który sztucznie modyfikuje nagrania.
W winylowym światku krąży anegdota o Johnie Peelu – brytyjskim prezenterze radiowym. Niegdyś znajomy próbował
go przekonać, że winyle są gorsze od płyt CD, ponieważ
trzeszczą. Peel odpowiedział: Słuchaj, stary, w życiu też
czasami zdarzają się trzaski. Być może ta riposta, sugerująca świadomość i uważność jej autora, jest odpowiedzią
na pytanie, skąd powracająca popularność winyli.
To, co urzeka w przypadku czarnych krążków, to wspomniany na początku rytuał słuchania. Wyjęcie płyty
z koperty, położenie jej na talerzu gramofonu. Po odsłuchaniu jednej strony należy przewrócić ją na drugą,
co także wymaga od użytkownika większego zaangażowania. Po tym, jak kasety magnetofonowe odeszły
do lamusa, ludzie zapomnieli, że kontakt z muzyką może
być tak zajmujący, stanowić odrębną czynność, a nie jedynie tło dla pozostałych zajęć.
Ich tajemnicza czerń i wciągające, niepowtarzalne
brzmienie przyciągają uwagę nawet tych, którzy
do tej pory nie kolekcjonowali albumów muzycznych
na jakimkolwiek nośniku. Gramofon wydaje się być
najbardziej fascynujący spośród wszystkich sprzętów
audio. Po latach niebytu jawi się jako coś egzotycznego,
nadal występując w polskich domach stosunkowo rzadko.

Rodzi pytania laików, jak go obsługiwać oraz na jakich
zasadach przebiega odtwarzanie płyt. Wchodząc do domu
kolekcjonera, szybko rzuca się w oczy, regał z całym wachlarzem winyli imponuje zaś niczym bogata biblioteka książek.
Wygospodarowany w mieszkaniu kącik muzyczny bywa
dla melomanów swoistym sanktuarium i powodem do dumy.
Nie bez znaczenia jest rozstawienie kolumn, z reguły dokładnie przemyślane i dopasowane do akustyki pomieszczenia.

Siła analogowego dźwięku

Wspomniany nastrój towarzyszący odtwarzaniu
płyt, a także niemal intymne podejście użytkowników
do własnej kolekcji, to nadal tylko otoczka tego, co czyni
czarne krążki wyjątkowymi. Tajemnicą ich powodzenia
jest przede wszystkim analogowy dźwięk i sposób jego
odczytu. Każda strona płyty winylowej zawiera jeden długi,
spiralny rowek, na którym znajduje się zapis muzyczny.
Jego szerokość jest bardzo nieregularna, ponieważ
dokładnie odpowiada parametrom nagranego dźwięku.
Na nośnik kładziemy ramię gramofonu z igłą, które dzięki
obrotom talerza prowadzone jest po owym rowku niczym
tramwaj po szynie. W kontakcie z tak wytłoczoną płytą
igła zostaje wprowadzona w niewidoczne gołym okiem
wibracje, które przenosi do tzw. wkładki – czyli główki
ramienia. Właśnie tutaj drgania zostają przetworzone
na sygnał elektryczny, a ten, przechodząc następnie przez
wzmacniacz, wydobywa się z głośników w postaci dźwięku.
Uzyskane w ten sposób brzmienie wydaje się pełniejsze
i bardziej naturalne dla ludzkiego ucha niż zapis cyfrowy.
Większa przestrzeń, głębia, ciepło – to najczęstsze określenia, którymi posługują się zwolennicy winyli, opisując
analogowy dźwięk. Rzecz jasna, sukces czarnych płyt
nie tkwi wyłącznie w sposobie ich odtwarzania. Istotna
jest również technika, w jakiej nagranie zostało zrealizowane. Dawniej materia dźwiękowa – nawet ta komercyjna – tworzona była z prawdziwym zaangażowaniem
i profesjonalizmem. Rock miał swój prawdziwy przekaz
i energię, która dzięki wyrazistym gitarom kipiała z głośników, a popowi towarzyszyły pięknie brzmiące orkiestry
czy big bandy. Między innymi dlatego nagrania z lat
60. czy 70. brzmią nieraz żywiej i autentyczniej, niż te
wydane w okolicach roku 1995, kiedy studia nagraniowe
dopadła cyfryzacja. Powrót analogowego brzmienia
do łask, któremu od kilku lat świadkujemy, zapoczątkowali w dużej mierze wykonawcy alternatywni. Mimo
że czasy i technologia uległy zmianie, oni wolą tworzyć
swoją muzykę z podobnym zaangażowaniem, jak robiono
to 50 lat temu. Dlatego wydając dziś album, nie tylko
na kompakcie, ale również na winylu, podchodzą do jego
realizacji, wykorzystując stare, dobrze znane techniki.
I tak, wiele zespołów powraca do rejestrowania płyt
na tzw. setkę, czyli nagrywa partie wszystkich instrumentów naraz, właściwie występując w studio na żywo.
Obecnie w Polsce taką metodę – przed laty jedyną –
stosuje m.in. Wojciech Waglewski czy grupa Łąki Łan.

Dla muzyków to większe wyzwanie, ale również zabawa
i możliwość improwizacji. Słuchacze natomiast otrzymują
dzieło, w którym nie ma przekłamania w postaci produkcyjnych sztuczek, dostrajania instrumentów czy manipulacji
poszczególnymi ścieżkami.

Winylowa społeczność

Miłośnicy winyli wiele czasu poświęcają na swoje zamiłowanie. Podróżując po Polsce i świecie, każdorazowo
próbują dotrzeć do jakiegoś miejsca z płytami. Nie przejdą
obojętnie nawet obok najmniejszego pchlego targu, licząc,
że znajdzie się tam również stoisko z poszukiwanymi starymi
krążkami. W wolnej chwili przeglądają ogłoszenia i serwisy
aukcyjne. Po zakupie, dzięki specjalistycznym portalom albo
własnej bazie danych, dokładnie katalogują swoje zbiory.
Przeglądając każdą płytę, zwracają uwagę na kwestie,
na które niedzielny nabywca kompaktów często nie spogląda: numer katalogowy, kod kreskowy, kraj i rok wydania,
a także numer tłoczenia. Wszystko ma wpływ na jakość
dźwięku, inaczej bowiem brzmi winyl wydany w Europie,
a inaczej w Stanach Zjednoczonych. Ponadto bywają także
kolekcjonerzy z dokładnie określonymi preferencjami.
Niektórzy polują głównie na edycje japońskie, inni na tzw.
first-pressy, czyli absolutnie pierwsze wydania, co wpływa
oczywiście na cenę danego egzemplarza. Dużo czytają,
szukają, porównują opinie, wymieniają się spostrzeżeniami.
Dochodzi do tego, że w rozmowach nazywają siebie winylomaniakami, co najtrafniej obrazuje ich zaangażowanie
w budowanie indywidualnych zbiorów. Tworzą przy tym
bardzo interesującą społeczność.
Okazji do spotkań i rozmów jest tak naprawdę wiele.
Prawdziwym świętem dla kolekcjonerów są jednorazowe
bądź cykliczne giełdy płytowe, dziś organizowane niemal
w każdym większym polskim mieście. W ten sposób zyskują
okazję do udanych zakupów w formie, jaka najbardziej
im odpowiada. Bezpośredni kontakt ze sprzedawcą,
który także traktuje winyle jako hobby, jest dla koneserów
tych nośników bardzo istotny. Nie lubią bowiem dużych
salonów sprzedaży i marketów. Wolą wspierać małych
przedsiębiorców i prywatnych handlarzy, wiedzących
o wiele więcej o swoich czarnych perłach niż zatrudniony
w sieciówce student. Taki sprzedawca odpowie na wszystkie
pytania, porozmawia o konkretnym wykonawcy, a nawet
poleci coś od siebie. Warto podkreślić, że dla melomanów
kupowanie płyt w ciemno to żaden problem. Zdarza się
również, że posiadają po kilka egzemplarzy tego samego
albumu. Mogą też nie przepadać za danym artystą,
ale jeśli wniósł on cokolwiek w historię światowej muzyki,
to często skuszą się na zakup jego nagrań. Siłą rzeczy,
ich gust muzyczny bywa bardzo eklektyczny i nie dziwi fakt,
że na regale kolekcjonera obok albumu np. Franka Sinatry
znajduje się również krążek Iron Maiden. Tu nadmienię,
że płyta winylowa lubi każdy gatunek materii dźwiękowej.
Pasuje do niej i jazz, i rock, zarówno nowoczesna muzyka
elektroniczna, jak i klasyczna.
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Poza giełdami ważną przestrzenią zrzeszającą pasjonatów
w tej dziedzinie okazał się również Internet. Początkowo
były to fora, a później dołączyły do nich także grupy
na Facebooku, w których można znaleźć: ogłoszenia,
ostrzeżenia przed nieuczciwymi sprzedawcami oraz zdjęcia
z ostatnimi zakupami i chlubami poszczególnych zbiorów.
Ciężko jednak w tej społeczności o lans czy komentarze
ociekające niezdrową zazdrością. Dla winylomaniaków ważniejsze jest znalezienie rzadkiego, unikatowego egzemplarza,
niż pysznienie się zasobnością portfela. Choć wiele krążków
do tanich nie należy, a płytowe hobby stanowi poważną
część ich budżetowych wydatków.

Angażująca pasja

Przyjaciele melomanów często zazdroszczą im tak interesującego hobby i sami pragną rozpocząć własną kolekcję.
Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo winylowa
pasja wciąga. Wypełnia wiele czasu wolnego, a także... sporo
kosztuje. Wszystko zaczyna się właściwie od zakupu odpowiedniego sprzętu, tym bardziej, że gramofon gramofonowi
nierówny. Różnią się m.in. rodzajem napędu, typem ramienia i całą technologią. Dochodzi do tego odpowiedni wzmacniacz oraz kolumny. Już na tym etapie mamy do czynienia
ze znacznym wydatkiem, bo przecież nie warto słuchać
dobrze zrealizowanych, rewelacyjnie brzmiących kompozycji,
używając byle jakiego sprzętu. Mija się to z celem, ponieważ w ten sposób nigdy nie uzyskamy oczekiwanej jakości
dźwięku. Wartość samych płyt również wzrasta. Czas płynie
nieubłaganie, a albumów z lat 60. i 70., zachowanych
w bardzo dobrym stanie, jest coraz mniej. Reedycje bywają
odrobinę tańsze, choć koszt produkcji winyli nadal pozostaje wysoki. Wytwórnie wypuszczają je na rynek zazwyczaj
w nakładzie limitowanym, przez co po jakimś czasie, już
w drugim obiegu, cena takiego krążka wzrasta. Jednak kto
zdążył wejść w to hobby, szybko z jego objęć się nie wydostanie. Niektórzy kolekcjonerzy potrafią zapłacić za poszukiwaną płytę nawet kilkaset złotych. Takie egzemplarze
trafiają na talerz gramofonu wyłącznie przy wyjątkowych
okazjach, stają się nie tylko nośnikiem muzyki, ale również
pewnego rodzaju eksponatem.
Naturalnie, w tej pasji nie chodzi wyłącznie o polowanie
na najrzadsze i najdroższe egzemplarze. Równie dużo
radości może przynieść chociażby zestaw płyt odziedziczonych po dziadkach. Biorąc pod uwagę naszą historię,
w PRL-u dostęp do zachodnich wydawnictw muzycznych
był utrudniony. Na strychach i w piwnicach znajdowane
są głównie płyty z twórczością ówczesnych gwiazd krajowej estrady. Krążki te stanowią sporą wartość dla polskiej
kultury, a ze względu na swoją powszechność na pchlich
targach i serwisach aukcyjnych można je zakupić w przystępnej cenie.
Winylowy boom trwa i trwać będzie jeszcze przynajmniej
przez kilka lat. Natomiast trudno przewidzieć dalszą
przyszłość czarnych płyt. Wielu kolekcjonerów wyklucza
scenariusz, w którym masowo wrócą do łask i ponownie
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zagoszczą w większości domów. Gramofon najprawdopodobniej pozostanie sprzętem dla wybranych. Wszystko
przez to, że tak osobiste podejście do przestrzeni dźwięków
nie wpisuje się w nurt masowości. Jednak kto pozna zalety
analogowego brzmienia, poczuje satysfakcję po znalezieniu
długo poszukiwanej płyty i dreszcz podniecenia przy pierwszym wrzuceniu jej na talerz, ten zrozumie tę niezwykłą
pasję, która narodziła się z miłości do muzyki i szacunku
do artystów.

Gramofon

Urządzenie do zapisywania i odtwarzania dźwięku o nazwie
Fonograf wynalazł w 1877 roku Thomas Alve Edison, jednak wówczas dźwięk zapisywany był na pokrytych folią
cynową walcach. Nie trzeba było długo czekać, aby powstały
następne urządzenia bazujące na opracowanej przez Edisona
technologii. Niebawem pojawił się Alexander Graham Bell
ze swoim Grafofonem. Za nośnik dźwięku (zamiast cynowej
folii) posłużyła mu woskowa powłoka. Zmodyfikował nieco
fizyczną strukturę samej ścieżki w celu wygenerowania
na tyle wielu różnic, by można było opatentować grafofon
jako niezależne urządzenie. W 1887 roku Emile Berliner
skonstruował i opatentował maszynę do złudzenia przypominającą dzisiejszy gramofon, zapisującą dźwięk na cynowej,
pokrytej woskiem płycie. Od 1892 roku Gramofon Berlinera
stał się powszechnie dostępny pod taką właśnie nazwą.

