
Digitalia / Nie mam profilu Na 

facebooku — to facebook ma mój 

profil
Andrzej Jóźwik

„Znajomych” zebrałem blisko ośmiuset 
i mógłbym tak dobić do tysiąca. Wielokrotnie 
więcej mam wpisów, komentarzy, zdjęć i laj-
ków. Znam ich dokładną liczbę i wiem, która 
notka – z ostatnich trzech lat – była najpopu-
larniejsza. Kontakty utrzymuję m.in. z jede-
nastoma ateistami, dziesięcioma buddystami, 
dwoma katolikami. Pozostali na temat religii 
się nie zająknęli. Singli jest dwadzieścia trzy 
procent, w większości mężczyzn. Kolejnych 
osiemnaście procent zmieniło co najmniej raz 
w ubiegłym roku miejsce zamieszkania.

Skąd ta wiedza? Przepuściłem facebo-
okowy profil przez wyszukiwarkę Wolfram 
Alpha, zbierając ledwie ułamek tego, co gro-
madzi o nas – z naszym wydatnym udzia-
łem – Facebook. Gigant czyni z tych danych 
użytek handlowy: każdy lajk i każda opinia 
pomagają coraz precyzyjniej dopasować do 
indywidualnych preferencji towary, usługi 
i kampanie reklamowe. Są zatem przesłanki, 
abym poczuł się kimś w rodzaju wolonta-
riusza-handlowca, jak zresztą każdy fejs-
bukowicz. Altruistycznie, z narcystycznych 
pobudek, dokręcam śrubki machiny, która 
ułatwia nam nawiązywanie i podtrzymanie 
kontaktów, a Facebookowi pomnażanie pie-
niędzy. Co w tym złego?

Z miliardem użytkowników jest on na naj-
lepszej drodze do ustanowienia monopolu. 
Wydatnie mu w tym pomagamy, nawykowo 
śledząc wszelki ruch na facebookowej tablicy. 
Ta kompulsywność przypomina łuskanie 
słonecznika lub żucie gumy: chcę trzymać 
rękę na pulsie zdarzeń, być w temacie, więc 
się nie wylogowuję. Wrzucam zdjęcia i notki 
z taką częstotliwością, jakbym czuwał przy 
fordowskiej taśmie. Jednakże epizody, żarty 
i błahostki nie układają się w całość, w żadną 
narrację, którą można uczynić przedmiotem 
głębszej refleksji. Facebookowe manifestacje 
autoekspresji są obliczone na natychmiasto-
wy, kilkusekundowy efekt, gdy pod wpisem 
zaroi się od lajków. Zaraz potem znikamy 
w wartko płynącym strumieniu. Ta epizo-
dyczność wyraźnie kontrastuje z monotonią 
godzin spędzanych przed komputerem.

Nie jest intencją Facebooka, aby proces 
komunikowania uczynić bardziej wartościo-
wym, bo wedle jakich prawideł i kryteriów 
należałoby oddzielić ziarno od plew. Niewąt-
pliwie intencją Facebooka jest ów nawyko-
wy charakter naszej relacji z nim umacniać; 
wszak pomnożony przez setki milionów użyt-
kowników nawyk jest fundamentem powo-
dzenia operacji, jakim jest obecność serwisu 
na giełdzie. Na lajki-pułapki natkniemy się 
niemal na każdej stronie internetowej. Co 
więcej, czujemy się niejako zobowiązani w nie 

kliknąć: nie z sympatii dla Facebooka, lecz 
do właściciela strony, tyle że, koniec końców, 
żeruje na tym społecznościowy dinozaur. 
W monopolistycznej, triumfalnej ekspansji 
pomnażania użytkowników, oferowania im 
kolejnych udogodnień, społecznościowy ser-
wis zmierza do punktu, w którym, w przeko-
naniu jego użytkowników, internet – z jego 
rozproszoną sieciową formułą autonomicz-
nych powiązań – zwyczajnie stanie się zbędny.

Proces budowania monopolu jest subtelny 
i nie doczekamy się decyzji antytrustowego 
sądu, który nakaże – demiurgiczną decyzją – 
rozczłonkować go na pomniejsze, autono-
miczne społeczności, których użytkownicy 
mogliby swobodnie migrować z jednej do 
drugiej, zmieniając tożsamości. Tak jak ma się 
to np. z Diasporą.

Porzucenie Facebooka będzie o tyle zna-
czącym aktem, jeśli nabierze charakteru ma-
sowego. Kiedy nadejdzie właściwy moment? 
Dziś, rozważając zamknięcie konta, musisz 
zaakceptować fakt, że kolejne kilka tysięcy 
konta otwiera. Wszak Facebook składa obiet-
nicę, że jest dla każdego. W urządzonym na 
jego modłę świecie samotność będzie dywer-
sją, wykroczeniem.

 
➔ Andrzej Jóźwik w sieci: 

www.flavors.me/jozwik
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Szkice teorii praktyki /  
Dotkliwe skutki 
rasizmu

Anna Galik, Katarzyna Pawlik, Joanna 
Synowiec / Stowarzyszenie NOMADA

Rok 2012 obfitował w doniesienia praso-
we dotyczące rasistowskich i ksenofobicz-
nych ataków we Wrocławiu. Wstrząsającym 
wydarzeniem był atak na Zieloną wyspę 
Wagenburg. Napastnikami byli uczestnicy 

wcześniejszej manifestacji zorganizowa-
nej z okazji Święta Niepodległości przez 
NOP – skrajną prawicową i ksenofobiczną 
organizację. Około stu osób wdarło się na 
teren Zielonej Wyspy i zaatakowało miesz-
kańców. Motywem ataku była nienawiść do 
odmiennych poglądów politycznych. O tych 
powodach napisał w komentarzu na Face-
booku szef NOP-u Adam Gmurczyk. Prasa 
pisała również o zdewastowaniu skutera Ku-
bańczyka – siostrzeńca José Torresa. Spraw-
cy wymalowali na skuterze krzyż celtycki 
i przykleili rasistowskie wlepki. 

