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Karol Samsel (ur. 1986), doktorant 
Wydziału Polonistyki UW, prezes War-
szawskiego Koła Norwidologicznego 
oraz Koła Literatury i Kultury Moderniz-
mu. Doktorat poświęcił zbliżeniu twór-
czości Cypriana Norwida i Josepha Con-
rada do siebie. Poeta, krytyk literacki, 
autor sześciu tomów wierszy, w tym naj-
nowszych: Manetekefar (2009), Dor-
mitoria (2011) i AltissimumAbiectum 
(2012). Autor monograficznej edycji Lis-
tów do Seweryna Wandy Karczewskiej, 
pierwszego tomu cyklu Powrót do 
Karczewskiej. Współzałożyciel (wraz z
Krzysztofem Schodowskim) i redaktor Artpub Literatury - porta-
lu poświęconego przywracaniu pamięci o zapomnianych pisa-
rzach. Laureat nagrody im. Władysława Broniewskiego (2010) i 
zdobywca statuetki im. Wandy Karczewskiej (2011). Jego wier-
sze zostały przełożone na języki bułgarski, serbski, czeski i 
słowacki.

Noc z 16 na 17 października 1834 roku stary William Turner 
spędził w otoczeniu swoich londyńskich studentów – na łodzi dry-
fującej na środku Tamizy ustawionej naprzeciwko płonącego gma-
chu Izby Lordów i Izby Gmin. Szok i niedowierzanie londyczyków: 
teatr żywiołów uczynił swoim proscenium siedzibę parlamentu 
angielskiego. Zanim jednak powstało płótno „Pożar parlamentu”, 
Turner przygotował dziesiątki wprawek, którymi zapełnił dwie teki 
szkiców. Wykonał także akwarelę i pracował ołowianym sztyftem. 
Podobny wysiłek, odyseje przygotowań, krew prologu – jak okre-
ślali ów etap powstawania dzieła europejscy romantycy – 
charakteryzuje proces tworzenia linorytów Olczyka, wykonywa-
nych (jak wyjawił ich autor) m.in. do koncertów Szostakowicza. 
Uważajcie, Lustro bowiem przechadza się po Gościńcu – ostrze-
gał dwa stulecia wstecz autor „Straconych złudzeń”, Stendhal. 
„Koleiny” mogą okazać się – przyznaję to z niepokojem – pamiątką 
tej upiornej, przepalającej fakturę stanu rzeczy przechadzki. Na 
oczach wszystkich Olczyk zmienia się przecież w doskonały owal 
szkła, odbijający żyzną i życiodajną jasność, słoneczną Jeruza-
lem. Nie jest już obserwatorem: obserwatorów gromadzi wokół 
siebie, aby przechadzając się po Gościńcu, kpić z ich narcyzmu. 
Podobnie zachowuje się Turner: oglądanie refleksu wewnątrz ko-
leiny i płomienia trawiącego fasadę parlamentu ma w sobie coś z 
gorączki voyeuryzmu. W bruzdach ziemi, w łunie ognia jak w pla-
tońskiej jaskini – siła mistyczna ulega rozemanowaniu. Spala się w 
materialności.

Krzysztof Schodowski  (ur.  1983) ukończył Policealne Stu-
dium Plastyczne Rzemiosł Artystycznych w Rzepczynie o spe-
cjalizacji renowacja witraży. Współtwórca portalu Artpub 
Galeria. Prowadzi działy Artpub Album i Artpub Literatura. 
Współautor książki AltissimumAbiectum (2012) stworzonej 
wspólnie z poetą Karolem Samselem. Uczestnik wielu ogólno-
polskich wystaw m.in. w Warszawie, Olsztynie, Koszalinie, 
Łodzi, Poznaniu. Na swoim koncie ma także kilka wystaw za 
granicą (Irlandia). Strona www: http://schodowski.pl

Andrzej Olczyk (ur. 1956), studia artystyczne w Krakowie ze 
specjalnością druku wypukłego ukończył w 1986. Od tego 
czasu uczestniczy w cyklicznych wystawach: Konkursie Grafi-
cznym im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze, Quadriennale Drze-
worytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie, Biennale Małej Formy 
Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp., Międzynarodowym 
Konkursie Graficznym na Ekslibris w Gliwicach, Między-
narodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku. 
Brał udział także w wystawach zagranicznych: w Bostonie, 
Rzymie, Maastricht, Havirov (Czechy), Bitola (Macedonia). 
Strona www: http://aolczyk.pl