Płyta gramofonowa

Warto zacząć od tego, że płyty gramofonowe wykonywane
są/były z przeróżnych materiałów, w tym z ebonitu, szelaku
czy chlorku winylu. Eksperymentowanie z tworzywami
wynikało z poszukiwań taniego budulca, a jednocześnie
na tyle wytrzymałego, aby zapisane w postaci analogowej dźwięki nie ulegały zniszczeniu w ścieżkach płyty.
Krążek ma średnicę do 30 cm i zazwyczaj jest czarny.
Z końcem lat 80. płyta powoli zaczęła ustępować
miejsca magnetycznej taśmie magnetofonowej, po to,
aby po 2000 roku powoli wrócić do łask melomanów.
Dźwięk zapisany na płycie to fizyczna kopia drgania
powietrza wywołana przez np. instrumenty lub ludzkie
struny głosowe. Wyobraźmy sobie: palce trącają klawisze
fortepianu, wprawiają w ruch jego stalowe struny, poruszają powietrze, które powoduje drgania błony bębenkowej
ucha. W tym najbardziej naturalnym procesie to właśnie
zapis gramofonowy wydaje się być najmniej inwazyjnym.
Rolę błony bębenkowej pełni membrana poruszająca igłą,
ta zaś żłobi w tworzywie kształt dźwięku. Odwracając
ten proces, otrzymujemy brzmienie niemal identyczne
z tym zapisanym. Niepotrzebne są procesory, częstotliwość,
kompresja... wystarczy analogowy wzmacniacz i solidne
głośniki, aby poczuć się jak w sali koncertowej.
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Clubbing

Bez lęku przed techniką
Wydaje się, że człowiek bawił się od zawsze, czym wzbogacał kulturę epoki, w której przyszło
mu żyć. Robił to w starożytności podczas orgiastycznych karnawałów, w średniowieczu,
uczestnicząc w ulicznych widowiskach teatralnych i publicznych egzekucjach, w epoce
romantyzmu, pisząc ckliwe i zalotne wiersze do ukochanej, a w okresie Młodej Polski,
biorąc udział w weselnych pijaństwach na wsi. Również kultura masowa początku XXI wieku
bardzo wiele zawdzięcza bawiącemu się człowiekowi. Z zabawy narodziło się bowiem jedno
z najciekawszych, a z pewnością jedno z najbarwniejszych zjawisk dzisiejszej popkultury – clubbing.
Tekst: Maciej Saskowski

Jednym ze źródeł zjawiska clubbingu jest dziecięca fascynacja
cyberzabawkami. Cyberkultura, której muzyka klubowa jest
integralną częścią, to przejaw kultury masowej epoki satelitarnej
telewizji, elektronicznych zabawek oraz komputerów połączonych w internetową sieć. To właśnie za pomocą tych superszybkich kanałów informacyjnych, tak jak kiedyś za pomocą
radia czy wysokonakładowej prasy, następuje dziś proces
przekazywania i utrwalania kulturowych wzorców. Telewizja
i komputery kreują też nowego rodzaju zajęcia i zawody oraz
sztukę, a poprzez to zupełnie nowe wartości, style życia i mody.
Jak wiadomo, za pomocą nowych mediów ludzie nie tylko
komunikują się między sobą, ale także piszą teksty, wzbogacają
swoją wiedzę, projektują wnętrza mieszkań i ubiory, prowadzą
rachunkowość swoich przedsięwzięć, jak również robią całe
mnóstwo innych rzeczy. Na przykład tworzą muzykę.

Brzmienie

Dzisiejsza muzyka klubowa stanowi swoiste połączenie tanecznych rytmów dyskotek z elektronicznymi eksperymentami ery
industrialu. Jeżeli w disco rytm był potrzebny do kołysania
biodrami, we współczesnej kulturze tanecznej służy do machania rękami i wchodzenia w trans. Twórcy muzyki industrialnej lat 80. tworzyli z odgłosów naszej cywilizacji porażający
odbiorcę chaos. Dźwięki generowane przez maszyny miały
przerażać i ogłuszać. Twórcy klubowi proponują chaos uporządkowany – przede wszystkim rytmiczny. Maszyny już nie straszą
– stają się źródłem zarówno rozrywki, jak i transowego przeżycia.
Klubowi DJ-e, tak jak ich industrialni poprzednicy, wielką
wagę przykładają do samej struktury dźwięku – jego faktury
i głębi, oraz wpływu na ludzką psychikę. Industrial oferował
nam ewidentny horror w postaci szarpiących mózg częstotliwości, podczas gdy muzyka klubowa wprowadza pulsacyjną
harmonię jednostajnego rytmu przybarwionego mantrowymi
pętlami kilkudźwiękowego motywu. Klubowa świątynia
jest jednocześnie miejscem pozbawionej głębszej refleksji
zabawy, tak jak disco-party minionej ery, ale też i miejscem
quasi-mistycznego przeżycia w czasie kilkugodzinnego transowego tańca w rytmie komputerowego bębna. Paradoksalnie
nowe brzmienia stworzone przez komputery są ucieczką
od cywilizacji, której wspomniany sprzęt jest głównym motorem.
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Bunt przeciwko konsumpcyjnemu modelowi życia i systemowi społecznemu przejawia się ucieczką w klubowy trans.
Wyznawcy klubowej religii doskonale rozumieją tę sprzeczność.
Procesu już nie można zatrzymać – można jedynie oswoić
maszyny, sprawić, by służyły jednostkom w walce o osobistą
wolność. Komputery w rękach twórczych ludzi dają swobodę
kreacji, oczywiście po akceptacji specyfiki nowego narzędzia.
Trzeba przyzwyczaić się do plastikowego brzmienia muzyki
klubowej, matematyczności fraktali, bezduszności Internetu.
Podstawą zawsze jest komunikacja między ludźmi, wymiana
myśli, tolerancja i kreatywność. Kultura klubowa nie jest
pozbawiona tych wartości – nadaje im po prostu inną formę
– adekwatną do epoki, w której funkcjonuje.

Taniec

Pokolenie klubowych przyjemności odczuwa potrzebę powrotu
do pierwotnych struktur społecznych – związków jak najbardziej naturalnych. Polaryzacja społeczeństwa industrialnego,
dewaluacja ideologii, relatywizm postaw moralnych doprowadziły do sytuacji, w której współczesna kultura klubowa
bardzo szybko przestała być subkulturą, zjawiskiem jedynie
muzycznym, a stała się masowym ruchem. Organizowane
festiwale muzyki klubowej, podczas których kilka tysięcy ludzi
tańczy przy mechanicznym łomocie, przypominają demonstracje, z tą różnicą, że nie służą żadnej konkretnej ideologii,
a wyrażają jedynie potrzebę wspólnego tańca.
Ów rytuał łączy w przedziwny sposób bywalców klubów.
Nie jest ważne, kto tańczy obok ciebie i po co. Wspólnota
polega na uczestniczeniu we wspólnym obrządku, wspólnej podróży, która jest oderwaniem się od codzienności.
Mimo że każdy zajmuje się samym sobą, wszyscy zintegrowani
są w ekstatycznym odcięciu od zewnętrznych okoliczności,
łącząc swe dusze w jednego ducha tłumu. Wszyscy, poniekąd zbiorowo, pozostawiają bieżące problemy za drzwiami
i poprzez taniec uciekają od zwykłości świata. Kilkunasto-,
a nawet kilkudziesięciogodzinne maratony taneczne są czymś
na kształt mistycznych, szamańskich obrządków, dzięki którym
wejść można w inny stan świadomości. Uczestnicy zabawy
przypominają neoplemienną wspólnotę falującą w rytm
pulsujących bitów, wygenerowanych przez DJ-a-szamana.

Po ceremonii wszystko wraca do normy. Nadchodzi poniedziałek. Jeden z piewców postmodernizmu, Zygmunt Bauman, chęć
wejścia do takiej wspólnoty motywuje poszukiwaniem przystani.
Dla młodego człowieka początku XXI wieku stał się nią właśnie
clubbing – kosmopolityczny, ponadkulturowy, konsumpcyjny.
W klubach Amsterdamu, Berlina czy Londynu w piątkowe
i sobotnie noce spotykają się ludzie, którzy nigdzie indziej się
już nie zobaczą. W czasie klubowego szaleństwa nie zawiera się
bowiem znajomości – tam się tańczy. Przez kilka godzin
na parkiecie kilkaset osób tworzy swoisty klan wtajemniczonych, kolebiący się ramię w ramię w rytm bębna szamańskiej
maszyny. Przypomina to do złudzenia ekstatyczne tańce w kulturach pierwotnych, z tym że bęben nie jest z drewna i koźlej
skóry, lecz uosabia go konsoleta DJ-a. Przeżycia mistyczne
zaś zależne są od indywidualnych predyspozycji.

Reguły

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym, wyznacznikiem
kultury klubowej jest swoiście pojęty egalitaryzm. Wyznawcami
klubów mogą być ludzie wszelkich zawodów, klas społecznych,
poglądów politycznych, orientacji seksualnych, ludzie wszystkich ras i narodowości. Kultura klubowa nie jest przypisana
jednoznacznie do jakiejkolwiek grupy – może do niej należeć
każdy, kogo pociąga magia tanecznego rytmu.
Równość i wolność panuje nie tylko na parkiecie, wśród gości
klubu. Zniesiony został również podział między gośćmi a gospodarzami. Nie przychodzi się więc na występ artysty, który
staje się na czas koncertu przedmiotem kultu i uwielbienia,
co pozostaje charakterystyczne dla kultury rocka. Artysty
muzyki klubowej nie widać, nikt nie wie jak się nazywa, jaką
płytę nagrał, co stanowi jego największy przebój. Twórcy przyjęli bowiem poetykę anonimowości. Wydają płyty pod pseudonimami, które zmieniają się z wydawnictwa na wydawnictwo,
maksymalnie utrudniając identyfikację, już nie tylko konkretnego człowieka, ale nawet danej wytwórni, płyty czy odmiany
muzyki klubowej. Mimo takiego sposobu działania stworzono
potężny rynek rozrywkowy z ciągle rozwijającą się siecią
imprezowych miejsc i wytwórni fonograficznych. Oczywiście
jest to przestrzeń jak najbardziej komercyjna – nikt nikomu
nie zabrania zarabiania pieniędzy czy występowania pod własnym nazwiskiem. Anonimowość jest jednak dla każdego
szanującego się twórcy wyzwaniem rzuconym tradycyjnym
mechanizmom show businessu: lansowaniu gwiazd, układaniu
list przebojów, walce o swoją pozycję.
Idea anonimu wypływa bezpośrednio z samej specyfiki
muzyki klubowej. Podstawą jej jest bowiem sampling, polegający na wybieraniu drobnego fragmentu jakiegoś utworu
oraz looping, czyli pętlenie – przerabianie sampla w pętli
i nakładanie na inne pętle. Przy odrobinie wyobraźni i posiadaniu komputera może to robić praktycznie każdy. Stąd owe
świadome nieprzywiązywanie wielkiej wagi do autorstwa
danego utworu. W pierwszej fazie rozwoju muzyki klubowej
samplowano standardy i przeboje popowe oraz rockowe, nadając im przez to nową jakość. Z czasem zaczerpnięte motywy
stawały się coraz mniej rozpoznawalne, na pierwszy plan
wysuwał się rytm i ogólny klimat kawałka. Wraz z zanikaniem
tzw. nurtu house – stworzonego przez DJ-ów miksujących płyty

na tle jednostajnego rytmu, skończył się postmodernistyczny
etap muzyki klubowej – mieszania strzępków masowej kultury
w imię idei, że wszystko już było i nową wartością może stać się
jedynie odpowiednia mikstura znanych już elementów. Obecnie
jądrem muzyki klubowej staje się sam dźwięk, a nie kulturowe
odniesienia. Jej tworzenie nie polega już na szperaniu w starych
płytotekach. Szkoda na to czasu. Klubowi konstruktorzy mają
do dyspozycji banki dźwięków – specjalne płyty zawierające
setki gotowych uderzeń stopy, werbla, charakterystycznych
już tylko dla nurtu podkręconych wibracji. Materiały te są
oderwane od szerszego kontekstu – zadaniem konstruktora
muzyki klubowej jest jedynie ułożenie z tych elementów całości.
Cały proces odbywa się na ekranie komputera i przypomina
właśnie konstrukcję, a nie kompozycję.
Konstruktor i konstrukcja zbudowani są jakby z tych samych
technicznych elementów. Taki stan rzeczy prowadzi do niezłego
zamieszania w umysłach ludzi, którzy lubią wiedzieć, czego
słuchają, co im się najbardziej podoba i czyimi są fanami.
Sytuacja taka ma na celu właściwie jedno – zmianę myślenia
o muzyce. Zatarcie podziału na twórców i konsumentów,
na gwiazdy i ich wielbicieli. Jeśli istnieją ideolodzy kultury
klubowej, to na pewno starają się nam udowodnić, że w technicznych czasach o wiele łatwiej jest być twórcą niż odbiorcą.
Zamiast tropić i kolekcjonować płyty, prościej samemu je
tworzyć – potrzebny jest komputer i pomysł. Technologia
i możliwości ekspozycji są bowiem zdecydowanie po stronie
potencjalnych kreatorów.

Plemię

Ale kultura klubowa to nie tylko muzyka. To także sposób
jej prezentowania, styl zabawy i moda. Każdy wiek ma
dekadencję, na jaką sobie zasłużył. Era lotów kosmicznych,
nuklearnych niespodzianek, faxów, e-maili, laptopów i innych
elektronicznych gadżetów wytworzyła swoją kontrkulturę.
Hedonistyczne, sztuczne raje plastikowych ludzi. Ich stroje
mają symbolizować deformacje społeczeństw industrialnych.
Sztuczne materiały i tworzywa, szklane oczy ciemnych okularów, barwy z próbówek, fasony z kosmicznych laboratoriów.
Komunikacja międzyludzka zawężona do wspólnego świętowania mechanicznej euforii. Jedynie ciało pozostaje ludzkie.
Ale czy na pewno?
Społeczne zjawisko clubbingu ma także swój wymiar ekologiczny w postaci klubohipisów, którzy za pomocą Internetu
i filozofii New Age spełnić chcą dzisiaj to, co w czasie ery
Flower Power nie zostało dokonane. Klub zatem łączy ludzi
różnych kultur, ras i odmiennych sposobów patrzenia na świat.
Integruje pod wspólnym cyber-sztandarem nastoletnich
bezideowych konsumentów z proekologicznym ruchem
odnowy świata.
Cyfrowe rytmy bębna są tak samo pierwotne jak pieśni
dla duchów przodków wykonywane przez ludy afrykańskie.
Kluby są takimi wirtualnymi wioskami, gdzie mieszkańcy
miast spotykają się o wyznaczonej porze i tańczą do białego
rana upojeni w swoistym technologicznym transie. Nie ma
tam miejsca dla artystów i publiczności. Wszyscy w ciągu
tych kilku godzin są równoprawnymi członkami tego samego
szczepu, a każdy jest swoim własnym szamanem.
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Minimalistyczna
pochwała życia prostego

Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że skazani jesteśmy na nieustanne poszukiwanie,
które wynika z niezgody na rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć.
Stajemy wówczas w opozycji do obowiązujących trendów, próbujemy znaleźć
rozwiązanie lub ukojenie w czymś, co już było bądź stworzyć nową wartość,
czerpiąc inspirację z przeszłości, pozostającą w zgodzie z naszymi potrzebami.
W dobie hiperkonsumpcjonizmu zaczynamy poszukiwać umiaru. Dlatego też
swoje zainteresowanie coraz częściej kierujemy w stronę minimalizmu.
Tekst: Andrzej Kasperek

Historia społeczeństw tworzona jest w wielkiej mierze
przez buntowników, przez kontestatorów obowiązujących
wyobrażeń społecznych i tych, którzy sprzeciwiają się
dominującym pragnieniom ludzi różnych epok i kultur.
Słowem, nie da się zrozumieć historii bez rekonstrukcji
dziejów kulturowego oporu, oporu jednostek i ruchów
społecznych. Także współczesną jej odsłonę tworzą buntownicy kwestionujący kulturowy mainstream zachodnich
(ale przecież nie tylko zachodnich) społeczeństw. Głoszona
przez minimalistów maksyma less is more jest takim kontestatorskim credo, które podważa narastającą żarłoczność
społeczeństw. Minimalizm to bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych (ale i paradoksalnie modnych w pewnych
środowiskach), współczesnych antykonsumpcjonistycznych
nurtów kulturowych. Obok ruchu dobrowolnej prostoty,
ruchu slow, freeganizmu czy ruchu głębokiej ekologii
potraktować go należy jako propozycję przeciwstawiającą się
zmakdonaldyzowanemu społeczeństwu, które przypomina
gigantyczny fast-food nastawiony na jak najszybsze zaspokajanie oczekiwań ludzi. Minimalizm jest niezgodą na życie
w nieustannym pośpiechu, bezwiedne uleganie imperatywowi efektywności i skuteczności, podporządkowanie
reklamowym przekazom, zgodnie z którymi tożsamość
człowieka tworzona jest w procesie konsumowania.

