
 16    nr 215 - LUTY 2015

 W grudniowy, zimowy wieczór przy-
jechałam na rowerze do mojej pracow-
ni znajdującej się w budynku dawnej 
Dyrekcji Stoczni. Moją uwagę przy-
ciągnęły palące się w oknach światła. 
W jednym z okien zobaczyłam swój 
rysunek wiszący na ścianie sali kon-
ferencyjnej Baltic Propery Trust. Ta 
duńska firma deweloperska zarządza 
częścią terenów postoczniowych i jest 
w posiadaniu budynku dawnej dyrek-
cji stoczni oraz mojej pracy. 

  Grodno. Inny wymiar polskości. Ja-
dąc nie spodziewałam się ani białych 
niedźwiedzi, ani prądu na kartki, jednak 
to co zobaczyłam zaskoczyło mnie. 
Zwykła niedziela. Kościół pełen ludzi 
jak na Pasterkę w Polsce, a kościołów 
z mszą po polsku jest kilka, a w każ-
dym kilka nabożeństwach. Czy tak 
było w Polsce przed zmianą ustroju? 
Nie wiem, nie pamiętam, choć wyda-
je się, że kościół przed latami 90 był 
„czystszy” i mądrzejszy. Wymagały 
tego czasy? Z jednej strony propagan-
da sowiecka kierowana kultem wła-
dzy i spaczonymi ideami socjalizmu, 
z drugiej przewartościowanie po II woj- 
nie światowej. Ludzie szukali opar-
cia w Bogu, wierząc, że ma on nieod-
gadniony plan. Z drugiej strony kościół 
dawał poczucie wspólnoty. Czegoś tak 
przecież budującego i dającego siłę do 
walki za innych. Drugą jednoczącą siłą 
była rodzina. Trochę inna niż dzisiej-
sze, nieobecne albo obecne głównie 
w facebookowych statusach. Dawna, 
wielopokoleniowa rodzina dawała 
oparcie psychiczne. Rodzice wycho-
wywali, dziadkowie nauczali o życiu, 
słuchali, bo kto niż oni był lepszym 
terapeutą? Celebracja więzi rodzin-
nych, wspólne rytuały wprowadzały 
w życie pewnego rodzaju mentalną 
stabilizację, dawały bezpieczeństwo 
dnia następnego. Czas wojen mocno 
zburzył ten obraz. Życie ludzkie z dnia 
na dzień straciło swą wartość. W tym
świecie najpewniejszym oparciem sta-
wała się nieokreślona, acz sprawiedli-
wa siła. Mimo, że wojna oficjalnie do-
biegła końca, jej terror nie minął. A po-
kłosie tego zbieramy do dnia dzisiej-
szego. Totalitaryzm wszczepiony zie-
miom polskim zaowocował komp-
leksem narodowości, strachem przed 
innością. Nikt nie pamięta patchwor-
kowej tożsamości Polski, łatwiej bo-
wiem przyjąć hasła antysemityzmu, 
niż przejść żałobę po utracie części 
społeczeństwa.
   Zło przychodzi łatwiej niż dobro. 
Smutek jest słaby, agresja daje, choć 
czasowe, poczucie kontroli. Jednak to 
ona odbiera jasność umysłu. A wtedy 
łatwo o manipulację. A jeszcze łatwiej, 
gdy społeczeństwo pozbawione jest 
autorytetów.
  W dzisiejszym czasie trudno o nie. 
Nie dlatego, że nie istnieją. Powodów 
według mnie trzeba szukać w braku 

