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  Stragan pierwszy. Starszy człowiek 
stoi przy drucianym płocie okalającym 
plac. Wielu ludzi handluje tego dnia 
na targu. Stanął właśnie tu, bo na be-
tonowych ławach, gdzie sprzedaje się 
mięso, nie było już dla niego miejsca. 
Przechodnie mijają go z niesmakiem. 
Upolował zająca i obdarł go ze skóry. 
Zajęcze mięso powiesił za nogi na 
płocie. 

 Stragan drugi. Wysoki mężczyzna 
stanął z towarem obok wozu-cukierni. 
Do wozu-cukierni ustawiła się długa 
kolejka, do mężczyzny nikt nie pod-
chodzi. Mężczyzna wziął z domu ka-
bel i papierosy na handel. Kabel zwinął 
w równą pętlę, na ziemi rozłożył gaze-
tę, położył na gazecie kabel a pośrod-
ku zwoju ułożył dwa papierosy. Wię-
cej nie miał. Jest mu niezręcznie z ta-
kim stoiskiem u stóp. Ludzie patrzą. 
Stoi może dwie minuty, rezygnuje.

  Stragan trzeci. Dwóch panów będzie 
sprzedawać stare monety. Rozkładają 
koc na ziemi. Koc jest w czerwono-
-czarną kratkę. Na każdym czerwo-
nym polu kładą jedną starą monetę. 
Wszystkie czerwone pola są zajęte. 
Monety, dla których zabrakło czerwie-
ni, wrzucają do puszki, którą stawiają 
niedbale tuż obok.
     - Dlaczego tak?
     - Bo tak jest ładnie.

 Stragan czwarty. Kobieta sprzedaje 
czapki. W domu ucięła wszystkim 
lalkom głowy. Teraz, na rynku, usta-
wia te głowy w rzędzie, w równych 
odległościach. Nakłada czapki na gło-
wy. Każdą czapkę zrobiła własno-
ręcznie na drutach, z ciepłej wełny. 
Czapki są zróżnicowane kolorystycz-
nie. Każda głowa ma inną twarz. Tak 
jak w rzeczywistości.

 Stragan piąty. Dziadek nie ma zbyt 
dużo towaru. Przyszedł, chociaż jest 
mróz. Położył skarpetę na łóżku polo-
wym. Ma tylko tę skarpetę do sprze-
dania. Czarną, z komputerowym na-
drukiem.
     - Ile skarpeta?
     - Trzy złote.
     - A gdzie druga?
     - A po co druga?

  Bardzo du¿o czasu spêdzam na ryn-
ku. Obserwujê i fotografujê ludzi i ich 
stoiska. Jest jakaœ œwiêtoœæ w ka¿dym 
ze straganów i wielkie prze¿ycie w od-
czytywaniu kodów ka¿dego z nich. 
W znajdowaniu tego, co chciano ukryæ 
i tego, co chciano wyeksponowaæ.  
Ka¿dy taki zabieg naprowadza na trop 
upodobañ, sposobu myœlenia. Ekspo-
zycja ujawnia prawdopodobny system 
wartoœci. Ludzie nie lubi¹ dziur i pęk-
niêæ, lubi¹ kolor i po³ysk.
  Szczególnie interesuj¹ mnie stoiska 
kompletnie nieop³acalne finansowo, 
„stragany-demonstracje”, zawadiacko 
opieraj¹ce siê lekcewa¿eniu, a nawet 
pogardzie. Afiszuj¹ce dziurawoœæ, nie-
kompletnoœæ, zu¿ycie, bezbarwność,
s³aboœæ. Najczêœciej pomijane przez 
przechodniów, budz¹ œmiech lub gry-
mas niesmaku. S¹ bezbronne, czasami 
precyzyjnie przemyœlane, bywa ¿e u-
rz¹dzane z pretensjonalnym rozma-
chem, lub przeciwnie, skupione w so-
bie. Czaruj¹ i urzekaj¹. S¹ dla mnie jak 
ma³e galerie, które mo¿na ogl¹daæ bez 
koñca odnajduj¹c wci¹¿ coœ nowego, 
zaskakuj¹cego. W³aœciciele to dziwa-
cy, barbarzyñcy. Ich myœl przewod-
nia jest tajemnic¹, tworz¹ i wyra¿aj¹ 
prawdy o œwiecie w swoim w³asnym 
jêzyku. Œwiadomie lub nie, pos³uguj¹ 
siê jêzykiem plastyki i nierzadko czy-
ni¹ to w sposób przekraczaj¹cy grani-
ce, jakie w ci¹gu wieków sztuka wy-
tworzy³a, jakimi siê obwarowa³a. Stra-
gany maj¹ coœ z rysunków dzieci, które 
z zatrwa¿aj¹c¹ odwag¹ i niewinnoœci¹ 
buduj¹ obrazy o kilku dnach. Wielo-
poziomowoœæ i poetyka stoisk czasa-
mi jest odczytywana przez kupuj¹-
cych. Zwolni¹ wtedy kroku, pogawê-
dz¹ z w³aœcicielem.
  Niezwyk³oœæ straganów opiera siê 
nie tylko na walorach plastycznych, ta-
kich jak kolor, kompozycja, kontrast. 
Wchodzi tu w grê poetyka przedmio-
tu, jego miejsce w rzeczywistoœci oraz 
stosunek emocjonalny, jaki ma doń
w³aœciciel. Inaczej lokuje siê w prze-
strzeni coœ, co jest bliskie sercu, inaczej 
to, co pozostaje obojêtne. Jeden pan, 
kiedy sprzedawa³ ¿o³nierzyki z cza-
sów swego dzieciñstwa, u³o¿y³ je na 
bia³ej, haftowanej serwecie. Pozosta³e 
przedmioty u³o¿y³ na kocu obok.
  Niektóre stoiska przesi¹kniête s¹ 