W poszukiwaniu esencji

Maksyma mniej znaczy więcej wyraża zgoła niewspółczesną, wydawałoby się, postawę, w której redukowanie rzeczy,
ale i zadań, pozbywanie się nadmiaru zobowiązań, a nawet
i znajomości wcale nie musi oznaczać społecznej marginalizacji człowieka. Być minimalistą to ograniczać to, co zbędne,
luksusowe, po to jednak, by wydobywać to, co najistotniejsze
i fundamentalne. Trend ten nie polega jednak na mechanicznym uszczuplaniu stanu posiadania zgodnie z dość
popularnym przekonaniem, że minimalistą jest człowiek,
który dysponuje setką przedmiotami, co miałoby być dowodem, że umiejętność redukowania doprowadził do perfekcji.
Chodzi przede wszystkim o to, by nie ulegać władzy rzeczy.
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Przy czym minimalizm to także reorientacja życiowych priorytetów. Najsłynniejsi jego przedstawiciele – Leo Babauta,
Colin Wright, Joshua Becker czy Dominique Loreau sugerują,
by zrezygnować z dobrze płatnej pracy w przypadku,
gdy pochłania ona zbyt wiele czasu, a tym samym niszczy
życie rodzinne. Mniej pieniędzy znaczy więcej szczęścia.
Joshua Fields Millburn oraz Ryan Nicodemus, inni propagatorzy omawianego kierunku, w książce Minimalism:
Essential Essays definiują go jako narzędzie pomagające
osiągnąć w życiu szczęście i spełnienie. Jednocześnie – dodają
– stanowi on instrument pozwalający osiągnąć wolność
od strachu, troski i nadmiaru. Minimaliści proponują więc
postawę zachowania stoickiego spokoju w niespokojnych
czasach, w atmosferze powszechnej gonitwy i nerwowości.
Sam nurt zaś jest pewnym typem świadomości, nie religią,
lecz formą duchowości, którą można określić wręcz mianem duchowości wewnętrznego spokoju. To rodzaj recepty
na wyzwolenie się z pragnienia posiadania, które rozprasza.
To antidotum na niespokojne życie zogniskowane na pracy
i pragnieniu osiągania wyników. Na pragnieniu, które stanowi zasłonę prawdziwego życia (coś w rodzaju buddyjskiej
maji). Czyszczenie szaf, piwnicy czy garażu z nadmiaru
rzeczy, pozbywanie się samochodu i przeprowadzka do domu
z mniejszym metrażem, a także jego surowy wystrój stają się
dopiero wtedy zrozumiałe, gdy potwierdzają proces wyzwalania się spod władzy tego, co w życiu zbędne. Także prostota,
tak chętnie praktykowana przez minimalistów, nie jest wartością samą w sobie. Stanowi konsekwencję poszukiwania
esencji życia – tego, co w nim najważniejsze.

Głębokie korzenie minimalizmu

Taka postawa życiowa nie jest jednak niczym nowym w historii
ludzkości. Budda, Lao-Tse, Konfucjusz, Jezus czy Mahomet,
wielcy greccy filozofowie (Sokrates, Platon czy Arystoteles),
cynicy, greccy oraz rzymscy stoicy, przedstawiciele średniowiecznych ruchów ubogich na czele ze świętym Franciszkiem
z Asyżu, wszyscy oni praktykowali w życiu prostotę,
do minimum ograniczając liczbę rzeczy, która ich otaczała.

Głosili zarazem pochwałę życia wolnego od przywiązania
do bogactw, szukając recepty na ludzkie cierpienia w samodoskonaleniu i rozwoju wewnętrznego życia (duchowości). Motyw prostej egzystencji pojawia się w literaturze
w pracach Boccaccia, Dantego, Szekspira czy romantyków.
W tym samym modelu odnajdywali się purytanie i kwakrzy – to zresztą jeden z kwakrów, Richard B. Gregg,
ukuł w latach 30. XX wieku pojęcie dobrowolna prostota.
Wydaje się jednak, że szczególne znaczenie dla rozwoju
współczesnego minimalizmu należy przypisać amerykańskim transcendentalistom (odpowiednikom europejskich
romantyków) – mianowicie Ralphowi Waldo Emersonowi,
Waltowi Whitmanowi, a przede wszystkim Henry’emu
Davidowi Thoreau, który zwłaszcza za sprawą swojej słynnej książki Walden, czyli życie w lesie kształtował kolejne
generacje protagonistów prostego życia. Tę samą ideę będą
propagować przedstawiciele dwudziestowiecznej kontrkultury młodzieżowej z lat 60. i 70. oraz reprezentanci ruchu
dobrowolnej prostoty.
Obok wymienionych najważniejszych źródeł inspiracji, z których czerpią współcześni minimaliści, warto jednocześnie
zwrócić uwagę na wyjątkową rolę, jaką w dziejach tego nurtu
odegrały Stany Zjednoczone. Trudno również nie zauważyć
szczególnej zbieżności między buddyzmem zen a minimalizmem, związanej jednocześnie z recepcją tego pierwszego
w dziejach niniejszego państwa. Pierwsza jej fala wiąże się
ze środowiskiem transcendentalistów. Spoglądając dalej
w karty historii, w 1893 roku w Chicago odbył się Światowy
Parlament Religii, podczas którego wykład na temat buddyzmu zen przedstawił Sōen Shaku (mistrz zen). Wielki
wpływ na popularyzację nauk buddyjskich w Stanach
Zjednoczonych wywarł Daisetz T. Suzuki, publikując
wiele prac odwołujących się do tej materii. Twórczością
Suzukiego inspirowały się następnie postacie ważne
dla młodzieżowej kontrkultury lat 60. i 70. ubiegłego wieku:
Alan Watts, Philip Kapleau, John Cage oraz poeci okresu
beat generation (Jack Kerouac, Allen Ginsberg czy Gary
Snyder). Buddyzm zen stał się w końcu ważnym źródłem
wzorców dla popkultury. Robert M. Pirsig napisał książkę
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, która dała
początek szeregowi tytułów będących wariacją na temat zen:
Zen and the Art of Running (Larry Shapiro), Zen and the
Art of Falling in Love (Brenda Shoshanna), Zen and the Art
of Happiness (Chris Prentiss), Zen and the Art of Making
a Living (Laurence G. Boldt) i wiele innych. Nie mniej istotnym źródłem standardów okazał się dla ruchu dobrowolnej
prostoty, zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności bycia
uważnym w życiu.

Blogosfera domem minimalisty

Minimalizm stanowi współczesną mutację ruchu dobrowolnej
prostoty. Wydaje się, że czynnikiem stymulującym jego upowszechnienie był kryzys gospodarczy na początku XXI wieku,
którego symbolem stał się upadek banku Lehman Brothers.
Antykonsumpcjonizm propagowany przez minimalistów

przyjął nie tylko rolę atrakcyjnej propozycji dla jednostkowego rozwoju, ale i swoistego remedium na zawirowania
gospodarcze. Jedną z przyczyn ekonomicznego krachu była
przecież nadmierna konsumpcja, która zupełnie nie liczyła się
ze społecznymi kosztami. Po 2008 roku zaczęła gwałtownie wzrastać ilość minimalistycznych blogów, a blogosfera
stała się głównym nośnikiem idei omawianego kierunku.
Ich autorzy, w odróżnieniu od adeptów ruchu dobrowolnej
prostoty (np. Duane’a Elgina, Marka A. Burcha czy Samuela
Alexandra), unikają filozoficznych rozważań. Można by powiedzieć, że stają się także minimalistami w sposobie porozumiewania się: robią to prosto i komunikatywnie. Najbardziej
znane blogi, których popularność twórcy mierzą liczbą czytelników, powstały w okolicach 2008 roku, np.: Zen Habits
prowadzony przez Leo Babautę, Becoming Minimalist pastora
Joshuy Backera czy The Minimalist – wspólne przedsięwzięcie Joshuy Fieldsa Millburna oraz Ryana Nicodemusa.
W Polsce najsłynniejsze blogi minimalistyczne prowadzą np.
Anna Mularczyk-Meyer (Prosty blog), Katarzyna Kędzierska
(Simplicite) czy Orest Tabaka (Orest Tabaka).

Rzecz o kwintesencji minimalizmu

Swoistym wyjątkiem w niniejszym środowisku jest francuska dziennikarka i pisarka – Dominique Loreau, która
nie udziela się w cyberprzestrzeni, a jej książki stanowią
najbardziej rozbudowany wykład minimalistycznego światopoglądu. Należy do grona najsubtelniejszych przedstawicieli tego ruchu, a jednocześnie jej minimalizm można
określić mianem luksusowego. Choć napisała książkę
Sztuka prostoty, nie znaczy to wcale, że głosi afirmację
jakiejkolwiek formy deficytu. Podobnie zresztą jak i inni
przedstawiciele tożsamego sposobu życia. Nie chodzi
tutaj ani o ubóstwo, ani o ascezę, która wyrażałaby się
w chorobliwym niedostatku i odmawianiu sobie radości.
Wręcz przeciwnie, minimalizm jest pochwałą drobnych
przyjemności wyrażających się w pielęgnowaniu rytuałów,
np. picia kawy, porannego spaceru czy wieczornej kąpieli
(w tym znaczeniu jest też epikurejski).
Loreau sugeruje, by kupować potrzebne, ale jednocześnie
trwałe i dobrej jakości rzeczy (np. dębowe łóżko czy szafę),
a zatem drogie przedmioty, których żywotność da się liczyć
w dziesiątkach lat (taka praktyka jest znacznie korzystniejsza dla środowiska, niż częste kupowanie tanich, szybko
psujących się artykułów). O minimalizmie można jednak
powiedzieć, że jest ascetyczny w innym, źródłowym
znaczeniu. Włoski socjolog, Giuseppe Giordan, zauważa
w artykule The Body between Religion and Spirituality,
opublikowanym w 2009 roku na łamach Social Compass,
że oryginalne znaczenie pojęcia ascetyzmu obejmuje
ćwiczenia fizyczne, intelektualne oraz moralne, których
celem jest samodoskonalenie. W tym znaczeniu minimaliści
praktykujący w życiu np. medytację (Babauta czy Loreau),
pracę nad uważnością, oczyszczanie umysłu i swojego otoczenia z wszystkiego tego, co zbędne, praktykują w życiu
ascezę rozumianą jako praca nad samorozwojem.
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Praca nad sobą jest sednem minimalizmu. Eliminowanie
z życia niepotrzebnych elementów wiąże się z wysiłkiem,
systematycznością, a nawet cierpieniem. Obejmuje również
doświadczenia, które mieszczą się w pojęciu duchowości
(doświadczenie sacrum, transcendencji). Twórczość Dominique
Loreau przesyca fascynacja buddyzmem zen. Sama zresztą
mieszka od lat w Japonii, gdzie praktykowała także w buddyjskich klasztorach. Podobnie jak Babauta czy Millburn
oraz Nicodemus, zwraca uwagę na istnienie podobieństw
i połączeń między buddyzmem zen a minimalizmem. W swojej
książce Sztuka planowania nadaje, dla przykładu, szczególne
znaczenie czynności sporządzania list, dostrzegając w niej
rodzaj aktywności na wskroś minimalistycznej. Lista – pisze
Loreau – dzięki zwartej formie nie tylko dostosowuje się
do współczesności, ale i pozwala rozwijać duchowość. Niniejsze
działanie, ułatwiając redukcję tego, co zbędne, staje się
zarazem narzędziem pomagającym w samodoskonaleniu,
w osiąganiu perfekcji, a duchowość, zarówno w znaczeniu
religijnym, jak i niereligijnym (świecka duchowość), można
potraktować jako formę dążenia do doskonałości. Autorka
dostrzega paralelę nie tylko między sporządzaniem list a zasadami zen, ale także między listami a haiku. Na podobieństwo
tych drugich zwraca uwagę także Leo Babauta, nota bene sam
siebie określający jako osobę niezbyt uduchowioną. W swojej
książce The Power of Less wyróżnia dwie zasady stanowiące
według niego klucz do uproszczenia życia: po pierwsze, należy
ustalać granice, po drugie, dążyć do znalezienia esencji, sedna.
Reguły te, jak zauważa Babauta, korespondują z haiku, czyli
krótkim 17-sylabowym utworem poetyckim złożonym z trzech
wersów. W obu przypadkach chodzi o docieranie do istoty
rzeczy, wydobywanie tego co ważne za sprawą radykalnego
uproszczenia, redukcji tego co mniej istotne bądź wręcz
zbędne. W dostrzeganiu podobieństw, a nawet pokrewieństwa
między minimalizmem a haiku jeszcze dalej idzie Loreau.
Przeprowadzając krytykę zachodniej cywilizacji, wykracza
poza konsumpcjonistyczne tropy. Zwraca uwagę na być może
głębszą przypadłość, która trawi współczesną cywilizację, czyli
zalew słów, ich nadmiar i powierzchowność. Żyjemy przecież
w świecie przesyconym informacjami, obrazami, ale i słowami.
Haiku jest oszczędne, a zarazem skuteczne w procesie docierania do istoty rzeczy, podobnie jak buddyjskie koany. Pozwala
więc nakierować umysł na to, co istotne, podobnie listy czynności czy spisy rzeczy, które należy zredukować. To wszystko,
zdaniem Loreau, pozwala dotrzeć do sedna sprawy – takiego
samego wyrażenia używa zresztą, charakteryzując buddyzm
zen, Daisetz T. Suzuki.
Pracę nad własnym rozwojem duchowym widać w końcu
w przypadku porad, by w życiu praktykować uważność.
Babauta umiejętność tę łączy ze sztuką nicnierobienia (the art
of doing nothing). Nie chodzi oczywiście o propagowanie lenistwa, lecz o pochwałę wewnętrznego skupienia na jednej rzeczy,
tak nieprzystającego do obecnej kultury rozproszenia, jaka
charakteryzuje współczesną cywilizację. Chodzi o takie używanie rzeczy (komputera, Internetu, telewizji), które nie będzie
nas zbyt absorbować, a tym samym ograniczać naszej wolności.
{104}

Chodzi o praktykowanie uważności, która jest umiejętnością skupienia się na chwili, na teraz. Właściwie można tutaj
mówić o medytacji, choć – jak pisze Babauta – jeśli kogoś
razi ta nazwa, lepiej po prostu mówić o oddychaniu. Dotyczy
to nie tylko zdolności wyłączenia się w sytuacji stresowej,
np. w pracy czy podczas wizyty u lekarza. Uważność polega
także na zaangażowanym wykonywaniu prozaicznych czynności, jak zmywanie naczyń, prasowanie czy jazda samochodem.
Podejmujmy tylko jedną aktywność, nie kilka naraz.

