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W tym miesiącu Mrówkojada*
dokarmia firma www.ipix.com

Serdecznie dziękujemy !

Grupa powsta³a we wrzeœniu 1999 w Koszycach, koncertuje od jesieni 2001.
Zagra³a kilkadziesi¹t koncertów, w wiêkszoœci na S³owacji, ale równie¿ w Czechach.
Na koncie ma cztery p³yty demo: Kolowrat, 2001; Strmhlav, 2002 (rec. Music
Expres 16/03); Kol srdca vlci, 2004 (rec. Rock & Pop 5/236; runway.sk); Uz to nie
je èo bývalo, 2005 (rec. musicscaper.sk). W listopadzie 2004 czeskie wydawnic-
two Black Point Music umieœci³o ich utwór „Niedziela“ na jubileuszowej, wydawanej
rokrocznie p³ycie. Co warte uwagi - Ko³owrot znalaz³ siê tam jako jedyna grupa ze
S³owacji. We wrzeœniu 2006 niezale¿ne wydawnictwo Slnkorecords wyda³o de-
biutancki album Ko³owrotu: Vrany sa vracajú. P³yta mia³a bardzo dobry oddŸwiêk
w mediach s³owackich i czeskich (http://www.kolowrat.sk/index5.html#). Twór-
czoœæ Ko³owrotu zosta³a okreœlona „gitarow¹ melancholi¹“, a jej autorów okreœlo-
no „piewcami miejskiej poetyki“, co w ogólnych rysach pokazuje cel i kurs, jakim
formacja pod¹¿a. W grudniu 2006 grupa wyst¹pi³a na ¿ywo w s³owackiej telewizji,
w projekcie „Metro“

Aktualny skład grupy tworzą: Zuzana Durceková- perkusja, Bohuš Macek-akordeon, Igor
Holéczy – gitara basowa, Peter Lorko-gitara, Rastislav Rusnák-wokal.

Kolowrat (SK)
Analog Brother
Niemcy 2007, 7min. 30sek. re¿yseria, scenariusz, producent: Falk Peplinski;
Apple on a Tree (Film animowany)
Niemcy 2006, 4min. 50sek. re¿yseria, scenariusz: Astrid Rieger, Zeljko Vidoviæ
Doppelzimmer
Niemcy 2007, 13min. re¿yseria, scenariusz, producent: Erim Giresunlu
Fair Trade
Niemcy 2006, 15min. re¿yseria, scenariusz: Michael Dreher, zdjêcia: Ian Blumers
Die gute Lage
Niemcy 2006, 13min. 30sek. re¿yseria, scenariusz: Nancy Brandt; zdjêcia: Thomas Doberitz
Infinite Justice (Film animowany)
Niemcy 2006, 2min. re¿yseria, scenariusz: Karl Tebbe; zdjêcia: Jamie Barrios; anima-
cja: Karl Tebbe, Marjorie Bendeck
L.H.O.
Niemcy 2007, 3min. 21sek. re¿yseria: Jan Zabeil, Kristof Kannegiesser; scenariusz:
Kristof Kannegiesser, Sebastian Hocke; zdjêcia: Jan Zabiel
Outsourcing
Niemcy 2007, 6min. 12sek. re¿yseria: Markus Dietrich; scenariusz: Hanna Reifgerst,
Markus Dietrich; zdjêcia: Urs Zimmermann
Sproessling (Film animowany)
Niemcy 2006, 8min. 30sek. re¿yseria, scenariusz, animacja, producent: Anne Breymann
Truck Stop Grill
Niemcy 2006, 5min. 30sek. re¿yseria, scenariusz: Daniel Seideneder
Video 3000 (Film animowany)
Niemcy 2006, 5min. re¿yseria, animacja, producenci: Jörg Edelmann, Jörn Großhans,
Jochen Haußecker, Marc Schleiß; scenariusz: Marc Schleiß; zdjêcia: Simon Schleidt
Whirr
Niemcy 2006, 2min. 30sek. re¿yseria, scenariusz, zdjêcia, monta¿, animacja: Timo Katz
Wunderlich Privat
Niemcy 2006, 9min. re¿yseria: Aline Chukwuedo; scenariusz: Aline Chukwuedo, Chri-
stoph Callenberg; zdjêcia: Gina Guzzy

Next generation
5. Tydzień Filmu Niemieckiego - 2.11.2006, godz. 20.00
Dom Norymberski / Klub Lokator, Kraków ul. Krakowska 27
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Peter Greenaway wielkim artyst¹ jest. Premiera jego
najnowszego filmu, „Stra¿ nocna”, w krakowskim kinie
Kijów, wraz z pokazem multimedialnym na placu
Wszystkich Œwiêtych, to najwa¿niejsze wydarzenia kul-
turalne tego roku w Krakowie. I wszystko jasne. Tylko
siê cieszyæ, satysfakcjê gromadziæ i dyskretnie z dumy
puchn¹æ, ¿e w tak Kulturalnym Mieœcie ¿yæ nam przy-
sz³o. Takie Gwiazdy na firmamencie ulic naszych (nie
tylko okraszonych coraz równiejszymi chodnikami)
napotkaæ mo¿emy i z ich Dzie³ami obcowaæ tyle¿ in-
tensywnie, co gratis. A ja nie puchnê, dumny jakoœ nie
jestem, problem z tym Mistrzem mam.
Greenaway przedstawi³ nam czêœæ ze swojego du¿e-
go projektu zwi¹zanego z Tulse Luperem i 92-oma
walizkami. „Zawartoœæ” walizek stanowi¹ takie rzeczy
jak mapy, ubrania, woda, alkohol, paszport, ale te¿ na
przyk³ad watykañska pornografia, czy sztabki nazistow-
skiego z³ota. Jedn¹ z przewodnich idei porz¹dkuj¹cych
cykl o Luperze jest stan uwiêzienia. Bo przecie¿ mo¿na
byæ wiêŸniem nie tylko za kratami zak³adu odosobnie-
nia, ale te¿ pracy, psa, z którym nale¿y wyjœæ na spacer,
w³asnych pogl¹dów politycznych, wyznania, koniecz-
noœci pielenia ogródka, opresji rozk³adów jazdy, nie-
odmiennie smutnej koniecznoœci sp³acenia d³ugów.
Pomys³ sam w sobie ciekawy, realizowany z niezwy-
k³ym rozmachem i pomys³owoœci¹. Na projekt sk³a-
daj¹ siê bowiem nie tylko 4 ju¿ filmy pe³nometra¿owe,
seria telewizyjna, liczne wydania CD i DVD, ale te¿
projekcje publiczne, takie jak ta z soboty 13 paŸdzierni-
ka w Krakowie.
Wydarzenie to najpewniej bez precedensu, niemniej
z zapowiedzi, ¿e oto okoliczne kamienice zamieni¹ siê
na sposób magiczny w ekrany i na nich zostanie wi-
dzom przekazana niezwyk³a iluminacja, okaza³y siê prze-
sadzone. Na kamienice nanizano barwne œwiat³a, a

uwaga widowni rozprasza³a siê na trzech telebimach
i scenie g³ównej, na której Maestro komponowa³ swój
film na ¿ywo przy akompaniamencie did¿eja Radara.
Mog³o siê jednak zdarzyæ, ¿e nie by³oby mi dane do-
trwaæ do artystycznych uniesieñ, gdy¿ choæ podobno
od godziny 17 ruch komunikacyjno-tramwajowy mia³
byæ na Placu wstrzymany, to na krótko przed uroczy-
stym rozpoczêciem, jak Lataj¹cy Holender,  zza mg³y
wy³oni³ siê tramwaj bodaj¿e linii nr 3 i ¿wawo posuwa³
siê w stronê zdezorientowanej grupki wytrwa³ych fa-
nów Sztuki. Po wstêpnej deklaracji, ¿e „kino umar³o”
i kilku zdaniach na temat spo³eczeñstwa informacyjne-
go i koniecznoœci „jednoczesnoœci”, Greenaway prze-
szed³ od s³ów do czynów.
Czyny, jakie nast¹pi³y, wprawi³y mnie w delikatny amok.
Gdy¿ istotnie mieliœmy do czynienia z jednoczesnoœci¹
przekazu. Skupienie siê na ca³oœci by³o niemo¿liwe
i chwilami najsensowniej by³o popatrzeæ na G³ównego
Dyrygenta, który zamaszystymi gestami „wkleja³” jak ba-
tut¹ kolejne obrazy na telebimy. Obrazy wojny, mono-
logi, urywane dialogi, przejazdy pojazdem, kopuluj¹ca
para, kobieta w wannie, mê¿czyzna w wannie, mê¿czy-
zna z rozprutym brzuchem, naga kobieta miotaj¹ca siê
na ³ó¿ku, rysunki zapowiadaj¹ce kolejne rozdzia³y wraz
z opisem zawartoœci kolejnych walizek itp. itd.. Œmieræ,
seks, kobieca nagoœæ , wojna, zal¹¿ki intrygi. Chaos okra-
szony muzycznym miksowaniem, na szczêœcie solidnie
energetycznym. Obrazy ukazywa³y siê na poszczegól-
nych ekranach w prawdopodobnie tej samej kolejnoœci
z pewnym tylko opóŸnieniem (Mistrzowski Ruch Rêk¹).
Ca³oœæ mog³a budziæ skojarzenia z tym, co okreœlamy
„wspó³czesnym przekazem medialnym”, w którym po-
dobno czujemy siê zagubieni.
Niemniej hyba nie do koñca o to Greenawayowi cho-
dzi³o. Byæ mo¿e opacznie zrozumia³em intencja Auto-

ra, albo te¿ moja zdolnoœæ widzenia i „poruszania siê”
poœród bodŸców audiowizualnych jest przetermino-
wana. Bowiem jeœli to mia³ byæ przyk³ad sztuki prze-
znaczonej dla odbiorców nowych mediów o upgrej-
dowanej percepcji i by³ dla nich czytelny, to mi pora
umieraæ albo unikaæ takich zabaw. Nie trzeba wielkiego
artysty, ¿eby dostaæ zmiksowany zlepek obrazków –
wystarczy do tego pilot i dzia³aj¹cy telewizor.  Musimy
jednak pamiêtaæ o tym, ¿e ten¿e przekaz nieco nas
kszta³tuje i wspó³tworzy nasze patrzenie na œwiat –
czyni¹c wiêŸniami obarczonymi niewidzialnym Stra¿ni-
kiem. Choæ po reakcjach niektórych widzów, rozpra-
wiaj¹cych o tym, jak doskona³e zastosowanie mia³by
sprzêt u¿ywany przez re¿ysera w klubie tanecznym
(z prawdziwego zdarzenia), której zapewni³by du¿o
wiêcej czadu, odnoszê wra¿enie, ¿e jakiekolwiek sen-
sowne refleksje w niektórych g³owach po sobotnim
wieczorze siê nie osta³y.
A ja zmarz³em okrutnie i nawet spo¿ycie grzanego piwa
nie pomog³o mi szybko powróciæ do stanu u¿ywalno-
œci. Na zdjêciach wieczór wypad³ widowiskowo, ale w
realu by³o nieweso³o, kichaj¹co i rozczarowuj¹co. Byæ
mo¿e jestem ma³o rozgarniêtym wykszta³ciuchem i nie
doceniam jednego z Wielkich Wizjonerów sztuk audio-
wizualnych no có¿, zobaczymy kto wygra wybory...
Bo dziœ (kiedy piszê tych kilka zdañ) wyj¹tkowy dzieñ –
21.10.2007r. – Polacy wybieraj¹ W³adzê. Jak siê im
zbyt wiele r¹k omsknie i skreœl¹ (myœl¹c, ¿e skoro skre-
œlaj¹ to skreœleni maj¹ odejœæ) zbyt wiele znaczków
przy napisie pis, to Greenaway mo¿e mieæ ma³e szan-
se na nakrêcenie w Polsce obrazoburczego filmu por-
nograficznego (uwaga – o Bogu uprawiaj¹cym seks
z kobiet¹, ¿eby jej zrobiæ dziecko – jakieœ skojarzenia?).
Co wiêcej, nie bêdzie siê ju¿ do naszej Drogiej Ojczy-
zny zapraszaæ tego rodzaju w¹tpliwej reputacji artystów
(bo przecie¿ Greenaway, choæ heteroseksualny i bia³y,
to niespecjalnie mówi w najpiêkniejszym jêzyku na
œwiecie i go³ym – nomen-omen – okiem widaæ, ¿e
promuje w swoich filmach obscenê). Nikt z pariasów
W³adzy nie bêdzie siê pochyla³ nad niuansami takimi jak
ró¿nice w patrzeniu i w widzeniu, czy docenia³ impo-
nuj¹cego przepychu wizualnego precyzyjnie przemy-
œlanych konstrukcji takich ludzi, jak ten od „Kontraktu
rysownika”. Nie ma or³a bia³ego – jest go³a baba – nie
przejdzie. Kszta³towanie estetycznych gustów nie mo¿e
byæ popierane przez ludzi, którym przewodzi Prze-
wodnicz¹cy nosz¹cy dwa ró¿ne buty, poplamione
marynarki, skarpetki z ró¿nych parafii i krawat przewi¹-
zany na s³owo honoru, wygl¹daj¹cy na kupiony na
pierwsz¹ komuniê. To przecie¿ ludzie, którzy dodaj¹
iloœæ Czadu w Czadzie poprzez zwiêkszanie tam iloœci
Polaka na kilometr kwadratowy – tylko po to, ¿eby
mieæ oficjaln¹ mo¿liwoœæ mówiæ zza wygodnych biu-
rek brukselskim zabiurkowcom swoje patriotyczne
„nie”.  Oby niczego ju¿ nie blokowali, za nic nie chcieli
umieraæ, obyœmy nie musieli s³uchaæ wiêcej pora¿aj¹-
cych tandet¹ zdañ wypadaj¹cych z ust tych Panów i Pañ,
jako przedstawicieli tego, w sumie ca³kiem fajnego,
kraju. Szkoda tylko, ¿e wielu zapomina, ¿e Polska to nie
tylko Warszawa i Londyn. ̄ e troszkê jej te¿ w takim
Krakowie zosta³o. Pokrêconej i spontanicznej, melan-
cholijnej ale w³asnej, czasem na rauszu, ale za to
w ekscentrycznym nastroju. Ale o tym mo¿e nastêp-
nym razem.

P.S. No i urwaliœmy g³owê kaczce.

Więcej czadu
Paweł Ścibisz

NOTATKI NA BARZE

Przemys³aw Filipowicz urodzony 11 czerwca 1987
roku w Boles³awcu. Student II roku filmoznawstwa UJ.
Filmem amatorskim zajmuje siê mniej wiêcej od 4 lat,
zrealizowa³ do tej pory 5 fabu³ (szósta pod tytu³em
„Portret Ewy” znajduje siê aktualnie w fazie monta¿u),
klika spotów reklamowych i jeden film dokumentalny,
który to sam autor uwa¿a za swoj¹ najlepsz¹ produk-
cjê. „Pana Chlebka” nagrodzono do tej pory na kilku
festiwalach, przyznano mu miêdzy innymi I Nagrodê w

Konkursie Offowym 13. Lata Filmów w Toruniu, Grand
Prix na New Art Festiwal w Wiœle czy Nagrodê Spe-
cjaln¹ na Quest Europe w Zielonej Górze. Do tej pory
Przemek realizowa³ filmy w swoim rodzinnym Bole-
s³awcu wraz ze sta³¹ grup¹ znajomych. Niedawno sta³
siê nowym cz³onkiem Butcher’s Films i jego nastêpny
projekt powstanie w³aœnie z t¹ grup¹. W Lokatorze
poka¿emy jego 4 filmy: „Pan Chlebek”, „Sen”, „Przyja-
ciel”, „Portret Ewy.

Pan Chlebek Bucher`s Films
w Multikinie
8 listopada (czwartek) o godz.19:00 w krakow-
skim Multikinie odbêdzie siê premierowy pokaz filmu
„Ludzie z Boru” re¿.: Leszek Górniak.
W programie dodatkowo filmy wytwórni Bucher̀ s Films:
„Mim”, „Pan Chlebek”, „Odwróæ siê” i „Superbohater”.
W przerwie mini-koncert zespo³u muzyki celtyckiej
Banshee (www.banshee.art.pl), ktory u¿yczy³ muzyki
do filmu „Ludzie z boru”. Bilety 6 z³.   [www.bf.art.pl]
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Gdy zaczyna³em pracê nad projektem „Dynia”, jeszcze
jako doktorant krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych,
mia³em nieco inne wyobra¿enie co do planowanego
w przysz³oœci wernisa¿u. Dziœ, gdy nadszed³ ten dzieñ,
jak pañstwo widz¹, w galerii klubu LOKATOR wisi trzy-
dzieœci ram z pracami mojego autorstwa zakrytych pa-
pierem. Nie dzieje siê tak dlatego, ¿e nie chcê ich pañ-
stwu pokazaæ lub siê ich wstydzê, lecz z szacunku dla
profesora Stanis³awa Wejmana, któremu dedykowa-
³em tê wystawê. I niestety muszê opowiedzieæ pañ-
stwu przykr¹, przede wszystkim dla mnie, historiê,
a byæ mo¿e wa¿n¹ równie¿ dla innych artystów, którzy
chcieliby podejmowaæ podobny artystyczny tribute
w swojej sztuce.
W 2004 roku, krakowski artysta, Stanis³aw Wejman,
profesor Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, w dniu
swoich 60. urodzin w krakowskiej Galerii Fejkiel za-
prezentowa³ cykl prac „Dynia 60”. Jest to seria akwa-
fort, które – jak napisa³ w katalogu – wykonywa³ przez

rok. Dzie³o to jest naprawdê wielkie, a ró¿norodnoœæ
prac jest osza³amiaj¹ca. Nie bêdê ich tutaj opisywa³,
licz¹c na to, ¿e s¹ one choæ w czêœci pañstwu dobrze
znane. Bêd¹c w Galerii Fejkla, kilka prac z tej serii wy-
war³o na mnie tak mocne wra¿enie, ¿e rok póŸniej
jako doktorant ASP w Krakowie przedstawi³em komi-
sji plan wykonania projektu „Dynia 30” nawi¹zuj¹cego
do „Dyñ” Profesora. Aby nie by³o tak ³atwo, postano-
wi³em narzuciæ sobie ró¿ne przymusy w technice lino-
rytu, m.in. przymus koloru, daty i mistrza, czyli profe-
sora Wejmana, do którego prac wszystkie moje grafiki
œwiadomie siê odnosi³y. Postanowi³em im równie¿
nadaæ podobny tytu³, który widnia³ na zaproszeniach i
plakatach, znajduj¹cych siê na mieœcie, jak równie¿ na-
pis „tribute to Stanis³aw Wejman”. Ró¿nica polega m.in.
na tym, ¿e jestem o po³owê m³odszy od profesora i
trzydziestka zast¹pi³a szeœædziesi¹tkê. W moich grafi-
kach jest równie¿ wiele odniesieñ do innych twórców,
m.in. do Gielniaka, Panka, Skórczewskiego, mo¿e nie