nostalgi¹. Sprzedawcy to zazwyczaj 
ludzie, którym nie uda³o siê spe³niæ 
marzeñ, lub tacy, których marzenia 
zawiod³y. Ci sprzedaj¹ w zupe³nie in-
ny sposób, ni¿ reszta. Stoj¹ z pochy-
lon¹ g³ow¹, nie ¿¹daj¹ wygórowanej 
ceny za towar. W młodości marzyli
o wyjeŸdzie z Polski. Poniewa¿ by³o 
to niemo¿liwe, zaczynali kolekcjono-
waæ filmy podró¿nicze, atlasy, mapy,
pocztówki z wyspami pe³nymi palm. 
Teraz te rzeczy s¹ bezu¿yteczne, cza-
sy zmieni³y siê a oni ju¿ nie chc¹ wy-
jechaæ. Na takich stoiskach s¹ te¿ po-
sklejane modele szybowców, ubranka 
nienarodzonych dzieci, spinki do ko-
szuli po mê¿u, poradniki na temat 
chudniêcia. Nie wiem, czy sprzedaj¹-
cy czuj¹ ulgê, gdy uda im siê pozbyæ 
któregoœ z przedmiotów. Wodz¹ po 
nim ostatni raz oczami upewniaj¹c siê, 
czy wszystkie mo¿liwoœci zosta³y wy-
korzystane. To stoiska ma³o odwa¿ne 
plastycznie. Bezbarwne, sprawiaj¹ 
wra¿enie, jak gdyby same siebie chcia-
³y zas³oniæ. Gdy tylko ktoœ weŸmie do 
rêki jakiœ przedmiot i od³o¿y go w in-
ne miejsce, ni¿ wczeœniej zajmowa³, 
sprzedawca natychmiast przesunie po 
nim delikatnie rêk¹ i od³o¿y we właś-
ciwy k¹t.
  S¹ na rynku „antystragany”, panuje 
na nich ba³agan i chaos. Nie liczy się
mistyka rzeczy, ani sztuka prezentacji, 
ani nawet zysk finansowy. Sprzedaj¹ 
tu awanturnicy, gbury, w najlepszym 
razie cisi frustraci. Na tych stoiskach 

przedmioty najmniej siê licz¹, ważniej-
sza jest relacja z klientem. Jedna pani 
ju¿ na sam widok przechodnia przy-
gl¹daj¹cego siê jej stoisku zaczyna 
krzyczeæ, ¿eby przesta³ siê gapiæ.
 Spotyka siê czasami porz¹dne, grzecz-
ne i wyraŸnie przemyœlane kompozy-
cje towaru. Widaæ, ¿e w³aœciciele chcą
utrzymaæ porz¹dek na kocu b¹dŸ na 
³ó¿ku polowym. Poprawiaj¹ coœ nie-
ustannie, sk³adaj¹ w kostkê i rozk³a-
daj¹, czyszcz¹, chroni¹ od deszczu, 
mimo ¿e œwieci s³oñce. Bardzo uczyn-
ni, marz¹ o wielkich stoiskach, na któ-
rych panowa³by wieczny ³ad. Plastyki 
tych straganów nie m¹ci ¿aden fa³sz. 
Nie ma tu miejsca na zabiegi handlo-
we, upiêkszanie, promocjê. S¹ rzêdy, 
kolumny, podzia³y na AGD, konfek-
cjê, AUDIO VIDEO, œwiat dziecka. 
Sprzedawca nie ukrywa dziury w swe-
trze, zepsutego klawisza magnetofonu. 
Radzi, ¿eby kupiæ nowy w sklepie.
  Dziewczyna sprzedaje drobiazgi. 
Bardzo kolorowy jest jej towar, w wię-
kszoœci w³asnorêcznie zrobiony. Za-
k³adki do ksi¹¿ek, podstawki do fili-
¿anek, spinki do w³osów, zeszyty zdo-
bione wzorkami, ilustrowane z³ote 
myœli, wycinanki z gazet. Do ka¿dego 
przedmiotu dobiera inne t³o. Pod fili-
¿ankami le¿¹ serwety, serwety poło-
¿one s¹ na obrusie, a obrus na ³ó¿ku.
Spinki s¹ w pudelkach, pude³ka w szka-
tu³kach, szkatu³ki na pomalowanym
kartonie – komodzie. Z³ote myœli 
w szufladach wyjêtych ze starej, nale-
¿¹cej chyba do prababki, szafki. Całe
to stoisko promienieje witalnoœci¹, ra-
doœci¹, która czyni z ¿ycia œwiêto.
  Stoiska zupe³nie nowatorskie. Pan 
sprzedaje wiert³a, dziesi¹tki wierte³.
Do sza³u doprowadza innych sprze-
dawców, poniewa¿ musi zaj¹æ przy-
najmniej dziesiêæ metrów. Rozwin¹³ 
rolkê szarego papieru toaletowego i u-
k³ada na nim wszystkie wiert³a wed³ug 
ich wielkoœci. Ogromny jest efekt jego 
zdecydowania i wytrwa³oœci.
  Moje ulubione miejsca na rynku, to 
stoiska ubogie. Widaæ na nich jedn¹, 
dwie rzeczy i pe³en fascynacji stosu-
nek do nich sprzedawcy. M³ody cz³o-
wiek oferowa³ jedn¹ ksi¹¿kê po³o¿on¹ 
na gazecie. By³am zainteresowana ni¹, 
d³ugo rozmawialiœmy. Kiedy zdecydo-
wa³am siê na zakup, przestraszy³ siê, 
¿e bêdzie musia³ siê z ni¹ rozstaæ. Wy-
rwa³ kilka stron ze swymi ulubionymi 
fragmentami, wrêczy³ mi je w prezen-
cie, sam z ksi¹¿k¹ pod pach¹ poszed³ 
do domu. Widoczna jest odwaga i 

