Iwan Kulik

Na ³amach „Pressji” prezentujemy Pañstwu kolejne opowiadanie ukraiñskiego malarza mieszkaj¹cego w Polsce – Iwana Kulika. Pierwsze opowiadanie z tego cyklu pt. „Mahomet”
ukaza³o siê w poprzednim numerze, tece dwunastej Pressji.
Opowiadanie „Komisarze” jest kolejnym fragmentem wspomnieñ
Kulika, które prawdopodobnie zostan¹ wydane w wersji ksi¹¿kowej, tworz¹c swoist¹ autobiografiê malarza. W nastêpnych
numerach kwartalnika chcielibyœmy kontynuowaæ tak rozpoczêt¹
seriê. Literacka twórczoœæ malarza stanowi bowiem interesuj¹cy
materia³ z uwagi na swój unikalny charakter – wspomnienia
Kulika po raz pierwszy wychodz¹ na œwiat³o dzienne, s¹ tak¿e
pierwsz¹ prób¹ artysty na polu literatury, wreszcie ukazuj¹
obraz pewnych wydarzeñ i miejsc z doœæ odmiennej dla nas
perspektywy osoby urodzonej i dorastaj¹cej w g³êbi sowieckiego imperium. Spojrzenie autora opowiadañ jest spojrzeniem
cennym nie tylko ze wzglêdu na bliskoœæ z jakiej patrzy na
opisywany œwiat, ale tak¿e ze wzglêdu na umiejêtnoœæ niezwykle plastycznego patrzenia, zaprawionego przy tym du¿¹ doz¹
koniecznej ironii. Lekkoœæ, barwnoœæ i spontanicznoœæ tych
opowiadañ sprawiaj¹, ¿e mamy wra¿enie jakby by³y malowane
kolejnym poci¹gniêciem pêdzla malarza, którego wra¿liwoœæ na
œwiat potrafi znajdowaæ wielorakie formy wyrazu.

*Iwan Kulik urodzi³ siê w 1959 roku na Ukrainie. W latach 1983-1989 studiowa³ architekturê wnêtrz i malarstwo monumentalne w Instytucie Sztuk
U¿ytkowych w Charkowie. Od 1990 roku mieszka i tworzy w Polsce. Dominuj¹c¹ czêœæ jego twórczoœci stanowi¹ obrazy olejne, które ³¹cz¹ siê
w cykle tematyczne. Mia³ dot¹d kilkanaœcie wystaw indywidualnych, g³ównie
w Warszawie, £odzi i Sopocie, a tak¿e w Wiedniu.
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Iwan Kulik*
Komisarze
1
Stryjeczny brat mojego dziadka, Piotr Kulyk, nie by³
ani monarchist¹, ani socjalist¹. Walczy³ w I wojnie œwiatowej. Po stronie bolszewickiej stan¹³ przypadkiem, nie
maj¹c ¿adnych pogl¹dów. Czasy wymaga³y jednak tego, aby
opowiedzieæ siê po którejœ ze stron.
W roku 1917 na placu w Piotrogrodzie z przes³aniem do
narodu i ¿o³nierzy wystêpowali ró¿ni partyjni dzia³acze
– bolszewicy. Po ca³ej nawa³nicy idei i hase³ pojawi³ siê
niejaki Czapajew, który zbiera³ ochotników na wschodni
front. Piotr sta³ w t³umie bardzo blisko Czapajewa. Czapajew
powiedzia³ do Piotra: „ChodŸ z nami na wschód, stamt¹d idzie
nowy Œwiat”. Piotra uwiod³y te s³owa i poszed³ z Czapajewem na wschód. Poniewa¿ by³ odwa¿ny do szaleñstwa, szybko
zosta³ komisarzem dywizji Czapajewa. Jednak walka sta³a na
drugim planie. Dziadek Piotr szuka³ tego, czego nigdy nie
zgubi³: tajemnicy rewolucji, tego co nios³a w sobie i co
mia³a przynieœæ. Przeszed³ walcz¹c do granic Mongolii, wojowa³ wspólnie z Czapajewem na Uralu. Za szaleñcz¹ gotowoœæ
poœwiêcenia swojego ¿ycia i bezgraniczn¹ odwagê Czapajew
nagrodzi³ Piotra zdjêtym ze swojej piersi orderem „Gwiazdy
PaŸdziernikowej”. Order by³ unikalny, nie wiadomo by³o ani
kto go uchwali³, ani kto jako pierwszy zawiesi³ go na piersi
Czapajewa. Dziadek Piotr nosi³ tê gwiazdê do swoich ostatnich
dni nie maj¹c pojêcia, co to za order. Mówi³ wszystkim
– Order Czapajewa. Piotr trwa³ przy Czapajewie do ostatnich
chwil jego ¿ycia. Czapajew, raniony w rêkê rzuci³ siê do rzeki
Ural. Dziadek Piotr nie zd¹¿y³ za³o¿yæ koszuli z orderem,
skoczy³ za Czapajewem w g³êbokie wody Uralu. Uton¹³ razem
z nim. Koszulê zabra³ jego adiutant – Ukrainiec i przywióz³
j¹ do Liaszcziwki. Nosi³ j¹ mój dziadek, a gwiazdê schowa³
i da³ mi przed swoj¹ œmierci¹. Gdy zapyta³em dziadka co to
takiego, odpar³, ¿e adiutant Piotra powiedzia³, ¿e to order
„Gwiazdy PaŸdziernikowej”.