Złota zasada

Minimalizm to forma przepisu na autoekspresję i pewna
koncepcja życia społecznego, a zarazem propozycja bardziej
zrównoważonego rozwoju (również osobistego), zgodnego
z rytmem natury. W tym miejscu widać wyraźnie orientalne inspiracje minimalizmu. W swojej książce Zen Habits:
Handbook for Life, a dokładniej w rozdziale poświęconym
praktykowaniu współczucia, Babauta czterokrotnie cytuje
Dalai Lamę. Między innymi tę jego myśl, w której twierdzi,
że praktykowanie współczucia nie tylko czyni szczęśliwszymi innych ludzi, ale również tego, kto jest jego źródłem.
Autor formułuje jednocześnie złotą zasadę, dzięki której jej
wyraziciele i ich otoczenie mogą być szczęśliwsi. Składają się
na nią następujące elementy: praktykowanie empatii i współczucia, okazywanie przyjacielskości i chęć niesienia pomocy,
słuchanie innych, odrzucanie stereotypów, porzucenie krytykowania oraz kontrolowania innych, zaniechanie odwetu.
Minimalizm nie jest propagowaniem ubóstwa, nie jest też upowszechnianiem radykalnego zerwania z cywilizacją czy ofertą
zachęcającą do wyprowadzenia się do lasu, jak to ongiś
uczynił Henry David Thoreau (no, gwoli ścisłości, to jednak
nie było takie całkowite zerwanie). Można być minimalistą
i nie rezygnować z najnowocześniejszych technologii, można
być radykalnym w ich ograniczaniu i panowaniu nad ich
używaniem, ale nie znaczy to, że radykalność ta miałaby
polegać na rezygnacji z ich używania. Minimalizm nie jest
religią – jak zauważa Colin Wright, to filozofia, forma
duchowości. Kiedy staje się zbiorem dogmatów, przestaje
być przydatny, lecz zaczyna przypominać własną karykaturę.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by być katolikiem, buddystą
czy osobą niewierzącą i jednocześnie minimalistą. Należy też
pamiętać, by żadnego z popularnych przedstawicieli nurtu
nie traktować jak e-guru. Wówczas kończy się bowiem minimalizm, a zaczyna dogmatyzm.
Andrzej Kasperek – socjolog, doktor habilitowany. Prodziekan
ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą na Wydziale
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Zajmuje się socjologią religii i duchowości,
refleksją nad współczesną kulturą oraz tradycją zachodniego
ezoteryzmu. Autor czterech książek, w tym Wolności spod
znaku undergroundu: duchowość (po)nowoczesna w perspektywie hermeneutyki kultury i socjologii religii, oraz ponad 90
artykułów, w tym publikacji poświęconych ruchowi dobrowolnej prostoty oraz minimalizmowi.

www.beSlow.pl/library

APPÉTIT
POCHWAŁA PROSTOTY W KUCHNI {108}
ZASOLONY KRÓL POSTU I BOGACTWA {116}

Zdjęcie: JuliaSudnitskaya (Fotolia.com)
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Pochwała prostoty w kuchni
Czyli Kuchnia z Zasadami.
O tym, jak podejść trochę bardziej minimalistycznie
do organizacji kuchni, zakupów i gotowania.

− Jak wyobrażasz sobie minimalistyczną kuchnię?
− Jednorzędowa, w aneksie.
− A kolory?
− Biały, szary, naturalne drewno, kamień.
− Jakie sprzęty?
− Zabudowane, niewidoczne dla oka… to w sumie nieskażona przedmiotami przestrzeń.
− Brzmi ciekawie, ale czy w takiej kuchni można coś ugotować?

Fumio Sasaki ponoć gotuje. To znany na świecie minimalista,
który w swoim jednopokojowym mieszkaniu w Tokio ma około 150 przedmiotów.
To aż trudne do uwierzenia. No bo kto ma w kuchni tylko jeden garnek?
Z pewnością nie ja. Sasaki mówi jednak, że minimalizm nie jest celem samym
w sobie, a jedynie sposobem na odkrycie, czego tak naprawdę nam potrzeba.
Tekst: Maria Tymczyńska, Ilustracje: Aga Pietrzykowska (agapietrzykowska.com)

Korzyści z minimalizmu

Teoretycznie oczyszczenie przestrzeni kuchennej z rzeczy
zbędnych powinno zaprowadzić większy spokój wewnętrzny,
stworzyć miejsce na kreatywność i dać poczucie wolności,
co przełoży się nie tylko na przygotowywanie posiłków,
ale całe nasze życie. W końcu obrastanie w rzeczy materialne
tworzy chaos i ciężar dla ducha, a już Sokrates powiedział, że sekret szczęścia nie znajduje się w szukaniu więcej,
lecz w umiejętności do radowania się z mniej.
W praktyce natomiast droga do minimalizmu dla każdego
będzie inna. Mnie często prowadzi dwa kroki naprzód
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i jeden krok w tył. To duże wyzwanie, ale też mnóstwo
satysfakcji z małych sukcesów. W tym artykule podzielę się
kilkoma minimalistycznymi zasadami w zakresie organizacji
kuchni, robienia zakupów i gotowania. Niektóre z nich
już dawno wprowadziłam w życie, część nadal wdrażam,
ale są też takie, z którymi dopiero się oswajam i być może
wprowadzę w przyszłości. O tyle jest to ważne, że pozostaje w zgodzie ze mną. W sumie to najważniejsze przesłanie tego artykułu: zastosuj w praktyce tylko te zasady,
które sprawdzą się w twoim domu.

Kuchnia
Jak stworzyć więcej wolnej przestrzeni w kuchni? Po Internecie krąży anegdota o pewnym minimaliście
z Osaki, który w ferworze oczyszczania swojej przestrzeni życiowej wyrzucił nawet lodówkę… ale w końcu
kupił sobie nową. W minimalizmie chodzi więc o to, by pozbyć się rzeczy naprawdę zbędnych i niczego
potem nie żałować. W kuchni powinny pozostać sprzęty, które lubimy i które są nam po prostu potrzebne.
Najlepiej przejść ten proces metodą małych kroków.

Krok 1. Blaty

Spójrz na swój blat kuchenny. Nieważne, czy liczy sobie
pół metra, czy pięć. Blat to twoja przestrzeń do tworzenia.
Pozostaw w niej jedynie te przedmioty, które na co dzień
chcesz mieć pod ręką. Dla pozostałych znajdź właściwe
miejsce. Z czasem zobaczysz, że bardziej minimalistyczna
kuchnia uspokaja, jest przyjemna dla oka i łatwa do posprzątania. Dlatego warto zacząć od oczyszczenia wspomnianej
powierzchni, by w miarę szybko zaobserwować pozytywne
efekty tego rodzaju zmian.

Krok 2. Sprzęty

Jeżeli chcesz więcej, przejrzyj swoje sprzęty kuchenne.
Czy na pewno potrzebujesz osobne urządzenia do miksowania, blendowania czy mielenia? Teoretycznie gadżety
warto mieć wielofunkcyjne, bo jeden robot kuchenny potrafi
z powodzeniem zastąpić kilka przyrządów. Problem w tym,
że jak się zepsuje albo zabraknie prądu, to i tak sięgniesz
po deskę do krojenia, ubijaczkę, tarkę itd. Dlatego nie zachęcam do kupna drogich i dużych gabarytowo akcesoriów,
lecz do zmiany sposobu myślenia. W końcu minimalizm
rządzi się zasadami logiki i ergonomii.
Proponuję zacząć od kubków. Czy naprawdę tylu potrzebujesz? Zobacz, co możesz oddać, sprzedać lub wyrzucić.
Jeżeli dobrze ci poszło, zabierz się za pozostałe przedmioty.
Te najbardziej przydatne umieść pod ręką, a te rzadziej
używane w trudno dostępnych szafkach.
Rozumiem, jeżeli ciężko ci się rozstać z niektórymi sprzętami. Włóż je na razie do kartonu i odstaw gdzieś niedaleko.
Po jakimś czasie przenieś je jeszcze dalej, na przykład
do piwnicy albo na balkon. Jeżeli przez kilka miesięcy
za nimi nie zatęsknisz, to naprawdę możesz się ich pozbyć.
Bez żalu. Więcej pomysłów na odgracenie przestrzeni życiowej znajdziesz w książce Marie Kondo Magia sprzątania.
Pamiętaj, że wprowadzenie wybranych zasad minimalizmu
w życie to proces, potrzebujesz na niego czasu i dużo cierpliwości do samego siebie. Niemniej jednak warto, bo po oczyszczeniu kuchni ze zbędnych sprzętów pojawi się przestrzeń
na oddech i kreatywność. Dodatkową korzyścią będzie to,

że gotowanie zajmie ci mniej czasu – w końcu wszystko
będziesz mieć pod ręką. Jeżeli nadal masz ochotę na więcej,
przeczytaj – ale koniecznie z dystansem – listę niezbędnych i zbędnych przedmiotów kuchennych, którą podaje
Bea Johnson w książce Zero Waste Home.

Krok 3. Produkty

Przyznaję, że ta materia jest dla mnie najtrudniejsza.
Odkąd pamiętam gromadziłam w kuchni najprzeróżniejsze produkty żywnościowe. Dajmy na to rośliny strączkowe.
W swoich zapasach mam fasole Jaś, pinto, adzuki, mung,
soczewicę wszystkich kolorów, groch, ciecierzycę, a nawet
łubin. Na świecie uprawia się około 400 gatunków fasoli,
więc w jakimś sensie jestem minimalistką. Przyznaję jednak,
że niektórych produktów używam rzadko. Najlepiej to widać
na przykładzie przypraw.
Podobno prostota to najwyższa forma wyrafinowania
– z tym zdaniem nadal się oswajam. Leonardo da Vinci
nie mógł mieć przecież na myśli mojego kuferka, koszyka,
półeczek na przyprawy ani magnetycznych pojemniczków
na lodówce. A może jednak? Czy da się podejść bardziej
minimalistycznie do przechowywania tych cudownych proszków, ziaren, liści i łodyg, dzięki którym potrawy nabierają
magicznej wielowymiarowości?
Jestem w tej cudownej sytuacji, że niedługo przeprowadzam się do nowej kuchni. To z jednej strony ogromna radość,
a z drugiej spore wyzwanie. Zaprojektowałam już szeroką
i pojemną szufladę nieopodal płyty gazowej, gdzie zmieszczę wszystkie przyprawy. Przełożę je do małych słoiczków,
których hurtową ilość kupię w Internecie. By mieć porządek
po otwarciu szuflady, mam też w planach druk własnych
etykiet, których wzory bez problemu można znaleźć w sieci.
Nie sądzę, żeby udało mi się jakoś drastycznie ograniczyć
liczbę przypraw, bo często gotuję i są to dania przeróżnych
kuchni świata. Na pewno jednak usprawni to samo gotowanie,
bo w końcu wszystkie będą czytelnie opisane i pod ręką.
Nie w każdym aspekcie muszę identyfikować się z minimalizmem. Na całe moje smaczne szczęście.
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Zakupy
Jeszcze do niedawna na myśl o minimalistycznych zakupach przeszłyby mnie ciarki, a przed oczami
pojawiłoby się widmo głodu. Jednak w całym tym procesie nie chodzi o drastyczne ograniczenie listy zakupów,
lecz o bardziej racjonalne i ekologiczne podejście do zdobywania żywności. Oprócz sklepów czy targów
zachęcam do korzystania z kooperatyw spożywczych, miejskiego zbieractwa oraz hodowania własnych ziół
czy warzyw. Zmiana sposobu myślenia w tym zakresie jest łatwiejsza niż mogłoby się wydawać.

1. Lista

Leo Babauta w Książeczce minimalisty radzi, by po spisaniu
listy zakupów odstawić ją na bok na 30 dni. Po tym czasie
nabędziemy jedynie bezwzględnie potrzebne produkty.
Tyle teorii, bo zakładam, że Leo nie miał na myśli jedzenia.
Mimo to już Epiktet powiedział, że zadowolenie bierze się
nie tyle z bogactwa, co z niewielu potrzeb. Może być
w głowie, w telefonie czy po prostu na kartce, ale lista jest
konieczna, bo klucz do sprawnych i ekonomicznych zakupów
znajduje się w znajomości naszych potrzeb.
Warto ją podzielić – choćby mentalnie – na dwie części:
chcę, bo mam ochotę i muszę, bo bezwzględnie potrzebuję
do życia. Oczywiście możesz kupić wszystkie rzeczy znajdujące się na niej, ale przynajmniej będziesz mieć pojęcie, jaka
jest proporcja potrzeb do zachcianek. U mnie ten system
zaczyna się sprawdzać. Powoli, ale skutecznie ograniczam
zakupy bez uszczerbku na różnorodności, choć czasami
pozwalam sobie na odrobinę kulinarnego szaleństwa.
We wszystkim należy mieć umiar.

też pomidorki, a nie mam ogrodu ani nawet balkonu.
Jeżeli nie możesz zdobyć odszczepek czy sadzonek od znajomych, bez problemu kupisz je w Internecie. Domowa uprawa
w samonawadniających się doniczkach jest naprawdę mało
wymagająca. A jeżeli nie masz ręki do roślin, zawsze możesz
je zebrać.
Przyznaję, że zbieractwo nie brzmi dobrze, a miejskie zbieractwo jeszcze gorzej. Tak też myślałam, dopóki nie przeczytałam książek Łukasza Łuczaja Dzikie rośliny jadalne
Polski oraz Dzika kuchnia. Jeżeli nie chcesz aż tak się zagłębiać albo po prostu wolisz uczyć się w praktyce, polecam
grupę Poszukiwacze Roślin na Facebooku. Można w niej
poprosić o pomoc w rozpoznaniu samodzielnie zebranych
chwastów. Na tym samym portalu społecznościowym
znajdziesz też zaproszenia na ziołowe spacery i wycieczki
rowerowe. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu,
którego minimaliści mają teoretycznie więcej od zwykłych śmiertelników.

