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 Wystroiłem się w moją paradną kurt-
kę zszywaną ze skór. Poszliśmy na 
targ, gdzie zakupiłem bukiet z warzyw 
– seler, pory, kapustę czerwoną – a 
do tego róże różowe. Jan opowiadał 
mi o spotkaniu w nocnym pociągu 
z Lublina do Gdyni. W Warszawie, 
na Dworcu Wschodnim, dosiadła się 
do niego w pustym przedziale korpu-
lentna blondyna, o długich, rozpusz-
czonych włosach i wydatnych ustach. 
Prawie od razu zaczęli się całować. Aż 
do końcowego przystanku, gdyż prze-
jechali dwie stacje. Mój kolega właś-
nie szedł z oświadczynami.

  Tymczasem to był właśnie koniec 
naszego świata. Lato 1968. I rodzi-
na Barbary w tym czasie kończyła do-
pinać walizki, przed wielką podróżą. 
Młodsza siostra, Halina, spoglądała na 
mnie przychylnym wzrokiem. Tym-
czasem mama sióstr wzięła ode mnie 
bukiet z warzyw, aby przyrządzić 
ostatni kapuśniak, a ja przez chwilę 
rozmawiałem z jej mężem, który mnie 
rozpoznał, pomimo zarostu studenc-
kiego. Chciał jeszcze usłyszeć różne 
nowinki o tacie Arnoldzie, którego ce-
nił, jak wszyscy, za niebywałą inteli-
gencję. To był naprawdę dziwny wie-
czór. Pośród tobołków, zapachu świe-
żego kapuśniaku i łez koleżanek i ko-
legów, którzy do póżnej nocy defilo-
wali od drzwi wejściowych do ogro-
du, poprzez kuchnię. Ta rodzina, na 
szczęście, jechała do Belgii. Artur Fi-
szer, pomimo oczywistego zagroże-
nia, udał się do Izraela. I kilka tygodni 
póżniej popełnił samobójstwo. Jego 
żona próbowała uratować unikalną 
bibliotekę męża, ale łapówki dla prze-
woźników przekraczały jej skromne 
dochody. Poza tym trzeba było opuś-
cić służbowe mieszkanie, na które cze-
kała rodzina jakiegoś oficera.
  Jan Bobołowicz w końcu poślubił  
pewną woltyżerkę z cyrku. Jego skłon-
ność do alkoholu okazała się śmiertel-
na. Pewnego dnia, w rodzinnym mieś-
cie Lublinie, zamarzł na przystanku 
autobusu, czekając na wiosnę...

Sztuka, jako śmiertelna choroba

  Na kartach ksiąg złoconych, a także 
w zupełnie banalnych okolicznoś-
ciach, udało się uśmiercić większość 
poetów, malarzy i znaczną część kom-
pozytorów. Hasło „nie strzelać do pia-
nisty” nie odgrywa już tak znaczącej 
roli, gdyż jest coraz więcej pianistów 
i strzelców. Z mojego otoczenia, prze-
ważnie w tragicznych okolicznościach, 
zniknęło mnóstwo, wydawałoby się, 
niezniszczalnych postaci. 
 W tym miejscu ogłaszam tablicę po-
śmiertną dla Janka Konarskiego, Elż-
biety Łukomskiej, Marka Borowskie-
go, Włodzimierza Wieczorkiewicza, 
Jerzego Buszy, prof. Bohdana Borow-
skiego, Jana Bobołowicza, Tadeusza 
Pileckiego, prof. Frydrycha, prof. Fre-
jera, prof. Hanny Żuławskiej, prof. Jac-
ka Żuławskiego, Artura Pietraszew-
skiego. Talent artystyczny nie jest wy-