w sposób oczywisty, ale w taki, który wed³ug mnie jest
charakterystyczny dla ich prac.
Po roku pracy powsta³o trzydzieœci dyñ. Bardzo du¿o
nauczy³em siê w trakcie tego æwiczenia, m.in. prze³a-
ma³em granicê bieli i czerni, co jest tak bardzo charak-
terystyczne dla wszystkich moich wczeœniejszych prac.
W po³owie pracy nad projektem odkry³em szaroœæ
w grafice, a przypadek (mimo ¿e go nie lubiê) zacz¹³
dodawaæ moim grafikom smaku. Efekt koñcowy by³
tak ró¿ny od zamierzonego, ¿e trudno mi by³o uwie-
rzyæ w to, co zrobi³em, ale z racji, ¿e po czêœci odby-
wa³o siê to pod okiem profesorów na Akademii, wie-
rzy³em, ¿e jest to warte pokazania. Spe³ni³em wiêc
wszystkie przymusy, które sobie narzuci³em.
Nast¹pi³ wtedy moment w którym postanowi³em spo-
tkaæ siê z profesorem Wejmanem, aby zaprosiæ go na
wernisa¿. By³o to o tyle dla mnie trudne, ¿e wczeœniej
siê nie znaliœmy i nie chcia³em zajmowaæ zbyt wielu
czasu artyœcie. Sytuacja przy pierwszym spotkaniu
u Profesora by³a bardzo mi³a, rozmowa dotyczy³a m.in.
techniki pracy, papieru, rozmów z Pankiem i – jak zreszt¹
sam Profesor przyzna³ – niezbyt udanego katalogu
z jego wystawy. Profesor po naszej rozmowie przyj¹³
zaproszenie. Niestety nastêpnego dnia ca³a sprawa na-
bra³a zupe³nie odmiennego tempa, kiedy profesor
Wejman stwierdzi³, i¿ nie zgadza siê na to, abym po-
wiesi³ moj¹ wystawê, ¿e jest ona plagiatem  i godzi
w jego dobre imiê artysty. Posypa³y siê równie¿ inne
zarzuty, ¿e „chcê wrednie bez jego wiedzy na tym zara-
biaæ”, i ¿e jeœli chcê coœ pokazaæ to najlepiej, abym
„wymyœli³ coœ swojego”. Kiedy upewni³em siê w ró¿-
nych Ÿród³ach co oznacza s³ówko „plagiat”, przekona-
³em siê, ¿e nie odnosi siê ono do moich prac. Po
rozmowie tej stwierdzi³em, ¿e skoro taka jest wola
profesora, to, choæ z bólem serca, ale postaram siê
swoich prac nie pokazaæ. Na dzieñ przed wernisa¿em
postanowi³em zadzwoniæ raz jeszcze do profesora,
chc¹c siê upewniæ czy aby na pewno nie zmieni³ zdania
i ponowiæ zaproszenie na mój wernisa¿, który mia³ siê
odbyæ w zmienionej formie. Jedyn¹ odpowiedzi¹, jak¹

Przemowa Piotra Kalińskiego
w dniu 5 października 2007
na wernisażu „DYNIA 30”

Nie o dynie chodzi,
lecz o rozmowę

fo
to

: K
ub

a P
ier

zc
ha

ła,
 K

ra
kó

w 
20

07

m14.p65 2007-10-25, 18:124



mrówkojad - numer 14, listopad 2007

otrzyma³em by³o: „proszê wiêcej do mnie nie dzwo-
niæ, skontaktuje siê z panem mój prawnik”. Prawnik siê
ze mn¹ skontaktowa³ i poinformowa³ mnie, ¿e jeszcze
dziœ dostanê oficjalne pismo o naruszeniu praw autor-
skich, a nieoficjalnie poinformowa³ mnie, ¿e profesor
Wejman nie zgadza siê na wystawienie moich prac
o tytule „Dynia 30” i abym zaniecha³ jakichkolwiek dzia-
³añ w tej kwestii (pismo nie dotar³o).
Ca³a przykroœæ polega na tym, ¿e wystawê tê postano-
wi³em dedykowaæ w³aœnie profesorowi, gdy¿ uwa-
¿am jego seriê prac za genialn¹ i wart¹ poinformowa-
nia o niej szerszej publicznoœci. Prace Stanis³awa Wej-
mana s¹ zreszt¹ ci¹gle do zobaczenia w Galerii Jana
Fejkla na ulicy Grodzkiej.
I có¿, nie ma rozmowy, nie ma dialogu, nie ma profe-
sora, prace, choæ wisz¹, pozostaj¹ w tajemnicy. Ca³a
ironia losu sprowadza siê do tego, ¿e kieruj¹c siê czy-
stymi pobudkami, dedykuj¹c tê wystawê artyœcie, aby
w pewien sposób o¿ywiæ dyskusjê artystów-grafików,
pozostaje chyba teraz jedynie rozmowa za poœrednic-
twem prawników. W rozmowie z Jackiem Mrowczy-
kiem, który nie ukrywa³ zdziwienia ca³¹ spraw¹, powie-
dzia³: „Nastêpnym razem nie pytaj siê o zgodê, tylko
zrób tribute dla mnie, dajê ci zezwolenie na wszystkie
moje prace”. Wiêc mam nadziejê, ¿e nie jest to ostat-
nia w moim ¿yciu wystawa dedykowana, przekona-
³em siê ju¿ jednak, ¿e trzeba bardziej rozwa¿nie dobie-
raæ rozmówców do rozmowy. Obieca³em, ¿e bêdzie
dzisiaj art-zin „Mrówki w Czekoladzie”, oczywiœcie s¹,
wysz³o ich jak zawsze sto jeden egzemplarzy, maj¹
tytu³ „Dynia 30”, ale niestety nie trafi¹ do pañstwa r¹k
dopóki ta sprawa siê nie wyjaœni. Poprosi³em mojego
przyjaciela Marka, o krótki tekst do katalogu, który pozwo-
lê sobie teraz pañstwu przytoczyæ. Poprzedzê go swoim
tekstem zamieszczonym w „Mrówkach”, co mam na-
dziejê rozjaœni jeszcze bardziej powód tej wystawy:

„Dynia – przymus urodzinowy”
Gdy rok temu, przechodz¹c ulic¹ Grodzk¹, zobaczy-
³em na wystawie galerii „Dynie” Stanis³awa Wejmana,
zamurowa³o mnie. Min¹³ rok od tamtej chwili i pomi-
mo ¿e w tym czasie katalog z wystawy podró¿owa³ ze
mn¹ po odleg³ych miastach Europy, w dalszym ci¹gu
idea i wykonanie projektu zajmuj¹ myœli grafika.
Liczba dyñ podobnie jak w przypadku prac Stanis³awa
Wejmana, jest oczywista, bli¿sza natomiast mojej rêce
i sercu pozostaje technika. Myœl¹c nad w³asn¹ seri¹
„Dyñ”, postanowi³em zadaæ sobie kilka  przymusów,
aby by³y one nie tyle kopi¹, co kontynuacj¹ dzie³a, dia-
logiem.
Przymus Wieku: 30 grafik z mo¿liwoœci¹ kontynuacji.
Przymus Techniki: Wypuk³odruk, czarne odbitki na tym
samym rodzaju bia³ego papieru.
Przymus Rozmowy: Ka¿da z dyñ ma historiê, swój
dialog z innym artyst¹, z innym dzie³em.
Przymus Mistrza: Wszystkie nawi¹zuj¹ do pracy jubile-
uszowej Stanis³awa Wejmana.
Przymus Daty: Musz¹ byæ wszystkie gotowe na 05.10.
2007.
Dynia nie jest dla mnie ¿adnym symbolem, nie jest
punktem zwrotnym, nie ma ¿adnych podtekstów.
Jest genialnym projektem Artysty, któremu dziêkujê
w ten sposób za natchnienie, piêkno myœli i pracê nad
warsztatem.
Nie by³ to projekt ³atwy do wykonania, lecz przyniós³
ogromn¹ przyjemnoœæ z pracy. Wszystkiego najlep-
szego Profesorze.
PIOtr Kaliński (wstęp do art-zinu „Mrówki w Czekoladzie”,
nr 71, Kraków, dn. 5.10.2007)

„Nie o Dynie chodzi, lecz o rozmowê”.
Dynia. Dynia. Dynia. Od ponad roku, przy ka¿dym
naszym spotkaniu, s³ysza³em od Piotra Kaliñskiego
o projekcie Dynia. O genialnym pomyœle, o piêknie
i prostocie wykonania, o chêci rozmowy, o odpowie-

dzi, o komunikacji pomiêdzy artystami. O chêci poka-
zania, ¿e ja te¿ potrafiê, ja te¿ zrobiê, ale inaczej.
Poprosi³em o katalog, który Kaliñski wozi³ ze sob¹, aby
na w³asne oczy przekonaæ siê, z jakiego powodu takie
poruszenie u m³odego grafika. Przyznajê, ¿e nie znam
oryginalnych prac Stanis³awa Wejmana, gdy¿ nawet tak
genialne projekty pozostaj¹ nieznane dla europejskie-
go grona odbiorców. Na pierwszy rzut oka, zestawia-
j¹c prace obydwu artystów, widaæ kolor przeciwsta-
wiony s³owom, tê chêæ rozmowy, o której wspomi-
na³ artysta. Nie ma co porównywaæ warsztatu oby-
dwu autorów, i z racji doœwiadczenia, i odmiennoœci
technik. Dojrza³e prace mistrza, które s¹ raczej æwi-
czeniem, ¿artem urodzinowym, guzikiem doszytym
do w³asnego p³aszcza, przeciwstawione s¹ literackie-
mu pomys³owi wra¿liwego obserwatora, ucznia, gra-
fika doskonal¹cego swoj¹ rêkê o kolejne rowki w lino-
leum. Jest to jeden z niewielu projektów, który œwia-
domie nawi¹zuje do innych prac literackich i plastycz-
nych, do w³asnych fascynacji. Dlaczego artyœci tak rzadko
rozmawiaj¹ ze sob¹ – pada pytanie. Bo im siê nie chce
– odpowiadam. Krakowski artysta próbuje prze³amaæ
ten stan rzeczy i odnajduje tak¹ inspiracjê u innych.
Prace Kaliñskiego wyró¿nia przede wszystkim pomys³.
Prosta forma, zabawa faktur¹, kompozycja, materia.
Przy u¿yciu bardzo prostych œrodków i zastosowaniu
rygorów, które autor sam sobie narzuci³, stworzy³ se-
rie trzydziestu przemyœlanych, spójnych i ciekawych
prac, dodatkowo urozmaiconych literackimi aluzjami.
Wierzê, ¿e Piotr sprawi³ sobie na urodziny równie
piêkny prezent, jak Stanis³aw sam sobie rok temu. Mam
jednak nadziejê, ¿e tym razem bêdzie to równie¿ piêk-
ny prezent dla Wejmana od Kaliñskiego, od Ucznia dla
Mistrza, dla artysty od artysty.
Marek Binder, Tabor 2007, (tekst do art-zinu „Mrówki w
Czekoladzie”, nr 71, Kraków dn. 5.10.2007)

„Mrówki” nie trafi¹ jak na razie do pañstwa, tak samo
jak dzisiejsza wystawa nie zostanie ods³oniêt¹, ale mam
nadziejê, ¿e bêdziecie mogli j¹ kiedyœ zobaczyæ. Mam
równie¿ nadziejê, ¿e zrozumiecie moje postêpowa-
nie, choæ sam zastanawiam siê czy jestem w porz¹dku
wobec pañstwa. Ale myœlê, ¿e tak jest lepiej, niech
bêdzie to przyk³ad na to, jak uwa¿nie trzeba dobieraæ
rozmówcê do rozmowy. I to tyle co chcia³em dzisiaj
powiedzieæ. Na koniec pragnê jeszcze podziêkowaæ
profesorowi Majkowskiemu, który przez rok dzielnie
znosi³ moj¹ pracê nad dyniami oraz Jackowi Olczyko-
wi, który pomóg³ mi zrozumieæ reakcje i zachowania
niektórych ludzi w ostatnich dniach. ̄ yczê wam rów-
nie¿ wszystkiego najlepszego z okazji tych trzydziestych
urodzin i dziêkujê, ¿e przyszliœcie.

Piotr Kaliński
Kraków, dn. 5.10.2007.

*PIOtr Kaliński – urodzony w Krakowie 5.10.1977, grafik,
ilustrator, wydawca. Założyciel klubu „Lokator” na
krakowskim Kazimierzu. Redaktor naczelny i pomysło-
dawca magazynu „Mrówkojad” oraz oprawca graficzny
licznych pism literacko-artystycznych m.in.: „Dworzanina”,
„Lodołamacza”, „Nowego Wieku”. Współpracuje
z Wydawnictwem Literackim, Willą Decjusza, Korporacją
„Ha!art”. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
uzyskał dyplom w pracowni książki prof. Romana
Banaszewskiego. Uczestnik i organizator wystaw
krajowych i zagranicznych m.in.: „Miejsca”,
„Multiplikacje”, „Grafika grafików”, „PIOmosty 2002 -
2007”. Animator projektów artystycznych na terenie całej
Europie.

www.lokator.pointblue.com.pl > PIO

klub Stara Drukarnia i klub LOKATOR prezentuj¹
„Grafika Grafików” wystawa prac 12 autorów z Kra-
kowa i Rzeszowa: Bieñczycki, Jodko, Chrystow, Kaliñ-
ski, Cywicki, Dyga, Obidowicz, Frydryk, Ru³ka, Garba-
czewski, Stachurska, £ysek.

PROJEKTY I WYSTAWY REALIZOWAJE
PRZEZ KLUB LOKATOR W OBECNYM CZASIE:

Wystawa ilustracji PIO - dwa tysi¹ce PIOnty
Zestaw przesz³o 100 ilustracji z ksi¹¿ek i wydawnictw
z lat 2001 - 2005

„princiPIO - miniatury” wystawa linorytów z lat 2001 -
2007, zebrana w formie ksi¹¿ki i wydana nak³adem
wydawnictwa LOKATOR best looker publishing.
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Klub Lokator istnieje ju¿ od dobrych szeœciu lat, mniej
wiêcej tak samo d³ugo goszcz¹ w jego murach prze-
ró¿ne wydawnictwa bardziej lub mniej oficjalne. Od
2003 roku nieprzerwanie i z za³o¿enia nieregularnie
ukazuj¹ siê „Mrówki w Czekoladzie”, bia³o-czarny dru-
kowany art-zin wydawany w 101 egzemplarzach, za-
wieraj¹cy i opisuj¹cy najwa¿niejsze wydarzenia klubu.
Pocz¹wszy od wystaw grafików krakowskich, przez
wieczory tematyczne poœwiêcone twórczoœci m.in.:
Jana Lenicy, Rolanda Topora po premierowe prezen-
tacje poezji i krótkie formy literackie. Du¿o miejsca
zajmuj¹ równie¿ projekty lokatorskie oparte na oulipij-
skich æwiczeniach i przymusach. Od paŸdziernika 2006
wychodzi magazyn „Mrówkojad”, który nawi¹zuj¹c do
historii krakowskiego „Przekroju” zawiera g³ównie tre-
œci literacko-artystyczne. Pojawiaj¹ siê w nim wywiady
z goœæmi Lokatora, felietony czy relacje z wystaw. Na
³amach „Mrówkojada” sta³e miejsca maj¹ „Okruszki”
Agnieszki Taborskiej czy zapiski ‘Patafizyczne Jana Gon-
dowicza. Ukaza³y siê równie¿ m.in. rozmowy z An-
drzejem Sosnowskim, Petrem Zelenk¹, Petrem Mar-
kiem, Ann¹ Wasilewsk¹, Jerzym Jarniewiczem, Nin¹
Hynes, Robem Bochnikiem, Marcinem Gi¿yckim, Sin¹
i Danielem Salontayem, Jerzym Franczakiem i wielo-
ma, wieloma innymi goœæmi. Od pocz¹tku dzia³alnoœci
klubu LOKATOR do koñca 2006 roku funkcjonowa-
³o równie¿ stowarzyszenie artystyczne „œwiat PRZED-
STAWIONY”, które ma na swoim koncie kilka ksi¹¿ek
m.in.: „Obiekty lataj¹ce PIO” – zbiór opowiadañ do
grafik PIO autorstwa m.in.: Adama Pluszki, Jurka Fran-
czaka, Marty Eloy Cichockiej, Roberta Ostaszewskie-
go. „Algi, Kalki, Zêbatki” – zestaw trzech opowiadañ
Jerzego Franczaka z ilustracjami PIO, „Norweski dziennik
Malarza” z tekstem Adama Pluszki, oraz „Projekt 12” –
w którym wziê³o udzia³ 12 pisarzy z ca³ej Polski, m.in.:
M. Sieniewicz, A. Wiedemann...

Cech¹ wspóln¹ tych publikacji jest ³¹czenie obrazu ze
s³owem, przenikanie siê dwóch p³aszczyzn na papie-
rze przybieraj¹cych ró¿ne formy albumu, art-zinu czy
gazety. Nie s¹ to wiêc zwyk³e publikacje, ani te¿ ksi¹¿ki
artystyczne, ale raczej projekty, które w swojej funkcjo-
nalnoœci nie wykraczaj¹ poza bry³ê ksi¹¿ki i s¹ przede
wszystkim nastawione na wra¿liwoœæ estetyczn¹ czy-
telników. Pomys³ nazwy wydawnictwa narodzi³ siê pod
wp³ywem inspiracji wydawnictwa Gaberbocchus Best
looker publishing, którego historia siêga ponad pó³ wie-
ku i samej twórczoœci jego za³o¿ycieli i twórców: Stefa-
na i Franciszki Themersonów, którzy wydaj¹c niskona-
k³adowe publikacje ³¹czyli warsztat literacki z plastycz-
nym. Nie by³o to wydawnictwo nastawione na du¿e
nak³ady i tym samym zysk, lecz na jakoœæ wydawanych
ksi¹¿ek, co by³o jednym z najpiêkniejszym impulsów
do za³o¿enia wydawnictwa LOKATOR i kontynuowa-
nia tej tradycji.