stabilności duchowej, braku emocjo-
nalnego kompasu. Kiedyś pomagała 
w jego odnalezieniu wiara w mąd-
rość, Boga, naród, piękno, harmonię... 
Wiara. Dziś jest od razu kojarzona 
z kościołem. Co często nadaje jej, 
w niektórych kręgach, pejoratywny 
oddźwięk. Jak to się stało, że w Euro-
pie chrześcijaństwo, które przez setki 
lat kształtowało jej obraz, postrzegane 
jest w kategoriach starej mody? Nie 
mówię, by cała Europa na kolanach 
chodziła do Częstochowy, ale by nie 
zapomniała co ją ukształtowało. Z sza-
cunku. Nie mówię, by każdy obywatel 
był gorliwym wyznawcą Jezusa, ale by 
miał świadomość jego nauki. Nie tej
zaszczepianej dzieciakom na lekcji re-
ligii, ale czysto teologicznej, dojrzałej.
Europejska tożsamość wyrosła w du-
żej mierze z religii judeochrześcijań-
skiej. Brak wiedzy na ten temat czyni 
z nas ślepców. A ślepego łatwo mani-
pulować. Ogłupione, niewykształcone 
społeczeństwo staje się bezmyślnie 
wykonującą rozkazy masą. Nie widzi 
delikatnych niuansów władzy. Nie wi-
dzi kierunku, w którym zmierza. 
  Judaizm widział ścieżkę prowadzącą 
do Boga, czyli do doskonałości, w zdo-
bywaniu mądrości. Katolicyzm w prze-
baczeniu. Ewangelicy w pracy i poko-
rze. Czy któreś z tych haseł straciło 
swój termin ważności?
  Grodno... Zaskakująca jest jego sło-
wiańskość. Ten kolor przywiązania 
do tradycji, rodziny, wiary, ta ufność, 
poprzedzona lekkim spojrzeniem spod 
byka. Kolor ten jest tak różny od gdań-
skiego. Pochodzę z Żuław. Stąd za-
skoczenie, gdy ujrzałam w kościele 
farnym polskie nazwiska z XIX wie-
ku albo w aptece-muzeum osiem-
nastowieczne, polskie dokumenty. Na 
Żuławach jestem w gościach. Tak dłu-
go czuli się pierwsi osiedleńcy. Za-
stali zupełnie inną architekturę, inny 
krajobraz i obce napisy. Obce? Nie 
do końca. Pierwszym skojarzeniem 
był oprawca, wróg. Dopiero po kilku 
dziesięcioleciach nowi mieszkańcy 
Żuław zaczęli oswajać tożsamość tej 
ziemi. Nie nazywać jej “odzyskaną”. 
To bardzo ciężki proces. Wymaga to 
stanięcia twarzą w twarz z prawdą his-
toryczną, pogodzenia się z nią, by bez 
kompleksów i zakłamań rozpocząć bu-
dowanie nowych relacji ludzi z miej-
scem.

 Rysunek powstał w 2003 roku i przed-
stawiał mój akt stojący w wodzie wraz 
z psem z obrazu Tomasza Tatarczyka. 
Przypinałam rower i spoglądałam na 
ciało dwudziestosiedmioletniej mło-
dej kobiety z wyraźnie zarysowanymi 
piersiami i wzgórzem łonowym. By-
łam schowana w ciemności i patrzy-
łam w stronę światła co pozwoliło mi  
zobaczyć tę pracę z zupełnie innej per-
pektywy. Stała się dla mnie trójwy-
miarową instalacją, a ja czułam się 
jabym z ciekawością wojerysty pod-
glądała samą siebie. 
  Przypomniała mi się praca Étant 
donnés: 1. la chute d’eau / 2. le gaz
d’éclairage Marcela Duchampa, w któ-
rej artysta „jakby przyłapuje widza na
podglądaniu nagiego kobiecego cia-
ła”. Pierwszy raz o jej istnieniu dowie-
działam się z biografii pióra Calvina 
Tomkinsa Duchamp. Biografia. Opis 
był na tyle plastyczny, że pomimo 
umieszczonych w książce czarno-bia-
łych fotografii w mojej wyobraźni za-
czął się formować kolorowy obraz 3D. 