My słyszałyśmy o podobnych zdarzeniach 
tego roku wiele razy. Jedną z wielu historii 
chciałybyśmy przedstawić. Czarnoskóry 

chłopak jadąc ze swoją dziewczyną tram-
wajem został zaatakowany przez młodego 
mężczyznę, który wyciągnął nóż z kieszeni 
i powiedział, żeby wypierdalał z tramwaju, bo 
inaczej go – czarnucha – zapierdoli. Dziewczy-
na zaczęła płakać. Wysiedli na najbliższym 
przystanku. W tramwaju było wielu świad-
ków, ale nikt nie zareagował. 

Może to był ten sam tramwaj, na którym 
w sierpniu 2012 roku członkowie NOP-u wy-
wiesili krzyż celtycki i transparent z rasistow-
skim hasłem „biała siła”. Jeżdżąc nim po mie-
ście, wykrzykiwali ksenofobiczne hasła.

Jacek Harłukowicz – dziennikarz „Gazety 
Wyborczej” – w artykule poświęconym temu 
zdarzeniu, napisał o niesmaku i osobliwym 

   ilustracja: Gosia Herba / www.gosiaherba.pl /
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wspomnieniu, które wywiozą z Wrocławia 
turyści widzący tramwaj NOP-u.

Tramwaj, do którego wsiadła zaatako-
wana para, nie będzie dla nich osobliwym 
wspomnieniem, ale traumatycznym zetknię-
ciem się z przemocą motywowaną rasizmem 
i nienawiścią. Brak społecznej wrażliwości na 
mowę nienawiści w przestrzeni publicznej, 
czyli to co robi NOP, od kilku lat daje również 
przyzwolenie na przemoc z nienawiści.

Nikt w tramwaju nie zareagował, nie 
zawiadomił policji. Jest pewnie wiele in-
nych powodów – strach, brak wiedzy, jak 
reagować. Niestety para została sam na 
sam z oprawcą i poczuciem osamotnienia. 
Wrócili pewnie do codzienności z większymi 
niż dotychczas obawami o przyszłość w tym 
mieście.

W grudniu Prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz – reagując na rasizm we Wro-
cławiu – przekazał milion złotych policji na 
dodatkowe patrole i monitoring. Czy moni-
toring pomoże poczuć się parze z tramwaju 
bezpieczniej? Fakt, gdyby sprawa trafiła na 
policję dzięki kamerze, byłby dowód w spra-
wie. Ale czy o to chodzi? Czy opresyjne me-
tody ciągłej inwigilacji przybliżają nas do 
poczucia bezpieczeństwa osób narażonych 
na przemoc? Czy społecznie nie ważniejsza 
jest reakcja sąsiadów?

Sprawa nie trafiła na policję – jak wie-
le podobnych incydentów. W statystykach 
policyjnych w 2012 roku widnieje 22 spraw 
z paragrafów związanych z przemocą z niena-
wiści – znieważenie, przemoc czy groźba bez-
prawna. W naszym niezależnym monitoringu 
w 2012 roku odnotowałyśmy, że publicznego 
znieważania doświadczyło 57 osób (39 incy-
dentów), a przemocy lub groźby bezprawnej 
ze względu na wyznanie, pochodzenie itp. do-
świadczyło 205 osób (32 incydenty), razem 262 
osoby (71 incydentów). Wśród osób, które każ-
dego dnia na ulicach Wrocławia doświadczają 
przemocy motywowanej uprzedzeniami, są 
przede wszystkim osoby o innym niż biały 
kolorze skóry. Przemoc fizyczna i werbalna 
jest dla nich codziennością. Duża część tych 
zdarzeń nie pojawi się w policyjnych staty-
stykach, ale my jako mieszkanki i mieszkańcy 
tego miasta powinniśmy o nich wiedzieć 
i reagować. Dlatego jako działaczki Stowa-
rzyszenie NOMADA prowadzimy niezależny 
monitoring i wszystkich, którzy są poszko-
dowani lub są świadkami takich incydentów, 
namawiamy do informowania nas o nich. 

Reagujmy!

➔ Nomada w sieci: www.sukurs.nomada.info.pl, 
www.nomada.info.pl

Jabłko Adama /  
stolica wszYstkicH 
stolic

Adam Moryc 

Wraz z upadkiem komuny do Polski za-
częły napływać nowe ruchy religijne stojące 
obok oficjalnych, ugruntowanych historią 
i tradycją wyznań. Nowe kościoły, sekty, 
związki wyznaniowe i new age’owe wspól-
noty stały się elementami różnorodnej mo-
zaiki będącej obrazem duchowości Pola-
ków, zdominowanej jednak przez Kościół 
katolicki. Wszystko to stało się równocześnie 
przedmiotem zainteresowania nauki: religio-
znawstwa, socjologii religii, kulturoznawstwa 
itd. Bogata literatura poświęcona tematyce 
duchowości pominęła pewien lokalny feno-
men, który chciałbym pokrótce przedstawić 
Czytelnikowi. 

Pochodzący ze Zgorzelca chłop i samouk, 
zagorzały badacz Biblii – Bernard Wilk – na 
początku lat 50. założył wspólnotę religijną, 
do której rychło przyłączyło się około stu 
osób, głównie rolników i robotników rol-
nych. Zaczęła się ich wędrówka po kraju; 
odwiedzili Goleniów, Olsztyn, Zieloną Górę, 
Świnoujście, aby w 1959 roku osiąść w podo-
polskiej Niwnicy, gdzie kupili od państwa 
PGR z pięćdziesięcioma hektarami ziemi. 
Stworzona przez nich wspólnota majątko-
wa i praca pozwoliły im na niezależność. 
Społeczność założona przez Bernarda 
Wilka szybko wpisała się w niwnicki krajo-
braz, członkowie pomagali, jak tylko mogli, 
mieszkańcom wsi, a proboszcz podczas ka-
zań zabraniał swoim wiernych nazywać ich 
„kocią wiarą”. Mianem tym określa się do 
dzisiaj głównie Świadków Jehowy (używa-
nie więc tego pojęcia odnośnie wspólnoty 
Bernarda Wilka może być ze wszech miar 
mylące). 