Chodzi³em i pokazywa³em order wszystkim starszym ludziom we wsi, którzy brali udzia³ w wojnach.
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Nikt nigdy takiego orderu nie widzia³, ani podczas
I Wojny Œwiatowej, ani podczas rewolucji , ani podczas
wojny domowej. W czasie II Wojny Œwiatowej te¿ nie by³o
o takim orderze ¿adnej wzmianki. Wpatrywa³em siê w mundury marsza³ków i genera³ów ZSRR, na ¿adnym z nich go nie
znalaz³em. Metal, z którego zrobiono Gwiazdê, w ciemnoœci
matowia³, a w œwietle nabiera³ blasku. Raz w roku jesieni¹,
w paŸdzierniku, œwieci³ tak¿e w ciemnoœci. Mo¿e to dlatego
nazwano go orderem „Gwiazdy PaŸdziernikowej”. Przejrza³em wszystkie katalogi ze œwiatowymi medalami i orderami
i nigdzie nie znalaz³em takiego odznaczenia. Przez d³ugie
lata nosi³em gwiazdê schowan¹ g³êboko w kieszeni, czasem
j¹ tam nawet zaszywa³em. W koñcu boj¹c siê j¹ zgubiæ, zawioz³em j¹ do Liaszcziwki i zamurowa³em w œcianie domu
na skraju wsi. Natar³em Gwiazdê oliw¹ do maszyn, chroni¹c
jak rodzinn¹ relikwiê. Co mog³em z ni¹ zrobiæ? Oddaæ do
muzeum? Nikt by tam nie wiedzia³ co to za odznaczenie, kto
je otrzyma³ i za jakie zas³ugi. Komu mia³bym j¹ przekazaæ
i kto by zas³ugiwa³ na to by o ni¹ dbaæ? Nosi³ j¹ Czapajew,
cz³owiek wielkiego mêstwa, ale kto j¹ mu wrêczy³ i w jakich
okolicznoœciach? Dziadek Piotr nie mia³ ¿ony ani dzieci.
Ja te¿ nadal nie mam komu przekazaæ Gwiazdy.
Przeprowadzi³em œledztwo na temat ¿ycia Wasilija Iwanowicza Czapajewa. Wasilij Iwanowicz Czapajew jako m³ody
ch³opiec, w 1898 roku, wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Tam, w miejscach zamieszkanych przez ludnoœæ rosyjskiego pochodzenia by³ szeryfem. Za wielkie zas³ugi
w walce z przestêpczoœci¹ otrzyma³ gwiazdê szeryfa z r¹k
samego prezydenta USA. W roku 1907 Czapajew powróci³ z t¹
gwiazd¹ do Rosji, ¿eby uczestniczyæ w ruchu rewolucyjnym.