Marzyłam o zobaczeniu Étant donnés 
na żywo i byłam gotowa ponieść kon-
sekwencje bycia przyłapaną na pod-
glądaniu. 
   W 2008 roku w londyńskiej Tate 
Modern pod koniec lutego otwarto 
wystawę Duchamp, Man Ray, Pica-
bia. Mogłam wyczytać z recenzji lon-
dyńskich gazet, że Étant donnés znaj-
duje się na tej wystawie, a raczej jej 
stereoskopowy obraz sprawiający wra-
żenie obrazu trójwymiarowego (ory-

ginału nie można przenosić). Wystawa
była podzielona tematycznie na trzy-
naście pomieszczeń: Duchamp, Man 
Ray, Picabia, Early works (Wczesne 
prace), Movement (Ruch), Machines 
(Maszyny), Performance (Performan-
ce), Glass (Szkło), Objects (Przedmio-
ty), Immaterial Objects (Przedmioty 
niematerialne), Light (Światło), Trans-
parency (Przezroczystość), Intermis-
sion (Przerwa), Eroticism (Erotyzm), 
Endgame (Końcowa gra).
  Zawsze, kiedy byłam w Tate Mo-
dern mieszały się we mnie uczucia 
podziwu i zmęczenia. Podziwu, że to
miejsce pustoszeje tylko po zamknię-
ciu. Zmęczenia, bo ilość ludzi prze-
kraczała moje możliwości percepcji i 
zamiast cieszyć się wystawą najchęt-
niej bym uciekła z budynku. Lubiłam 
przychodzić tuż po otwarciu, z nie-
ograniczonym czasem na zwiedzanie. 
Nauczyłam się tworzyć własne trasy,
mylić tropy i znajdować chwile wzglę-
dnego spokoju. 
  Na wystawie Duchamp, Man Ray, 
Picabia było mnóstwo ludzi. Była nie-
dziela popołudniu i nie mogło być ina-
czej. Z całej wystawy najbardziej mnie 
kusił pokój dwunasty. W sali zatytuło-

wanej Eroticism (Erotyzm) stała dłu-
ga kolejka. Wszyscy czekali na to by,
przez chwilę stać się „jedynym podglą-
daczem” i przez dwa otwory w ścia-
nie mieć dostęp Étant donnés. Może 
dlatego, że podglądanie to oglądanie 
czegoś, co nie jest przeznaczone dla 
naszych oczu i jest rodzajem gwałtu 
na osobie podglądanej nie wytrzyma-
łam roli wojerysty konfrontowanego 
ze wstydliwym dla mnie widokiem. 
Świadomość, że za moimi plecami 

kłębi się tłum nie pozwoliła mi na 
penetrację. Nie mogłam schronić się 
w ciemności i spokojnie nasycić oczy 
trójwymiarowym obrazem. Nie byłam 
niewidoczna. Presja była zbyt duża 
i oprócz czerwonego koloru na ścia-
nach sali, niewiele zapamiętałam, a i 
samego koloru też nie jestem pewna. 
  Powtarzałam więc za Caroline Le-
wis, piszącą dla Culture24, że Étant 
donnés było główną atrakcją wysta- 
wy i posiłkowałam się opisem umiesz-
czonym na ścianie pokoju numer 12: 
„Duchamp przez okres dwudziestu lat
pracował nad Étant donnés, instalacją, 
którą odsłonięto dopiero po jego śmier-
ci. Niepokojąca instalacja zaskoczyła 
ludzi, którzy myśleli, że Duchamp 
przestał tworzyć sztukę i interesowały 
go tylko idee. Ale ta ważna praca (po-
kazywana w Tate Modern w wirtual-
nej formie) jest kulminacją jego po-
glądów o relacjach między płciami 
i trwającej całe jego życie zaintereso-
wanie wizją i perspektywą”.
  Pomimo tego, że iluzja stereoskopo-
wego obrazu była doskonała, z Tate
Modern wyszłam z uczuciem niespeł-
nienia.

Zbigniew Herbert

KURA

  Kura jest najlepszym przykładem, do czego doprowadza bliskie 
współżycie z ludźmi. Zatraciła zupełnie ptasią lekkość i wdzięk. 
Ogon sterczy nad wydatnym kuprem jak za duży kapelusz w złym 
guście. Jej rzadkie chwile uniesienia, kiedy staje na jednej nodze 
i zakleja okrągłe oczy błoniastymi powiekami, są wstrząsająco ob-
rzydliwe. I w dodatku ta parodia śpiewu, poderżnięte suplikacje 
nad rzeczą niewypowiedzianie śmieszną: okrągłym, białym, uma-
zanym jajkiem.
   Kura przypomina niektórych poetów.
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