Stolica Boża i Barankowa Alfa i Omega 
Początek i Koniec. W skrócie: Stolica Wszyst-
kich Stolic. Tak właśnie nazwali swoją sie-

dzibę i swój zbór niwniccy osadnicy. Nazwę 
zaczerpnęli z Apokalipsy św. Jana, która 
wspomina o Stolicy mającej zapanować nad 
światem w dniach ostatecznych. Bernard 
Wilk i jego współbracia wierzyli, że to wła-
śnie o nich mówi fragment Pisma, ponieważ 
historia świata nie zna drugiej takiej Stolicy, 
co więcej – nie słyszał o niej żaden członek 
wspólnoty. Niwniczanie, chcąc przejąć du-
chową władzę nad światem, postulowali od-
danie im władzy politycznej przez wszystkie 
inne stolice i organizacje polityczne. W tym 
celu pisali petycje do ONZ, księcia Luksem-
burga, prezydenta de Gaulle’a, papieża Pawła 
VI. Podobizny trzech ostatnich postaci zdobi-
ły ścianę w siedzibie Stolicy. Według Stoliczan 
było to konieczne posunięcie gwarantujące 
światowy ład i pokój, których to byli zagorza-
łymi piewcami. W wypracowanej przez siebie 
doktrynie nieświadomie nawiązywali do 
myśli Abelarda i Ockhama. To nadmiar pojęć 
miał powodować chaos, wojny, konflikty i nie-
snaski. Chcieli aktywnej przemiany świata, 
brali udział w pochodach pierwszomajowych 
z własnymi transparentami: „Bóg wojen nie 
prowadzi, komunizm wojen nie prowadzi. 
Alfa i Omega!”, „Proletariusze wszystkich 
krajów łączcie się – jedna owczarnia i jeden 
pasterz”. Prawdopodobnie ich stosunek do 
komunizmu obronił ich przed represjami 
ze strony państwa – byli tolerowani jako 
element lokalnego folkloru. Wizja Bernarda 
Wilka musiała być wyjątkowo sugestywna, 
skoro udało mu się zgromadzić wokół siebie 
nie tylko ekskatolików, ale i prawosławnych, 
ewangelików i jeden tabor cygański.

Niestety, Niwniczanie nie pozostawili 
po sobie żadnych pism, nie znamy szcze- 
gółów ich doktryny. 

Stolica Wszystkich Stolic jawi się jako 
wspólnota ludzi prostych, religijnie żarli-
wych, samodzielnych. Traktowana jako swe-
go rodzaju kuriozum, doczekała się nielicz-
nych artykułów, zwróciła na siebie niewiele 
uwagi. Może ktoś o niej jeszcze pamięta, może 
jeszcze żyją ostatni członkowie tej osobliwej 
wspólnoty...

➔ Jabłko Adama w sieci: 
www.jablkoadama.tumblr.com
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Gavin Maycroft /  zea 

Gavin Maycroft  

 
Settled into our plush red velvet seats in a hundred and fifty year old theatre hall, we await 

Fire! Orchestra. Mariam the Believer has just left the stage and her softly powerful songs still 
hang in the air.

Mats Gustafsson walks centre stage and thanks her while turning to his left to welcome on 
Zea, from Holland’s post punk/no wave legends The Ex. Mats introduces him in Swedish, Zea 
replies in Dutch (much to the delight of my Eindhoven born girlfriend Pomme) and then ad-
dresses the crowd in English.

I’m reminded of the time when Pomme came home to find that I’d put up a poster by The 
Ex that included the Dutch queen Beatrix appearing to direct the dissection of a huge pig’s 
head, whilst military commanders pointed skywards. Above this image is written HISTORY IS 
WHAT’S HAPPENING.

Zea vaguely excuses his black eye before launching into an explosive start to his set. 
A loud drum machine startles the crowd, his guitar throws out a spiky riff, feet jerk beneath 
him in all directions while he sings sarcastic lyrics about middle eastern wars. Gunfire beat 
sounds ring out and I can see people nervously shifting in their seats. Can’t help but smile as 
he goes into his own version of Leadbelly’s Bourgeois Blues I read the newspaper and what 
do I see, a politician with kids doing his best for me. The sounds are softer now, he’s turned 
his guitar strings into electric doves and drifts into a calm song about city sounds, or the 
lack of them, and includes the line “whispering demons, clicking cables”.

Maybe it’s his accent but I’m being reminded of one of my old favorite bands dEUS and 
memories from that era in my life are flooding back to me. My head travels back to little 14 
year old Gav on my first job in a cafe, every Saturday, clearing the tables and sticking jam 
inside of doughnuts. I made 16 pound a day and the back exit of the cafe was 30 metres from 
a little indie record shop where I used to spend every penny of it within minutes of leaving. 
Pete, who ran the shop took me under his wing and introduced me to stuff like Drugstore, 
Ash and dEUS’ first album “Worst Case Scenario”, which blew my mind wide open and 
lead me in turn to Captain Beefheart and so on and so on...

Anyways Zea finished his set with an up beauty that featured Ethiopian samples, a pound-
ing beat and he somehow made his guitar sound like Konono No.1’s thumb pianos while he 
bounced all over the stage. Everyone in the crowd was now smiling from ear to ear.