  Piwnica w moim rodzinnym domu 
by³a dla mnie w dzieciństwie miej-
scem tyle strasznym co magicznym. 
Moj¹ pierwsz¹ terra incognita, któr¹ 
z zapa³em odkrywa³am. Ekspedycje 
wi¹za³y siê z pewnym ryzykiem, po-
niewa¿ mia³am kategoryczny zakaz 
przebywania tam. Jednak ciekawoœæ 
zawsze bra³a górê. Ciekawoœæ i ¿¹dza 
przygód. W piwnicy odkrywa³am bo-
wiem œwiat, który dla osoby wycho-
wuj¹cej siê w rzeczywistoœci lat 80-
-tych by³ œwiatem zaczarowanym. Wy-
starczy³o przesun¹æ skrzynkê z jabłka-
mi, by odkryæ kilka stron przedwojen-
nego magazynu pe³nego zdjêæ piêk-
nie ubranych pañ i panów, przesun¹æ 
kilka s³oików z konfiturami, by znaleŸæ 
podrdzewia³¹ ju¿ puszkê z napisem 
„Bohnego Karlsbadzka Domieszka do 
Kawy” lub ksi¹¿kê, na ok³adce której
giê³y siê z³ote secesyjne kwiaty. Albo 
mosiê¿n¹ pompkê do rowerów, gra-
mofon lub szklane klisze, na których, 
gdy je podnieœæ i spojrzeæ pod œwiat³o, 
ukazywa³y siê rzêdy ch³opców w mun-
durkach. Ich buzie by³y smutne i bliź-
niaczo do siebie podobne. Ka¿dy od-
naleziony przedmiot fascynowa³. Jak 
siê nazywa³? Do czego s³u¿y³? Kto go 
u¿ywa³? 

  Zdobycze przemyca³am na górê do 
suchej i bezpiecznej przestrzeni mo-
jego pokoju. Czyœci³am je starannie 
z rdzy, pajêczyn oraz kurzu, podkleja-
³am luŸne ok³adki i ukrywa³am. Ro-
dzice nie rozumieli mojego zami³o-
wania do starych gratów i starali siê 
z nim walczyæ. Bez powodzenia. Od-
k¹d pamiêtam, odkrywam i przywra-
cam do ¿ycia starocie. Rzeczy, które
przez lata s³u¿y³y ludziom i na których 
s³u¿ba ta zostawi³a swój œlad. Maj¹ 
czêsto obt³uczone uszka, starte zdo-
bienia, s¹ porozklejane, zdezelowane, 
najczêœciej niechciane. Przedmioty 
maj¹ tak¹ wartoœæ, jak¹ sami im na-
damy. Przedmioty u¿ytkowe zaœ s¹ 
definiowane g³ównie przez swoj¹ 
funkcjonalnoœæ. Zosta³y wykonane 
w okreœlonym celu i dopóki wype³-
niaj¹ swoj¹ rolê, maj¹ racjê bytu. 
Wiele osób w krzeœle z zapadniêtym 
siedziskiem, pêkniêtym kubku, albo 
fili¿ance bez spodka widzi coœ wybra-
kowanego, niepe³nego i przez to bez-
wartoœciowego. Dla mnie takie przed-

IRENA KOŒCIELNIAK

Nietrwałośćstarczającą tarczą dla chorób, wieku, 
czy też zwykłego roztargnienia. Anto-
nio Gaudi został śmiertelnie potrąco-
ny przez tramwaj w rodzinnym mieś-
cie Barcelonie, gdy szedł zamyślony 
wzdłuż torowiska.
  Tutaj pozwolę sobie wysunąć wnio-
sek: utwórzmy specjalną strefę ochron-
ną dla Artystów. Bez wanien zbyt głę-
bokich, torów tramwajowych, suszarek
do włosów w pobliżu wanien z wodą,
mostów nad rzekami, i przepaściami, 
bez chorób wenerycznych i płucnych. 
Po prostu małą oazę, o stałej tempe-
raturze, ze źródełkiem wody pitnej. 
Mogą tam być sztalugi i kawalety, 
piękne niewiasty…

1985
Targi sztuki „Artisa”w Grenoble

   Stoisko z zegarami słonecznymi. 
Podchodzą dwie damulki, pachnące i 
modnie ubrane. Są po sutym obiedzie. 
Zebrało im się na żarty. Z ich twarzy 
można wnioskować, że to będzie żar-
cik z grubej rury. - A po czym to wi-
dać, panie artysto, że te zegary są do-
kładne? Przecież tutaj nie ma słońca, 
tylko sztuczne oświetlenie? - Och, dro-
gie panie są w błędzie, mogę podać
czas mierzony przez te zegary z do-
kładnością do jednej minuty – mówi
Serge, spoglądając na na nasz prze-
mysłowy czasomierz, zawieszony pod 
sufitem hali wystawowej. - No to –
mówi starsza – zasłaniając cyferblat 
swojego Rollexa – niech mi pan po-
wie, na podstawie tego zegara co tu 
leży, która jest teraz godzina? Serge 
rzuca okiem na nasz czasomierz, po-
tem wpatruje się z uwagą w zegar sło-
neczny i mówi głośnym, teatralnym
szeptem: jest dokładnie trzecia za pięć. 
Na to damulka, nie mogąc wyjść ze 
zdumienia: - To niesłychane, biorę 
dwa! Proszę zapakować!