W czerwcu 2007 roku ukaza³y siê dwie pierwsze po-
zycje wydawnictwa. Pierwsza z nich powsta³a przy
okazji wystawy „princiPIO – miniatury” (ISBN: 978-
83-925217-0-9) w Galerii Camelot i zawiera 4 serie
grafik i w sumie 96 reprodukcji linorytów z lat 2002-
2007 zamieszczonych w twardej pude³kowej opra-
wie, wydanych w nak³adzie 50 egzemplarzy numero-
wanych i rêcznie sygnowanych.
„PrinciPIO – miniatury 2002-2007” Piotra Kaliñskie-
go, to pe³ne humoru i poezji notatki ze spotkañ, lektur,
obserwacji. Codzienne sytuacje – podgl¹dane z cieka-
woœci¹, opisane z humorem - daj¹ posmak tego, co
surrealiœci nazywali cudownoœci¹. Inspiracje linorytami
Rolanda Topora s¹ oczywiste, ale – jak wszystko w tej
pe³nej wdziêku ksi¹¿ce – wziête w nawias i cytowane z
przymru¿eniem oka. Kreska PIO jest równie mistrzow-
ska jak kreska Topora. Zwiêz³e tytu³y dodaj¹ obrazkom

kolejne dna, spe³niaj¹c rolê mini opowiastek. Wszyst-
kim mi³oœnikom onirycznych podró¿y, znawcom zagl¹-
dania pod powierzchniê rzeczywistoœci PrinciPIO pole-
cam.
Agnieszka Taborska

Drugi tom to album „NeapoLecce – notatki z podró-
¿y”, tekst: Jacek Olczyk, grafiki: PIO
Kraków 2007, tom II, twarda oprawa. Nak³ad 50 egz.
rêcznie numerowanych.
Ta ksi¹¿ka jest zapisem podró¿y, która rozegra³a siê
w naszych g³owach 2 lipca 2006 roku na trasie Ne-
apol – Caserta – Lecce. Jest to rodzaj szkicownika,
dziennika, opowieœci prowadzonej przez ka¿dego
z nas, w tym samym wagonie restauracyjnym, przy
tym samym stoliku, z widokiem na te same miejsca,
lecz w inny sposób. Ta podró¿ odby³a siê tylko w jedn¹
stronê. Jest to pierwszy tom z tryptyku, którego konty-
nuacj¹ bêd¹ jesieni¹ 2007 dwa albumy: „Salento –
notatki z miejsc” oraz „Corigliano D`Otranto – notatki
chwili”. Jedynym miejscem, gdzie mo¿na nabyæ wy-
mienione tytu³y jest czytelnia-ksiêgarnia mieszcz¹ca siê
w podziemiach klubu LOKATOR.

Ca³a dzia³alnoœæ wydawnictwa LOKATOR ma te¿ na
celu promowanie ksi¹¿ki autorskiej i artystycznej, jak
równie¿ rozpowszechnianie wydawnictw niskonak³a-
dowych oraz prezentacjê ksi¹¿ek, które nie ukaza³y siê
na rynku polskim albo ju¿ s¹ niedostêpne a podobne
s¹ do stylistyki wydawnictwa. Od roku w murach klubu
LOKATOR dzia³a galeria ksi¹¿ki, która regularnie pre-
zentuje ilustracje takich autorów jak Dagson, Themer-
son, Topor, Kaliñski, Siemaszko, Machat oraz wystawy
zbiorowe, jak chocia¿by obecnie prezentowana wy-
stawa ilustracji studentów pracowni ksi¹¿ki ASP w Kra-
kowie do ksi¹¿ki UBU KRÓL Alfreda Jarry.

Best looker publishing
PIOtr Kaliński
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VIVE LA PATAPHYSIQUE !!!

Rozmowę
z Claudine Orvain
przeprowadził
Jacek Olczyk
J.O.: W jakich okolicznoœciach powsta³o Muzeum
Wyka³aczki?
C.O.: Od blisko dziesiêciu lat Miasto Laval, w którym
urodzi³ siê Alfred Jarry, organizuje w pierwszy week-
end wrzeœnia festiwal humoru (Uburlesques). Od cza-
su do czasu jesteœmy gor¹co zapraszani do wziêcia
w nim udzia³u. Rozbawieni anegdot¹ mówi¹c¹, ¿e Al-
fred Jarry mia³ ostatnie ¿yczenie, aby podaæ mu wyka-
³aczkê, zaproponowa³am ówczesnemu organizatoro-
wi stworzyæ to Muzeum (by³o to w 1999). Projekt
zosta³ zaakceptowany i w ten sposób przez ponad
szeœæ miesiêcy spêdza³am swój wolny czas na szyciu,
wierceniu, klejeniu, malowaniu i torturowaniu dziesi¹-
tek wyka³aczek! Nastêpnie trzeba by³o nieco „steatra-
lizowaæ” sprawê, zosta³y mi wypo¿yczone lokale
w wie¿y starego Laval, póŸniej poprosi³am dwóch ak-
torów i grupê muzyków jazzowych…

J.O.: A zatem, otwarcie tego Muzeum rozpoczê³o
siê od spektaklu?
C.O.: Prawdê mówi¹c nie chodzi³o o spektakl, ale
raczej o animacjê. Rozwija³o siê to w kilku etapach.
Czwartek wieczór: konferencja prasowa prowadzona
przez trzy osoby: Carry Bridge, Joseph-Anatole Del-
croc i Marie Morèle. Sobota rano: inauguracja (z prze-
mow¹ wyszykowan¹ przez François Béchu, przeciê-
ciem trójkolorowej wstêgi, muzyk¹ i wszystkim, co siê
z tym wi¹¿e!). Nastêpnie przez ca³y weekend, moi
wspó³pracownicy przemierzali Muzeum, aby informo-
waæ zwiedzaj¹cych i puszczaæ sekwencje wideo (nie-
które wyka³aczki mia³y szczególnie misterne wykona-
nie i kilka okazów zosta³o przedstawionych w obraz-
kach), ja sama z kolei, jako wskrzesicielka wyka³aczki,
przeprowadza³am operacje w zarezerwowanej prze-
strzeni dziêki miniwiertarce i kilku rekwizytom. Publicz-
noœæ, podzielona na dwie czêœci, mog³a wzi¹æ udzia³
w pracy, jeœli zgadza³a siê za³o¿yæ gumowe rêkawiczki
i maskê chirurgiczn¹. Ostatnie godziny by³y poœwiêco-
ne muzycznemu wa³êsaniu siê po ulicach, dzieci za-
proszono do uczestniczenia w po³owie k³ów, co by³o
dla nas okazj¹, aby poprzez rozdawanie pasty do zê-
bów namawiaæ je do higieny jamy ustnej.

J.O.: Czy ta animacja zosta³a odegrana tylko je-
den raz? Czy mo¿na dziœ odwiedzaæ Muzeum?
C.O.: Po tej krótkiej godzinie chwa³y, Muzeum zapa-
d³o w g³êbok¹ œpi¹czkê, na pocz¹tku pociesza³am siê
wystawiaj¹c kilka okazów w internecie, ale nawet stro-

na Parhélie popad³a w ospa³oœæ. Trzeba by³o osiem lat
i pañskiej wnikliwoœci, aby odrodziæ ŒMW z popio³ów!

J.O.: Co by³o najtrudniejsze, aby zebraæ tê kolek-
cjê? Ile dzie³ ona liczy?
C.O.: Mog³abym panu odpowiedzieæ, ¿e potrzebo-
wa³am miesiêcy, aby przebiec œwiat w kierunku od-
wrotnym do wskazówek zegara, aby zebraæ tê uni-
kaln¹ kolekcjê, jak równie¿ powiedzieæ, ¿e pozna³am
pragnienie na pustyni Namibii, ¿e musia³am zmierzyæ
siê ze skrajnym klimatem Everestu i stawiæ czo³a dzikie-
mu apetytowi plemieniu kanibali w najdalszej g³êbi
Amazonii… ale to by³oby k³amstwo!!! W rzeczywisto-
œci powstawanie projektu by³o wielk¹ chwil¹ szczê-
œcia… Organizator darzy³ mnie zaufaniem i mog³am
wyobra¿aæ, tworzyæ, wymyœlaæ i bawiæ siê w zupe³-
nym spokoju ducha. Muzeum to liczy obecnie 104
dzie³… Ale nie powiedzia³am jeszcze ostatniego s³o-
wa… Wasze zaproszenie rozbudzi³o moj¹ chêæ do
majsterkowania!!!

J.O.: Czy to Muzeum otwarte jest równie¿ na in-
nych artystów, którzy tworz¹ w³asne modele
wyka³aczek?
C.O.: Dok³adnie, zreszt¹ w Muzeum pewna przestrzeñ
by³a zarezerwowana do tworzenia: sk³ad wyka³aczek
i kilka pude³ek wype³nionych ró¿nego rodzaju materia-
³ami by³y oddane do dyspozycji publicznoœci, co da³o
pocz¹tek kilku bardzo piêknym okazom! Zachêcam was
energicznie do zaproponowania tego rodzaju animacji
podczas wystawy!!!

J.O.: Jakie warunki musi spe³niæ potencjalne dzie³o?
C.O.: Nie mo¿e zawieraæ materia³ów wybuchowych
i niebezpiecznych dla œrodowiska.

J.O.: Ta wyka³aczka, o któr¹ poprosi³ Jarry na swoim
³o¿u œmierci, to anegdota bardziej fa³szywa czy
prawdziwa? Gdzie mo¿na przeczytaæ o tej historii?
C.O.: Otó¿ to, co mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce Patricka
Besniera o Alfredzie Jarrym w wydaniu Fayard znajduje
siê na stronie 681 i 682.

J.O.: Czy jest ktoœ, kto przed narodzinami Mu-
zeum, potraktowa³ tê anegdotê powa¿nie lub
w ten sposób co pani?
C.O.: W moim przekonaniu nie, ale nie przedsiêwziê-
³am poszukiwañ w tym kierunku. Tak wiêc, jeœli taka
osoba istnieje, mam wielk¹ ochotê j¹ poznaæ!

J.O.: Bardzo czêsto mo¿na zobaczyæ Jarry’ego na ro-
werze, mog³aby pani powiedzieæ coœ o tej mi³oœci?
C.O.: Wobec wszystkich specjalistów od Jarry’ego,
wstydzê siê trochê wyznaæ moje nieœmia³e  uczucie…
Wierzê jednak¿e, ¿e andromorfina, która wyzwala cia-
³o podczas przed³u¿onego wysi³ku, jest chemicznym
przyjaznym wyrazem twórczoœci, a wiêc regularne
peda³owanie, idea roweru i drogi, któr¹ manewrujê s¹
elementami rozradowuj¹cymi i uspokajaj¹cymi w prze-
ciwieñstwie do idei spirali opartej na ka³dulii, która mo¿e
w sposób przypadkowy albo nas wznieœæ do góry,
albo str¹ciæ na dó³.

J.O.: Czy setna rocznica znikniêcia Alfreda Jarry
jest wielk¹ okazj¹ we Francji, aby przypomnieæ
dzie³o Jarry’ego? Jak pani dziœ odczytuje sztuki
Jarry’ego, jakie aspekty jego twórczoœci s¹ obec-
nie dla pani najwa¿niejsze?
C.O.: Nie ma upamiêtnienia narodowego, oficjalnie
podkreœlaj¹cego to wydarzenie. Jedynie trzy miasta,
gdzie Jarry pozostawi³ swój œlad œwiêtuj¹ sprawê: Ren-
nes (troszeczkê), Saint-Brieuc (trochê) i Laval, jego
miasto rodzinne (bardzo). Mia³y miejsce wypowiedzi
specjalistów w France Culture i retransmisje progra-
mów o Jarrym. To doœæ ma³o w porównaniu ze zna-
czeniem postaci, ale trzeba powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ
ludzi odczuwa dzie³o Jarry’ego jako trudno dostêpne
(co jest prawd¹) i kiedy poznaj¹ Ubu nie odnajduj¹
w tym koniecznie wielkiej idei. Zreszt¹, to czy Ubu
podoba siê, czy nie, to pewna zas³ona trudna do pod-
niesienia: przes³ania ona dzie³o i postaæ Jarry’ego.
Sztuki Jarry’ego s¹ trudne do grania i sam Antoine Vi-
tez, stary dyrektor Comédie Française, stwierdzi³, ¿e
Ubu Król jest sztuk¹ niesceniczn¹. Estetyka Jarry’ego
jest jednak ci¹gle wspania³ym Ÿród³em, z którego mo¿na
czerpaæ wiele twórczej energii. Dni i noce, Mi³oœæ abso-
lutna i Nadsamiec s¹ wci¹¿ tekstami wspó³czesnymi.
To jest wielka literatura.

J.O.: Jaki rodzaj przyjemnoœci sprawia pani granie
lub czytanie sztuk Jarry’ego?
C.O.: Próbujê wymyœliæ coœ inteligentnego, aby daæ
odpowiedŸ, ale nie udaje mi siê… To bez w¹tpienia
dlatego, ¿e dla mnie przyjemnoœæ tekstów przechodzi
przez odczucie zanim przejdzie przez analizê!

J.O.:  Wed³ug pani teoretycy literatury maj¹ coœ
ciekawego do powiedzenia na temat Jarry’ego?
C.O.: Na moj¹ zielon¹ œwierczkê, nie mogê sobie
pozwoliæ na wyra¿enie teorii na temat teoretyków…
zw³aszcza, ¿e nie maj¹c czasu ich wszystkich czytaæ,
chc¹c  panu odpowiedzieæ, mog³abym wyraziæ tylko
powierzchniow¹ opiniê.

J.O.: Jest pani aktork¹ w Teatrze w Laval. Jakie przed-
stawienia lub inne wydarzenia poœwiêcone Jarry’emu
organizuje siê z okazji setnej rocznicy jego œmierci?
C.O.: Faktycznie jestem star¹ tancerk¹, która sta³a siê
aktork¹ i pracujê na sta³e z ekip¹ z Théâtre de l’Echappée
(Teatr Uciekinierki). 31 paŸdziernika, z okazji setnej
rocznicy œmierci Alfreda Jarry’ego, wyst¹pimy w dziele
François Béchu zatytu³owanego „Monsieuye Jarry”
w Teatrze w Laval. Teatr ten w³aœnie otworzy³ swe
drzwi po trzech latach prac (i jest piêkny!!!), ale nie
chroni on sta³ych aktorów, jest to struktura, która goœci
ró¿ne spektakle.
W tym roku Miasto Laval uczci³o setn¹ rocznicê znik-
niêcia Jarry’ego „Rokiem Jarry’ego” i wieloma wyda-
rzeniami: instalacjami na ulicach, dzie³ami ogrodników
Miasta, oœwietleniem, przedstawieniami, konferencja-
mi, spotkaniami i spektaklami. Mamy nadziejê, ¿e obec-
noœæ Jarry’ego bêdzie rzeczywista w przysz³ych latach,
poniewa¿ jesteœmy pewni, ¿e jego dzie³o ca³y czas
bêdzie inspirowaæ artystów.
 …I JESZCZE RAZ, NIECH ̄ YJE PATAFIZYKA!!!
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KROPLA ATRAMENTU ALBO 
„Paul Léautoaud wspomina, i¿ [Jarry] spêdzi³ kilka swych
ostatnich dni pó³przytomny, mamrocz¹c w kó³ko nie-
dokoñczone zdanie, „Je cherche… je cherche… j’ch…
j’ch”. Na krótko odzyska³ przytomnoœæ i w koñcu po-
prosi³ o – wyka³aczkê. Dr Saltas wybieg³ po pude³ko
zapa³ek. Gdy wreszcie Jarry mia³ w rêku wyka³aczkê,
pisze Saltas, „wygl¹da³o na to, i¿ nagle zaw³adn¹³ nim
ogrom radoœci, jak wówczas, gdy wybiera³ siê na ryby
lub wycieczkê rowerow¹. Odszed³em na chwilê, by
powiedzieæ coœ pielêgniarce, lecz ona da³a mi znak,
bym siê odwróci³. Wydawa³ ostatnie tchnienie”.
(R. Shattuck, Alfred Jarry, 1873-1907. Samobójstwo
przez halucynacje, prze³. T. Pióro, „Literatura na Œwie-
cie”, nr 8-9/1997, s. 172-173).
Tak Shattuck relacjonuje przybycie do Jarry’ego dwóch
jego przyjació³, dr. Saltasa i Vallette’a, którzy zaniepoko-
ili siê d³ug¹ nieobecnoœci¹ swego przyjaciela w Pary¿u.
Jarry tymczasem nêkany coraz czêstszymi i chronicz-
nymi chorobami (oficjalnie zmar³ na ostr¹ gruŸlicê opon
mózgowych) zmuszony by³ powróciæ do swego ro-
dzinnego miasta Laval, w którym móg³ liczyæ na jako
tak¹ opiekê. Sparali¿owany od po³owy w dó³, dogory-
wa³, odurzaj¹c siê jednak do koñca eterem, jedynym
œrodkiem na jaki by³o go staæ. Jak zaœwiadczaj¹ o tym
rozpaczliwe listy wys³ane w ostatnim czasie do przyja-
ció³, zmar³ jednak nie z powodu nadmiernego picia, co
g³osi³a jego poœmiertna legenda, ale z g³odu i ch³odu.
W liœcie do Victora Gastilleura czytamy: „Od piêciu dni
le¿ê w ³ó¿ku, nie mogê wstaæ i niczego kupiæ. Jeœli
przyjedziesz uratujesz mi ¿ycie”. W korespondencji
z Madame Rachilde, przeczuwaj¹c ju¿ w 1906 swój
rych³y koniec, Jarry wyra¿a³ swój stan w ró¿nych for-
mach, m.in. stworzonych przez siebie postaci: „Tym
razem Ojciec Ubu nie pisze w gor¹czce. (Zaczyna siê
to jak testament, lecz ta sprawa zosta³a ju¿ za³atwiona.)
Myœlê, ¿e rozumie ju¿ pani, i¿ nie umiera on (przepra-
szam! wypsnê³o mi siê to s³owo) z powodu picia
i innych orgii”. W listach s³anych z kolei do dr Saltasa
wyjaœnia³ powody swojego bliskiego koñca: „Trzeba
sprostowaæ legendê – bowiem Ojciec Ubu, jak mnie
nazywaj¹, umiera nie dlatego, ¿e za du¿o pi³, lecz dlate-
go, ¿e nie zawsze mia³ co jeœæ”. Inn¹, ju¿ nieco mniej
martyrologiczn¹ wersjê œmierci i chyba jedn¹ z najbar-
dziej autentycznych, bo spisanych i opublikowanych
w czasopiœmie „Marges” w listopadzie 1909 roku, s¹