Kobieta stara, ponura i zbolała, ubrana w brzydkie suknie, bez 
żadnych ozdób, siedząca na głazie z łokciami na kolanach, obie-
ma dłońmi podpierająca brodę – w ten sposób Cesare Ripa, autor 
„Ikonologii”, przedstawia antyczny wizerunek Melancholii. Dodaje 
przy tym – ubrana jest nędznie i nie nosi ozdób ze względu na po-
dobieństwo z drzewami bez liści i bez owoców, gdyż melancho-
likowi nigdy nie starcza energii, aby pomyśleć o jakimś wygodniej-
szym życiu, ponieważ cały czas zajęty jest unikaniem grożących 
mu jakoby, wyimaginowanych klęsk, bądź szukaniem środków za-
pobiegawczych. Rzeczywiście, w rysunku Schodowskiego jest 
coś z tradycji dawnej emblematyki. Androgyniczny portret męż-
czyzny i kobiety umocowany został zgodnie ze starożytną koncep-
cją popiersia, na fundamencie ściętej piramidy. Z jej ramion wysu-
nięto jednak falujące wstążki materiału, co wyraźnie oddaliło myśl 
o całości rysunku jako o popiersiu wkomponowanym w obraz na 
rzecz ekslibrisu. Niełatwo określić, co złączyło żuchwy i szyje 
postaci odciętych od siebie kolistą, astralną przestrzenią. Kręgi, 
łańcuch czy obroża? Dlaczego wreszcie dolną, ziemską, fizyczną 
część obrazu z wyznaczonymi popiersiem i ekslibrisem odwraca 
niemal w symetrycznym odbiciu część górna, niebieska, metafizy-
czna z wachlarzem i dwoma skrzydłami? W „Melancholiach” 
Schodowski wydaje się przyjmować postawę gracza: nie tylko z 
ideą symetrii renesansowej, lecz także z koncepcją portretów 
androgynicznych tamtego czasu, najsilniej – jak zdawałyby się 
wskazywać tropy – odwołując się do „Portretu Montefeltrów” 
Pierro della Francesca.  

Andrzej Olczyk, Koleiny Andrzej Olczyk

P.  della Francesca, Portret Montefeltrów.W. Turner, Pożar parlamentu

Krzysztof Schodowski, Melancholie Krzysztof Schodowski

zdjęcia: archiwa autorów
copyright © by Stowarzyszenie 
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projekt dofinansowany
ze środków budżetu 

Miasta Kalisza
w ramach mecenatu 

nad kulturą



Ten obraz mógł namalować Jan Ewangelista. Niejednolita, pie-
rzasta faktura tła uprawdopodobnia upływ czasu kosmicznego i 
jego wymiar absolutny. Czerń wydobywająca się zza popiersia 
zyskuje niedocieczony w pełni kształt odwróconej kurtyny i tworzy 
wraz z ornamentami trzeciego planu – zalążkującymi prefigura-
tami pnączów i wodorostów – obraz przeciętego estuarium. Podo-
bnie jak Olczyk, Schodowski ośrodkiem wewnętrznym obrazu 
czyni nie znak, lecz jego fatamorganę, substytut, placebo. U tego 
pierwszego rozrośnięta gałąź, u tego drugiego – owalna, napuch-
nięta gałka oczna umieszczona na postumencie: symbol groteski 
wywyższonego widzenia – doprowadzają siłę studium do implozji 
ram przedstawiania. Ikona z „Naumann Idealu” ma w sobie coś z 
umowności kodu portretów Arcimboldiego. W dziwnym humano-
idzie Schodowskiego, w rozrytym uosobieniu maszyny piszącej, 
tkwi jakaś pierwotna nieikoniczność – bliska ekstrawaganckiemu 
stylowi portretowania głów włoskiego manierysty. Schodowski, 
twórca cyklu „Twarze”, artykułuje transgresywną naturę portretu, 
reikonizując jego ramy – niejako mierząc się z czasem zastygłym: 
przed ostatecznym podziałem na zgrzytających zębami i śpiewa-
jących psalmy (Z. Herbert). 

Ten obraz mógł namalować Judasz. Zamiast gniazda kołyszącego 
się na fałdach udrapowanego materiału, mogła – tak jak na obrazie 
Harmena Steenwijcka – pojawić się czaszka. Znak śmierci umysłu 
z dawnych barokowych realizacji Olczyk zastępuje pół-znakiem: 
przedwczesnych godów, pozornych narodzin śpiewu, niespiesz-
nym okresem adwentu odwlekającego pustkę przełomów. Zbyt 
wiele tu bowiem powodów do smutku i niepokoju: podwieszone na 
fałdzie gniazdo wydaje się zbyt drobne w porównaniu z masyw-
nym kształtem butelki, a układ gałązek je wyściełających jawi się 
jako odrealniony: pajęczynowy i koncentryczny. Ciężar realnome-
tafizyczny przedmiotu został na obrazie Olczyka wyraźnie prze-
sunięty: o ile na płótnie Steenwijcka czaszka ułożona na księdze 
utożsamiona zostaje z muszlą leżącą na blacie, w „Linii życia III” 
dwóm poplamionym pędzlom wciśniętym niedbale do słoju-
flakona odpowiada rozrośnięta i okorowana gałąź. Dualizm pędzla 
i gałęzi z obrazu malarza nie tylko uosabia przejścia między 
czaszką a muszlą z obrazu Steenwijcka, lecz także – sam w sobie 
– uwypukla ściśle trangresywny charakter martwych natur: pod-
wójność kuropatwy i żelaznych rękawiczek na dziele de Barbarie-
go, a także jabłek i rośliny doniczkowej na płótnie Cezanne'a. 