I meet him in the bar afterwards to introduce him to Pomme and to show him the wonderful 
drawing Jenny Soep had just done of the gig on her iPad. DJing was Elena Wolay who had sug-
gested I come and review the Fire! Orchestra gig to be included in the first issue of her fanzine 
“Jazz Är Farligt” (Jazz Is Dangerous). Standing there with him I suddenly I remembered that 
my good friend Oskar had supported The Ex when he played with Wroclaw heroes The Kurws 
6 months before this and at the very moment I mentioned it, Elena blasts a Kurws track out of 
the speakers!

➔ Gavin Maycroft w sieci: www.mothersthlm.tumblr.com
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Konfikcje /  burza 
mózGów
Maciej Bielawski
 
Ostatnimi czasy Bono czytał coraz więcej na 
swój temat... Niestety, rzeczy coraz gorszych. 
Płakało jego irlandzkie serce, gdy przeglądał 
gazetę i napotykał na artykuł mówiący o wy-
zbyciu się przez Bona alternatywnej chary-
zmy. Masło maślane – powiedział – alternaty-
wa z natury jest charyzmatyczna! Buntowało 
się jego irlandzkie serce, gdy jakiś krytyk 
krzyczał na całe gardło, że na „Shreku” widział 
ostatnio scenę, w której tytułowy bohater 
wycierał sobie tyłek gazetą. „Mam wrażenie – 
kontynuował krytyk – że jednym z artykułów 
w tej gazecie był tekst o najnowszej płycie 
U2”. Zabolało go bardzo słowo tyłek. Drżało 
jego irlandzkie serce, gdy w wiadomościach 
na CNN zobaczył kobietę, która zarzuca-
ła Bonowi i zespołowi skomercjalizowanie 
i sprzyjanie tanim gustom. „Idiotka! – rzucił. 
— Pracuje taka w telewizji, a poprawnego 
komunikatu nie potrafi skonstruować. Od 
kiedy to wartościuje się gusty? Czyż nie zna 
powiedzenia, że de gustibus non desperan-
dum... Disputandum – poprawiła go z kuchni 
żona. — Właśnie... – powiedział Bono. Jakich 
teraz ludzi w mediach zatrudniają... ”
I powtarzały się tak w nieskończoność zarzu-
ty co do Bona. Płakał wieczorami nieborak 
i nie cieszył go nawet widok uśmiechniętych 
etiopskich dzieci, które tak chętnie wspoma-
gał. Żona też się niepokoiła. I dzieci.
Bono zwołał więc naradę w osobach Adama 
Claytona, The Edga i Larrego Mullena.
 — Chłopaki – zaczął. — Zarzucają nam ko-
mercję i zapowiadają upadek! Czy nie uważa-
cie, że przesadzają?
— Nie uważamy – powiedzieli jak jeden mąż 
i poklepali Bona po plecach.
I to mu wystarczyło, bo miał zaufanie do swo-
ich kompanów, którzy nigdy nie doradzili mu 
źle lub fałszywie. Napili się więc piwa, zapalili 
po papierosie, obejrzeli wiadomości na CNN, 
i znowu napili się piwa. — I co? – powiedział 
Bono — czy nie słyszeliście, co mówili?
— Kurwa – zdenerwował się Adam. — Fak-
tycznie. Jest coraz gorzej... i rozmarzył się, 
wspominając emocje, jakie towarzyszyły im 
podczas nagrywania „War”, gdy w Polsce ro-
dziła się wolność, a oni cały utwór poświęcili 

Lechowi Wałęsie. Kawałek nazywał się „New 
year’s day”.
— O żesz to – jeszcze bardziej lapidarnie 
wyraził się The Edge, po czym zamknął oczy 
i przypomniał sobie pierwsze koncertowe 
wykonanie „The Unforgettable Fire” sym-
bolizujące zrzucenie bomby atomowej na 
Hiroshimę, a także współpracę z Brianem Eno 
i Danielem Lanois.
— Hm – ultralakoniczne westchnięcie Lar-
rego Mullena zwróciło nań wszystkie spoj-
rzenia, lecz on już był daleko stąd, zataczając 
podniebne kręgi nad ogarniętym wojną Sal-
wadorem, pamięci którego nagrali „Bullet in 
the sky”.
To były czasy – a teraz – jakieś popowe kawał-
ki zaprawione nutką... nie bójmy się tych słów 
– melancholijnego soft rocka, który fundował 
nam swego czasu zespół Smokie.
— Niekonsekwencję rekompensujemy sobie 
dopomaganiem głodujących dzieci, a fani... Co 
mają z tego fani!? Słyszałem o jednym czło-
wieku, który przestał nas słuchać, gdyż nie 
potrafił znaleźć logicznego związku między 
płytami „Pop” i „Boy”. Coś w tym musi być! – 
zastanowił się Bono.
— Daj spokój Bono – powiedział The Edge. — 
Koleś boi się ewolucji. To ten typ fana, który 
stoi w miejscu, czekając na jakąś reminiscen-
cję. A my idziemy do przodu. Szukamy. Może 
brzmi to popowo, ale jest to dobry pop, które-
go się nie wstydzę.
— A ja myślę – włączył się Adam Clayton – że 
obaj macie rację, ale pierwszeństwo dałbym 
tym razem Edgowi.
— I ja tak myślę – powiedział Larry. – Rozwój 
przede wszystkim, sprzyjanie fanom w dru-
giej kolejności. Popatrz, jak bardzo rozwojo-
wa jest Madonna... ostatnio nawet dzwonił jej 
menadżer i pytał... – tu zastygł w niepewności.
— No co, powiedz – denerwowali się chłopcy, 
gdy wahał się tak kilka dobrych minut. – Chy-
ba nie powiesz, że coś ci proponował...
Larry zrobił głupią minę i zaczerwienił się. 
Spuścił pokornie głowę, lecz zaraz ją pode-
rwał:
— Owszem, proponował mi zrobienie kawałka...
— No tak – powiedział Bono. — To wszystko 
tłumaczy: Larry będzie nagrywał dla Madon-
ny! Pięknie, kurwa, zajebiście! Teraz to w ogó-
le jesteśmy skończeni. Już widzę te nagłówki 
w „Daily News”: „Perkusista U2 bębni dla Ma-
donny” albo „Larry Mullen i jego muzyczny 
romans z Madonną”.
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Wiedza radosna /  
krótka rzecz 
o outsiDer art

