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„Arcydzieła są potwornie zimne
w swym wyrafinowaniu
można je tworzyć jak pomidorową zupę
wedle przepisu
uwzględnić czas miejsce
klimat i jakąś nową a jednak przewidywalną mentalność
bohaterów tworzą epoki
więc artyści nie mają z nimi problemu”
- mówiłeś
i miałeś mi to wszystko udowodnić
tymczasem stchórzyłeś
i odwróciłeś się do mnie tyłem
podając instrukcję niemocy
swoje ostatnie marzenie spełniłeś 
poznając węchem smakiem i wzrokiem
śmierci dotyk

  Są obrazy wsiąkające w źrenice tak 
mocno, że zamknięcie oczu jest tylko 
stemplowaniem ich na powiekach. 
Wgryzają się w nasze lęki, czyniąc 
widzialnym to, co do tej pory tkwiło 
w zakamarkach irracjonalnej wyob-
raźni. Gauguin, ten szaman strachu, 
swoim obrazem odprawił nade mną 
rytuał przejścia, nie wiem już, która 
strona duszy jest bezpiecznie umosz-
czona w rzeczywistości, a która strąca 
mnie w jakieś przestrzenie gęste i 
duszne od koszmarów. 
 Gdyby tylko istniała gwarancja dob-
rego snu, żeby ciepłe mleko z mio-
dem sklejało powieki, żeby ciemność 
była gęstym tuszem rozlewającym się 
po resztkach niedokończonego dnia. 
Owijam się w kołdrę czując każdą li-
nię jej zgięć, owijam się ciasno, żeby 
nie dopuścić do siebie żadnego ze zna-
nych mi strachów, ale one zawsze 
znajdą sposób żeby obejść moje ażu-
rowe zabezpieczenia. Bezsenność jest 
pełna obcych kształtów, szorstkich po-
wierzchni i głośnych dźwięków, jest
czasem ożywającego domu i umiera-
jącego spokoju. Nie muszę wyjeżdżać
na Thaiti, żeby czuć na sobie wzrok 
tupapau, tylko nazywam go inaczej, 
najczęściej Samotnością, czasami Bra-
kiem. Ile razy byłam nagą dziewczy-
ną z obrazu, która mogłaby być bez-
wstydnym znakiem pożądania, gdyby 
nie nasycał jej pierwotny strach? Ile 
razy śmieszne za dnia śliskie widma, 
kieszonkowe depresje i miniaturowe 
wersje katastrof, materializowały się 
nade mną w obraz falujących, rozdy-
gotanych cieni, opadających kleistą 
mazią na skórę bezbronną, zawieszo-
ną pomiędzy snem i nie-snem? Jak 
wyglądałby duch przedstawiony na 
obrazie, gdybym to ja pozowała ma-
larzowi? Czy byłby takim spokojnym 
totemem, symbolem cichej śmierci? 
Moje myśli o śmierci są przecież ta-
kie bezrozumne, zupełnie nie egzys-
tencjalne, bardziej jakby dźgało się 
palcem wielkiego, tłustego robaka i 
próbowało zrozumieć dokąd i po co 
zmierza. Paul, miałeś rację, wciąż jes-

teśmy dzikusami, wierzącymi w du-
chy, odprawiającymi swoje prywatne 
magiczne obrzędy, odpędzające złe 
moce, tylko, że straciliśmy wiarę w ich 
skuteczność i dlatego zapadamy coraz 
głębiej w lęki, do których przestaliśmy 
się nawet przyznawać. Co jeśli jest 
dokładnie jak chcieli Amedee Ayfre i 
Mircae Eliade i poprzez ewokowanie 
braku, nieobecności, pustki, dojrzenie 
pęknięć i załamań świata można zbli-
żyć się na wyciągnięcie ręki do tajem-
nicy? Rzeczywistość transcendentalna 
prześwieca przez odrealnione nocne 
kształty obrazów i dźwięków. Tajem-

nica to rzeczywistość budowana bar-
dziej dokładnie. Człowiek został za-
projektowany na znoszenie Wielkich 
Prób, wyposażony w cały arsenał środ-
ków antykataklizmowych, kamizelki 
bóloodporne i impregnowaną duszę, 
potrafi zamienić się w przetrwalnik 
i przeczekać najgroźniejsze burze. 
Jest jednak zupełnie bezbronny wo-
bec miniaturowych smutków, kamy-
ków w bucie, rozsypujących się kar-
cianych domków. To one sklejają się 
szybko w sny o spadaniu, o niemoż-
ności ucieczki, o gęstych lasach peł-
nych nienazwanych, więc groźniej-

szych niebezpieczeństw. Sny wspól-
ne całej ludzkości, w Polsce i na wys-
pie Hiva ‘Oa, bez względu na stopień
wykształcenia, warunki życia i cywili-
zację. Jesteśmy wszyscy przestraszeni 
tak samo.
  Problem z obrazem polega na tym, 
że wyprowadza nas z muślinowej, u- 
tkanej ze wspomnień przestrzeni snu i
każe wierzyć, że tupapau jest diabłem 
wyskakującym z pudełka codziennoś-
ci. Nie ma tu miejsca na wątpienie, na 
podział świata grubą kreską niedo-
wiarstwa na realny i oniryczny. Jesteś-
my naszymi snami, jesteśmy naszy-

mi lękami. Jeśli tak, to niech ktoś ży-
czy mi dzisiaj snu o tulipanach, o 
chmurach przewalających się mięk-
ko po niebie i myśli puszystych jak 
piana na cappuccino, ale też świado-
mości świata, której uczy Gauguin 
– Świata Niespodzianki, Świata Kró-
lika Z Kapelusza, Świata iskrzącego 
niepewnością widzialności i zagadką 
niewidzialności, gdzie Eros z Tana-
tosem wciąż tańczą na cyrkowej linie, 
a Śmierć spleciona jest z Życiem jak 
warkocz słodkiej chałki.
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Manao Tupapau (na podstawie obrazu Paula Gauguina)