2. Gdzie z tą listą?

3. Kupuję czyste i świecące

Radzę zrezygnować z wizyt w hipermarketach, bo w takim
otoczeniu (dużo wysoko przetworzonych produktów, relaksująca muzyka i pozorne promocje) zwykle kupujemy więcej
niż naprawdę potrzebujemy. O tym, dokąd warto się udać
w celach zakupowych, wspominałam już wcześniej, lecz teraz
rozwinę tę myśl.
Kooperatywa to nie tyle sklep, co nieformalna spółdzielnia,
której członkowie wspólnie wybierają i kupują produkty bezpośrednio od lokalnych producentów. Obecnie działają już
w większości dużych miast w Polsce. Można w nich zamówić
przeróżne artykuły, od owoców i warzyw, poprzez miody,
oleje czy mąki z dawnych gatunków zbóż, po przetwory
domowej roboty. Takie zakupy są przyjazne dla środowiska,
bo ograniczają koszty dowozu oraz ilość opakowań. Jeżeli
chcesz jeszcze bardziej zminimalizować obecność tych
ostatnich, sięgnij ponownie do książki Zero Waste Home.
Bea Johnson twierdzi, że jej czteroosobowa rodzina produkuje 1 słoik śmieci rocznie...
Część produktów z listy zakupowej możesz wytworzyć
w domu. Niekoniecznie oznacza to domową produkcję
serów, ale własna uprawa ziół i warzyw daje niesamowitą
satysfakcję. Wiem, bo w tym roku oprócz ziół zasadziłam
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Według Leo Babauty minimalistyczne jedzenie jest czyste,
czyli świeże, naturalne, sezonowe i jak najmniej przetworzone. To w sumie nic nowego. Pewnie każdy mniej lub
bardziej zapalony ortorektyk takie właśnie produkty kupuje
i namiętnie czyta etykiety. Wiadomo, że im krótszy skład,
tym lepiej. Mimo to z oceną stopnia przetworzenia produktów bywa różnie. W końcu wszystkie mniej i bardziej
zdrowe E-dodatki trudno spamiętać. Być może w przyszłości
pomoże nam w tym aplikacja Czytamy etykiety skanująca
kody EAN.
Czyste jedzenie świeci! Chodzi tu o mierzalne chromatograficznie promieniowanie biofotonów zawartych w pożywieniu. W miarę przystępnie opisał to Fritz-Albert Popp
w książce Przekaz jedzenia, czyli co nas odżywia. Zdrowe
artykuły spożywcze naturalnego pochodzenia cechuje wyższe
promieniowanie biofotoniczne niż żywność szklarniową
czy wytwarzaną przemysłowo. Innymi słowy, jaja od kur
z wolnego wybiegu, olej nierafinowany, świeżo zerwane
owoce czy warzywa świecą mocniej niż jaja od kur z chowu
klatkowego, oleje rafinowane i mrożonki. Kto woli, może
pojęcie biofotonów odnieść do ajurwedyjskiej prany czy chi
z tradycyjnej medycyny chińskiej.

Jedzenie
Za każdym razem, gdy coś jesz albo pijesz, warto zaangażować się w to doświadczenie wszystkimi zmysłami.
Jedząc i pijąc w ten sposób, nie tylko karmisz ciało
i chronisz zdrowie fizyczne, ale również odżywiasz uczucia, umysł i świadomość (Thich Nhat Hanh). Ten cytat
ma wiele wspólnego z minimalizmem: jedząc uważnie,
jesz wolniej, czyli w efekcie mniej. Nie zajadasz już głodu
emocjonalnego, lecz zaspokajasz głód fizyczny i jeszcze
czerpiesz z tego przyjemność.
Minimalizm to w sumie powrót do uważności; zachęta,
by jeść prawie do syta, nigdy na zapas; pochwała prostego,
lekkostrawnego pożywienia; nacisk na jakość, a nie ilość;
wrażliwość na powolne doświadczanie różnych smaków,
a nie ekspresowe zaspokajanie głodu byle czym.
Na rynku istnieje sporo książek kucharskich z prostymi
przepisami na przepyszne dania, które nie wymagają
długiej listy zakupów. Nie tylko mięsożercom polecam
książki Jamiego Olivera (np. Gotuj sprytnie jak Jamie),
a osoby na zdecydowanie bardziej minimalistycznej diecie

wegetariańskiej i wegańskiej odsyłam do Zieleniny na talerzu Magdaleny Cielengi-Wiaterek. Nie chcesz kupować
nowych publikacji? No to masz zadatki na prawdziwego
minimalistę. Gratuluję i zapraszam na blogi Jadłonomii,
Wegan Nerd czy Smakoterapii. To naprawdę znakomite
źródła sprawdzonych przepisów.
Mogłabym teraz rozpisywać się o kuchni Shojin ryori
(czyt. siodzin rjori), czyli wegetariańskich potrawach,
które spożywają mnisi buddyjscy w Japonii. Tylko po co,
skoro do ich przygotowania należałoby zupełnie przeorganizować kuchnię i zdobyć wiele trudno osiągalnych
w Polsce produktów, takich jak choćby kuzu, korzeń
lotosu czy świeże grzyby enoki. Wspominam ją jednak,
bo kuchnia Shojin ryori zachęca do spożywania prostych,
delikatnie doprawionych i sezonowych potraw przy
minimalnej produkcji odpadów w procesie przygotowywania, czyli w sumie jest azjatyckim odpowiednikiem
przepisów, które prezentuję w tym artykule na podstawie
polskich produktów.

Przepisy
Minimalizm w kuchni to długoterminowy projekt,
dzięki któremu stworzysz kreatywną przestrzeń do tworzenia pysznych, pożywnych posiłków z prostych, naturalnych i lokalnych składników. Przepisy, które proponuję,
nie wymagają dużego zachodu i są raczej jednogarnkowe.
Chodziło mi o to, by przy minimum wysiłku osiągnąć maksimum efektu. Minimalista nie spędza przecież w kuchni
pół dnia, raczej pół godziny. Mimo to niektóre składniki
wymagają namoczenia, a inne gotowania na wolnym ogniu.
W końcu to nie przepisy na jajecznicę.
Jeżeli masz bardziej radykalne podejście do tego sposobu
gotowania, w Internecie znajdziesz wiele przepisów na wykorzystanie resztek. Pesto z naci marchewki (recepturę publikowaliśmy w ostanim numerze {slow}), zupa z pokrzyw czy
chipsy z obierków ziemniaczanych to pewne urozmaicenie
diety, ale umówmy się, że nie są to przepisy na co dzień
i dla wszystkich. Moim celem było stworzenie minimalistycznego menu na każdą porę roku, które możesz modyfikować
stosownie do potrzeb.
Nie martw się, jeżeli nie wszystkie składniki znajdziesz
w swojej kuchni. Zamień brakujący element na podobny
albo nie dodawaj go wcale. Dzięki temu możesz tworzyć
nowe potrawy, a eksperymentowanie kulinarne rodzi większą otwartość i gotowość do poszerzania granic wyobraźni,
także poza kuchnią.
W miarę możliwości gotuj na gazie. Indukcja to rozwiązanie minimalistycznie piękne, ale nie zapewnia płynnej
regulacji mocy i ma nastawianą skokowo temperaturę,

co wpływa na smak jedzenia. Nie bez powodu w profesjonalnych kuchniach gotuje się na żywym płomieniu. Zapomnij
też o mikrofali, bo ta w sposób nienaturalny zmienia strukturę molekuł pokarmu.
Szybkowar i wolnowar to w sumie sprzęty minimalistyczne
i wbrew pozorom obydwa pozwalają zaoszczędzić czas.
Wolnowar gotuje długo i w niskiej temperaturze, a do tego
sam się wyłącza. Zupy w nim przygotowane to prawdziwa
rozkosz. Składniki wrzucasz rano i nastawiasz na 8 godzin,
a po powrocie z pracy czy szkoły czeka pożywny i ciepły
posiłek. Szybkowar z kolei znacznie skróci czas przyrządzania fasoli czy ciecierzycy.
Teoretycznie wszystko powinno się spożywać zaraz po ugotowaniu, ale ta sztuka nie zawsze się udaje. W takim wypadku
nadmiar zupy przelej do słoika i zawekuj, kiedy ta jest
jeszcze gorąca. Nie mroź, bo mrożonki nie świecą.
Nawet jeśli kulinaria nie są twoim żywiołem, całym sercem
zachęcam cię do przyrządzania własnego jedzenia do pracy
czy szkoły. Na dłuższą metę to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też czasu. Zdrowie i radość z jedzenia świadomie
przygotowanych posiłków są bezcenne.

Maria Tymczyńska – doktor nauk humanistycznych,
tłumaczka tekstów medycznych, podróżniczka kulinarna,
autorka bloga Kuchnia z Zasadami.
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Zasolony
król postu i bogactwa

Znany od wieków w Europie i Ameryce Północnej, fundament gospodarki wielu
mocarstw, budulec fortun kupców duńskich, holenderskich, angielskich
i islandzkich. Przez stulecia podstawa rygorystycznej diety postnej narzucanej
przez kościół katolicki. Główny bohater skromnych posiłków lub wyrafinowane
tło wykwintnych dań. Dziś na naszych stołach spotykany przede wszystkim
w postaci smacznej i popularnej przekąski podawanej z kieliszkiem wódki. Śledź.
Tekst: Maciej Nawrocki, Zdjęcia: Artem Shadrin (Fotolia.com)

Los iluż ludzi związany jest ze śledziem! To on decyduje
o chwale i potędze imperiów. Nie ziarna kawy, nie liście
herbaty, nie kokony jedwabiu, nie orientalne korzenie,
ale śledź właśnie! – pisze Bernard Germain Etienne
de Lacépède, osiemnastowieczny francuski przyrodnik
i polityk.

Złoto prosto z ości

Mówi się, że Amsterdam zbudowano na ościach śledzi, zaś
jego ostry zapach Holendrzy zamienili w złoto. Francuzi
modlili się do Saint Harenc, świętego śledzia. Niemcy leczyli
kaca jego marynowaną formą, a Anglicy wędzonego używali
do walki z gruźlicą. Wszyscy, niezależnie od nacji, traktowali
go jako dar i błogosławieństwo morza.
Początkowo stanowił jedno z głównych źródeł pożywienia,
stopniowo stał się przedmiotem handlu, katalizatorem przemian technicznych i źródłem gigantycznych zysków zarówno
dla ludzi, jak i miast czy państw. To na tej niepozornej,
dożywającej ponad 20 lat rybie swoją potęgę gospodarczą
i polityczną zbudowała Hanza, a wraz z nią dziesiątki
europejskich miast. Solonymi śledziami płacono rachunki,
wypłacano renty mnichom i regulowano daniny dla państwa.
Słowo śledź znajduje się w nazwach miast, zaś jego podobizny
w ich herbach. Niezwykle wymowny jest przykład niemieckiego Heringsdorfu, niegdyś małej osady rybackiej na wyspie
Uznam, a obecnie spokojnego miasteczka wypoczynkowego.
W jego herbie nad protestanckim krzyżem góruje spoczywający na niebieskim tle śledź. Z kolei w herbie duńskiego
Garsten znalazł się on tuż pod zamkiem i królewską koroną.
W herbie islandzkiego Siglufjordur, miasta zawdzięczającego
lata największej prosperity połowom tych srebrzystych ryb,
pojawiają się ich trzy wielkie okazy.
O prawo do połowów śledzi toczyły się długotrwałe i krwawe
walki. W XIII i XIV wieku miały miejsce wyniszczające wojny
między Hanzą a Danią i Norwegią o możliwość eksploatacji przybrzeżnych wód Skanii obfitujących w ławice śledzi.
Kilka wieków później holenderscy rybacy zbrojnie protestowali przeciwko niekorzystnym regulacjom narzuconym przez
Anglików. Z Wielką Brytanią wojowała również uzależniona
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od eksportu ryb Islandia, dla której ich sprzedaż stanowiła
główne źródło dochodów (w 1916 roku wyeksportowano
ponad 200 tysięcy beczek zasolonych śledzi).
Spierano się zresztą nie tylko o prawa do połowów, ale także
o wielkość beczek. Szczecin, liczące się w Europie hanzeatyckie miasto, miał założoną sprawę o produkcję niewymiarowych beczek. Wydarzenie to tylko na pozór miało
błahy charakter. Oszustwo na wadze lub wymiarze beczki
karano bowiem grzywną, zdarzało się jednak, że w niektórych przypadkach uznawano je za kradzież, za co oszust
płacił głową.

Smak biedy i postu

Na stoły biednych i bogatych Europejczyków śledź masowo
zaczął trafiać dzięki odkryciu, że można go przechowywać
w solance, czyli wodzie z solą. Spór o to, kto opracował
tę metodę konserwacji, toczy się do dziś i bywa równie
burzliwy jak ten wokół kwestii pierwszeństwa wytwarzania wódki, stawiając w polu wyboru Polaków i Rosjan.
Historycy przychylają się do wersji Holendrów, którzy
utrzymują, że palma pierwszeństwa należy się Wilhelmowi
Beuckelszonowi, ubogiemu rybakowi, który w 1350 roku
świeżo złowione ryby natychmiast wypatroszył, ale zamiast
do soli, włożył do solanki. Dzięki temu śledzie zakonserwowały się, lecz nie uległy wysuszeniu.
To właśnie wtedy śledź stał się wybawieniem dla poszczącej przez ponad 150 dni rocznie katolickiej Europy.
Dzięki rozwiniętym technikom solenia, suszenia i wędzenia
był łatwy w transporcie i mógł docierać do najdalszych
regionów. Jego walory smakowe i odżywcze, a także
niska cena sprawiały, że żywili się nim wszyscy: chłopi,
rycerstwo, duchowieństwo, mieszczanie i szlachta. W krakowskich rachunkach króla Władysława Jagiełły pod datą
25 marca 1389 roku widnieje pozycja sześciu beczek śledzi.
Z jadłospisu wyższego kolegium jezuickiego w Braniewie
wynika, że w Wielkim Poście kleryk dostawał jednego
śledzia oraz jedno piwo dziennie. W szpitalach chorzy
otrzymywali w tym czasie pół ryby dziennie – co, jak się
okazywało, w zupełności wystarczało do przeżycia.

Solonemu śledziowi przypisywano lecznicze właściwości
– od remedium na chorobę morską po lekarstwo pomagające walczyć z efektami dnia następnego, czyli kacem.
Do dziś w niemieckiej gastronomii można znaleźć
tzw. Katerfrühstück, śniadanie na kaca, składające się
z rolmopsów i marynowanych śledzi. Leczono nim zarówno
otyłość, jak i nienaturalną chudość, bo niemoczony ponoć
truł tasiemca. W przypadku świerzbu medycyna ludowa
nakazywała wcieranie w chore miejsca solonej wody z ryb.
Zbawienne właściwości przypisywano również śledziowi
wędzonemu – przez pewien czas uznawano go bowiem
za skuteczne narzędzie w walce z gruźlicą. Dyrektor londyńskiego Instytutu Mikrobiologii, Moore Hogarth, pisał w jednej ze swoich prac, że śledzie wędzone są silnie przesycone
dziegciem. Gdy się rybę spożywa, dziegieć pod wpływem
ciepła wydzielanego przez organizm ludzki zamienia się
w substancję lotną, która niszczy bakcyle gruźlicy i dezynfekuje płuca.
Do dziś w miastach Europy Północnej i Środkowej odbywają się liczne festiwale celebrujące śledzia. Niektóre
z nich są wielkimi świętami, trwającymi kilka dni i przyciągającymi tysiące turystów. W holenderskim Vlaardigen
Festiwal Śledzia odbywa się z okazji przybycia do portu
pierwszego statku ze świeżymi matiasami tzw. Hollandse
Nieuwe. Dopiero od tego momentu śledzie można sprzedawać oficjalnie jako matiasy. Za złamanie tego prawa
grozi kara w wysokości kilkunastu tysięcy euro. Festiwal
był niegdyś emocjonującym wyścigiem wypełnionych śledziem, przypominających fregaty kliprów transportujących do Anglii herbatę z nowych zbiorów. Do dziś istnieje
także inny wielowiekowy holenderski zwyczaj związany
z niniejszą rybą. Pierwsza beczka matiasa wyładowana
we Vlaardingen jest natychmiast transportowana na dwór
królowej i wystawiana na aukcję. Dochód ze sprzedaży, który
czasem przekracza kilkadziesiąt tysięcy euro, przeznacza się
na cele dobroczynne.
Z kolei w szkockim Eyemouth pierwszy rybacki festiwal
odbył się w dniu zakończenia I Wojny Światowej. Z czasem
jego formuła zmieniła się i pierwszoplanowym wydarzeniem
stały się wybory Miss Śledzia. Miss Sild jest wybierana
także podczas Dni Śledzia odbywających się w Hassle,
mieście słynącym z wędzarni. Podobne przedsięwzięcia
organizowane są również w: Bergen, Yarmouth, Stavanger,
Dieppe, Helsinkach, Kaliningradzie czy Gdańsku. Śledziowi
dziękowano, ale też nienawidzono go. Do dziś w Wigilię
na Kurpiach wiesza się rybę na drzewie z zemsty za to,
że była podstawą postnej diety podczas adwentu.