Alicja Grabarczyk 

Pewnego dnia w 1976 roku, kiedy wielebny 
Howard Finster naprawiał rower, zauważył, 
że linie papilarne na jego kciuku ułożyły 
się w kształt twarzy Boga, który następnie 
przemówił do niego, nakazując duchownemu 
tworzenie sztuki sakralnej. Howard zaczął 
od razu – rysując, malując i wyklejając, wy-
rzynał słowo boże w symbolach zachodniej 
popkultury – na figurkach Elvisa, butelkach 
Coca-Coli i częściach samochodowych. Nie 
poprzestał jednak na tym: by przesłanie jego 
coniedzielnych kazań wryło się w serca i pa-
mięć wiernych, postanowił przekształcić po-
bliskie mokradła – nazwane potem Rajskim 
Ogrodem – w przestrzeń wystawienniczą 
artefaktów (których do końca życia stworzył 
około 46 tys.). Jego dzieło szybko zyskało 
rozgłos, a sam Howard celebrycką sławę. Ilu-
stracje wielebnego pojawiły się na okładce al-
bumu „Little Creatures” grupy Talking Heads 
i w „Time Magazine”.

Z kolei znajdujący się w indyjskim mieście 
Czandigarh 18-akrowy ogród skalny Neka 
Chanda nie był przeznaczony dla oczu osób 
trzecich. Miejscowy inspektor dróg, zafa-
scynowany fakturą betonu, obserwowaną 
podczas konstrukcji miasta według moder-
nistycznych planów Le Corbusiera, w sercu 
parku narodowego od lat 50. tworzył bajecz-
ny environment, wypełniając go mitycznymi 
postaciami z lokalnych legend, sylwetkami 
zwierząt i fantastycznymi mozaikami, któ-
re łatwo pomylić z realizacjami Gaudiego. 
Dzięki mądrej decyzji lokalnych władz, które 
odkryły nielegalny ogród ponad 20 lat póź-
niej (!), Nek Chand może kontynuować pracę 
do dziś.

Sukcesy i happy endy historii artystów 
amatorów są jednak wyjątkami. Przed nie-
dawnym boomem na outsider art (art brut, 

sztuka surowa, intuicyjna – zjawisko o tyle 
niedefiniowalne, że obfitujące w dziesiątki 
określeń), w najlepszym wypadku pozo-
stawali oni niezrozumiani bądź zamykani 
w kategorii freak show. Niekiedy wzbudzali 
zainteresowanie opiekunów w zamkniętych 
ośrodkach psychiatrycznych (to tam zresztą, 
pod koniec XIX w., zaczęto interesować się 
dokonaniami pacjentów, kiedy dostrzeżono, 
że poza terapeutycznymi posiadają one też 
wartość estetyczną).

Tak było w przypadku hospitalizowanego 
w zakładzie psychiatrycznym Adolfa Wölfli, 
autora monumentalnego dzieła, na które 
składa się 25 tys. stron tekstu, rysunków 
i kompozycji zapisanych w wymyślonej nota-
cji (której odszyfrowania i realizacji podejmu-
ją się kolejni profesjonalni muzycy). Z kolei 
opus magnum dozorcy szpitalnego Henry-
’ego Dargera „Historia panien Vivian, w tym 
co jest znane jako Krainy Nierealnego, albo 
Glandeko-Angeliniańska zawierucha wojen-
na, spowodowana Buntem Zniewolonych 
Dzieci”, też rozciągające się na tysiące stron, 
odkryte zostało dopiero po jego śmierci. 

Fenomen outsider art to terra incognita, 
a znane realizacje stanowią ułamek istnieją-
cych prac, które po śmierci artystów lądują 
najczęściej w koszu na śmieci. Tworzone 
kompulsywnie (Finster, zapytany o to, co 
skłania go do działania, wskazał na punkt 
na czole i powiedział: „Kiedy mnie swędzi, 
wiem, gdzie mam się podrapać, ale gdybym 
poprosił o to ciebie – nie wiedziałbyś nawet 
gdzie szukać tego miejsca!”) i skrajnie indy-
widualistyczne dzieła powstają w zupełnym 
oderwaniu oraz osamotnieniu. Pozostający 
poza ramami oficjalnych instytucji outside-
rzy kreślą nierządzącą się żadnymi prawami 
estetycznymi ani społecznymi alternatywną 
historię sztuki. Ich niepodporządkowanie się 
kanonom wynika nie tyle z braku warsztatu, 
co z nieuznawania przez nich żadnych reguł – 
jeżeli myślenie nieszablonowe zakłada poru-
szanie się względem jakiegoś wzorca, tutaj go 
nie spotkamy. Niewielu z nich powtórzyłoby 
za cierpiącym na zespół Aspergera Georgem 
Widenerem, który, odniósłszy komercyjny 
sukces, stwierdził: „Kiedyś byłem artystą 
outsiderem, ale teraz jestem artystą współ-
czesnym”. Bo właściwie po co?

Listy z różnych kontynentów /  krew koNGo

Marcin Pryt

...Czarna krew, wrąca krew, w Kongu kipi / Bosambo pomści ją i za lat sto / bo każdy ma swe 
Kongo / i miłość swą ogromną / i plemię, które przeklął / za krzywdę i za zło...