Profesor Bohdan Borowski. 
Indywidualna szkoła rysunku

  Już podczas pierwszego spotkania 
w pracowni, profesor Bohdan Borow-
ski przedstawił nam swego asystenta, 
nadzwyczajnego rysownika i grafika 
Łukasza Rogińskiego, który miał go 
zastępować przy codziennej korekcie. 
Po czym większość studentów udała 
się na piwo. Pan Profesor prosił, abym 
chwilę pozostał. Po wyjściu ostatniego 
studenta, prof. Borowski rzucił: - Nie 
wiem, czy pan wie, ale uważam pana 
za wybitnego młodego artystę i byłby 
to duży błąd, gdyby pan zmarnował 
czas pobytu w tych murach na picie 
piwa. Proponuję panu indywidualny 
tok studiów na pół roku. - Czy coś pła-
cę? – spytałem. - Zdziwi się pan – od-
parł profesor. – Niewiele mi czasu zo-
stało. Chciałbym coś po sobie pozo-
stawić. Myślę, że jeśli nauczę pana 
samodzielnego rysunku abstrakcyj-
nego oraz kompozycji, to spłacę dług 
wobec życia. Ale zobowiązanie jest 
obustronne. Spotykamy się codziennie 
o 6.00 rano w pracowni. Ćwiczymy 
do 10.00. Ja panu robię korektę co 
kwadrans. To będzie jak w klasztorze. 
Może mnie pan znienawidzi. W pew-
nym momencie pan zaskoczy i zacz-
nie rysować abstrakcyjnie. Konstruo-
Konstruować rysunek. Nastąpi koniec 
przedmiotowości. W tym momencie 
ja się wycofam. A na koniec roku pój-
dziemy do jakiejś dobrej restauracji, 
jak dwaj artyści. Co pan na to?
 Musiałem zrezygnować z większości 
libacji studenckich, aby być codzien-
nie o umówionej porze w pracowni, a 

profesor dotrzymał słowa i opiekował 
się mną. Nawet gdy zdawałem rok 
póżniej egzamin komisyjny z geomet-
rii wykreślnej, walczył jak lew, aby nie 
wyrzucono z Akademii, jego ulubio-
nego studenta.
   Potem widywaliśmy się co jakiś 
czas. Szliśmy do parku we Wrzeszczu 
popatrzeć na przyrodę i pogawędzić 
o malarstwie. Mówił mi, dlaczego ma-
luje korę drzew i tzw. „piony”. Otóż 
podczas II wojny profesor był niedo-
żywiony, jak wszyscy zresztą. Zaczął 
chorować na jedno oko i w końcu 
przestał na nie widzieć. Bez jednego 
oka człowiek traci zdolność do stereo-
skopii. Dużo trudniej jest mu również 
dostrzegać przedmioty w przestrzeni. 
W tym także rzeźby. Ponieważ wszak-
że profesor odczuwał wielką potrzebę 
wypowiedzi artystycznej, wybrał taką 
formułę malarską, która pozwolila mu 
osiągnąć sukces, pomimo kalectwa.