Śledź w kuchni

Od wczesnych wieków średnich śledź stanowił podstawę diety nie tylko z powodu niezliczonych postnych
dni, ale przede wszystkim z powszechnego niedostatku.
Zarówno szlachta, jak i mieszczanie, chłopi czy biedota
miejska, poszcząc, odżywiała się śledziami. Być może
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powszechna dostępność wspomnianej ryby oraz rygorystyczny obowiązek postu przyczyniły się do tego, że przez
lata nie dość, że był niedoceniany przez kucharzy, pisarzy
i poetów, to nader często wstydliwie pomijany. Śledzie nigdy
bowiem nie należały do dań eleganckich. Na magnackich
czy królewskich stołach dodawano je przeważnie do innych
potraw, np. do tych, w których pierwsze skrzypce grały
raki czy mięsa. Już w Compendium ferculorum, czyli
zebraniu potraw (wydanym w 1682 roku), pierwszej
polskiej książce kucharskiej, której autorem był Stanisław
Czerniecki, sekretarz królewski i kuchmistrz wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego, stosowano
je zamiennie z sardelami, czyli anchois. Mimo że znalazły się na początku w Memoriale generalnym albo ogólnej
pamięci przygotowania na bankiet, w części Rybne potrzeby,
ryby – po łososiach, czeczugach, jesiotrach i pstrągach,
a przed kawiorem weneckim i tureckim, to w książce nie ma
słowa o zakąskach ze śledzi czy całych daniach. Podobnie
trudno o nie w przepisach Wojciecha Wielądko, twórcy
Kucharza doskonałego, gotującego dla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, ostatniego króla Polski.
Śledziowi udało się uniknąć barokowego zdobnictwa,
nie przyprawiano mu piór, aby imitował egzotycznego
ptaka ani nie nakrywano skórami dzikich zwierząt.
Zanim zasłużył na awans na pańskie stoły i przebojem zdobył
salony, musiało upłynąć jeszcze kilkaset lat. Wydaje się,
że wstyd przestał towarzyszyć śledziom dopiero pod koniec
XIX wieku. To wówczas trafiły do licznych książek kulinarnych – w postaci marynowanej, w śmietanie, sosach
majonezowych czy oleju. Smażone, wędzone i pieczone.
W Kuchni polsko-francuskiej Antoniego Teslara, wydanej
w 1910 roku, znajdują się w jednym podrozdziale obok
kawioru i ostryg. Podczas balu z okazji przyznania Nagrody
Nobla w 1901 roku pojawiły się w postaci nadziewanej
łososiem. Coś, co było nie do pomyślenia jeszcze sto lat
wcześniej! O ile twórcy książek kulinarnych czy kuchmistrzowie zaczęli doceniać smakowe i odżywcze walory
śledzia, o tyle w szerokiej świadomości społeczeństwa
nadal były one niedoceniane, a nawet pogardliwie odrzucane. Dowodem może być felieton gospodarski Elżbiety
Kiewnarskiej opublikowany w Kurierze Warszawskim
w 1926 roku.
Gdyby śledź był tak kosztowny jak dużo od niego mniej
smaczny łosoś lub jak przerenomowany kawior, ludzie by się
na niego rujnowali, a jednak jedli. No i teraz go jemy i jemy,
ze smakiem nawet, lecz zawsze z uczuciem lekkiej pogardy.
– pisała Kiewnarska.
Gdyby tak panie, nie mogące co dzień pozwolić sobie
na mięso dla rodziny, zechciały popróbować zastąpić
je parę razy przez śledziowe potrawy, że pozwolę sobie
przypomnieć tylko: forszmak ze śledzi, kotlety śledziowe,
babkę śledziową, śledzie smażone z różnemi sosami, śledzie smażone w cieście, śledzie zapiekane z ziemniakami
w śmietanie, wyborną śledziówkę podawaną do gorących
ziemniaków, jajecznicę ze śledziami, omlet ze śledziami.

A kiedy chodzi o śniadanie, wieczerzę lub przekąski do wódki,
mamy rozmaite sałatki śledziowe, śledzie siekane z jabłkami, śledzie smażone, marynowane w oliwie, znakomicie
imitujące sardynki, śledzie marynowane w occie z jabłkami,
śledzie marynowane w prowansalu, rollmopsy i najlepsze
– uliki marynowane w zwykłej oliwie.
W Polsce przedwojennej uliki, czyli młode tłuste śledzie,
konserwowano w mocnej solance. Następnie marynowano
je, tworząc z nich nieskomplikowane, ale pyszne dania.
Z kolei z mleczka popularnych mleczaków i ikry samic przyrządzano nie tylko świetne sosy, ale wypiekano paszteciki.
Ciekawostką może być masło śledziowe podawane z koperkiem i jajkami. Ze śledzi pocztowych, prawdziwej szlachty
wśród srebrzystego pospólstwa, przygotowywano znakomitą
przekąskę – krajano je w paski, podawano z marynowanymi
grzybkami i korniszonami. Jadano je także na bułeczce
w postaci kremu z cebulką i aromatyczną słoniną.

Obecnie śledzie trafiają na stoły pod tradycyjną postacią
– w oleju, śmietanie lub marynowane. Niezwykle rzadko
dodaje się je do barszczu ukraińskiego, smaży w gęsim
smalcu czy cienko sieka, aby wymieszać z tatarem. A szkoda,
śledzie to ryby nie tylko niezwykle smaczne, mogące nadać
potrawom nowe, często bardzo wyrafinowane akcenty,
ale przede wszystkim niezwykle zdrowe. Bogate w pełnowartościowe i dobrze przyswajane przez nasz organizm białko.
Ich zaletą jest wysoka zawartość tłuszczu – aż 16 g w 100 g,
z czego ponad 70 procent stanowią kwasy tłuszczowe jednoi wielonienasycone. Pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, redukują zlepianie krwinek i uniemożliwiają tym
samym tworzenie się zakrzepów. Regulują także ciśnienie
tętnicze krwi oraz pomagają obniżać poziom cholesterolu.
Choć zalicza się je do grona ryb tłustych, to nie są one
jednocześnie bardzo kaloryczne. Wobec tylu dobrodziejstw
nie pozostało nam nic więcej, jak zajadać śledzie.
Naprawdę warto!

Rodzaje śledzi
Matiasy

(Matjesharing, czyli śledź dziewica). To śledzie delikatne
i tłuste, będące przed tarłem, w których nie wykształciła się jeszcze ikra i mlecz. Odławiane są od kwietnia
do czerwca, a następnie obrabiane przez koncesjonowanych mistrzów. Matias holenderski jest lżej solony niż
niemiecki czy duński, przez to pozostaje delikatniejszy
w smaku. Musi być też przechowywany w niskich temperaturach – około – 45°C. W czerwcu w całej Europie
Północnej obchodzi się dni nowego matiasa. Podczas
celebracji zjadane są te, które dojrzewały w solance przez
jeden, dwa miesiące; wyróżniają się szczególną delikatnością. Podaje się je z kawałkiem czarnego pieczywa
i z cebulą. W Polsce są bardzo rzadko spotykane i na ogół
zastępowane śledziem à la matias, który z oryginałem ma
niewiele wspólnego.

Uliki

To starsze, dojrzałe śledzie. Odławiane są od grudnia
do kwietnia oraz od lipca do sierpnia. Bardzo tłuste
ryby, które doskonale nadają się do tzw. mocnego solenia
(18 procent).

Bismarcki

Podwójne filety (butterfly) pozostające w zalewie z octu, oleju,
cebuli, gorczycy i liści laurowych. Nazwane tak dla uczczenia
wielbiciela śledzi, kanclerza Otto von Bismarcka.

Rolmopsy

Jeden z popularniejszych w Polsce sposóbów podawania
śledzi. Zrolowane, pojedyncze filety (bez głowy i ości,
ale z płetwą grzbietową). Marynowane przez 35 dni
w occie i soli. Wewnątrz filetów znajdują się różne dodatki,
np. kiszone czy konserwowe ogórki, biała cebula i papryka.
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Piklingi

Lekko solone i wędzone w całości (z mleczem i ikrą) w gorącym dymie (60°C). Mają status przysmaku w Skandynawii
i Niemczech.

Moskaliki

Malutkie marynowane tuszki młodych śledzi.

Kipery

Śledzie poddawane obróbce w zimnym dymie. Metodę
wędzenia, i potrawę, wymyślił podobno Brytyjczyk John
Woodger. Zaproponował, aby podzielić rybę wzdłuż grzbietu,
a nie wzdłuż brzucha i dopiero wówczas zacząć wędzenie.
Rozpłatane ryby czyści się, myje i zanurza w mocnej solance
na pół godziny. Następnie suszy się je, wiesza za pokrywy
skrzelowe w kominie wędzarniczym i przez 12 godzin wędzi
w temperaturze 28°C. Można je zjeść bezpośrednio po uwędzeniu z chrupiącą bułką z masłem, ugotować lub podsmażyć.

Bornholmery

Czyli śledzie z Bornholmu – świeżo uwędzone ryby podawane z surowym żółtkiem, rzodkiewką, szczypiorkiem
i kromką ciemnego chleba. Zamiast wędzonych można
podawać śledzie w zalewie korzennej.

Surströmmingi

Owiane złą sławą, śmierdzące i niebezpieczne. Kiszone,
szwedzkie śledzie, z którymi nie wolno się pojawić na pokładzie samolotu. Często mylnie opisywane jako zgniłe.
Złowione wiosną, a więc jeszcze przed tarłem, wrzucone
do drewnianej beczki ze specjalną, solankową zalewą.
Po kilku tygodniach umieszcza się je w puszkach, w których
kontynuuje się proces fermentacji. Tak przygotowanego
śledzia kładzie się na kawałku chleba, najlepiej tunnbröd.

PODRÓŻE
SLOW ROAD I CZASOSPOWALNIACZE {124}
ZAPLEĆ MI MOŻE W WARKOCZE {134}
HAMBURG, ZMIENNOŚĆ I HARMONIA {136}
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Zdjęcie: Chata Miłośliwka (patrz strona 126)
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Slow Road,

czyli droga wolna
www.slowroad.pl

Jak już wiecie z poprzedniego numeru {slow}, grupa pasjonatów slow
drivingu uruchomiła 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 entuzjastów, ponieważ wiemy, że ich sukces, zwłaszcza poza
sezonem turystycznym, 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.

KRAKÓW

BIAŁYSTOK

OLSZTYN

126

ŁAN SZTUK

Warmia
woj. warmińsko-mazurskie

Magazyn {slow} współpracuje ze Slow Road, w celu zgromadzenia
najwspanialszych miejsc wypoczynkowych w Polsce.
www.slowroad.pl
www.czasospowalniacze.pl
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Chata Miłośliwka
Zdjęcia: Klaudyna Schubert (1) & Chata Miłośliwka (2 i 3)

Zatopiona w górach i lasach Miłośliwka wodzi na pokuszenie, by uciec od cywilizacji
i jej chaosu do drewnianego domu u podnóża Pienin. Doskonałe miejsce
do odpoczywania i zachwycania się przyrodą. Sprawdza się także jako baza
wypadowa dla piechurów niemogących żyć bez przemierzania górskich zboczy, jak
i rowerzystów gotowych rzucić wyzwanie ekstremalnym warunkom terenowym. Latem
na spragnionych mocnych wrażeń czeka spływ kajakiem po Dunajcu, a zimą w ruch idą
nieodłączne narty i sanki. Chata Miłośliwka to wyjątkowe miejsce, do którego można
przyjechać w pojedynkę bądź z całą rodziną. Przestrzeni wystarczy dla wszystkich, tak
amatorów śniegu, jak i wielbicieli owoców rosnących w okolicznych sadach. Zapomnij
się i podaruj sobie piękne chwile w miejscu, gdzie echo zapamiętuje twoje imię.

Kontakt i lokalizacja

Sara Paleczny i Łukasz Ząbek: +48 668 496 653
Strona chaty: www.chatamilosliwka.blogspot.com
Lokalizacja: Beskid Sądecki, woj. małopolskie
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Łan Sztuk
Zdjęcia: Mikołaj Gospodarek

Szczególne miejsce na wypoczynek, zwłaszcza dla osób wrażliwych na sztukę i naturę. Drewniany dom
spogląda na okolicę z perspektywy malowniczego wzniesienia, dając możliwość obserwowania falujących
łąk, okolicznych lasów oraz pasących się nieopodal krów. Ponad stuletniej warmińskiej przystani spokoju
towarzyszy leniwie snująca się w pobliżu rzeka Pasłęka, która dopełnia zróżnicowany krajobraz.
Wielbiciele pieszych i rowerowych wycieczek znajdą tutaj dla siebie prawdziwy raj, podobnie zresztą
jak amatorzy rustykalnych wnętrz z własnoręcznie wykonanymi meblami. Na gości czekają 4 pokoje
2‒3 osobowe oraz niezastąpiona weranda, na której można bezkarnie wylegiwać się o każdej porze
dnia i nocy. Dzięki hodowli kóz przyjezdni mają dostęp do wyrabianych przez gospodarzy znakomitych
lokalnych serów. Nie brakuje też chleba domowego wypieku, a latem świeżych, miejscowych warzyw
i owoców. Smaczny relaks to idealne połączenie i okazja, by wymknąć się z objęć codzienności.
Wprost na Warmię, wprost do miejsca, gdzie mieszkają lawendowe pola.

Kontakt i lokalizacja

tel.: +48 784 608 694
Strona domu: www.lansztuk.obitur.pl
Lokalizacja: Warmia, woj. warmińsko-mazurskie
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Ukryta pomiędzy Mikołajkami, Pieckami a Rucianem-Nidą, otoczona Parkiem Dzikich Zwierząt
(www.kadzidlowo.pl) Oberża Pod Psem jawi się jako miejsce, w którym zatrzymał się czas.
Choć stosunkowo łatwo do niej trafić, to z wielkim trudem się ją opuszcza. Do dyspozycji
wczasowiczów są pokoje z łazienkami, rozległa zielona przestrzeń o powierzchni hektara,
a dla koneserów tradycyjna parowa sauna. Wycieczki rowerowe, jazda konna, kąpiele
w rzece lub jeziorach, spacery po lesie? Wszystko to znajduje się na wyciągnięcie ręki.
Poza wypoczynkiem można tu również zakosztować miejscowych smaków,
ponieważ Oberża Pod Psem serwuje dania kuchni regionalnej w slow foodowym
stylu, oparte na lokalnych i ekologicznych produktach z własnego gospodarstwa
oraz zaprzyjaźnionych gospodarstw sąsiedzkich. Obowiązuje tu bezwzględny zakaz
pośpiechu, bo jak mówi napis na drzwiach Oberży – Nie mamy czasu dla ludzi,
którzy nie mają czasu. Nie ma więc innego wyjścia. Jak zwalniać, to tylko tutaj!