A. Kulisiewicz, „Olza” 

Miałem napisać o Kongo, ale niespodziewanie, na Facebooku, ujrzałem anonse wernisażu 
w Muzeum Narodowym poświęcone sztuce polskiej XX i XXI wieku, a wśród nich fotogra-
fię ekranu telewizora wyświetlającą sylwetkę starszego mężczyzny w obozowym pasiaku. 
Tą postacią był Aleksander Kulisiewicz, a fragment jego występu dla telewizji stanowi część 
pokazywanej kolekcji. Jego płytę winylową wydaną w 1979 roku przez Muzę – Polskie Nagrania 
„Pieśni obozowe”, parę dni przed publikacją netowych zapowiedzi, naszykowałem do kolejnego 
odsłuchu i postawiłem okładką en face fotela, czekając na czterdzieści minut wolnego czasu. 
Odziedziczyłem ją razem z mieszkaniem po babci (Stutthof), dziadku (więzienie w Łodzi) 
i prababci (przymusowa praca przy tornistrach dla żołnierzy niemieckich; pradziadek to ofiara 
ostatnich dni więzienia Radogoszcz). Słuchałem wielokrotnie. Trudne do przekazania, jeśli 
kiedykolwiek przekładalne na słowa są przeżycia, gdy udaje się dotknąć bezwzględnej pustki, 
spojrzeć w otchłań, bezmiar ludzkiej podłości i z drugiej strony godności. Opowiedzieć koszmar, 
oddać uczucia rozpaczy czy fizycznego bólu. Wydaje mi się, że jest to możliwe via twórczość 
A-Ka: (...) od 1970 roku przypatruję się bliżej akacji, która rośnie za oknem na podwórzu (...) Prze-
powiedziałem sobie, iż w roku, w którym to drzewo nie wypuści liści, umrę również i ja. Inicjały 
mojego imienia i nazwiska brzmią A-ka, przynależę więc do a-ka-cji, jestem cząstką jej rdzenia, 
jej pnia (...). 

Urodzony w 1918 roku przed wojną dziennikarz, autor artykułów satyrycznych, wierszy, ku-
pletów, absolwent prawa imający się nawet epizodów cyrkowych. Od 1940 roku więzień Sach-
senhausen, jeden ze 100 tys. ocalałych z 200 tys. ogólnej liczby więźniów. Trafił tam za satyrę 
„Heil Butter” zamiast tradycyjnego już powszechnie „Heil Hitler”. Po wojnie już nigdy „nie wy-
szedł z obozu”, jak sam o sobie mówił, poświęcony całkowicie sprawie udokumentowania litera-
tury obozowej wierszy, pieśni i prozy poetyckiej. Codziennie przez pięć lat uczył się na pamięć, 

nie mogąc notować wszystkich zasłyszanych tekstów: (...) Zaszczuty, popędzany, bity – ryłem 
i ryłem w mózgu każdą linijkę, każdy przecinek i średnik. Na białym tle – czarnymi, jak rozpacz, 
czcionkami (…). Z akustyczną gitarą w ręku, przez kolejne 37 lat, aż do śmierci w 1982 roku, od-
wiedził z recitalami RFN, Włochy, Szwajcarię, Czechosłowację. Nazywany „Bardem kacetów”, 
śpiewał po polsku, rosyjsku, w jidysz, po niemiecku i włosku pieśni z obozów, własne i cudze, 
często napisane przez zamordowanych i cudem odnalezione w grypsach, odkryte podczas roz-
biórek obozowych piwnic. Nakręcono o nim kilka filmów dokumentalnych (co najmniej sześć), 
wydał też kilka płyt za granicą (RFN, Francja, Niemcy, USA, Izrael). Za życia w PRL spychany 
na margines, „kontrowersyjny” z racji swoich częstych tournée za granicę berlińskiego muru. 
Musiał nawet zapłacić za nagranie swych pieśni Polskiemu Radiu (!), które sprzedało je później 
zagranicznemu wydawcy. Zostałem więc okantowany podwójnie. W 1966 ukazał się nakładem 
Wydawnictwa Lubelskiego tomik „Sachsenhausen. Pamiętnik poetycki 1939 – 1945” i właśnie 
ww. czarna płyta. Dwa lata po śmierci, w 1984 roku, Konrad Strzelewicz opublikował „Zapis. 
Opowieść Aleksandra Kulisiewicza” (stąd pochodzą cytaty) spisane z magnetofonu monologi 
A-ka, mówiące wiele nie tylko o jego przeżyciach, ale i pięknej charyzmie. Dzięki kuratorom wy-
stawy w Muzeum Narodowym być może nadejdzie moment, w którym olbrzymie archiwa Kuli-
siewicza zostaną udostępnione, zabezpieczone i mądrze zarządzane. Może Polskie Radio wyda 
wreszcie wszystkie nagrania na płytach, a zysk ze sprzedaży przeznaczy na to nowe Archiwum 
Aleksandra Kulisiewicza. Jest coś winne jego pamięci. Po 31 latach od śmierci „Syna śmierci” – 
mam nadzieję, że nie zapomni się o tych pieśniach, wierszach i wstrząsających wykonaniach. 
O mrówczej pracy i archiwizacji w setkach teczek, katalogów, zapisów nutowych twórczości 
obozowej (w 1986 roku K. Strzelewicz opublikował zaledwie część archiwum w książce „Polskie 
wiersze obozowe i więzienne 1939-1945”). We wspomnieniach znalazłem ciekawy epizod jeszcze 
przedwojenny w życiorysie A-ka. Już przed wojną zdradzając inklinację artystyczne próbował 
swoich sił w Belgii, został zaproszony do zaśpiewania kilku piosenek w filmie dokumentalnym 
„Les Noires desirent” („Czarni tęsknią”). Chodziło o los murzynów. Widziałem podczas montażu 
filmu kilka ujęć o potwornym ich traktowaniu w Kongo. Druga część piętnowała burżujskie 
nawyki rozpasanych Belgów – jako kontrast. I tutaj właśnie ja śpiewałem. W jakiejś kawiarence 
goście siedzieli w swobodnych pozach, pogłaskując fordanserki (…) Piszę to, żeby o Nim już ni-
gdy nie zapomnieć – właśnie dlatego, że każdy ma swoje Kongo.
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Deser