Tympanon katedry św. Magdaleny w VézelayH. Steenwijck, Vanitas G. Arcimboldi, Vertumnus
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H. Bosch, Chrystus wystawiony na pośmiewisko

Zamarłem. A więc w martwych naturach Olczyka autor zwy-
ciężył nad spojrzeniem Gerontiona. Pod jego ciężarem osu-
nęłoby się stylisko światoobrazu, a centrum realności, odwzo-
rowywanej niegdyś przez Myrona, Veronese’a i Davida, uległo 
trwałemu rozsunięciu i spreparowaniu. Mały stary człowiek, 
który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – ma wyo-
strzony zmysł historyczny oraz posiada zdolność oglądu siebie 
od zewnątrz i przeprowadzania autoanalizy – tak figurę organi-
zującą poemat Eliota z 1916 i 1917 roku, złośliwego i zgrzybia-
łego starca-filozofa, scharakteryzowała polska badaczka twór-
czości poety, Wanda Rulewicz. Gerontion swój monolog wygła-
sza w miesiącu posuchy, w zdeprawowanym maju: także 
„Kontakt” Olczyka mógł wydawać się obrazem trwania czasu 
zdeprawowanego. Rzeczywiście nie byłoby wówczas żadnej 
różnicy między malarzem a niecierpliwym i zrezygnowanym 
starcem, raz po razie ujadającym jak schwytana we wnyki 
wadera: Zrozum, nie wyciągnęliśmy wniosku, cóż, że ja drę-
twieję w wynajętym domu. Nie dopatruj się tu żadnej sprawki 
zacofanych diabłów (Eliot, w. 48-53). Kostka równo złożonych 
ubrań została jednak wysunięta daleko poza granice stalowo-
szarego obrusu stołu, a mimo to – nie osunęła się na podłogę. 
Jak to wyjaśnić i co to miałoby oznaczać? Olczyk zapisuje  
wydarzenie w języku nieoczekiwanego przez nikogo cudu: 
przedmiot nagle odniósł zwycięstwo nad swoją przepaścią, a 
zatem – jak wolno nam wierzyć – jest gdzieś nadzieja 
nadrealnej rezurekcji. Nie rezygnujmy z oczekiwania – zdaje 
się pocieszać w „Kontakcie” Olczyk – jadowite oko Gerontiona 
krzyczą-cego, że tygrys Chrystus skacze w Nowy Rok i pożera 
nas wszystkich, zostanie wreszcie wyłupione.

A jednak ujadający Gerontion powraca. Nawrotu jego pseudo-
melancholijnej furii doświadcza Krzysztof Schodowski. Trudno 
mówi się o wściekłości w „Roz-żebraniu”, stworzenie studium o 
gniewie rozsadzającym planetę tego obrazu zdaje się niemal 
niemożliwe. Jądrem kreującym i koncentrującym przemoc na 
rysunku jest rozżarzony, płonący półokrąg – symbol boskiej 
triady, złotej proporcji i harmonii cyklów: gorąca kula słoneczna 
albo tympanon z Vézelay lub San Rufino. Rzecz zdumiewa-
jąca: w półkole, mogące przecież osłaniać portal świątyni, wpi-
sany zostaje brud szaleństwa – obnażone zęby na linii barków 
jednej z postaci z lewej strony patrzącego. Wzór rozciągniętej 
lub zaciśniętej szczęki powielony zostaje w dziele Schodow-
skiego – swoistej antyikonie inspirowanej płótnami Hieronima 
Boscha – co najmniej trzykrotnie. Antyikonie? Jeśli „Roz-żebra-
nie” miałoby rzeczywiście ujawniać ten rodowód, podmiotem w 
obrębie ram obrazu musiałaby stać się postać centralna, 
brutalnie nagabywana przez swoich dwóch towarzyszy (pos-
politych wyrobników?) do zdjęcia szat. I oto dochodzi do trans-
kreacji, Homunkulus rozciąga poły wytwornego płaszcza – 
wskutek gestu sakralnego, a jednocześnie ekshibicjonisty-
cznego doprowadza do przeklętego cudu odsłonięcia, innego 
niż cud Olczyka, błogosławiony cud triumfu nad otchłanią. Pot-
worne winy są dziećmi naszego heroizmu – zbyt późno wyzna-
je Gerontion w finale jednej z tyrad (w. 44-45), a wściekłość 
poczucia winy wyzwala w matuzalemowym satyrze nieusuwal-
ny ani niesublimowalny smutek autokonfesji: Jestem stary czło-
wiek, tępa głowa u wietrznych przestrzeni (w. 15-16). Z podob-
nym smutkiem zapytuję o Odsłonięte Schodowskiego. W „Nau-
mann Ideal” okazało się ono gałką oczną, w „Milczeniu o potę-
dze fali na wodzie” przybrało kształt rozbitej na obrusie żarówki. 
Czy w „Roz-żebraniu” jest czwartą szczęką? Vagina dentata?   

 

Andrzej Olczyk, Linia życia III Krzysztof Schodowski, Naumann Ideal Andrzej Olczyk, Kontakt Krzysztof Schodowski, Roz-żebranie
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