Oberża Pod Psem
Zdjęcia: Mikołaj Gospodarek

Kontakt i lokalizacja

Danuta i Krzysztof Worobiec: +48 601 094 641
Strona Oberży: www.oberzapodpsem.com.pl
Lokalizacja: Mazury, woj. warmińsko-mazurskie

{czasospowalniacze} | strona: 130

{czasospowalniacze} | strona: 131

Dom Pod Klonem
Zdjęcia: Mikołaj Gospodarek

Pachnie drewnem, lasem, dzikością i świętym spokojem. Dom Pod Klonem przycupnął
na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego w rozwidleniu Biebrzy i Narwi. Stąd też bierze
się bogactwo rozmaitych zwierząt oraz niezwykłych widoków. Niebo przekraczają zastępy
dzikich ptaków, lasy i podmokłe tereny zaś opanowały łosie, sarny, bobry i wydry. To doskonałe
miejsce zarówno dla zapalonych wędkarzy, gdyż ryby biorą tu przez cały rok, jak i na rowerowe
oraz piesze wycieczki. Szczególnie druga opcja wydaje się być kusząca, gdyż właściciel
Domu Pod Klonem, jako strażnik Parku i jego otuliny, zna okolice jak własną kieszeń.
Poza niezapomnianymi wrażeniami estetycznymi na podróżnych czekają
wygodne pokoje z w pełni wyposażoną kuchnią, która pozwoli na samodzielne
przygotowanie posiłków. Jeśli jednak nie macie zamiaru kiwnąć palcem podczas
wyjazdu, można, po wcześniejszym uzgodnieniu, pozostać na wikcie gospodarzy.
Istnieje możliwość, by wziąć ze sobą swojego pupila, ponieważ zwierzęta są tu mile
widziane. Odwiedź Dom Pod Klonem, stąd świat wygląda zupełnie inaczej.

Kontakt i lokalizacja

Tamara i Piotr Dombrowscy: +48 604 111 860
Strona domu: www.dompodklonem.dobrynocleg.pl
Lokalizacja: otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego, woj. podlaskie
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Zapleć mi morze w warkocze
Do Castelsardo, małej mieścinki na północnym krańcu Sardynii, przyjeżdża się na dzień,
może dwa. Tyle wystarczy, by przejść wszystkie jej ulice, stracić oddech po raz pierwszy,
wchodząc po stromych schodach prowadzących do twierdzy rodziny Doria, a potem
już na dłużej go wstrzymać, podziwiając widok na morze z tarasu przed katedrą
św. Antoniego. Później trzeba jeszcze kupić obowiązkowy magnes z korka albo kolczyki
z filigranu i już można powracać do lenistwa na pobliskich plażach. Jeśli jednak
zostać tu na dłużej, to miasteczko powoli otwiera swój brzuch. Pełen rafii i słomy.
Tekst: Agata Morka

Castelsardo może pochwalić się takim miejscem, z którego
z obu stron widać morze. To widok na tyle pyszny,
że warto dla niego obudzić się o świcie, by zdążyć przed
hordami nieodzownych turystów pojawiających się tu
późniejszym rankiem. Od pięćdziesięciu lat w rzeczonym
punkcie swój dzień zaczyna Nonno, który o słomianym
brzuchu miasta opowiadać może długo, bo od pokoleń
jego rodzina zajmuje się wyrobem tradycyjnych koszyków
sardyńskich. Mężczyzna nie jest łatwy do oswojenia, buongiorno rzuca dopiero czwartego dnia, gdy spotykamy się
na szczycie o naszej zwykłej porze. Później prowadzi mnie
do seniory Rosetty siedzącej na schodkach przed domem.
Otwarte drzwi ukazują tradycyjnie urządzony salon z dużym
stołem, na którym seniora ustawiła skończone wcześniej
miski i koszyki o różnych kształtach i zdobieniach. Zaprasza,
by podejść do niego bliżej w celu obejrzenia wszystkich
szczegółów. Jej palce z zawrotną szybkością przeplatają
włókna rafii. Opowieść o sardyńskich koszykach zaczyna się
jednak od kluczowego zdania Nonno: Ta wyspa zbudowana
jest z kamienia. Prawie nic tu nie urośnie.

Złotogłów w kraju owiec

Ziemia sardyńska rzeczywiście nie jest urodzajna. Nie rozpanoszą się tu truskawkowe pola, a bujne oliwne gaje
czy winorośl wyrosną tylko na niektórych jej obszarach.
Położona między włoskim butem a Afryką wyspa nie jest
zagrożona ani wybuchem wulkanu, ani trzęsieniami ziemi,
jak bliska jej Sycylia. Sardynia stoi pewnie na skałach,
okolona Morzem Tyrreńskim, które rozbija się o jej surowe
wybrzeża. Większość górzystego terytorium przeznaczona
jest pod wypas owiec i to właśnie one pełnią funkcję znaku
rozpoznawczego wyspy. Rodowity mieszkaniec Rzymu
na myśl o niej ma zazwyczaj przed oczami mrukliwych
pasterzy zaganiających wspomniane zwięrzęta wśród
prehistorycznych nuragów. W tym trudnym klimacie znaleźć można jednak materiały, które doskonale nadają się
do plecenia. Koszyki i naczynia wytwarzane we wszystkich zakątkach Sardynii są niekwestionowanym owocem
tej niepokornej ziemi. Używając rafii, złotogłowia, słomy,
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wszystkiego, co daje się wygiąć i zapleść, tutejsze kobiety
od stuleci przerabiają te naturalne materiały na pojemniki
potrzebne w ich codziennym życiu.
Przygotowanie surowca do plecenia nie ogranicza się
tylko do pójścia w pole i zerwania kilku kwiatów czy traw.
To długi proces, który w przypadku zbioru złotogłowia
zaczyna się wiosną. Wówczas na szczycie jego łodyg otwierają się pierwsze kwiaty. Po zgromadzeniu ich określonej
ilości trzeba pozostawić je w zamkniętym pomieszczeniu
na dwa lub trzy dni. Potem pędy przecina się pionowo
na pół i pozostawia na słońcu w czasie dnia, wieczorem zaś
chowa się złotogłów do wnętrz domów, unikając zbyt dużej
wilgotności powietrza. Proces suszenia trwać może nawet
do czterech miesięcy. Gdy łodygi są już gotowe, moczy się
je na jeden dzień w wodzie, aby nabrały odpowiedniej elastyczności. Wtedy sardyńskie kobiety znów przecinają je
na pół, wybierając włókna, które na tym etapie powinny być
po jednej stronie jasne, a po drugiej ciemniejsze, pod warunkiem, że cały proces przebiegł pomyślnie. Wybrane włókna,
uformowane w snopki, ponownie zamaczane są w wodzie.
Tak przygotowany materiał jest w końcu gotowy do użycia
– jednocześnie wytrzymały i wystarczająco giętki, by zapleść
go można w najróżniejsze kształty.

Na palcu

Kobiet y siadają na progach maleńkich domów
w Castelsardo wczesnym rankiem. Każda ze swoim snopkiem starannie przygotowanej rafii i z wystawionymi
gotowymi już wyrobami, które zainteresować mają oko
przechodniów. A że domy są tutaj do siebie ściśle przytulone, to całe ulice zamieniają się w warsztat na świeżym
powietrzu, przepełniony jednostajnym, rytmicznym ruchem
licznych rąk powtarzających ten sam układ gestów. To tradycja kultywowana na wyspie od pokoleń i każda generacja
przekazuje jej tajniki kolejnej. Plecie się tutaj wszędzie,
od północnych stoków Castelsardo, przez centralne Ollolai,
aż po południową prowincję Sinnai. Poszczególne regiony
mają swoje rozpoznawalne kształty i zdobienia naczyń,
które pozwalają na zidentyfikowanie skąd pochodzą.

Podstawowa technika wyplatania osadza się na metodzie spiralnej. Każdy koszyk zaczyna się tak samo, tłumaczy seniora
Rosetta, rozkładając na progu swojego salonu pęczek rafii.
Potem sprawnie wybiera z niego kilka włókien, zawijając je
na palcu w małe kółko. Następnie oplata je włóknami, tak
by było odpowiednio sztywne i mogło utrzymać w ryzach
układane spiralnie sekcje włókien. Posuwając się dalej
od środka, użyć trzeba tradycyjnej igły. To za jej pomocą
seniora Rosetta przebija dziurki, przez które przeciąga
oplatające włókno. Proces ten powtarza się aż do momentu,
gdy dno naczynia osiągnie pożądaną wielkość: docisk spiralnego snopka, przebicie igłą, przeciągnięcie – wszystko
to odbywa się w tempie wskazującym na lata praktyki.
Tak robiła koszyki jej matka, babka i zapewne wszystkie
kobiety w rodzinie przed nią. Rosetta o swej pracy mówi
poetycko: Zaplatam morze w warkocze.

Sullivan na wakacjach: funkcja i ornament

Sardyńskie koszyki, które dziś wydawać się mogą przedmiotami typowo dekoracyjnymi, tak naprawdę powstawały
z myślą o bardzo konkretnych funkcjach. Kształty i sposoby
plecenia podyktowane były ich zastosowaniem: podłużne
do chleba, okrągłe do owoców, głębsze i szersze do noszenia
ziaren na głowie, bo wtedy łatwiej jest złapać równowagę
i jednocześnie wygodniej się je transportuje. Niektóre z przykrywkami, inne otwarte, również w zależności od przeznaczenia. Crobedda czy corbula, wszystkie one towarzyszyły
Sardyńczykom w ich codziennych zajęciach. Nic w tym
wyrobie naczyń nie było i nie jest przypadkowe, amerykański
architekt Louis Sullivan zapewne uznałby sardyńską produkcję
za podręcznikowy przykład jego sławnej reguły forma podąża
za funkcją. W miejscowych naczyniach nie ma zbędnych
ozdobników, to formy proste, czasem niemalże szorstkie,
bo u ich podstawy leży utylitaryzm. Jednak i w jego obrębie
dopuszczane są motywy dekoracyjne.
W zależności od regionu, z którego pochodzą, koszyki
i naczynia zdobi się na różne sposoby. Mogą to być kombinacje włókien kontrastujących ze sobą kolorami, ułożonych
najczęściej we wzory kwiatów lub gwiazd, rozpościerających płatki lub ramiona od wnętrza ku krawędziom naczyń.
Paleta kolorystyczna jest dość ograniczona, najczęstsze
zestawienia to naturalny beż podstawowego włókna z czerwienią, brązem, błękitem lub zielenią. Farbowanie to również proces jak najbardziej naturalny, do którego miejscowi
rzemieślnicy używają barwników i pigmentów uzyskanych
z lokalnych roślin. Obok dość minimalistycznych kompozycji
zdarzają się jednak i te bardziej narracyjne. Wówczas wnętrza
mis zdobią hieratyczne figury ptaków. Jednak najbardziej
strojne przykłady, to te łączące ze sobą różne materiały i faktury. Takie są koszyki plecione na przykład przez Alessandrę
Floris z południowej prowincji wyspy, Sinnai. Artystka kontynuuje tradycję polegającą na wplataniu w rafię kawałków
strojnego czerwonego brokatu. Środek naczynia opleciony
jest kołem materiału z bogatymi motywami roślinnymi,
po bokach zaś Alessandra dodaje tasiemki samej czerwieni,

przytwierdzając je włóknem rafii. Jednak na tyle luźno,
że tworzą one na powierzchni harmonijkową, miękką fakturę.
Te unikatowe dzieła lokalnej kultury ujawniają nieprzeciętną
umiejętność gry kontrastem: twardość naturalnego surowca
zestawiona z miękkością brokatu, odrębne charaktery
materiałów, skrawek bogactwa obok prostoty roślinnych
włókien, soczysta czerwień i złoto naprzeciw obojętnego
beżu – wszystko to składa się na całość angażującą więcej
niż tylko oko użytkownika.

Na chwilę i na zawsze

Tradycja sardyńska, jak każde inne rzemiosło na ziemi,
zagrożona jest wygaśnięciem i jak każda inna technika o długiej, ugruntowanej historii nadal inspiruje współczesnych
projektantów. Wspierane przez lokalne władze inicjatywy
mają na celu tak kultywację, jak i nowoczesną interpretację
dziedzictwa rzemieślniczego wyspy. Młodzi twórcy chętnie
wchodzą z nim w dialog, co czasem owocuje dość dosłownym
przełożeniem, czasem zaś bardziej subtelnym napomknięciem.
Angelo Figus decyduje się na to pierwsze podejście, plotąc
przeskalowany sardyński koszyk, na tyle duży, że po dodaniu
do niego czterech nóżek zamienia go w fotel.
Wiele miejscowych warsztatów z kolei eksperymentuje
z użyciem plecionych podstaw koszyków jako tarczy
zegarów. Interakcja pomiędzy teraz a kiedyś, pomiędzy
rzemiosłem głęboko związanym z określonym miejscem,
czerpiącym z jego naturalnych dóbr, z niego wynikającym
a współczesną uniformizacją to być może jeden z najbardziej
obiecujących kierunków we wzornictwie. Tradycyjne metody
plecenia, nie tylko sardyńskie, czy to ze słomy, czy wikliny,
czy bambusa są coraz częściej używane przez projektantów,
którzy umiejętnie wybierają z nich to, co najlepsze: prostotę
i wewnętrzną dyscyplinę powtarzalności procesu produkcyjnego, który jednak pozostaje jedyny w swoim rodzaju,
jako że wykonywany jest ręcznie.