Chełm Pomorski, 1970. Plener ma-
larski z prof. Sramkiewiczem

  Już minęło 10 dni, a jeszcze nikt się 
nie zgłosił do korekty. Wszyscy total-
nie olewają, gdyż profesor Sramkie-
wicz, znany gaduła, mógłby nam u-
szczknąć cały dzień z wakacji i z pew-
nością miałby jeszcze na drugi dzień 
coś do dodania. Oczywiście podczas 
śniadania, zgłosiłem się na ochotnika. 
Profesor wyraził mi swą wdzięczność 
podczas krótkiego exposé, trwającego 
zaledwie kwadrans. 
  Uzbrojony w ręcznik kąpielowy, ro-
zebrany do majtek, z narzuconą ko-
szulką, poustawiałem dziesięć rozpo-
czętych prac pod ścianą jadalni i za-
wołałem uczonego adwersarza do ata-
ku. Za mną i po bokach, stanęły hufce
tyralierą. Pośrodku fizylierzy, zaś na 
obrzeżach miasta – pospolite rusze-
nie… Profesor rzucił okiem na zgro-
madzone hufce, wykonał charaktery-
styczny ruch całą swą osobą. Po czym
czym odzyskał równowagę, popatrzył 
na moje dzieła, nabrał powietrza do 
płuc i się zaczęło. Dywagacje trwały do 
obiadu. Ja pozostałem na tym miejscu 
około minuty. Poczem wysforowałem 
się w kierunku jeziora Starogrodzkie-
go, gdyż miałem tam umówione spot-
kanie z ciepłą wodą oraz szuwarami.
  Pływałem w ciszy. Po pewnym cza-
sie postanowiłem ruszyć na obiad. 
Tymczasem Profesor Sramkiewicz 
rozwijał kolejną tezę. Och… jakże się 
cieszę, że pan znów do nas dołączył. 
Wróciłem profesorze, czas na obiad. 
Następnie złożyłem prace i podzięko-
wałem profesorowi za jego niewątpli-
wy wkład do światowej krytyki artys-
tycznej.
  Niektóre osoby dały się nabrać i sta-
ły trzy godziny pod salwami tego sło-
wotoku…

mioty stanowi¹ mo¿liwoœæ, a czasem 
wyzwanie. Mogê je uzupe³niæ swoj¹ 
prac¹, zmieniæ ich przeznaczenie, a 
tym samym wyrwaæ je z ich konteks-
tu i umieœciæ w nowym.
  Przeszukujê pchle targi. Kupujê rze-
czy, których nikt nie chce. Najczêœciej 
stoj¹ w najdalszym i najciemniejszym 
k¹cie sklepu. Cierpliwie zdzieram ko-
lejne warstwy farby. Z krzese³ wy³us-
kujê setki malutkich gwoŸdzików,
którymi ktoœ kiedyœ przybi³ bawe³-
niane pasy, podtrzymuj¹ce sprêżyny i 
końskie w³osie. Malujê, polerujê, wy-
pycham siedzenia i obijam je nowym,
starannie dobranym materia³em. Nigdy 
jednak nie staram siê ich odm³odziæ. 
Nie chcê fa³szowaæ czasu, który sob¹ 
reprezentuj¹. 
  Któregoœ razu trafi³am na porcela-
nowy pó³misek. Du¿y bia³o-niebieski 
talerz nie potrafi³ ukryæ swojej historii. 
Kiedyœ przytrafi³o mu siê nieszczêœ-
cie. Czyjeœ d³onie go wypuœci³y i siê 
pot³uk³. Wtedy inne d³onie postara³y 
siê trzy kawa³ki z³o¿yæ w jeden. Mu-
sia³o siê to wydarzyæ dawno temu, 
bo zamiast kleju, użyto o³owianych 
nitów. Sprzedawca ucieszy³ siê, ¿e 
ktoœ w ogóle chce kupiæ tak¹ skorupê.
Ju¿ w domu przyjrza³am siê bliżej bia-

³o-niebieskim motywom i siêgnê³am 
do literatury. Okaza³o siê, ¿e pó³misek 
powsta³ w XVIII-wieku, w czasach
chińskiej dynastii Quianlong. Trzyma-
j¹c go w rêkach wyobrazi³am sobie 
drogê w czasie i przestrzeni jak¹ mu-
sia³ przebyæ, by do mnie trafić. Zoba-
czy³am chiñskiego artystê pochylo-
nego z pêdzelkiem nad pó³miskiem i 
maluj¹cego na bia³ej powierzchni mi-
niaturkê swojego œwiata. Widzia³am 
³adownie statku Kompanii Wschod-
nioindyjskiej, w których pó³misek, ko-
³ysany falami, przemierzy³ setki, a 
może i tysi¹ce mil. Widzia³am potra-
wy, które zamo¿ny kupiec serwowa³ 
na nim podczas najwiêkszych œwi¹t. 
I zobaczy³am moment, w którym wy-
mkn¹³ siê z czyichœ r¹k. To w³aœnie 
wtedy zaczê³a siê jego droga ku mnie. 
  Za każdym razem gdy biorê go do 
rêki mam œwiadomoœæ, ¿e trzymam 
coœ, co powsta³o setki lat przed moim 
urodzeniem. Ten kawa³ek porcelano-
wej skorupy ma za sob¹ d³ug¹ historiê. 
D³u¿sz¹ ni¿ ja kiedykolwiek stworzê.