osobiste wspomnienia o ¿yciu i przyjaŸni z Jarrym jego
m³odszego kolegi, Guillaume’a Apollinaire’a. Pisze on
miêdzy innymi: „Dowcipy Jarry’ego tak dalece szko-
dzi³y jego s³awie, ¿e jego talent, jeden z najoryginalniej-
szych i najznakomitszych w tej epoce, nie przynosi³
mu dostatecznych dochodów, by móg³ z niego ¿yæ.
G³odowa³, ¿ywi¹c siê w Pary¿u surowymi kotletami
baranimi i korniszonami. Opowiada³ mi, ¿e dla utrzy-
mania ¿o³¹dka przy zdrowiu wypija³ co wieczór przed
snem wielk¹ szklankê mikstury z³o¿onej w po³owie
z octu a w po³owie z absyntu, rozprowadzonej jesz-
cze kropl¹ atramentu. Brak opiekuñczej rêki kobiecej
zaznaczy³ siê wyraŸnie w smutnym ¿yciu ojca Ubu.
W Coudray utrzymywa³ siê z rybo³ówstwa i wielkie to
szczêœcie, ¿e tak czêsto przebywa³ poza Pary¿em, nad
wod¹. Miasto zabi³oby go o parê lat wczeœniej, gdyby
siê z niego nie rusza³. (cyt za: G. Apollinaire, Alfred
Jarry, w: Wybór pism, Warszawa 1980, s. 726).
Alfred Jarry jest bez w¹tpienia jedn¹ z tych tragicznych
postaci, których ¿ycie i twórczoœæ jest odbierane tak
przez czytelników, jak i literaturoznawców nieroz³¹cz-
nie, czasami wrêcz niejako wymiennie. Najdobitniej tê
mocn¹ obecnoœæ autora w ka¿dym ze swoich dzie³
wyrazi³ Roger Shattuck, pisz¹c, ¿e „Jarry jest skrajnym
przypadkiem literackiej mimesis, autorem, który prze-
dzierzgn¹³ siê w jedn¹ ze swych postaci. Jeszcze
w m³odoœci niski wzrost i obezw³adniaj¹c¹ nieœmia-
³oœæ kompensowa³ ekscentrycznym zachowaniem.
Kilka lat póŸniej zaprotestowa³ przeciwko filisterstwu
koñca wieku donoœnym merdre. By sprostaæ wymo-
gom takiej postawy, uciek³ siê do œrodków skrajnych,
wspó³czesnych odpowiedników samookaleczenia
stosowanego przez ludy pierwotne. Bardziej ni¿ Rous-
seau i Satie, odda³ siê sztuce dziko i bez reszty. Pope³-
niaj¹c powolne samobójstwo, Jarry kurczowo trzyma³
siê chwili absolutnej wolnoœci, która poprzedza œmieræ.
Zadziwiaj¹ce, ¿e potrafi³ przeszczepiæ na sw¹ drobn¹
postaæ pokraczn¹ potwornoœæ Ubu, którego imiê we-
sz³o do jêzyka” (R. Shattuck, Alfred Jarry, dz. cyt., s. 173).
Twórczoœæ i ¿ycie Jarry’ego jeszcze za jego ¿ycia pa-
tronowa³o wielu artystycznym przedsiêwziêciom g³ów-
nie tych, którzy próbowali przeciwstawiæ siê przeja-
wom neoklasycyzmu i estetyzmu w sztuce oraz litera-
turze. Na dyskusje i wspólne popijawy wyci¹gali go
Apollinaire, Max Jacob, Oscar Wilde, Lord Douglas

oraz inni bywalcy knajp i kabaretów na Montmartrze.
Za ¿ycia nie zosta³ doceniony przez czytelników, choæ
wiele zamêtu do paryskich teatrów wnios³y jego in-
scenizacje w³asnych sztuk, z których najbardziej znana
jest premiera Ubu Króla w Théâtre Nouveau z 11
grudnia 1896 roku. Jarry ze swoj¹ legend¹, skandalicz-
nym trybem ¿ycia i alkoholizmem nasilaj¹cym siê po
œmierci matki, ale przede wszystkim dziêki stopnio-
wym sukcesom literackim i teatralnym, sta³ siê z cza-
sem przedmiotem dyskusji, kontrowersji, krytyki i oczy-
wiœcie naœladowania (m.in. Picasso przej¹³ obyczaje
Jarry’ego, chodz¹c po mieœcie z pistoletem w tylnej
kieszeni). Jak podaje Shattuck Jarry „nie by³ jedynym
ekscentrykiem w Pary¿u, lecz przewy¿sza³ ich wszyst-
kich konsekwencj¹ i zdyscyplinowaniem”. Pocz¹tko-
wo wywar³ wp³yw na kubistyczno-futurystyczne po-
szukiwania Marcela Duchampa czy malarstwo De Chi-
rica, jednak prawdziwymi odkrywcami jego talentu oka-
zali siê surrealiœci, dla których spotkanie z twórczoœci¹
Jarry’ego pozwala³o obraæ im now¹ drogê, wyraziæ
sprzeciw wobec dotychczasowych norm etycznych
i estetycznych. Jako jeden z pierwszych przyczyni³ siê
do zreformowania francuskiego teatru, jak równie¿
opracowywa³ w nawi¹zaniu do Lautréamonta koncep-
cjê monstrualnego piêkna, odwo³uj¹c¹ siê do sady-
stycznych asocjacji. Jest ona integralnie zwi¹zana z hu-
morem, którego jak wszyscy wiedz¹, nie da siê wyja-
œniæ logicznie, podobnie jak pojêcia „przypadku”, z któ-
rego czerpa³ wszystkie swe pomys³y. Twórczymi spad-
kobiercami i kontynuatorami jego sposobu myœlenia,
ale równie¿ manifestowania ekscentrycznoœci byli m.in.
André Breton, René Daumal, André Gide, Antoine
Artaud czy Raymond Queneau, dla których wentylem
od zbanalizowanego œwiata sta³a siê g³ównie ‘Patafizy-
ka, teoria niekontrolowanej ¿adn¹ regu³¹ estetyczn¹
wyobraŸni i pseudonaukowych fantazji. Po raz pierw-
szy s³owo „patafizyka” zosta³o wydrukowane 23 kwiet-
nia 1893 w czasopiœmie „L’Echo de Paris littéraire
illustré”, które opublikowa³o debiut Jarry’ego, utwór
Guignol (bêd¹cy fragmentem Ubu Rogacza), za który
zreszt¹ przyznano mu nagrodê jako za najlepszy utwór
prozatorski. Jarry Naukê Nauk, jak okreœla³ ‘Patafizykê,
rozwin¹³ w 1898 roku i dawa³ jej praktyczne zastoso-
wanie w licznych powieœciach, tekstach teoretycznych
czy wierszach, ale ukoronowaniem tych ataków na

Jacek Olczyk

„Véritable portrait de Monsieur Ubu”
 - 1897 - Dessin a peu pres semblable
au véritable portrait de l'originale
d'Ubu-Roi (1896).

Dunbar :
images de Jarry,
n°8 : Les Derniers
Sacrements.
La derniere volonté
de Jarry sur son lit
de mort fut qu'on lui
apporte un cure-
dent... ca 1980.

A. Jarry au „Phalanstere” de
Corbeil (Seine-et-Oise) avec
A. Vallette (a sa gauche) - 1898 -
L'entretien de l'as (la barque). Jarry sur le chemin de halage

aux Bas-Vignons - 1898

Portrait d'Alfred Jarry
- Atelier Nadar - 1896.

Jarry vu par Hermann-

Portrait
d'Alfred Jarry
par Félix Vallotton - 1901.
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ALBO UBAW JAK NA RYBACH
zdrowy rozs¹dek s¹ wydane w trzy lata po jego œmierci
Czyny i myœli doktora Faustrolla, patafizyka (pol. wyd.
w przek³adzie J. Gondowicza, Warszawa 2000). Ta
patafizyczna biblia z jednej strony jest nauk¹, metod¹,
kultem, punktem widzenia, a z drugiej strony jest prze-
ciwieñstwem zbyt prostego (by nie powiedzieæ pro-
stackiego) nazywania tego, co takie proste nie jest. Przy-
pomina to nieco derridiañsk¹ chorê, dyskurs, którego
forma, „w jakiej nam siê przedstawia, nie wywodzi siê
z logosu naturalnego czy prawomocnego, raczej
z rozumowania hybrydycznego, nieczystego, a nawet
zdeprawowanego” (J. Derrida, Chora, prze³. M. Go-
³êbiewska, Warszawa, 1999, s. 11). „Dyskurs ten –
dodaje filozof w innym miejscu – z jednej strony przy-
pomina rozumowanie oniryczne i nieprawe, wydaje
siê czymœ w rodzaju mitu w micie, przepaœci¹ otwiera-
j¹c¹ siê w micie w ogóle. Z drugiej strony, daj¹c do
myœlenia to, co nie przynale¿y ani do bytu zmys³owe-
go, ani do bytu inteligibilnego, ani do stawania siê, ani
do wiecznoœci, dyskurs o chorze nie jest ju¿ dyskur-
sem o bycie, nie jest ani prawdziwy, ani prawdopo-
dobny i okazuje siê zatem heterogeniczny wobec mitu”
(J. Derrida, dz. cyt., s. 64). „Chora wydaje siê obca
porz¹dkowi ‘paradygmatu’, jako modelowi inteligibil-
nemu i niewzruszonemu. A jednak, choæ ‘niewidzial-
na’ i pozbawiona zmys³owej formy, ‘uczestniczy’ ona
w inteligibilnoœci w sposób bardzo k³opotliwy, w grun-
cie rzeczy aporetyczny” – czy jak to t³umaczy W. Wi-
twicki w Timajosie Platona, z którego Derrida zaczerpn¹³
to pojêcie – „jako rozumowanie gorszego gatunku”.
Chora nie staje siê „jednak zarazem przedmiotem ¿ad-
nej opowieœci, ani takiej, która uchodzi za prawdziw¹,
ani takiej, która uchodzi za bajkê (…) Nie bêd¹c praw-
dziwym logosem, s³owo dotycz¹ce „chory” nie jest
te¿ prawdopodobnym mitem, histori¹, któr¹ siê przy-
tacza i w której inna historia znajdzie miejsce
w swym czasie” (J. Derrida, s. 72). Mo¿na jeszcze
dodaæ, ¿e ‘Patafizyka podobnie jak chora nigdy nie po-
zwala siê dosiêgn¹æ lub dotkn¹æ, jeszcze mniej naru-
szyæ ani zw³aszcza wyczerpaæ przez owe typy przek³a-
du tropicznego lub interpretacyjnego (…) poniewa¿
chora nie jest ani z porz¹dku eidosu, ani z porz¹dku
kopii – obrazów eidosu, które siê w niej odciskaj¹
(J. Derrida, s. 24). I nie s¹ to jedyne mo¿liwe podsta-
wy ‘Patafizyki siêgaj¹ce do przemyœleñ staro¿ytnych,

którzy byli na tyle jeszcze zdrowi, ¿e filozofowali nie
ukrywaj¹c zarazem tego, co wymyka³o siê ich rozu-
mowi. Jednym z g³ównych pojêæ ‘Patafizyki przywo³y-
wanych przez Jarry’ego jest bowiem pojêcie „cliname-
nu”, zaczerpniête z teorii Lukrecjusza opisuj¹cego po-
wstanie œwiata dziêki teorii trafu i odchylenia, co umo¿-
liwi³o zderzenie siê atomów i w rezultacie wielki bing-
bang. S³owem, trzeba zastanowiæ siê, czy to wszystko
co siê przydarza cz³owiekowi w ¿yciu mo¿na ubraæ
w p³aszcz logiki, wzajemnego wynikania jednej przy-
czyny z drugiej, czyli podporz¹dkowania doœwiadcze-
nia metafizyce. Ka¿demu cz³owiekowi st¹paj¹cemu po
ziemi – jak myœlê – przydarzy³o siê choæ raz w ¿yciu
(a mo¿e przydarza siê nieustannie) coœ tak osobliwe-
go, czego nie by³ w stanie wyjaœniæ za pomoc¹ zna-
nych mu pojêæ. I w takiej chwili z pomoc¹ przychodzi
‘Patafizyka, która dowartoœciowuje to, co dla innych
jest „rozumowaniem gorszego gatunku” czy te¿ po
prostu szaleñstwem. NajzwiêŸlej ‘Patafizykê definiuje
w VIII rozdziale sam Jarry, podaj¹c, ¿e ‘Patafizyka „sta-
nowiæ bêdzie przede wszystkim wiedzê o tym, co wy-
j¹tkowe, aczkolwiek twierdzi siê, ¿e poza tym, co ogól-
ne, nie mo¿e byæ mowy o wiedzy. Zg³êbi wiêc prawa
tycz¹ce wyj¹tków i wyjaœni wszechœwiat wobec tutej-
szego dodatkowy, b¹dŸ, mówi¹c skromniej – opisze
ów wszechœwiat, który mo¿na dostrzec i który byæ
mo¿e nale¿a³oby dostrzec miast zwyk³ego, jako ¿e
regu³y, na gruncie których ujawnia siê wszechœwiat
zwyk³y, stanowi¹ zbiór stosunków równie wyj¹tko-
wych, choæ czêstszych, a wiêc w najlepszym razie po-
szczególnych faktów, które, sprowadzone do niezbyt
wyj¹tkowych wyj¹tków, niezdolne s¹ przykuæ uwagê
nawet sw¹ osobliwoœci¹”. (A. Jarry, Czyny i myœli doktora
Faustrolla, patafizyka, prze³. J. Gondowicz, s. -90 - -89)
Patafizyka nie jest wiêc ¿artem, ale dyscyplin¹ niezmier-
nie powa¿n¹, która nie tyle pretenduje do bycia nauk¹
– co wynika z wy¿ej zacytowanej ksiêgi patafizycznej –
co jest „nauk¹ urojonych rozwi¹zañ”. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e Jarry nie stworzy³ ani ‘Patafizyki, ani same-
go Collegium ‘Patafizyki (uczyniono to w 1948 w piêæ-
dziesi¹t¹ rocznicê powstania Czynów i myœli doktora
Faustrolla, patafizyka), a jedynie ujawni³ jej istnienie
i obszar jej zainteresowañ, podaj¹c definicjê za rêkopi-
sem Faustrolla zatytu³owanym Podstawy ‘Patafizyki.
‘Patafizyka poprzedza wszelkie Istnienie, gdy¿ – jak

podaje Statut Collegium „a priori jest to oczywiste,
gdy¿ Byt nie ma wiêkszej racji bytu ni¿ sama racja do
bytu. A posteriori jest tak, gdy¿ przejawy istnienia s¹
szalone, a ich koniecznoœæ zaraŸliwa” (Statut Collegium
‘Patafizyki wraz z Orêdziem, prze³. A. Taborska, „Lite-
ratura na Œwiecie, nr 8-9/1997). Gilles Deleuze
z kolei dostrzega³ antycypacje myœli i fascynacje tech-
nik¹ Jarry’ego u Heideggera, pisz¹c, ¿e gdy to, co on
„odnajduje w nazizmie (tendencja populistyczna), Jarry
znajduje w anarchizmie (tendencja prawicowa)”.
(G. Deleuze, Alfred Jarry, nie doceniony prekursor He-
ideggera, prze³. M.P.  Markowski, „Literatura na Œwie-
cie, nr 8-9/1997). Mo¿na by to wyliczanie wp³ywów
Jarry’ego na XX wiek wymieniaæ w nieskoñczonoœæ
(warto zerkn¹æ choæby do ksi¹¿ki M. Sugiery, Potomko-
wie Króla Ubu), ale aby pozostawiæ przestrzeñ dla pa-
tafizycznych odkrywców, poprzestañmy mo¿e na po-
nownym przywo³aniu wspomnieñ Apollinaire’a: „Al-
fred Jarry by³ cz³owiekiem pióra w stopniu, w jakim ju¿
siê nim nie bywa. Ka¿dy jego najdrobniejszy czyn, ka¿-
dy ¿art czy dowcip, to wszystko by³a literatura. Bo zna³
siê na literaturze i tylko na niej.”
Apollinaire swoje wspomnienie koñczy jednak w tonie
dalekim od wielkiego smutku i pogrzebowej miny, gdy¿
podobnie jak postacie Falengi, Rabelais czy Swifta trud-
no op³akiwaæ ³zami, tak konsekwentnie zdyscyplino-
wany ekscentryczny i tragiczny styl bycia Jarry`ego,
domaga siê godnego sobie zakoñczenia: „Takie œmierci
nie mia³y nigdy nic wspólnego z bólem. Ich cierpienia
nie mia³y w sobie nic smutnego. Trzeba, by na takim
pogrzebie ka¿dy okazywa³ szczêœliw¹ dumê z faktu zna-
jomoœci z cz³owiekiem, który nigdy nie odczuwa³ po-
trzeby przejmowania siê zbytnio nieszczêœciami jakie
jego samego i innych gnêbi³y. Nie, nikt nie p³aka³ za
karawanem wioz¹cym Ojca Ubu. A poniewa¿ to by³a
niedziela, nazajutrz po Zaduszkach, t³um tych wszyst-
kich, którzy odwiedzili cmentarz w Bagneux, wieczo-
rem rozpe³z³ siê po okolicznych tawernach i bistrach.
Pe³ne by³y ludzi. Œpiewano, pito, jedzono t³uste wêdli-
ny: obraz têtni¹cy ¿yciem, jakby zrodzony w wyobraŸni
tego, któregoœmy odprowadzali na ostatni spoczynek”.
I taki te¿ zastawiony stó³, oddaj¹cy atmosferê i czeœæ
duchowi Jarry’ego w tê setn¹ rocznicê jego znikniêcia,
nale¿a³oby w pe³nym rynsztunku ku jego pamiêci od-
tworzyæ.

Jarry vu par Hermann-Paul - 1897.

Bois publié dans l'originale
des „Minutes de sable
mémorial” - 1894
- Palotins.

Portrait de Jarry par Lucien Lantier - Vers 1896.
A. Jarry au Lycée Henri IV (Paris) - 1893.