Nadzieja umiera ostatnia

Czy sardyńska tradycja przegra z płasko pakowanym szwedzkim imperium bądź chińskimi podróbkami? A może ulegnie
tak modnej teraz, lecz śmiertelnej chorobie gentryfikacji
i miejscowe wioski nie będą niczym więcej jak papierowym
disneylandem dla bogatych emerytów?
Na szczycie Castelsardo można ulec romantycznemu złudzeniu, że na schodach niskich domów zawsze bedą siedzieć
kobiety ze słomą między palcami, z otwartymi drzwiami
pokojów, wewnątrz których na stołach położą kolejny koszyk
czy miskę. Z tego szczytu widać ponad. Ponad czasem i ekonomicznym kontekstem. Tu widać na zawsze. Ale być może
to tylko naiwne spojrzenie przejezdnego. Nonno zapytany,
czy sardyńskie koszyki wkrótce znikną, odparł nieco melancholijnie: Wnuczka w Londynie. Ja mam 85 lat. I zapatrzył się
w morze. Zaraz potem dodał: Ale jak schodzę z tej góry, to jakbym miał znów trzydzieści. Popatrz! Rzeczywiście, pomknął
w dół wzgórza z lekkością i gracją młodego mężczyzny. Skręcił
w prawo w zaułek, do domu-warsztatu, a potem zniknął.
{135}

Hamburg
Zmienność i harmonia

Zapamiętam to miasto jako przestrzeń spotkań elegancji,
powściągliwości, nowoczesności i dzikości. Ta przedziwna mieszanka powoduje,

że

Hamburg nie funkcjonuje w świadomości jego mieszkańców i turystów odwiedzających
metropolię jako miejsce pozbawione finezji. Przeciwnie, wciąga kontrastami,
różnorodnością, barwnością i otwartością. Rajcuje mezaliansem bogactwa z biedą
i nieustannym przenikaniem się bujnej natury z industrialną obecnością człowieka.
Tekst: Roger Weichert, Zdjęcie: Alex Hagmann (Fotolia.com)
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Ten szalony mariaż historii, kosmopolityzmu i ogromnej swobody zaskoczył mnie swoim dziwnym spokojem i łagodnością.
Mam wrażenie, że w Hamburgu jest miejsce na wszystko
i dla wszystkich, którzy tego zapragną. Jego wielkomiejski
charakter harmonijnie stapia się z urozmaiconym otoczeniem. Z jednej strony duży ośrodek miejski oraz ogromny
port, a z drugiej niepohamowana zieleń wyglądająca
z każdego możliwego kąta – choć regulowana obecnością
człowieka, to uparcie egzekwuje swoje prawa w przestrzeni
miejskiej. To nieprzejednanie powoduje, że Hamburg jest
niezwykle zielonym miastem, pełnym skwerów i parków,
w których nie tylko można odpocząć i delektować się urokami okolicznej flory, ale również spotkać nieprzebrane
rzesze… dzikich królików. Swoją liczebnością zdetronizowały, zdaje się, wiewiórki i wprawiły mnie w nie lada
zachwyt. Niespodziewana i bardzo bezpośrednia obecność
zwierząt poniekąd zmieniła moją perspektywę postrzegania
Hamburga jako miasta wysublimowanej, wysokiej kultury, o wspaniałej architekturze i sterylnym charakterze.
Nadała mu także dynamiki, sznytu dzikości i spontanicznej radości.

Zieleń wciąga

I to dosłownie. Im dalej od centrum, tym natura panoszy się
coraz śmielej, tworzy szpalery bezkompromisowo rozrastających się drzew i innej roślinności, których służby miejskie
nie nadążają poskramiać. Nie da się ukryć, że miejscowy
klimat sprzyja takiemu obrotowi sprawy. Nieodłącznym
i jednocześnie nieco nieznośnym atrybutem każdego mieszkańca i turysty jest bowiem parasolka lub przeciwdeszczowa
peleryna. Nie bez kozery hamburczycy żartują, że z niecierpliwością czekają na jeden dzień w roku, kiedy nic się
z nieba nie leje. Jednak nie narzekają na ten stan rzeczy,
w odpowiedzi na okoliczności przyrody ubierają się bardziej
sportowo, również do pracy.
Jako miasto na prawach kraju związkowego, Hamburg
jest dość mocno ograniczony terytorialnie. Stąd też tereny
zielone dość brutalnie sąsiadują z głośnymi skupiskami ludzi.
Ogród zoologiczny Hagenbecka, gdzie można podziwiać
zwierzęta z całego globu, w tym latające na wolności ary,
położony jest opodal portu lotniczego Hamburg im. Helmuta
Schmidta. Podobnie jest z Planten un Blomen, zespołem parkowym leżącym w samym centrum metropolii, gdzie oprócz
terenów rekreacyjnych znajduje się ogród botaniczny, palmiarnia oraz największy ogród japoński w Europie. Jednak
zieleń nie tylko rywalizuje, ale również doskonale uzupełnia
i kreuje miejsca wypoczynku, jak np. Stadtpark – park miejski, w którym można swobodnie pobiegać czy pograć w piłkę
nożną, urządzić piknik, a nawet popływać rowerem wodnym.
W kontekście symbiozy obecności człowieka z naturą jeszcze
jedno miejsce zasługuje na szczególną uwagę, mianowicie
hamburski cmentarz Ohlsdorf, którego 405-hektarowa
powierzchnia czyni go drugim co do wielkości obiektem
tego typu na świecie. Trudno dokładnie powiedzieć, jaka
jest łączna długość uliczek i alei (podaje się, że ok. 17 km),
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ale ze względu na wielkość nekropolii pomiędzy wypielęgnowanymi trawnikami, skwerami obsadzonymi krzewami
i starymi drzewami biegną drogi, po których kursują 4 linie
autobusowe i samochody. Inaczej trudno byłoby dotrzeć
na groby najbliższych. Atmosfera zadumy, kojąca cisza
i niezwykła uroda okolicy powodują, że ta część miasta
stanowi dogodną przestrzeń dla spacerowiczów.

Brama do świata

Właściwie nie sposób wymienić wszystkiego, co jest w stanie
zainteresować turystę, bo miasto swoim ogromem i bogactwem
różnorodności zdecydowanie rozprasza i wprawia w zakłopotanie. Hamburg z powodzeniem można uznać za metropolię
światowego formatu. Znajduje się tu mnóstwo obiektów kultury,
swoją siedzibę mają media i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Miasto cieszy się bardzo dobrze zorganizowanym transportem
publicznym, w skład którego wchodzi m.in. metro (cztery linie
o łącznej długości 105 kilometrów) czy szybka kolej miejska
S-Bahn. Posiada także doskonałą ofertę gastronomiczną, włączając w to popularny Portugiesische Viertel, czyli Portugalski
Kwartał, z restauracjami serwującymi potrawy z całego
Półwyspu Iberyjskiego.
Nie da się umknąć ekskluzywności Hamburga. Co prawda
Dubajem nie jest, ale dość jednoznacznie kojarzy się
z miejscem o wysokim statusie majątkowym. Nie chodzi
nawet o bogatą dzielnicę Blankenese z willami usytuowanymi na zboczach Łaby. Wystarczy wybrać się do zabytkowego Speicherstadt – kompleksu połączonych ze sobą
magazynów o neogotyckim charakterze. Kiedyś gościły
w swoich wnętrzach kawę, zboże, a nawet owoce cytrusowe. Dziś znajdują się na skraju jednej z najbardziej
eleganckich i najdroższych dzielnic miasta – HafenCity,
zamożnej m.in. w kosztowne apartamenty, muzea, sklepy
oraz galerie. Skoro jesteśmy przy tych ostatnich, to chcę
poczynić dygresję na temat popularności hamburskiego
Skyline’u. Otóż miejscowi artyści w wyjątkowo gorliwy
sposób odwzorowują horyzont miasta zaopatrzony w najważniejsze jego obiekty. Mnogość przedstawień tego typu
i chwilami wątpliwa jakość podważają aspiracje tych
obrazów do rangi sztuki, co nie przeszkadza im kosztować bezwstydnie dużo. Żywię jednak nadzieję, że nikogo
nie zaabsorbuje ta kwestia tak bardzo, jak mnie, i skupicie się na przykład na gigantycznym porcie, do którego
wpływa corocznie około 9 tysięcy statków. Niebywałe zasoby
logistyczne, intensywność ruchu oraz ilość przeładowanego
towaru czynią z niego jeden z największych obiektów tego
typu w Europie, zwany również Bramą do świata.
W czasie pobytu w Hamburgu koniecznie trzeba odwiedzić
Targ Rybny, który zwyczajowo odbywa się w każdą niedzielę
między 5.00 a 9.30 rano, jedynie w porze zimowej rozpoczyna swoją działalność o godzinie 7.00. Jak relacjonuje
Agnieszka Grygier-Cieciora, od lat mieszkająca w tej części
Niemiec autorka bloga Szybko Tanio Smacznie, na straganach, ustawionych w otwartej przestrzeni w porcie, można
kupić prawie wszystko – nie tylko to, co kojarzy się z rybami.

Poza nimi dostępne są owoce, warzywa, kwiaty, odzież czy
suweniry. Sprzedawcy przyjeżdżają na miejsce już o 3.00
nad ranem, by wyeksponować swoje towary. Można zadawać
sobie pytanie, co w tym jest takiego niezwykłego poza faktem,
że trzeba się zrywać na równe nogi o nieludzkiej porze?
Agnieszka Grygier-Cieciora docenia przede wszystkim
możliwość oglądania, jak Hamburg, skąpany w porannej
mgle i pierwszych promieniach słońca, budzi się do życia.
Wrażenie niezapomniane, a dodatkowo można nadać mu
jeszcze bardziej pamiętny wymiar poprzez przejażdżkę
wodną taksówką. Dodatkowych atrakcji dostarczają imprezowicze wracający z pobliskiej Reeperbahn, najgrzeszniejszej
ulicy na świecie.

St. Pauli i bachanalia

To pokazuje, jak blisko siebie istnieją i przeplatają się ze sobą
odległe światy. St. Pauli należy do najbiedniejszych dzielnic
Hamburga, ale jednocześnie do najradośniejszych. Barwność,
intensywność, bezpruderyjność i brak jakiegokolwiek skrępowania są cechami charakterystycznymi tego miejsca.
Znajdziecie tu całe zastępy sklepów, barów, restauracji i nocnych klubów, które animują okoliczne życie. St. Pauli wpisuje się w strefę, w której mieszkańcy i turyści odreagowują,
uwalniają swoje instynkty i namiętności, często te najgłębiej
skrywane. Żeby jednak nie przedstawiać wspomnianego
dystryktu jako wyłącznie dzielnicy czerwonych latarni, chcę
zaznaczyć, że na jego terenie znajdują się również teatr, liczne
sceny muzyczne czy kabarety. Atmosfera panująca w St. Pauli
i specyfika tutejszych mieszkańców wytwarzają szczególny
rodzaj kultury lokalnej o niepowtarzalnych właściwościach.
Stąd też niektórzy nie wyobrażają sobie życia poza granicami
krainy wiecznych uciech.

Okolice i pchle targi

Jeśli uważacie, że Hamburg to wyłącznie moloch, gdzie
pędzi się na złamanie karku, to pozwólcie, że wyprowadzę
was z błędu. Owszem, ulice tętnią życiem, pulsują w takt ryku
silników, dzwonków rowerowych, rozbrzmiewają gwarem rozmaitych języków i muzyką pochodzącą z różnych stron świata.
Niemniej jednak wspomniane tereny zielone, liczne miejsca
stworzone dla rekreacji mieszkańców, obiekty sportowe i urocze kawiarenki dają odetchnąć od tego zgiełku. Dodatkowo
Hamburg otoczony jest pięknymi obszarami, szczególnie
na południu, tuż poza granicami metropolii, gdzie znajdują się
pola uprawne dostarczające lokalną żywność dla pobliskich
sklepów. To jednak nie wszystko, ponieważ oprócz warzywnej
obfitości obszar ten szczyci się wielkimi sadami owocowymi.
Stąd czerpie się bogactwo jabłek, gruszek, wiśni i czereśni.
Te ostatnie spoczywają pod specjalnymi siatkowanymi kurtynami, tworzącymi wielkie namioty, które chronią owoce
przed desantem ptactwa, a szczególnie łakomstwem szpaków
tradycyjnie grasujących w pobliżu sadów i ogrodów.
Przy okazji wycieczki krajoznawczej warto odwiedzić Stade,
oddalone o kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Hamburga
miasteczko, liczące niespełna 50 tysięcy mieszkańców.

Bezwzględnym atutem tego miejsca jest jego malowniczość.
Miasto leży w dolnym biegu Łaby, a jego historyczną, starą
część otaczają zielone wały i fosa. To tylko jedne z elementów
przypominających, że miejscowość należy do grona najstarszych portów w północnej Europie. Szczególną uwagę zwraca
centrum Stade. Dzięki wieloletniej renowacji i mimo widocznego upływu czasu ogromne wrażenie robią niesamowite
domy szachulcowe. Zauważalne zniekształcenia nadają im
tylko uroku, szczególnie w towarzystwie dobrze wkomponowanych w zabytkową przestrzeń domów z cegły czy bardziej
współczesnych budowli.
Skoro błądzimy wokół Hamburga, to zabiorę was jeszcze
na pchli targ, a właściwie pchle targi do Norderstedt. Można
powiedzieć, że przecież to nic takiego, wszak w polskich
miastach również można się na takowe udać. Z tą różnicą,
że rozmach nie ten i cel, jak sądzę, również nieco odmienny.
Tego typu wydarzenia odbywają się w całych Niemczech,
wciąż mają charakter spotkań lokalnej społeczności, podczas których można nabyć rozmaite towary za stosunkowo
niewielkie pieniądze. Nie chodzi bowiem o to, przynajmniej
nie należy to do ścisłych intencji rzeczonej aktywności,
aby na wyprzedaży niepotrzebnego majątku zbić fortunę,
lecz żeby spotkać się z sąsiadami, wejść w interakcję, spędzić
czas w miłej atmosferze, a przy okazji wyzbyć się tego,
z czym chcemy się pożegnać. Znajdziecie tam dosłownie
wszystko, od śrubek, narzędzi, przez sprzęty elektroniczne
i AGD, minionej urody galanterię, bibeloty, utensylia,
po części samochodowe czy zabawki. Ponadto od czasu
do czasu można również spotkać stoiska z warzywami
i owocami. Niestety coraz częściej pojawiają się sprzedawcy
z nowymi, importowanymi towarami, którzy zamieniają
pchle targi w jarmarki masowej tandety. Tradycja wciąż
jednak się broni.

Miasto nie na raz

O Hamburgu dałoby się jeszcze długo rozprawiać,
ale nie mogę przecież zdradzić wszystkiego. Sądzę jednak, że na jednorazowych odwiedzinach się nie skończy.
Drugie co do wielkości niemieckie miasto posiada tak wiele
miejsc godnych uwagi, że nie da się na spokojnie i z należytą
atencją zwiedzić ich w ciągu kilku dni. Zresztą dysponuje
ono sporą siłą przyciągania. Z pozoru dość surowe, lecz
wyposażone w niebywały magnetyzm, skutecznie zachęca
do powrotów. Jedynym niesprzyjającym czynnikiem jest
naprawdę kapryśna pogoda, która potrafi storpedować
każdy plan i odebrać ochotę do zwiedzania. Warto jednak
stawić czoła tej niedogodności. W ostatecznym rozrachunku
okazuje się to niewielkim utrudnieniem. Znam takich,
co zakochali się w owej zmienności, w pomieszaniu elegancji
z płaczliwością nieba, w zestawieniu historii z bujnością
przyrody i nie chcą za nic opuścić tego miejsca. Dobrze ich
rozumiem. Niebawem znów ruszam odwiedzić Hamburg.
Tym razem, by zobaczyć wyjątkowo oryginalną filharmonię
i z nadzieją, że w Operettenhaus znów zagrają Zakonnicę
w przebraniu.
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Dziękujemy, że czytasz {slow}
To już trzeci numer, który wydaliśmy wspólnie.

:-)