Dawid Bargenda

Słowo ciałem się stało i znów psie gówno spod 
śniegu wychodzi. Nie łapię się na świadome 
i nieświadome prowokacje ułomnych krzyka-
czy spod znaku krzyża jedynego właściwego, 
mentalnej szarzyzny i prawdziwych Polaków. 
Nie przekonują mnie, wstydu warte, dzia-
łania (lub ich brak) Wrocław ESK 2016 oraz 
urzędnicze zabiegi pomocy lokalnym Romom. 
Sylwestrom z Dwójką i finansowym wtopom 
za publiczne pieniądze na stadionie też już 
dziękuję. Z zainteresowaniem kibicuję nato-
miast oddolnym inicjatywom Nomady, ORKi 
(Obywatelska Rada Kultury), Masy Krytycznej, 
Łokietka 5, Seniora na Nadodrzu itp. Grupom, 
którym, mimo wiecznych kłód pod nogami, cią-
gle się chce. Ludziom, którzy nie są obojętni na 
wygodnie opłacaną pasywność i obojętność.
 
Ogłoszenia parafialne / z innej beczki
 
Klub Falanster zakończył działalność. Brawo 
i laury za całokształt! Schedę przejęła Druga 
Fala, adres bez zmian – św. Antoniego 23, 
Wrocław.
 
W 1966 r. grupa muzyczna „Polanie” przeby-
wała poza granicami kraju siedem miesięcy, 
występując w tym czasie 178 razy. Tymczasem 
zespół Kurws przekracza właśnie pierwszą 
setkę podczas kolejnej europejskiej trasy. Wi-
nylowy 5-calowy split Kurws / Agathocles już 
niebawem (kurws.com).
 
Jak podaje PAH (Polska Akcja Humanitarna) 
w Polsce z powodu skrajnego ubóstwa cierpi 
około dwóch milionów osób. Ich dochody nie 
pozwalają na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb. Kolejne pięć milionów zmaga się z trud-
nymi warunkami życiowymi. Niedożywionych 
dzieci w Polsce jest 800 tysięcy. 

Żyć nie umierać.

lasy liściaste zamieszkałe m.in. przez sprowa-
dzonego przed laty z Korsyki muflona, czy sa-
lamandry, które możemy spotkać po deszczu. 
Region został poddany ochronie jako Park 
Krajobrazowy Chełmy, którego nazwa po-
chodzi od prasłowiańskiego słowa „cholmy” – 
średniowiecznej nazwy tamtejszych wzgórz.

• zamek ŚwiNY
Odbijając od szosy z Bolkowa, wspinamy się 
pod zamek Świny (po wojnie zwany Świnio-
grodem). Jako jedna z niewielu zdobytych na 
Śląsku, z daleka widoczna warownia, posia-
da malowniczą bryłę z charakterystyczną, 
widoczną z daleka gotycką wieżą mieszkal-
ną. Zamek powstał na miejscu jednego z naj-
starszych grodów w regionie istniejącego już 
w X w. Późniejsza kasztelania stała się siedzi-
bą rodu Świnków (staropolskie określenie 
dzika) szczycącego się dwoma przymiotami: 
długowiecznością (dwóch z nich żyło 110 i 96 
lat) i mocnymi głowami, które pozwalały na 
zwycięskie pijackie pojedynki z polskimi 
szlachcicami, podczas których wypijano po 
20 butelek wina na głowę i wiadro do poje-
nia koni tegoż trunku na dobicie. W pobliżu 
znajduje się kościół pw. św. Mikołaja z XVI 
w., z kompletnym wyposażeniem ewange-
lickim: emporą, lożą kolatorską, amboną 
i ołtarzem. 

• Masyw swarnej i PoPielowej
Na Swarnej i Popielowej otacza nas typowy 
dla Chełmów świetlisty las, kwaśna dębina 
podgórska, w której odnajdziemy grzbietowe 
skalne rumowiska i mury o 20 m długości 
i wysokości do 4 m. 

• Kościół Pw. św. anny w Grobli
Późnogotycki kościół pw. św. Anny w Grobli 
otacza kamienny mur cmentarny z nagrob-
kami dawnych właścicieli wsi oraz krzyżem 
pokutnym z wyrytym mieczem. Do wnętrza 
prowadzi gotycki portal, w środku zaś znaj-
dziemy stare kamienne sakramentarium 
i chrzcielnicę. Z południowej elewacji patrzy 
na nas niezdarny maszkaron.

• rezerwat „nad Groblą”
Zadaniem rezerwatu jest ochrona jarzębu 
brekini. W odróżnieniu od jarzębiny posia-
dającej liście złożone, brekinia ma liście po-
jedyncze. Największe w Polsce skupisko tych 
drzew liczy 760 osobników, często do 20 m 
wysokości. Najgrubszy pień ma 170 cm i być 
może jest to najstarszy okaz tego ginącego 
gatunku. Nasza droga prowadzi pod murami 
skalnymi, które pokrywają ściany wąwozu.

• rezerwat „wąwóz MyśliborsKi 
Koło jawora”
Kolejny rezerwat chroni jedyne na Śląsku 
stanowisko jednego z gatunków paproci. 
Wkraczamy w głęboki, czterokilometrowy 
wąwóz o skalnych ścianach do 20 m wyso-
kości. Mijając piętnastometrowy słup skalny 
zwany Maczugą, można odnaleźć tzw. lawy 
poduszkowe osiągające tutaj wielkość pół 
metra. Wskutek podwodnych erupcji wul-

kanicznych szybko stygnąca magma dzieli 
się na elipsoidalne formy przypominające 
poduszki. 

• PanoraMa sudetów środKowych
Z odkrytego wzniesienia opodal Mucho-
wa rozciąga się szeroka panorama Sudetów 
Środkowych. Przy dobrej pogodzie zobaczy-
my wyraźnie Góry Wałbrzyskie i Sowie, a tak-
że Masyw Ślęży.