Monsieur Hébert,
ancien professeur
de Jarry, qui inspira
ce dernier pour
le personnage
du Pere Ubu.
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Entretien avec
Claudine Orvain
a preparé
Jacek Olczyk
J.O. : Dans quelles circonstances le Musée du Cure-
Dents a t’il été créé ?
C.O. : Depuis une dizaine d’années, la Ville de Laval,
qui a vu naître Alfred Jarry, propose un festival d’humour
(les Uburlesques) le premier WE de septembre. Nous
sommes parfois sollicités pour y intervenir. Ayant été
amusée par l’anecdote relatant qu’Alfred Jarry ait eu
pour dernier désir qu’on lui apporte un cure-dents, j’ai
proposé a l’organisateur de l’époque (c’était en 1999)
d’ouvrir ce Musée. Le projet a été accepté et j’ai donc,
pendant plus de six mois, passé mes temps de loisir a
confectionner, tordre, coller, peindre et torturer des di-
zaines de cure-dents! Ensuite, il a fallu « théâtraliser » un
peu l’affaire, des locaux m’ont été pretés dans une tour
du vieux Laval puis j’ai fait appel a deux comédiens et a
un groupe de musiciens de jazz …

J.O. : Donc, l’ouverture de ce Musée on s’est com-
mencé par le spectacle?
C.O. : Il ne s’agissait pas, a proprement parlé de spec-
tacle mais plutôt d’animation. Cela s’est déroulé en
plusieurs temps. Le vendredi soir: conférence de presse
menée par les trois personnages: Carry Bridge, Jo-
seph-Anatole Delcroc et Marie Molère.
Le samedi matin: inauguration (avec discours concoctés
par François Béchu, découpage de ruban tricolore,
musique et tout et tout!) puis tout au long du WE, mes
collaborateurs arpentaient le Musée pour renseigner
les visiteurs et lancer les séquences vidéos (certains cure-
dents étant particulierement délicats a maneuvrer, quel-
ques démonstrations en images étaient proposées),
de mon côté et en tant que restauratrice de cure-
dents, j’opérais, dans un espace réservé, grâce a une
mini-perceuse et quelques accessoires. Un public, trié
sur le volet, pouvait assister au travail s’il acceptait de
porter des gants de caoutchouc et un masque de chi-
rurgien. Les dernieres heures furent consacrées a une
déambulation musicale dans les rues, les enfants étaient
invités a participer a une pache aux canines, occasion
pour nous de les inciter a l’hygiene buccale en distribuant
des tubes de dentifrice.

J.O.: Cette animation a été jouée uniquement une
fois? Peut-on aujourd’hui fréquenter le Musée?
C.O.: Après sa petite heure de gloire, le Musée est
tombé dans un profond coma, au début, je me suis
consolée en exposant quelques spécimens sur internet
mais meme le site de Parhélie s’est laissé prendre par

l’engourdissement! Il aura fallu huit ans et votre perspi-
cacité pour faire renaître le MMCD de ses cendres!

J.O.: Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour réunir
cette collection? Combien d’oeuvres compte t’elle?
C.O.: Je pourrais vous répondre qu’il m’a fallu des mois
pour parcourir le monde dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre afin de réunir cette collection unique, vous
dire aussi que j’ai connu la soif dans le désert de Nami-
bie, que j’ai du affronter le climat extreme de l’Everest et
braver l’appétit féroce d’une tribu cannibale au fin fond
de l’Amazonie… mais ce serait mentir!!! En fait, la gesta-
tion du projet a été un grand moment de bonheur…
L’organisateur m’a fait confiance et j’ai pu imaginer, créer,
inventer et m’amuser en toute sérénité. Ce Musée
comporte actuellement 104 pièces… Mais je n’ai pas
dit mon dernier mot… Votre invitation vient de réactiver
mes envie de bricolage!!!

J.O.: Ce Musée est-il ouvert aussi aux autres artistes
pour qu’ils créent leurs modeles de cure-dents?
C.O.: Tout a fait, d’ailleurs, dans le Musée, un endroit
était réservé a la création: un stock de cure-dents et
quelques boîtes remplies de matériaux en tous genres
était a mis a la disposition du public, cela a donné nais-
sance a quelques beaux spécimens! Je vous encourage
vivement a proposer ce genre d’animation lors de
l’exposition!!!

J.O.: Quelles conditions doit remplir l’oeuvre po-
tentielle?
C.O.: Ne pas contenir de matériaux explosifs ou dan-
gereux pour l’environnement.

J.O.: Ce cure-dents que demandait Jarry sur son lit
de mort, est-ce une anecdote fausse ou vraie? Ou
peut-on lire cette histoire?
C.O: Voila ce que l’on peut lire dans le livre de Patrick
Besnier sur Alfred Jarry aux éditions Fayard, voir les
pages 681, 682.

J.O.: Est-ce qu’il y a quelqu’un qui, avant la nais-
sance du Musée, a traité cette anecdote sérieuse-
ment ou de la meme façon que vous?
C.O.: A ma connaissance, non mais je n’ai pas fait de
recherche dans cette direction, alors, si cette personne
existe, j’ai très envie de la rencontrer!

J.O.: Tres souvent on peut voir Jarry a son vélo,
pourriez vous dire quelque chose sur cet amour?
C.O.: Face a tous les spécialistes de Jarry, j’ai un peu
honte de donner mon humble sentiment… Je crois
toutefois que l’andromorphine que libère le corps lors
d’un effort prolongé est le message chimique ami de la
création, ainsi, le pédalage régulier, l’idée du cycle et de
la roue qui tourne sont des éléments jubilatoires et
rassurants contrairement a l’idée de la spirale posée
sur la gidouille qui peut, de façon aléatoire, soit nous
entraîner vers le haut, soit nous tirer vers le bas.

J.O.: Le centième anniversaire de la disparition
d’Alfred Jarry est-il, en France, l’occasion de

célébrer son oeuvre? Comment lisez-vous aujour-
d’hui les pièces de Jarry, quels aspects de leurs
créations sont actuellement les plus importants
pour vous?
C.O.: Il n’y a pas eu de commémoration nationale
officielle pour marquer l’événement. Seules trois villes
ou Jarry laissa sa marque ont célébré la chose: Rennes
(un tout petit peu), Saint-Brieuc (un peu) et Laval, sa
ville natale (beaucoup). Il y a eu des interventions de
spécialistes sur France Culture et des rediffusions
d’émissions sur Jarry. C’est assez peu par rapport a
l’importance du personnage, mais il faut dire que la
plupart des gens trouvent l’oeuvre de Jarry difficile
d’accès (ce qui est vrai) et, quand ils connaissent Ubu il
n’en ont pas forcément une grande idée. D’ailleurs,
que Ubu plaise ou non, c’est un paravent difficile a
bouger: il occulte l’oeuvre et le personnage de Jarry.
Les pièces de Jarry sont difficiles a jouer et meme
Antoine Vitez, l’ancien directeur de la Comédie
Française, avait déclaré que « Ubu Roi » était une pièce
injouable. L’esthétique de Jarry est pourtant toujours
une source formidable a laquelle on peut venir puiser
beaucoup de force créatrice. « Les Jours et les nuits »,
« L’amour absolu » et « Le Surmâle » sont toujours
des textes modernes. C’est une grande littérature.

J.O.: Quel genre de plaisir avez-vous en jouant ou
lisant des pièces de Jarry ?
C.O.: J’essaye de trouver quelques choses d’intelli-
gent a répondre mais ça ne me vient pas … C’est
peut-etre parce que, pour moi, le plaisir des textes
passe par le ressenti bien avant de passer par l’analyse!

J.O. : D’après vous, les théoriciens de la littérature
ont-ils quelque chose d’intéressant a dire sur Jarry?
C.O. : De par ma chandelle verte, je ne me permettra-
is pas d’émettre une théorie sur les théoriciens… d’au-
tant que, n’ayant pas le temps de les lire tous avant de
vous répondre, je ne pourrai vous donner qu’un avis
superficiel.

J.O. : Vous etes avant tout actrice au Théâtre de
Laval. Quels spectacles ou autres événements con-
sacrés a Jarry sont organisés pour le cèntieme an-
niversaire de sa mort?
C.O.: En fait, je suis une vieille danseuse devenue actrice
et je travaille régulierement avec la compagnie du
« Théâtre de l’Echappée ». Le 31 octobre, pour le
centenaire de la mort d’Alfred Jarry, nous nous pro-
duirons, dans une création de François Béchu intitulée
« Monsieuye Jarry » , au Théâtre de Laval. Ce Théâtre
vient de réouvrir ses portes après trois ans de travaux
(et il est beau!!!) mais il n’abrite pas de comédiens
permanents, c’est une structure qui accueille différents
spectacles. Cette année la Ville de Laval a fait du cente-
naire de la disparition de Jarry « L’Année Jarry » avec
beaucoup de choses: installations dans les rues,
créations des jardiniers de la Ville, illuminations, expo-
sitions, colloques, rencontres et spectacles. Nous
espérons que la présence de Jarry sera réelle dans les
années a venir car nous sommes surs que son oeuvre
continuera longtemps a inspirer les artistes.
…ET ENCORE UNE FOIS, VIVE LA PATAPHYSIQUE !!!

VIVE LA PATAPHYSIQUE !!!

`

`

<<<<<

` `

`

`

`

` `
`

<

<< <<<<< <<<

`
`

`
`

`

`̀̀̀̀

<<<<<

`̀̀̀̀ `̀̀̀̀

`

`

`

`

`

`

<<<<<

<< <<<

`

`

<<<<<

<< <<<

`

`

`

`

m14.p65 2007-10-25, 18:1210



mrówkojad - numer 14, listopad 2007

Jarry powiedzia³, ¿e ‘Patafizyka jest „teori¹ uro-
jonych rozwi¹zañ”. Jak¹ jej definicjê pan propo-
nuje?
F.A.: Jest sto mo¿liwych definicji. Móg³bym powiedzieæ
o ‘Patafizyce, ¿e jest nauk¹ o cyrkulacyjnoœciach. Poko-
ra wielu patafizyków idzie w parze z bardzo pog³ê-
bion¹ znajomoœci¹ Staro¿ytnoœci i jej wiedzy. Myœlê, ¿e
na przyk³ad dzisiejsza nauka jest dyscyplin¹ wysoce
patafizyczn¹. Ktoœ taki jako Mandelbrot, jeden z wiel-
kich teoretyków matematyki fraktalnej, interesuje siê,
powiedzmy meteorologi¹, Boskoœci¹ i Gie³d¹, wszyst-
kimi rzeczami daj¹cymi siê ³atwo zrozumieæ z punktu
widzenia przesz³oœci, ale których obecnych norm nie
mo¿na ustaliæ. Dlaczego Gie³da? – odpowiedzia³, po-
niewa¿ jest w³aœnie fenomenem patafizycznym.

Czy istniej¹ wiêzi miêdzy niektórymi ruchami jak
dadaizm czy surrealizm a ‘Patafizyk¹?
F.A.: Wszystkie ruchy, jak Grupa Paniczna, któr¹ urucho-
mili w 1962 Jodorovsky i Topor, a która nie by³a ani
grup¹, ani szko³¹, maj¹ pewien rodzaj wspólnego pnia:
w sztuce i w mi³oœci wszystko jest mo¿liwe, a moral-
noœæ nie istnieje. To jest to, co w streszczeniu mówi
Tristan Tzara, a wiêc i Lenin, poniewa¿, jak to dziœ udo-
wodniono, bez w¹tpienia to on swoj¹ rêk¹ napisa³
pierwszy manifest dadaistyczny. Jest to jednak¿e osobli-
we wspólne dobro historii, ¿e ci dwaj mê¿czyŸni spoty-
kaj¹ siê razem w Kabarecie Voltaire przy ulicy Miroir
w Zurychu, na pocz¹tku XX wieku. Nie jest równie¿
przesad¹ przypomnieæ, ¿e ‘Patafizyka, podobnie jak Grupa
Paniczna, towarzyszy³a ostatnim metamorfozom ma-
tematyki znanym pod nazw¹ „teoria motywów”, moty-
wów, które równie¿ s¹ osobliwoœci¹.

Mo¿na byæ czêœci¹ Collegium ‘Patafizyki przez
prost¹ „transsubstancjacjê”, nieœwiadomie, ale
równie¿ posiadaæ upragniony tytu³ „Satrapy”, co
jest pañskim przypadkiem…
F.A.: Prenumeruj¹c czasopismo Colegium „Cybalum
Pataphysicum”, prawdziwy peryskop obserwuj¹cy
œwiat, stanie siê pan patafizykiem… niechc¹cy. Faktycz-

nie otrzyma³em tytu³ „Satrapy”, co jest wielkim zaszczy-
tem. Podczas szczególnie wzruszaj¹cej ceremonii, wrê-
czono mi dyplom, jak równie¿ rodzaj zagadkowego
pluszaka, który przypomina³ pandê. Wie pan, Colle-
gium liczy bardzo niewielu „Satrapów”. Duchamp, Max
Ernst, Queneau, Vian, Leiris, René Clair, Paul-Emile
Victore, Ionesco, Prévert, Jean Dubuffet…

Czy mo¿na mówiæ o ruchu patafizycznym?
Oczywiœcie, nie. A to dlatego, ¿e czujê siê do g³êbi
patafizykiem. By³bym niezdolny do uwa¿nego s³ucha-
nia dyktatów nie wiadomo jakiego kierunku czy myœli.
Mówi¹c o nas dwóch, Octavio Paz powiedzia³ pewne-
go dnia bardzo wyraŸnie: „Arrabal i ja, odnaleŸliœmy
drogi surrealistyczne na ³awce Uniwersytetu”. Wielu
ekspertów, surrealistów w dziedzinie informatyki przy-
chodzi dzisiaj powiêkszyæ szeregi ‘Patafizyki.

Znajduj¹ siê równie¿ szachiœci, jak pan…
F.A.: Queneau, Vian, Duchamp byli wielkimi szachi-
stami. Szachy i ‘Patafizyka s¹ bardzo pokrewne. Stra-
tegia, szaleñstwo, g³êbia pod absurdalnoœci¹ tworz¹
œwiat, który mo¿e po³¹czyæ naukê i wyobraŸniê. Pro-
szê przyjrzeæ siê partii szachów, jej  meandrom, z³o-
¿onym teoriom, napiêciom, powadze, ale w chwili
prawdy, kiedy dwóch przeciwników znajduje siê na-
przeciw siebie, na pocz¹tku partii robi¹ gest, który nie
zwodzi i którego sens jest wszystkim znany: sprz¹tnê
ciê, zmiotê ciê! Jesteœmy ca³kowicie wyæwiczeni pa-
tafizycznie!

Patafizyka przyjmuje równie¿ uczonych…
F.A.: Wyczuwam nadchodz¹c¹ nieprzydatnoœæ naukow-
ca. Wie pan, ¿e kiedy zapytano Ionesco, jaka by³a naj-
wa¿niejsza rzecz w jego ¿yciu, opowiedzia³, ¿e dost¹-
pi³ wszystkich zaszczytów, ¿e by³ akademikiem, dokto-
rem honoris causa dziesi¹tków Uniwersytetów, tego
w Bostonie, i tego w Vaucluse, ale ¿e jego najwa¿niej-
szym tytu³em by³o mianowanie go na „Satrapê” Colle-
gium ‘Patafizyki.

Czy ‘Patafizyka jest œrodkiem pojmowania œwiata?
F.A.: Nie zapominajmy, ¿e ‘Patafizyka jest stowarzysze-
niem badañ niepotrzebnych i uczonych. Rozporz¹dza
ona nie mniej ni¿ 116 komisjami i pod-komisjami. Jest
to maszyna do badania œwiata. Patafizycy posiadaj¹ jed-
nak równie¿ najbardziej przenikliwe pojêcie najkonkret-
niejszej rzeczywistoœci. Dok³adnie mówi¹c, dziêki zie-
lonej Œwierczce, Patafizyk mo¿e rozœwietliæ ciemnoœci.

A zatem ‘Patafizyka ma jeszcze przed sob¹ piêk-
ne dni?
F.A.: Patafizycy pod wyroczni¹ Chin i roku Dragona,
bêd¹ d¹¿yæ do swoich trzech „Godnoœci” – ‘Patafizyki,
Collegium i Ziemi, po³o¿onych wcale nie pod sklepie-
niem niebieskim, ale w sercu wrz¹cego œwiata. ‘Patafi-
zyka jest wieczn¹ TeraŸniejszoœci¹; trwa³ym Darem
faustowskim lub fatalnym; boskim zaskoczeniem. ‘Pa-
tafizyka jest chlebem powszechnym. Niewzruszonoœæ
‘Patafizyki utrzymuje siê niezmiennie w wiecznej zmia-
nie. ‘Patafizyka: Matka nieskoñczonoœci bez ¿adnego
powo³ywania siê na pojêcie przestrzeni (bezcielesnej
i œmiertelnej) i Matka Wietrznoœci bez œwiadomoœci
czasu (pieskiego lub heroicznego).

Czy ‘Patafizyka mo¿e jedynie odrzucaæ uczone
interpretacje, egzegezy etc.?
Nie trzeba szukaæ ubicznych, metafizycznych, metafo-
rycznych czy metafonicznych interpretacji, wypada po-
kornie czytaæ niepotrzebne i uczone dociekania Colle-
gium ‘Patafizyki. ‘Patafizyka jest trampolin¹ do dokoñ-
czenia tego, co doktor Sandomir nazwa³ „susnym su-
sem” [bon bond]: wielkim skokiem (na gumie).

przełożył Jacek Olczyk

Fernando Arrabal, La ‘Pataphysique est une ma-
chine à explorer le monde. Propos recueillis par
Gérard de Cortanze, „Magazine Littéraire”, nr
388, Juin 2000.

Rozmowa
Gérarda
de Cortanze
z Fernando
Arrabalem.