mocne przekonanie u ludzi z pojedyn-
czymi przedmiotami. Wierz¹ w war-
toœæ swego straganu, nie udaj¹ niko-
go, stoj¹ tacy, jacy s¹. Ich bezbron-
noœæ, to ¿e s¹ pomijani i pozbawieni 
szans, sprawia, ¿e patrzymy na œwiat 
m¹drzej.
 Bardzo lubiê rynek, œwiat pe³en chao-
su, w którym wszystko przenika siê ze 
wszystkim, jest nieuchwytne i nieprze-
widywalne. Brud miesza siê ze słoń-
cem, cwaniacy pal¹ z mêdrcami pa-
pierosy. Rynek jest cudaczny, irracjo-
nalny, absurdalny, poetycki i brutal-
ny. Zdarzaj¹ siê tu cuda. S¹ enklawy, 
do których nie maj¹ dostêpu prawo, 
koœció³, pañstwo. Dziwad³a, mniej-
szoœci, narodowoœci, osobowoœci. 
Wszystkie rzeczy œwiata pouk³adane 
w przeró¿nych konstelacjach. Pisma
pornograficzne, owoce, poro¿a, pod-
róbki brylantów, pamiêtniki, kosme-
tyki, artyku³y metalowe, kapcie, przy-
mierzalnie w doniczkarni. Złodzieje,
ludzie prawi, prymitywy i intelektua-
liœci. Konformiœci, hobbyœci i rewolu-
cjoniœci. U¿ytecznoœæ jest tak samo 
wa¿na jak dekoracyjnoœæ, kalkulacja 
napotyka bezinteresownoœæ, bezpra-
wie uczciwoœæ, a nêdza – bogactwo.
Nie ma regu³, œwiat jest tu p³ynny, 
podlegaj¹cy negocjacjom, zawsze in-
ny. Ma swój rytm, który wyznaczaj¹ 
potrzeby ludzkie – wszystko mo¿na 
sprzedaæ, wszystko mo¿na kupiæ, do-
tkn¹æ, z ka¿dym mo¿na pogadaæ.
   Bywa, ¿e cz³owiek nie lubi prze-
ciskaæ siê przez t³um; a rynek zape³-
niony jest ludŸmi zd¹¿aj¹cymi w róż-
nych kierunkach. Nauczy³ mnie snu-
cia siê, dryfowania, poruszania się
wspólnie z innymi udŸmi. Szwendam 
siê i wa³êsam, przemykam, szperam,
przebieram. Mo¿na tu udawaæ i mó-
wiæ prawdê. Mo¿na zauwa¿yæ i mo¿-
na nie widzieć. Spotykani ludzie chcą
pokazaæ, kim s¹, a ja chcê to odczy-
taæ, odszyfrowaæ. Drobiazg ma pra-
wo g³osu i odmiennoœæ sw¹ wartoœæ; 
odnajduj¹ siê skrywane dziwactwa, 
pokazuj¹c piêkno i si³ê.

  Stragan szósty. Na placu, na skrzy-
żowaniu dwóch tras, stoi pan z bazia-
mi. Jest ogromny ruch. Wszyscy po-
pychają go, zajadle na niego krzyczą. 
Wszystkim przeszkadza, choć rozdaje 
bazie za darmo. Jest piękne, blado-
żółte światło, do rozdania są jeszcze 
dwa bukiety.

Polski rynek