• czartowsKa sKała
Widoczny z daleka, zwieńczony skałkami 
stożek, nazwano Czartowską Skałą – w duchu 
podań mówiących o wejściu do piekła. Coś 
w tym jest. To zachowany fragment komina 
wulkanicznego. Nie jest to jednak stożek 
wulkaniczny, lecz tzw. nek, czyli fragment 
głębokiej części komina, który z racji twar-
dości zastygłej w tefrytowe skały magmy nie 
poddał się erozji i dziś góruje nad otoczeniem. 
Szczytowy kamieniołom odsłania skalne 
kolumny, które powstały, gdy magma zasty-
gała i pękała. To jeden z najlepszych punktów 
widokowych w Sudetach z efektowną pano-
ramą Karkonoszy.

• baza lotnicza baryt
Idąc z Pomocnego, trafiamy na żółty znak 
drogowy z sylwetką samolotu. Zbliżamy się 
do bazy lotniczej Baryt należącej do Jednost-
ki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. 
Ratownicy mają trzy samoloty i pełnią stały 
dyżur w zabudowaniach byłej kopalni bary-
tu. Żyłę minerału odkryto w latach 50. XX w. 
i eksploatowano do 1998 roku. 

• radiostacja luftwaffe
Mijając Stanisławów, wchodzimy na szczyt 
góry Rosocha z ruinami zabudowań. To teren 
radiostacji Rüdiger wzniesionej dla Luftwaffe 
w latach 30. XX wieku. Miłośnicy fantazji 
na temat Wunderwaffe przywołują relacje 
tutejszych jeńców wojennych twierdzących, 
że Niemcy prowadzili tu doświadczenia, 
jak to określili: „z paleniem samochodów na 
odległość”. Ze zboczy rozlegają się panoramy 
Niziny Śląskiej z widoczną Legnicą oraz Kar-
konoszy.

• sKansen Górnictwa MiedzioweGo
W Leszczynie na terenie skansenu górnicze-
go widzimy dwa wielkie piece wapiennicze. 
To teren dawnej huty miedzi. Od średniowie-
cza miedź wydobywano właśnie w tej okolicy, 
zanim po wojnie nie odkryto wielkich złóż 
w okolicach Lubina.

• zbiorniK Poflotacyjny lena ii
Ostatnia kopalnia miedzi powstała w okolicy 
przed samą wojną. Pracowali w niej jeńcy, 
a następnie ją zalano. Jej powojenna na-
zwa – Lena – pochodzi od imienia adresatki 
znalezionego tutaj listu rosyjskiego jeńca. 
Tak samo nazywa się mijany przez nas dawny 
zbiornik osadowy kopalni, który dziś jest pe-
łen ryb i wodnego ptactwa.

➔ Pytania i uwagi do autora: siehan@gazeta.pl 

— Przesadzasz Bono, przesadzasz! – krzyknął 
The Edge
— Co?! Ty też?
— No, nie... niezupełnie – zająknął się The 
Edge.
— Co niezupełnie? – denerwował się Bono.
— Niezupełnie, bo nie z Madonną, tylko...
— No powiedz... – denerwowali się chłopcy, 
gdy wahał się tak kilka dobrych minut – chy-
ba nie powiesz, że ktoś ci coś proponował...
— Jenifer Lopez...
— Kurwa!!! – krzyknął Bono. – Czy wam się 
w głowach do jasnej cholery poprzewracało? 
Ty pewnie też – wskazał na Claytona. — Też 
z będziesz z kimś nagrywał? Też ci coś propo-
nowali? Gadaj!
— Moby chce nagrać ostatni album w swojej 
karierze... elektroniczny hołd dla polskiej no-
wej fali wspomagany moim basem i...
— Ja pierdolę! – krzyknął Bono. — Nienawi-
dzę was, psiekrwie!!!
— Moim basem – kontynuował Clayton. — I...
— No dokończ to! – Bono padł na podłogę 
i schował głowę w kolanach, jak miał to zwy-
czaj robić podczas koncertowego wykonania 
„Glorii”.
— I twoim wokalem! – wykrztusił wreszcie 
Clayton, chytrze się uśmiechając.
Bono podniósł głowę i popatrzył błędnym 
wzrokiem na Claytona. Zapalił papierosa, 
podszedł do okna i zaciągnął się głębiej niż 
zwykle.

➔ kontakt: konfikcje@gmail.com

Strefa zewnętrzna / 
z bolkowa Do 
złotoryi [41 KM]

Marcin Siehankiewicz

 
Trasa: Bolków – Świny – Kwietniki – Grobla 
– Jakuszowa – Myślinów – Pomocne – Stani-
sławów – Leszczyna – Złotoryja
 
Przebieg szlaku, dodatkowe informacje 
i zdjęcia na: 
➔ wikiloc: http://bit.ly/XngiOr 
➔ panoramio: http://bit.ly/Yf0Me0
 
Trasa prowadzi przez obszar Pogórza Ka-
czawskiego, którego specyfika zdaje się sku-
piać w sobie cały charakter Sudetów. Róż-
norodność zmieniających się co chwilę jak 
w kalejdoskopie krajobrazów ma swoje źró-
dła w skomplikowanej geologicznej historii 
regionu. Poruszać się będziemy po płaskich 
wyżynach pokrytych odizolowanymi wznie-
sieniami, poprzecinanych głębokimi przeło-
mowymi dolinami. Teren pokrywają bogate 
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WROCŁAW DLA WSZYSTKICH
BEZ NIENAWIŚCI

PARADA ULICZNA Z mUZyką, teAtRAmI 
ULICZNymI, ARtystAmI, PeRfoRmeRAmI 

I INNymI AtRAkCjAmI

23.03.2013 / godzina: 16:00 / pl. Wróblewskiego / Wrocław
info: www.fb.com/WroclawDlaWszystkich
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