Maszyna do badania świata
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Anna Marchewka: Dobry wieczór, takich t³umów
w Lokatorze nie by³o ju¿ chyba dawno na spo-
tkaniu promocyjnym. Mamy szczególn¹ ksi¹¿kê,
mamy szczególn¹ autorkê, coœ siê ciekawego
wydarzy³o w literaturze i mam nadziejê, ¿e ta
rozmowa dzisiejsza te¿ bêdzie na tyle ciekawa,
¿e zachêci tych, którzy jeszcze ksi¹¿ki nie znaj¹,
do tego, ¿eby j¹ przeczytaæ. Na pocz¹tku, Pauli-
na, zadam Ci takie pytania, których pewnie nie
chcia³abyœ ju¿ s³yszeæ, bo s³ysza³aœ je ju¿ pewnie
wiele razy. Paulino, jak zosta³aœ pisark¹?
Paulina Bukowska: Odpowiem mo¿e tak: nigdy jakoœ
specjalnie nie zastanawia³am siê nad tym, ile mam lat;
wszystko zaczê³o siê bardzo naturalnie, pisa³am od
dzieciñstwa i to na pocz¹tku by³a pewna próba opisu
tego, co widzê, póŸniej, z czasem, przerodzi³o siê to
w próbê pisania tego, co czujê, a nastêpnie, kiedy za-
czê³am sobie w pe³ni zdawaæ sprawê z tego, co robiê,
to by³a w pe³ni œwiadoma próba obserwacji tego, co
widzê i tego, co czujê. I w gimnazjum ju¿ nasta³ taki
okres, kiedy skupi³o siê we mnie tyle myœli, ¿e posta-
nowi³am to przerobiæ na coœ powa¿niejszego i tak chyba
sta³am siê pisark¹.. Nie wiem, nigdy nie postrzega³am
siebie jako pisarki, to by³o bardzo naturalne. Tak siê
sta³o.

A.M.: Ja zaczynam od tego pytania, bo niechêtni
m³odym debiutantkom mogliby powiedzieæ, ¿e

robimy sensacjê wokó³ ksi¹¿ki tylko dlatego, ¿e
masz siedemnaœcie lat. Ta ksi¹¿ka przesz³a test
i by³a czytana przez osoby, które nie mia³y pojê-
cia, ile masz lat i robi³a na tych osobach wielkie
wra¿enie i ja te¿ uwa¿am, ¿e literatura wieku nie
ma; wspominam o tym na pocz¹tku, ¿eby to mieæ
ju¿ z g³owy; no ale jako cz³owiek, nie przestajê siê
dziwiæ, ¿e uda³o Ci siê napisaæ coœ tak zwartego,
tak dojrza³ego, coœ, co robi takie wra¿enie. Za-
czê³aœ pisaæ ju¿ w dzieciñstwie. Mog³abyœ powie-
dzieæ coœ o tych wczesnych utworach?
P.B.: Wczesne utwory to by³y ró¿ne wierszyki, laurki
dla rodziców, póŸniej to by³y krótkie opowiadania, któ-
re opisywa³y moje dziecinne frustracje, wiêc ju¿ chyba
od samego pocz¹tku obserwowa³am dok³adnie i wni-
kliwie to, co siê wokó³ mnie dzieje i próbowa³am
w jakiœ sposób to pokazaæ, ale w taki sposób „mój”,
¿eby zaznaczyæ w tym moj¹ obecnoœæ, ¿eby pokazaæ,
¿e ja te¿ to widzê i te¿ mam swój g³os, ¿eby pokazaæ,
¿e coœ mnie w tym œwiecie boli. To mo¿e nawet nie
by³o takie œwiadomie, chcia³am, ¿eby inni dostrzegli
mnie i to, ¿e ja te¿ mam swoje zdanie.

A.M.: Czy to znaczy, ¿e bardzo zale¿y Ci na pod-
kreœleniu indywidualnoœci?
Mówi siê albo o buncie, mówi siê o chêci albo
zademonstrowania w³asnej indywidualnoœci albo
o próbie wpisania siê w jakieœ pokolenie. Ty pi-

O obiektach halucynogennych,
mistrzach, muzyce i słodyczach
z Pauliną Bukowską
rozmawia Anna Marchewka

Żeby dostrzegli
szesz miêdzy innymi o pokoleniu zgolonego biki-
ni, czy Ty chcia³abyœ byæ postrzegana jako g³os
pokolenia czy jako Paulina Bukowska?
P.B.: Nie, ja nigdy siê nie buntowa³am i w³aœnie chcê jak
najbardziej ustrzec siê przed byciem duchem przewod-
nim jakiegoœ, ¿e siê tak brzydko wyra¿ê, stada, ale nigdy
nie widzia³am jakichœ barier, które mia³abym ³amaæ jako
ten buntownik i w ten sposób zaznaczaæ swoj¹ obec-
noœæ, chcia³am po prostu byæ sob¹ i robiæ to, co bêdzie
mnie satysfakcjonowaæ. To nie by³o jakieœ postanowie-
nie, ¿e teraz poka¿ê, ¿e ja te¿ potrafiê i ¿e ja te¿ mogê
zbuntowaæ siê przed czymœ, co mi siê nie podoba, bo to
nie o to chodzi chyba. Chcia³am po prostu byæ sob¹.

A.M.: Co to znaczy byæ sob¹? Pytam tak¿e
w kwestii Twojego antybohatera, czyli g³ównego
bohatera.
P.B.: Najproœciej: robiæ to, co siê czuje, robiæ to, co siê
chce robiæ, przede wszystkim. Nie widzieæ tego, ¿e nie
mogê, bo nie ma czegoœ takiego. Zawsze mo¿na.

A.M.: Tutaj na ostatniej stronie ok³adki wydawca
informuje, ¿e Ty jesteœ wielbicielk¹ filmów. A po-
wiesz nam coœ o swoich idolach literackich? Masz
jakichœ mistrzów, od których uczysz siê warszta-
tu? Bo to mnie bardzo interesuje. Napisa³aœ
œwietn¹ ksi¹¿kê, zwart¹ ksi¹¿kê, ksi¹¿kê, która
jest bardzo mocnym tekstem. Czy masz kogoœ,
o kim mog³abyœ powiedzieæ „to jest mój mistrz”?
P.B.: Nie, zdecydowanie nie. Jeœli chodzi o literaturê, to
bardzo du¿o czyta³am w dzieciñstwie, poœwiêca³am
ksi¹¿kom bardzo wiele czasu, ale w momencie kiedy
sama zabra³am siê za czytanie, to ta chêæ bardzo opa-
d³a i odstawi³am ksi¹¿ki na rzecz filmu i muzyki i to by³o
coœ, co mnie zafascynowa³o. Nigdy te¿ nie zastana-
wia³am siê nad swoim warsztatem, nie próbowa³am
siê szkoliæ w tym kierunku, w ogóle nie przysz³o mi
coœ takiego do g³owy, bo to by³o bardzo naturalne,
wyp³ywa³o ze mnie i uk³ada³o siê w s³owa, sentencje.
Myœlê, ¿e mo¿e to, ¿e s³ucha³am bardzo du¿o muzyki
sprawi³o, ¿e ten mój tekst tak uk³ada³ siê bardzo ryt-
micznie, czu³am, ¿e uk³ada³ siê w rytm, za który nie
mogê wyjœæ.

A.M.: Czyli ¿e takim kluczem do bram percepcji
jest dla Ciebie muzyka?
P.B.: Tak, na pewno ma to du¿e znaczenie.

A.M.: A czego Ty s³uchasz, w zwi¹zku z tym? S³u-
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chasz w ogóle przy pisaniu? Co Ciê pobudza do
pisania, co Ciê inspiruje? Co Ciê wprowadza
w ten rodzaj transu, co Ci pozwala tak pisaæ?
P.B.: To bardzo zale¿y od mojego aktualnego nastroju.
S³ucham du¿o, s³ucham podczas pisania, ale to nie
zawsze, bo czasem muzyka poch³ania mnie za bardzo,
bym mog³a siê skupiæ jednoczeœnie na pisaniu, a czasa-
mi jest tak, ¿e s³ucham i s³owa p³yn¹ same z siebie,
dlatego, ¿e w muzyce jest coœ takiego, co miesza te
wszystkie myœli, które s¹ we mnie i pozwala znaleŸæ
ujœcie potoku s³ów, który póŸniej wylewa siê ze mnie
na papier i bardzo mi to pomaga, bardzo mnie pobu-
dza do tego, ¿eby pisaæ i daje mi niewyobra¿aln¹ ener-
giê, tak samo jak i film, ale mimo wszystko to muzyka
towarzyszy mi najczêœciej.

A.M.: Mo¿e jakaœ nazwa – jedna, dwie?
P.B.: Z muzyki to ja mo¿e powiem o tym, co towarzy-
szy³o mi przy pisaniu tej ksi¹¿ki. To by³y na pewno
d³ugie, psychodeliczne utwory, to by³y wszelkiego ro-
dzaju soundtracki, to by³o te¿ Placebo, Pink Floyd oczy-
wiœcie.

A.M.: A co z filmami. Bo dwa nazwiska, które
zosta³y wymienione przez Twojego wydawcê, s¹
jakimiœ kluczami.
P.B.: To jest tak, ¿e ja w filmach odnajdujê taki swój
kolejny œwiat, to nie jest ten œwiat, który ja tworzê, ale
to jest œwiat, który w równym stopniu mnie inspiruje
i te nazwiska nie zosta³y wymienione przypadkowo,
gdy¿ w³aœnie w filmach Lyncha i Kubricka jest to coœ,
jest ten klimat i atmosfera, które sprawiaj¹, ¿e chcê
wejœæ do w³asnego œwiata i tworzyæ coœ w³asnego, co
wzbudza podobne emocje, jak te œwiaty. Chodzi o to,
jak te filmy wp³ywaj¹ na odbiorcê.

A.M.: Czy Ty piszesz o sobie? Czy Twój bohater,
czyli Antybohater, to jesteœ Ty, czy w ogóle nie ma
to nic wspólnego?
P.B.: Na pewno jest to czêœæ mnie, nie potrafi³abym siê
tak odci¹æ od swojej ksi¹¿ki, poniewa¿ to by³o pisane
w okresie, kiedy najbardziej chcia³am wyrzuciæ z siebie
wiele nieprzyjemnych spraw i poniek¹d jestem to ja,
ale.. moje emocje ukszta³towa³y to i tego bohatera, ale
to nie znaczy, ¿e ten bohater jest podobny do mnie. Ja
jestem z nim bardzo emocjonalnie zwi¹zana i w pe-
wien sposób potrafiê spojrzeæ na œwiat jego oczami.

A.M.: Czy stworzy³aœ go zanim napisa³aœ ksi¹¿kê
czy on powstawa³ w trakcie pisania?
P.B.: On powsta³ nagle, ja w³aœciwie siê nad tym
w ogóle nie zastanawia³am, to by³o pierwsze zdanie
i ono ukierunkowa³o mnie dalej, w ogóle nie myœla³am
nad tym wczeœniej, nie próbowa³am go jakoœ scharak-
teryzowaæ, jakoœ wymyœliæ, kto to tak naprawdê bê-
dzie, tylko on powstawa³ kartka po kartce.

A.M.: Czy Ty siê bawisz, kiedy piszesz, czy dla
Ciebie to jest ciê¿ka praca?
P.B.: Bardzo ró¿nie, czasami jest to bardzo przyjemna
zabawa, ale zazwyczaj, jeœli mówimy o zabawie, to
zabawa s³owami, a jeœli chodzi o losy bohatera, to tutaj
jest czasem ciê¿ko, czasem ten bohater nie pozwala³
mi przebiæ siê w dalsze losy i czeka³am na pewn¹ myœl,
pewien znak, który pozwoli mi iœæ dalej, bo to nie by³o
tak, ¿e ja siada³am i „dobrze, ja siê tob¹ zajmê i bêdê
o tobie dalej pisaæ”, tylko on siê trochê buntowa³, mimo
wszystko.

A.M.: Teraz powiedzia³aœ o dwóch wa¿nych rze-
czach – zabawa s³owami i obrazy, czy to siê To-
bie nie k³óci? Ja, kiedy przeczyta³am tê ksi¹¿kê
jeszcze przed spotkaniem pierwszym naszym,
zastanawia³am siê, jak to jest przek³adaæ obraz
na s³owa. Bo je¿eli mówimy o muzyce, mamy
dŸwiêki, mamy obraz, mamy s³owo. Zastanawia-
³aœ siê kiedyœ nad tym czy to Ciê kompletnie nie
interesuje?
P.B.: Tak, zastanawia³am siê, dlatego, ¿e bardzo mi na
tym zale¿y, ja bardzo chcê, ¿eby czytelnik widzia³ i s³y-
sza³, co tam jest napisane. To jest po czêœci na pewno
ta fascynacja filmem i muzyk¹, poza tym w mojej g³o-

wie czêsto pojawiaj¹ siê obrazy, które ja próbujê prze-
robiæ na s³owa i to nawet nie jest tak, ¿e pojawiaj¹ siê
obrazy i ja je spisujê, tylko pojawiaj¹ siê pewne obrazy,
które póŸniej, kiedy ja zaczynam bawiæ siê s³owem, tak
naprawdê mog¹ wygl¹daæ inaczej, ale i tak tworz¹ coœ,
co czytelnik potrafi sobie sam narysowaæ.

A.M.: Zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e ksi¹¿ka,
kiedy ju¿ pojawia siê na pó³kach, póŸniej trafia do
konkretnego czytelnika i zaczyna ¿yæ swoim
¿yciem i to, ¿e ja tutaj znajdujê tak¹ kontrê wobec
rzeczywistoœci, to prawdopodobnie nie tylko ja
j¹ znajdê. Czy jesteœ przygotowana na to, ¿eby
odpieraæ zarzuty? Bo ktoœ pewnie bêdzie chcia³
Ciê wt³oczyæ, i to pewnie nie jedna osoba, w tak¹
ramê buntowniczki m³odej, która chce zdefinio-
waæ teraŸniejszoœæ i rzuciæ nam w twarz, ¿e nic
z t¹ rzeczywistoœci¹ nie robimy m¹drego.
P.B.: Ja siê tego nie bojê, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
ta ksi¹¿ka bêdzie ¿yæ swoim ¿yciem, ale to te¿ o to
chodzi i to jest fascynuj¹ce, ¿e ta ksi¹¿ka i te s³owa
wytwarzaj¹ jakieœ pole, gdzie ludzie mog¹ wyra¿aæ
swoj¹ opiniê na ten temat i chcia³abym ¿eby jak najwiê-
cej ludzie dyskutowali miêdzy sob¹, ¿eby ona pozosta-
wia³a œlad po sobie, ¿eby to nie by³o przeczytanie ksi¹¿ki,
odklepanie i od³o¿enie na pó³kê, tylko ¿eby dopiero
wtedy rozpoczê³o siê zastanawianie nad tym, co to tak
naprawdê by³o.

A. M.: To ja Ci teraz zadam takie okropne pyta-
nie.. Bo u Ciebie opresja, której jesteœmy najbar-
dziej podlegli w okresie dojrzewania, w okresie,
w którym zderzasz siê z jakimiœ zasadami – ow-
szem, mo¿esz fantazjowaæ, mo¿esz zajmowaæ siê
pisaniem, ale generalnie jesteœ zakorzeniona i nie
mo¿esz siê przeprowadziæ na Marsa, musisz tu-
taj byæ, chocia¿ z tego, co mówisz wynika, ¿e
mo¿esz tutaj byæ, ale niekoniecznie musisz pod-
dawaæ siê tej rzeczywistoœci, ale jakoœ tam ona
Ciê dotyka – tutaj ten terror seksualnoœci wi¹¿e
siê z konsumpcj¹, z kupowaniem, z jedzeniem –
czujesz siê dotkniêta w jakiœ sposób przez spo³e-
czeñstwo czy to jest coœ, co tak samo wysz³o, czy
to chocia¿ to mo¿e by³oby jakimœ pretekstem?
„Ja siê temu nie poddajê”. Tam jest takie ³adne
okreœlenie „z zadart¹ spódnic¹”, gdzie z du¿ym
dystansem odnosi³aœ siê do piosenek œpiewanych
na przyk³ad przez Dodê.
Masz takie wra¿enie, ¿e jak nie dasz siê zamkn¹æ
w kanonie dziewczêcoœci, a zaraz potem kobie-
coœci, to zaraz bêdziesz na marginesie albo
w ogóle Ciê nie bêdzie?
P.B. Bêdê. Ten tekst, który siê tutaj pojawia, by³ wyko-
rzystany bardzo œwiadomie, poniewa¿ to by³ bardzo
dobry sposób, ¿eby pokazaæ jak ludzie ³atwo potrafi¹
siê zniewoliæ przez tekst i przemoc – tak daleko od
siebie i tak blisko..

A.M.: To takie kafkowskie jest bardzo.
P.B.: Tak? ..¿eby tych ludzi tak trochê przygnieœæ, ¿eby
pokazaæ, jak ³atwo ich zniewoliæ przez takie czynniki
z zewn¹trz, jak ³atwo siê poddaj¹, ¿e nie potrafi¹ kon-
trolowaæ swoich chêci..

A.M.: Seks, œmieræ, to s¹ takie sytuacje graniczne.
W ogóle wydaje mi siê, ¿e lubisz ekstrema. Operu-
jesz takimi scenami, które maj¹ we mnie wywo³aæ
jakieœ wielkie emocje, jako w czytelniczce, tak?
P.B.: Tak, tutaj chodzi o takie wielkie kontrasty, o gwa³-
towne przejœcia z jednego tematu do drugiego, wtedy
naj³atwiej jest coœ opisaæ, kiedy przechodzi siê z jedne-
go wa¿nego tematu do drugiego, wtedy widaæ to na
podstawie porównañ, w³aœnie kiedy widzi siê choro-
bê i za chwilê widzi siê seks i jak to mo¿na po³¹czyæ.
A to wcale nie chodzi o ³¹czenie, tylko o porównanie.
Seks, œmieræ, choroba s¹ wokó³ nas i ¿yj¹ obok siebie
i stykamy siê z ró¿nymi osobami..

A.M.: Ja Ci powiem, chocia¿ nie po to tu jestem,
¿eby Ci mówiæ same mi³e rzeczy, ¿e uda³o Ci siê
nie wpaœæ w bana³, ¿e uda³o Ci siê nie mówiæ
jakichœ truizmów tutaj, to nie s¹ takie historie,

które znamy od zawsze. Uda³o Ci siê z prostych
zestawieñ, w³aœciwie klasycznych,  wydobyæ jak¹œ
now¹ jakoœæ. A co to jest szczêœcie? Bo tutaj zde-
rzaj¹c osobê, która pogr¹¿a siê w nieszczêœciu,
które sobie sama zaprojektowa³a, bo Antyboha-
ter jest nieszczêœliwy na w³asne zamówienie, on
sobie zrealizowa³ pewien plan: „Odcinam siê, nie
chcê mieæ z Wami nic wspólnego, ¿yjê wœród
tych, których uwa¿acie za najgorszych, nurzam
siê w nieszczêœciu” i nagle spotyka kogoœ, kto
umiera. No to co, wystarczy byæ szczêœliwym,
¿eby byæ zdrowym?
P.B.: Tutaj tak naprawdê nie pojawia siê szczêœcie, tutaj
szczêœcie oznacza brak nieszczêœcia, szczêœcie nie jest
sprecyzowane, poniewa¿ ten bohater nie potrafi czuæ
siê szczêœliwy, bo nie jest zdolny do odczuwania cze-
gokolwiek, ale mimo to te negatywne emocje dotykaj¹
go najbardziej, a wszystko to, co jest pozytywne jest
gdzieœ obok, to jest coœ, co istnieje, ale jest dla niego
nieosi¹galne, on jest œwiadomy tego, ¿e ma zwalczaæ
z³o, ale wcale go do tego nie ci¹gnie. Nie ci¹gnie go do
szczêœcia, bo nie wie, co siê czai za tym szczêœciem.

A.M.: Bo spoœród tych du¿ych s³ów jeszcze „mi-
³oœæ” i „cz³owieczeñstwo” nam zosta³y do omó-
wienia, ale ja przy okazji takiej niezgody na œwiat,
która jest ewidentna w tej powieœci, zapytam, czy
za tym projektem negatywnym stoi jakiœ projekt
pozytywny?
P.B.: Nie, ja w ogóle tutaj nie myœla³am o szczêœciu,
pisz¹c t¹ ksi¹¿kê, to nie mia³o byæ tak, ¿e jest bohater,
który jest na pocz¹tku z³y i przechodzi pewn¹ przemia-
nê, ¿eby staæ siê dobrym, chcia³am pokazaæ, ¿e nie za-
wsze, kiedy przechodzi siê jak¹œ przemianê, staje siê
cz³owiekiem szczêœliwym, tylko w³aœnie, ¿e to nie jest
tak, ¿e siê trochê wycierpi, wycierpi i to szczêœcie samo
przyjdzie, tylko trzeba byæ œwiadomym tego, co siê robi
i mo¿e osi¹gnie siê wtedy coœ, co mo¿na uznaæ za takie
pozytywne emocje, a ten bohater nie odczuwa tego,
wiêc mimo podstaw do tego, ¿eby staæ siê szczêœli-
wym, tak naprawdê ju¿ od pierwszego do ostatniego
zdania widaæ, ¿e on ze swoim podejœciem jest skazany
na niepowodzenie i pojawia siê pewna szansa, kiedy
wchodzi do tego z³ego œwiata, ¿e to uœwiadomi mu, ¿e
to jest z³e, ¿e to jest niedobre, ¿e mo¿e nale¿y siê zasta-
nowiæ, jak odszukaæ coœ innego, ale okazuje siê, ¿e on
siê tak zatraca, ¿e przestaje rozró¿niaæ barwy.

A.M.: Czy mi³oœæ w czasach popkultury jest mo¿-
liwa w ogóle?
P.B. Jeœli spojrzymy na rzeczywistoœæ i na stosunek
bohatera do dziewczyny, to dlaczego nie; ale kiedy
pojawia siê w tym drugim œwiecie, no to ta mi³oœæ to
ju¿ jest kolejny produkt na sprzeda¿, takie s³owo, które
mo¿na umieœciæ ko³o „dzieñ dobry” czy „do widzenia”
i tak naprawdê nic ju¿ nie znaczy.

A.M.: Mówisz w tej ksi¹¿ce, ¿e s³owa nie bol¹.
Chyba jednak czasami bol¹. To mo¿e przejdzie-
my do tego najwiêkszego: „cz³owieczeñstwo”.
P.B.: Cz³owieczeñstwo zatraca siê gdzieœ miêdzy tymi
dwoma œwiatami, jest bardzo wyczuwalne w tym rze-
czywistym œwiecie, poniewa¿ to, jak odczytuje te
wszystkie komunikaty, które na niego sp³ywaj¹, to
uœwiadamia mu jednak, ¿e to na niego dzia³a, ¿e to na
niego wp³ywa, ale w chwili, kiedy pojawia siê w mie-
œcie, okazuje siê, ¿e tego nie ma, ¿e skóra z niego
opada i pozostaje nagi ze swoimi emocjami, pragnie-
niami; zreszt¹ nie tylko on, wszyscy tam s¹ tacy i wszy-
scy przychodz¹ tam w³aœnie po to, ¿eby zrzuciæ swoje
cz³owieczeñstwo, s¹ nastawieni tylko na pewien zysk,
na pobieranie, nie musz¹ siê nad niczym zastanawiaæ,
nie musz¹ nikomu nic udowadniaæ, tylko bior¹.

A.M.: Zadam Ci teraz tylko jeszcze jedno pytanie:
czy Ty lubisz s³odycze? Bo bardzo czêsto siê w tej
ksi¹¿ce pojawiaj¹, nie takie s³odycze w sensie lu-
kru, ale bardzo czêsto siê tutaj pojawiaj¹ s³ody-
cze konsumowane..
P.B.: Tak.

Rozmowę spisała Zuzanna Skoczek
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Renata Rusnak: Twoja „Historia” to opowieœæ
o rodzinie. G³ównym bohaterem jest tu duszek czy
skrzat, po ukraiñsku zwany „domowikiem” czy „cho-
wañcem”. To istota z mitologii s³owiañskiej, która
mieszka gdzieœ w k¹tach domu, nieustannie siê kry-
je, jest niewidoczna dla mieszkañców, a jednak jej
obecnoœæ jest w jakiœ sposob odczuwalna. G³ówn¹
bohaterk¹ Twojej ksi¹¿eczki jest taka w³aœnie dziew-
czynka, która wygl¹da… co najmniej… ma³o po
ludzku. Ma raciczki, ogonek, futerko. Ta dziewczyn-
ka mieszka na strychu, podgl¹da przez szpary swoj¹
rodzinê, wyci¹ga z tych obserwacji wnioski i opo-
wiada historiê – swoj¹ i tej rodziny. A rodzina, nie
ukrywam, jest nie mniej dziwna… Opowiedz coœ
o niej. Sk¹d pomys³ na takie postaci? Czy kierowa³aœ
siê jak¹œ mitologi¹, jak¹œ histori¹ rodzinn¹ czy to
wszystko tak zupe³nie tylko w Twojej g³owie siê zro-
dzi³o?
Ksenia Charczenko: Tak, ta dziewczynka to taka mito-
logiczna „istota”, istota z mitologii s³owiañskiej czy na-
rodowej – ukraiñskiej. Ta dziewczynka powstaje do-
syæ dziwnie. Bo urodzi³ j¹… jej dziadek. To znaczy, nie,

¿e dziadek urodzi³ j¹ tak, jak siê zwykle rodzi dzieci.
Ona wziê³a siê z ziemi…

RR: Tak jak u nas z kapusty?
KC: Tak, ale w naszej mitologii dzieci rodz¹ siê z ziemi.
A w³aœciwie inaczej: s¹ dwa sposoby rodzenia siê takich
istot. Mówi siê, ¿e gdy kobieta traci – w taki czy inny
sposób – swoje nie narodzone jeszcze dziecko, to ono
staje siê tak¹ w³aœnie „istot¹”. I zamieszkuje w domu
swej matki, zwykle na strychu; i staje siê duchem tego
domu. Dobrym lub z³ym, to zale¿y od tego, co kobieta
myœli o tym nie narodzonym dziecku i – czy w ogóle o
nim myœli. A drugi sposób (opisany w³aœnie w mojej
ksi¹zce) jest taki, gdy ktoœ specjalnie chce zrodziæ ducha
dla swojego domu. I potem on ¿yje w tym domu, tro-
chê jak pies, ale – tak naprawdê – nikt mo¿e nie wie-
dzieæ o tym, ¿e on tam ¿yje i cokolwiek robi. To tworzy
bardzo tajemniczy zwi¹zek miêdzy gospodarzem real-
nego domu i t¹ mitologiczn¹ istot¹.

RR: W ksi¹¿e Kseni ta dziewczynka, ta istotka,
mia³a byæ dzieckiem. Jednak matka, zachodz¹c

w ci¹¿ê, niejako umówi³a siê z nim, ¿e jednak go
nie urodzi, ¿e poroni. Ale poniewa¿ dziadek bar-
dzo chcia³ mieæ wnuka, wzi¹³ jajeczko od  matki,
nasionko od ojca, schowa³ do woreczka i nosi³
dziewiêæ dni pod pazuch¹. I z tego powsta³ ten
ma³y „chowaniec”. To tak gwoli wyjaœnienia, bo
nie mamy akurat tego fragmentu po polsku, ¿eby
przeczytaæ, pokazaæ. A teraz porozmawiajmy
o innych mieszkañcach domu: wszyscy s¹ tam
dziwni, ale po kolei… Matka jest kobiet¹, która ma
pewne problemy ze sob¹. Ksenia siê krzywi, gdy
to mówiê, ale – jeœli dok³adnie przeanalizowaæ tê
kobietê – naprawdê wychodzi nam zjawisko doœæ
ciekawe. Mo¿e nie schizofrenia, ale coœ w tym ro-
dzaju. Matka sama stwarza swój œwiat, nieustannie
przebywa jakby wewn¹trz swoich myœli…
KC: Tak, to nie jest akurat element mitologii. To moje
zmyœlenie. Tak, masz jednak racjê, ta matka jest dosyæ
dziwna. Jest ¿on¹ mê¿czyzny, ktory póŸniej staje siê jej
dzieckiem. Chodzi³o mi o to, ¿e czasami bywa tak, ¿e
kobiety opiekuj¹ siê swoimi mê¿ami jak dzieæmi. To
wygl¹da jak mitologia, ale to ja wymyœli³am.

RR: A póŸniej pojawia siê zwi¹zek tej matki z jej
kuzynk¹ Anastazj¹…
KC: Tak, w pewnym momencie okazuje siê, ¿e w jej
kraju nie ma ju¿ ¿adnych facetów. Wiêc wtedy ona
zakochuje siê w kobiecie.

RR: Hm, no tak, krótka i zwiêz³a odpowiedŸ. Mo¿e
wiêc przeczytajmy odpowiedni fragment…

A przepiêkna So³omija opowiada³a ukochanej
historie o sobie samej, bo m¹¿ jej mia³ byæ bohaterem,
a nie by³, nie sta³ siê nim, zreszt¹, to moja mama mia³a
bohatersk¹ kochankê, która wys³uchiwa³a wszystkich
jej wyznañ-cierpieñ. Mama opowiada³a du¿o potwor-
nych historii, mówi³a, ¿e liczy³a [na] mê¿czyzn, a prze-
cie¿ by³a bardzo m¹dra, mówi³a, ¿e nie kocha³a siebie,
za to próbowa³a kochaæ wielu mê¿czyzn, ale musia³a
liczyæ-leczyæ, bo tak dalej byæ nie mog³o, bo powsta³o
zapotrzebowanie na bohatera. I w ogóle. I pi³a du¿o i
æmi³a, a teraz niby ca³kiem kaleka, mówi³a swojej uko-
chanej, bo mê¿czyzn nie by³o – taka ca³kiem pokale-

Mężczyźni jak dzieci
w szufladzie, ludzie
jak pomidory w puszce.
Z Ksenią Charczenko
rozmawia Renata Rusnak.
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Przygody, tułaczka i światowe życie duchowego
wiwisektora - Juffertje van Neus(talgie)
Po Amsterdamie przechadzam siê juz prawie rok. Wy-
starczaj¹co d³ugo by dojœæ do wniosku, ¿e panoszy siê tu
wielce jedna zasada – wszystko co siê robi, robi siê dla
kasy. ̄ ycie odlicza siê, jak i w wiêkszoœci krajów zachod-
niej Europy, w tempie zarabiania i wydawania. Ju¿ bardzo
m³odzi ludzie, zamiast korzystaæ z pró¿niaczego ¿ycia póki
mog¹, zaczynaj¹ inwestowaæ w siebie. Jedynie niewielu
liczy na umys³, jako ¿e na rezultat tej inwestycji trzeba
przewa¿nie czekaæ latami. Pragmatyczne podejœcie zawê-
drowa³o tak¿e na uniwersytet; dyplom, jak obiecuje uczel-
nia, ma w przysz³oœci wymieniæ siê nie tyle na wiedzê, co

na pieni¹dze. Id¹c za tym, powiedziano mi ostatnio, ¿e
pisanie pracy magisterskiej w jêzyku angielskim nie powin-
no przybieraæ nadto abstrakcyjnych kszta³tow, jak to w
niemieckiej tradycji przyjête, ale przede wszystkim ma byæ
na coœ przydatne, coœ tam zosta³o równie¿ wspomniane
o rynku pracy, i jakkolwiek potrafiê zrozumieæ przes³anki
logiczne, to jednak trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e ju¿
nawet pisanie prac magisterskich zosta³o urynkowione.
IdŸmy dalej, ka¿dy student ma te¿ swego prywatnego
menagera zarz¹dzajacego jego dobrem umys³owym. Sam
uniwersytet poprzez wysokie czesne reguluje nap³yw stu-

dentów, którzy nie bed¹ siê op³acaæ. Z kolei student sko-
ro op³aca to i wymaga; dochodzi do tego, jak mowi¹, ¿e
niektórzy w czasie wyk³adu otwarcie protestuj¹: ja nie
rozumiem, widocznie profesor Ÿle wyt³umaczy³, p³acê i
ma mi byæ wyt³umaczone, a jak nie to napiszê skargê, ¿e
zajecia s¹ Ÿle prowadzone. Uniwersytet zaczyna przypo-
minaæ sklep, akademicka wolnoœæ lekko rdzewieje, a naj-
bardziej osobista w³asnoœæ, w³asnoœæ umys³owa, nie jest
juz taka znowu osobista. A¿ strach pomysleæ gdzie ta
wszêdobylska pogoñ za fors¹ zawêdruje.

czona i co teraz mam robiæ, jak nie siedzieæ tu przy
wodzie i nie czekaæ na cud? Co? – pyta³a. I uœmiecha³a
siê. Bo cieszy³a siê z tego, jaka jest udana.

RR: Mamy tu wiêc metaforê matki, która… no
w³aœnie, nie wiem, jak to uj¹æ. Czy mówimy tutaj
o zaburzonych – tak w ogóle – zwi¹zkach miê-
dzyludzkich, czy jak? Bo bohaterowie mieszkaj¹
na wyspie, ich dom jest odizolowany od œwiata,
jedynym goœciem jest tu ta kuzynka matki, Anasta-
zja. Czasem tylko dziadek czy ojciec wychodz¹
na polowanie. Matka z córk¹ czasami wychodz¹
nad rzekê. I to w³aœciwie koniec jakiegokolwiek
¿ycia zewnêtrznego. Natomiast babka w którymœ
momencie postanawia, ¿e w ogóle przestanie
chodziæ – k³adzie siê do ³ó¿ka, przez kilka lat
nieruchomo w nim le¿y i w koñcu gnije. Tak wiêc,
ca³y ten œwiat jest bardzo zamkniêty…
KC: Tak, jak pomidory w puszce.

RR: A sk¹d motywacja tego zamkniêcia: w œwie-
cie, w sobie? Gdyby zastosowaæ tu psychoanali-
zê wysz³yby ciekawe rzeczy…
KC: Dziadek, który jest „ojcem” tego œwiata, domu,
rodziny… on jest bardzo silny. Ma silne rêce i silne
serce. I nie wiem, czy chodzi³o mi tu o Freuda, czy
o coœ innego. Ale chodzi o to, ¿e córka zawsze szuka
takiego mê¿czyzny, który by³by podobny do jej ojca.
I w³aœnie ta córka-matka, So³omija, szuka go, ale nie
znajduje. Znajduje mê¿czyznê, który zostaje jej mê-
¿em, ale okazuje siê, ¿e on wcale nie jest „bohaterem”,
jest raczej jak dziecko. Nie ma w sobie nic z „ojca”.
I dlatego w koñcu on naprawdê staje siê dzieckiem
i umiera w takiej postaci – umiera jako dziecko. Musi
umrzeæ, bo jego istnienie okazuje siê kobiecie w ogóle
niepotrzebne. I ona chowa go w trumnie-szufladce.
I zaczyna szukaæ innego faceta-idea³u, nie znajduje go,
wiêc musi siê zakochaæ w kobiecie. Dlatego powiedzia-
³am o tej puszce z pomidorami… Ten œwiat jest tak
zamkniêty, ¿e bohaterowie s¹ jak ludzie zamkniêci
w jednym pokoju. I ja ich obserwujê w tym zamkniêciu:
co robi¹, co myœl¹, jakie zawi¹zuj¹ siê miêdzy nimi relacje.

RR: Tak, a to wra¿enie zamkniêcia potêguje jesz-
cze powtarzalnoœæ. Skonstruowa³aœ bowiem ten
œwiat tak, ¿e babka Paraskewa i dziadek nie chc¹
mieæ wiêcej dzieci, bo by³yby one identyczne jak
córka-matka i jak oni sami. Dochodz¹ do wnio-
sku, ¿e nie ma sensu posiadanie zupe³nie identycz-
nych dzieci. Z tego te¿ samego powodu So³omija
nie chcia³a dziecka, chcia³a poroniæ, bo obawia³a
siê powtórzenia jakiegoœ schematu… Ale poroz-
mawiajmy teraz o babce. Ona ma tak¹ dziwn¹
przypad³oœæ, bardzo dziwn¹ pamiêæ – zapamiê-
tuje zapachy! Tu mamy odpowiedni fragment…

Nauczy³a siê zapamiêtywaæ swoje ¿ycie po zapachu,
jaki nios³o. Ka¿de nowe wspomnienie by³o nowym za-
pachem. Wystarczy³o zapach w³o¿yæ do specjalnego
woreczka, wprawnie przez siebie zrobionego, zawiesiæ
na sznurku i nosiæ na piersiach. W razie potrzeby –
niuch-niuch! – i wszystko przed tob¹.
Paraskewa Stefaniwna zafascynowa³a siê bardzo. Po
kilku tygodniach nauki ca³a by³a obwieszona pachn¹-
cymi wspomnieniami, ledwie laz³a, tak jej by³o ciê¿ko
od swojej pamiêci. [...] Nied³ugo potem Paraskewa Ste-
faniwna zakocha³a siê w Wasylu Petrowyczu. I osta³ siê
jeden tylko woreczek, a i to ci¹¿y³ ten jeden. Lekko
by³o zakochanej. Tak bardzo prosi³a ukochanego, ¿eby
wry³ siê jej w pamiêæ. D³ugo stara³a siê wyjaœniæ, na co
jej to potrzebne. A potem d³ugo bawili siê tym, co naj-
wonniejsze w mê¿czyŸnie, mieszali zapachy ze sob¹,
a¿ nie wysz³o coœ mniej wiêcej przyzwoitego. I to przy-
zwoite by³o w ostatnim woreczku na ostatnim sznurku.
Nosi³a to Paraskewa miêdzy piersiami. Przez wiele lat
przenika³o siê nawzajem w tym woreczku, a wkrótce
zmieni³o w strasznie wybuchow¹ mieszankê, która bez
przerwy usi³owa³a wybuchn¹æ. Ciê¿ko z tym by³o dziew-
czynce, kobiecie, staruszce. Kiedyœ po³o¿y³a siê odpo-
cz¹æ po pracy, wprawnie rozsunê³a d³ugie piersi, umo-
œci³a siê i zasnê³a. Œni³a, ¿e jest kur¹. Rodz¹ jej siê
jednakowe jajka, jedno w jedno podobne do siebie,
a co w œrodku, to niewiadomo. I tak siê przestraszy³a,
tak zakrzycza³a, i zaczê³a siê przewracaæ po ca³ym
³ó¿ku, a¿ rozpru³ siê ten woreczek, i wyciek³ z niego
zapamiêtany m¹¿ mojej babci Paraskewy. Zrobi³o jej
siê lekko, lekko. I wszystko zapomnia³a. Wszystko. I
le¿a³a od tamtej pory nieruchomo, a m¹¿ jej – ten z
woreczka – zaœmierdzia³ siê w ³ó¿ku, w które wsi¹k³,
sam zacz¹³ gniæ i ¿onê gnoiæ. I tak w³aœnie zmar³a.
Staj¹c siê gnojem, by³a mê¿owi ziemi¹. Taka to mi³oœæ.

RR: No i taka to by³a historia babki Paraskewy.
A jeszcze, ¿eby by³o œmiejszniej, dziadek Wasyl, jej
m¹¿, zebra³ ca³y ten gnój i nawióz³ nim drzewa
w ogrodzie. A gdy umar³, sam sta³ siê dêbem. Taka
to by³a mi³oœæ, ¿e ¿yli razem nawet po œmierci.
(pytanie z sali): Jak uwa¿asz, Kseniu, czy ta dziw-
na cecha babki – ¿e pamiêta³a ona tylko to, co
sama wymyœli³a, to wada czy zaleta?
KC: Jak ju¿ powiedzia³am,   k a ¿ d y   z tych bohaterów
ma jak¹œ swoj¹ specyficzn¹ cechê. I ja nie wiem, czy to
dobre, czy z³e cechy. Ja tego nie oceniam. Babka – po
prostu – taka by³a, tak¹ mia³a pamiêæ.

RR: W tej ksi¹¿eczce nie ma ocen; ani ocen boha-
terów, ani ich zachowañ. Jest tylko istotka, która
rejestruje fakty i opowiada o nich. Nie ma te¿
g³êbokich analiz. To raczej œwiat widziany ocza-
mi dziecka. Ta dziewczynka ma jedenaœcie lat,
siedzi sobie na strychu i opowiada. A poniewa¿

nie ma w³aœciwie z nikim kontaktu (tylko dziadek
j¹ czasem odwiedza), ma pewne zachwiania
emocjonalne; jej odbiór œwiata jest nieco wykrzy-
wiony. To spojrzenie trochê naiwne, trochê dzie-
ciêce, ale – przede wszystkim – rejestruj¹ce. I ten
dziadek, który j¹ odwiedza, jest w sumie normal-
niejszy z ca³ej rodziny…
KC: Te¿ nie tak do koñca. Bo to on przecie¿ nazbiera³
kamienie, z których usypa³ wyspê, na której powsta³
jego domek-œwiat…

RR: No, tak. Ale to chyba bardziej umiejêtnoœci
nieco magiczne ni¿ jakieœ odchylenia psychiczne?
KC: No, tak, masz racjê. On w sumie jest najnormal-
niejszy z ca³ej rodziny.

RR: Ale, z drugiej strony, ta ksi¹¿eczka napisana jest w
taki sposób, ¿e – gdy wejdzie siê w jej œwiat – nie
myœli siê ju¿ o nienormalnoœci. To wszystko, co boha-
terowie robi¹, wydaje siê zupe³nie naturalne; to, ¿e
ryby w rzece maj¹ futro, które linieje i spada z nich,
te¿ jest zupe³nie naturalne; i to, ¿e jeden z bohaterów
w koñcu zmienia siê w rybê i odp³ywa gdzieœ, nie
wiadomo gdzie, te¿ jest zupe³nie naturalne. Taki jest
ten œwiat. Ale, jednoczeœnie, co mnie bardzo ude-
rza… ten œwiat jest smutny. Bo choæ ta dziewczynka,
siedz¹c na strychu i obserwuj¹c, czêsto powtarza, ¿e
jest zadowolona, to jej œwiat wydaje mi siê bardzo
przygnêbiaj¹cy. To jednak smutne dziecko, które cier-
pi, bo nie dostaje kontaktu, którego potrzebuje…
KC: To dziecko musi przyjmowaæ to, co ma. I, tak
naprawdê, nawet nie wie – w takim œwiecie, w jakim
mieszka – ¿e mog³oby dostawaæ coœ innego: ¿e móg³-
by byæ inny dom, inne miejsca. Ale jednak – tak, masz
racjê – czuje jak¹œ têsknotê i… w koñcu umiera z tej
têsknoty. Tam wszyscy umieraj¹. Ale chodzi o to, ¿e
tam nie ma takiej „prawdziwej” œmierci: zw³oki, trum-
na, grób i ju¿, i koniec. Babka staje siê ziemi¹, dziadek
dêbem, dziewczynka rzek¹, matka ryb¹… To nie œmieræ,
to metamorfozy, które daj¹ szansê na inne ¿ycie,
w jakimœ innym œwiecie.

Tekst jest nieautoryzowanym i skróconym zapi-
sem spotkania, które odby³o siê w Lokatorze
09.10.2007. Wys³ucha³a i zapisa³a Iga Noszczyk.

*Ksenia Charczenko – stypendystka programu Homines
Urbani, organizowanego przez Villę Decjusza i Instytut
Książki. Pisarka z Kijowa. Zadebiutowała minipowieścią
„Historia” (pierwodruk w ukraińskim czasopiśmie
„Współczesność”; w Polsce jeszcze nie tłumaczona).
Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie im.
Szewczenki w Kijowie. Pracuje jako redaktorka w telewizji
ukraińskiej. Postrzegana jako jedna z najbardziej
obiecujących młodych pisarek ukraińskich.
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Przed czytaniem, rozciąć. Przed rozcięciem, usiąść!

Lokator [listopad 2007]
Księgarnia i Czytelnia klubu LOKATOR otwarta od poniedziałku do soboty od 18.00 do 24.00

DARMOWY INTERNET
DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW

KLUBU LOKATOR

100 ROCZNICA ŒMIERCI ALFREDA JARRY
28.10.2007 (niedziela), g. 19.00
Abecad³o TOPORA - spotkanie sponsoruj¹ literki „I, J, U”
goœæiem LOK ATORA bêdzie Agnieszka Taborska

30.10.2007 (wtorek), g. 16.00
Patafizyczny kondukt rowerowy na trasie klub LOKA-
TOR - Rynek G³ówny - klub LOKATOR.
16.15:„Mrówki w Czekoladzie” na Rynku G³ównym;
19.00: Wernisa¿ wystawy ilustracji do ksi¹¿ki „UBU Król”
studentów Pracowni Ksi¹¿ki i Typografii ASP w Krakowie.
20.00: Pokaz filmu „UBU Król”, re¿. Jan Lenica

1.11.2007 (czwartek), g.16.00
Ods³oniêcie pomnika „Wielkiej Wyka³aczki”
oraz V wyk³ad Patafizyczny Jana Gondowicza
Prezentacja fragmentów „Nadsamca” Alfreda Jarry
Otwarcie wystawy wyka³aczek ze „Œwiatowego
Muzeum Wyka³aczek z Laval” (FR)
Uczta PATAFIZYCZNA

2.11.2007 (piontek), g. 20.00
GENERATION NEXT 5. Tydzieñ Filmu Niemieckiego
Pokaz specjalny, info: str.2

5.11.2007 (poniedzia³ek), g.18.00 [sala kinowa]
Jacek Stefañski - pokaz slajdów „SUMATRA”

6.11.2007 (wtorek), g. 18.00
Klub Filmowy Lokator [pokaz zamkniêty]
S³awek Zalewski „Owadeusz i tr¹ba” (Animapol 2007)

7.11.2007 (œroda), g. 20.00
LIMBO - Micha³ Augustyniak i Wiœnia akustycznie
[www.limbo.com.pl]

8.11.2007 (czwartek), g. 20.00
Klub LOKATOR zaprasza na spotaknie ze stypendyst¹
Homines Urbani, Ignacym Karpowiczem, autorem
„Niehalo” i „CUDU”.

10.11.2007 (sobota), g. 19.30 [wstêp wolny]
KOLOVRAT (SK) - koncert
Zuzana Ïurèeková- perkusja, Bohuš Macek-akordeon,
Igor Holéczy – gitara basowa, Peter Lorko-gitara,
Rastislav Rusnák-wokal.

20.11.2007 (wtorek), g. 20.00
Kino Szwedzkie - [POKAZ ZAMKNIÊTY]

22.11.2007 (czwartek), g. 20.00
Galeria Klubu Lokator zaprasza na wernisa¿ wystawy
„KOKONY” - Katarzyna £ysek - grafiki

24.11.2007 (sobota), g. 20.00 [wstêp wolny]
JAZZ LIVE MUSIC AT LOKATOR
„CINEMON” Micha³ Wójcik (gitara, wokal)
Kuba Sitko (perkusja), Mariusz Olech (bas)

25.11.2007 (niedziela), g. 20.00 [wstêp wolny]
LED ZEPPELIN tzn. MAMAMA & THE MOBYDICKS
Adam Cygan (wokal), Micha³ Wójcik (gitara), Karolina
Czerska (bas), Kuba Pa³ka (perkusja)

27.11.2007 (wtorek), g. 20.00
Wydawnictwo CZARNE zaprasza na spotkanie z Grze-
gorzem Kopaczewskim oraz na promocjê ksi¹¿ki „HUTA”

28.11.2007 (œroda), g. 20.00
Dom Norymberski i Homines Urbani
zapraszaj¹ na wieczór: „Obserwuj¹c poezjê...”.
Wiersze z Polski, Niemiec i Szwajcarii prezentuj¹ autorzy.
komentuje Igor Stokfiszewski

29.11.2007 (czwartek), g. 20.00
KFLokator zaprasza na pokaz filmu
Przemys³awa Filipowicza „Pan Chlebek”
ROYALFLUSCH 2007
info: strona 3

Towarzystwo Polsko Niemieckie w Krakowie
Dom Norymberski, Instytut Goethego i klub fil-
mowy LOKATOR zapraszaj¹ na przegl¹d filmów
z cyklu „Obrazy historii - upadek muru berliñ-
skiego w kinie niemieckim”

12.11.2007 (poniedzia³ek), g. 20.00
„Pod Czerwon¹ Kakadu” („Der Rote Kakadu”),
Niemcy 2006, Czas trwania: 128 min.re¿. Dominik
Graf, scen. Karin Astroem, Michael Klier, zdj. Benedict
Neuenfels, wyst. Max Riemelt, Jessica Schwarz, Ro-
nald Zehrfeld.

13.11.2007 (wtorek), g. 20.00
„Obietnica” („Das Versprechen”), Niemcy 1993, Czas
trwania: 115 min. re¿. Margarethe von Trotta, scen.
Peter Schneider, Margarethe von Trotta, zdj. Franz Rath,
wyst. Corinna Harfouch, August Zirner, Eva Mattes.

14.11.2007 (œroda), g. 20.00
„Jak ogieñ i p³omienie” („Wie Feuer und Flamme”),
Niemcy 2000, Czas trwania: 94 min. re¿. Connie
Walther, scen. Natja Brunckhorst, zdj. Peter Nix,
wyst. Anna Bertheau, Antonio Wannek.

15.11.2007 (czwartek), g. 20.00
„Legenda Rity” („Die Stille nach dem Schuss”), Niem-
cy 2000, Czas trwania: 94 min. re¿. Volker Schloen-
dorff, scen. Wolfgang Kohlhaase, zdj. Andreas Hoefer,
wyst. Bibiana Beglau, Nadja Uhl, Alexander Beyer.

16.11.2007 (piontek), g. 20.00
„Nietykalna” („Die Unberuehrbare”), Niemcy 1999,
Czas trwania: 102 min. re¿. Oskar Roehler, scen. Oskar
Roehler, zdj. Hagen Bogdanski, wyst. Hannelore El-
sner, Vadim Glowna,  Michael Gwisdek.

17.11.2007 (sobota), g. 20.00
„Œcie¿ki w nocy” („Wege in die Nacht”), Niemcy 1999,
Czas trwania: 96 min. re¿. Andreas Kleinert, scen.
Johann Bergk, zdj. Juergen Juerges, wyst. Hilmar Thate,
Cornelia  Schmaus, Henriette Heinze, Dirk Borchardt.

18.11.2007 (niedziela), g. 20.00
„Good Bye, Lenin!” („Good Bye, Lenin!”), Niemcy 2003,
Czas trwania: 119 min. re¿. Wolfgang Becker, scen.
Bernd Lichtenberg, zdj. Martin Kukula, wyst. Daniel Bru-
ehl, Katrin Sass, Florian Lukas, Chulpan Khamatova.

Hartley  studiowa³ re¿yseriê na Nowojorskim Uni-
wersytecie Stanowym. W 1984 nakrêci³ swój dyplo-
mowy film – „Kid”, nastêpnie powsta³y jeszcze dwa
krótkie metra¿e – „The Cartographer’s Girlfriend”
(1987) i „Dogs” (1988). Jego pierwszy  pe³nometra-
¿owy film - „Niezwyk³a prawda” okaza³ siê prawdzi-
wym festiwalowym przebojem. Kolejne produkcje
„Zaufanie” („Trust”, 1990), „Zwykli faceci” („Simple
Men”, 1992) i „Amator” („Amateur”, 1994) potwier-
dzi³y jego pozycjê czo³owego twórcy amerykañskiego
kina niezale¿nego. Jego najwiêkszym sukcesem okaza³
siê „Henry Fool”, film z 1998 roku, uhonorowany na
festiwalu w Cannes nagrod¹ za scenariusz. W 2006
powsta³a kontynuacja tego filmu – „Fay Grim”.
„Od 1991 roku firma producencka Hartleya nosi³a
nazwê True Fiction Pictures (...). Niew¹tpliwie „kino
prawdziwej fikcji” to program estetyczny, a nie po pro-
stu styl opowiadania, w³aœciwie niemal filozofia twór-
cza, œciœle powi¹zana z pewnymi pogl¹dami dotycz¹-
cymi ¿ycia w ogóle.  Hartley stara siê obserwowaæ swoje
miejsce i swój czas, aby przedstawiæ  je wiernie w spo-
sób, który bêdzie rozbrzmiewa³, kiedy ju¿ ten czas i to
miejsce przejd¹ do historii, zast¹pione nowymi trenda-
mi.” (fragment ksi¹¿ki – „Kino prawdziwej fikcji i filmy
potencjalne” autorstwa Kennetha Kalety).
W listopadzie KFLokator w dalszym ci¹gu bêdzie go-
œci³ Hala Hartleya. Poka¿emy trzy jego filmy, bêd¹ to
„Niezwyk³a prawda” („The Unbelievable Truth”, 1989),
„Przetrwaæ po¿¹danie” („Surviving Desire”, 1991)
i „Nie ma takiej rzeczy („No Such Thing”, 2001).

19.11.2007 (poniedza³ek), g. 20.00
„Niezwyk³a prawda” („The Unbelievable Truth”, 1989),
Re¿yseria: Hal Hartley;  scenariusz: Hal Hartley; zdjê-
cia: Michael Spiller;  muzyka: Philip Reed;  obsada:  Robert
John Burke, Adrienne Shelly, Matt Malloy;
czas trwania: 90

21.11.2007 (œroda), g.20.00
„Przetrwaæ po¿¹danie” („Surviving Desire”, 1991),
Re¿yseria: Hal Hartley, scenariusz: Hal Hartley, zdjêcia:
Michael Spiller, muzyka: Hal Hartley; obsada: Martin
Donovan, Merritt Nelson,  Matt Malloy,
czas trwania: 60

26.11.2007 (poniedzia³ek), g. 20.00
„Nie ma takiej rzeczy” („No Such Thing”, 2001),
Re¿yseria: Hal Hartley, scenariusz: Hal Hartley, zdjêcia:
Michael Spiller, muzyka: Hal Hartley, Obsada: Sarah
Polley, Robert John Burke; czas trwania: 102

Przentuje: Adam Uryniak

HARTLEYObrazy HISTORII

1.12.2007 (sobota), g. 19.30
SUBLOKATOR - Koncert na dziesiêciolecie
Sublokator istnieje od 1997r. Od tego czasu zagra³
kilkadziesi¹t koncertów, g³ównie w rodzinnym Krako-
wie. Wystêpowa³ m.in. z Something Like Elvis, Œciank¹,
Republik¹, Skaferlatine i Krzysztofem Krawczykiem.
Muzykê, która, uprawia mo¿na okreœliæ jako rock alter-
natywny z elementami post punka, post rocka, czy
nawet jazzu. Na swoim koncie ma cztery materia³y
studyjne, w tym muzykê do pe³nometra¿owego filmu
pt.: „Pan Bruno” (re¿. M. Bobek, M. Dulêba.). Obec-
nie w sk³ad zespo³u wchodz¹: Marcin Rusek, gitara,
œpiew, kompozycje; £ukasz Jamrozik – perkusja; To-
masz Kosoñ – gitara; Filip Jarmakowski – saksofon,
Lohann Ratajczyk – tr¹bka i Marcin Pawlik bas, teksty.

CODZIENNA INFORMACJA O SPOTKANIACH
W KLUBIE LOKATOR
www.lokator.pointblue.com.pl

A N K I E T A
W paŸdzierniku Lokatrzy poszli na wybory. Zaintere-
sowanie by³o du¿e, oddano 118 g³osów. Jednak wy-
niki nieco odmienne ni¿ w realu: Platforma 55% g³o-
sów. ZOBACZ RESZTÊ WYNIKÓW ANKIETY
w w w . l o k a t o r . p o i n t b l u e . c o m . p l

SubLokator
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