W powieœci Wiktora Pielewina „Czapajew i pró¿nia” opisane
s¹ czasy wojny domowej, na której spotkali siê Czapajew
i Piotr. Czapajew marzy³ o stworzeniu karabinu maszynowego, który strzela³by bezustannie, nie zacinaj¹c siê
i nie przegrzewaj¹c. Przez d³ugie, d³ugie godziny. Chcia³
z tego karabinu rozstrzelaæ wszystkich z³ych ludzi na ziemi. Z Ameryki do Rosji przeniós³ ideê naprawiania z³a przez
eliminacjê z³ych ludzi ze spo³eczeñstwa. Dziadek Piotr
hamowa³ jego bolszewickie zapêdy, czym uratowa³ Czapajewa
od uczestnictwa w zbrodni zniszczenia ludzkoœci i dziêki
czemu Czapajew pozosta³ w pamiêci narodowej bohaterem,
a nie zbrodniarzem. Czapajew doceni³ rozs¹dek dziadka Piotra i za doradztwo da³ mu order „Gwiazdy PaŸdziernikowej”,
która w rzeczywistoœci by³a gwiazd¹ szeryfa.
Syn Czapajewa by³ genera³em Armii Radzieckiej. Jego dywizja by³a rozmieszczona oko³o 100 km od Liaszcziwki. By³
bardzo surowym dowódc¹. Noc¹ chodzi³ po posterunkach i przy³apywa³ œpi¹cych ¿o³nierzy, których nastêpnie oddawa³ pod

s¹d wojenny. Mówi³, ¿e z powodu takich nieodpowiedzialnych
¿o³nierzy zgin¹³ jego ojciec Wasilij Iwanowicz Czapajew.
Czapajew szed³ na wschód, a inni komisarze szli na
zachód. W armii Budionnego komisarzem by³ Kwitoczka.
Uczestniczy³ w marszu na Warszawê, podczas którego zdoby³
autorytet wojskowy i polityczny. Po kampanii warszawskiej
przyjecha³ w goœci do swojej matki do Liaszcziwki. Zorganizowa³ mityng i wyst¹pi³ z przemówieniem do ludzi. Mówi³
jak zbudowany bêdzie komunizm, zniszczeni zostan¹ bur¿uje
na ca³ym œwiecie itd. Po zebraniu wraca³ do domu do matki. Ktoœ do niego strzeli³ zza wêg³a stodo³y i go zabi³.
Zabrano mu szablê, nagan, buty i ca³¹ odzie¿. Musieli to
byæ jacyœ bandyci. Kiedy w armii Budionnego dowiedziano
siê, ze komisarz Kwitoczka zosta³ zabity, Budionny wys³a³
do Liaszcziwki ekspedycjê karn¹. Poniewa¿ nie by³o wiadomo,
kto strzela³, postanowiono wybraæ i rozstrzelaæ zak³adników. Z t³umu wybrano piêædziesiêciu mê¿czyzn i ustawiono
ich w szeregu. Wskazano co dziesi¹tego. Miêdzy wskazanymi zak³adnikami znalaz³ siê brat mojej prababci
Marii,
z domu Szendryk. Piêciu skazanych odprowadzono pod wzgórze,
¿eby tam wykonaæ egzekucjê. Po salwie wszyscy upadli, tak¿e
dziadek Szendryk. Nadal ¿y³ i czu³, ¿e nawet nie jest ranny.
Wsta³ i zacz¹³ wyjaœniaæ, ¿e nie jest winny i dlatego kule
go nie dosiêg³y. Zakoñczy³o siê jednak tak, ¿e podszed³
do niego dowódca plutonu i go zastrzeli³. Rozstrzelanych
pochowano za cmentarzem. Nie wolno by³o postawiæ na tym
miejscu nawet patyczka, niczego, co mog³oby o nich przypominaæ. Le¿eli tak kilkadziesi¹t lat, w niczym nieoznaczonej
mogile. I oto paradoks – w roku 1980, po d³ugich proœbach
do w³adz, zezwolono postawiæ na mogile s³upek z gwiazdk¹
wyciêt¹ z cienkiej stali. Zabi³a ich bolszewicka gwiazda
i le¿¹ pod tak¹ sam¹ gwiazd¹.
Komisarzowi Kwitoczce Armia Czerwona te¿ postawi³a na
mogile s³upek z podobna gwiazd¹, a w czasach Pierestrojki,
rodzina doda³a do tego krzy¿.
2
Z rodziny Szendryków pochodzi³ m³ody cz³owiek, który
w 1918 roku mia³ 16 lat. Na po³udnie, w kierunku Krymu, przechodzi³a przez Liaszciwkê armia genera³a Wrangla. Do domu
rodziny Szendryków przyszli oficerowie bia³ej armii. W stajni
sta³ koñ. Poniewa¿ by³ to bardzo dobry koñ, oficerowie zdecydowali, ¿e wezm¹ go na s³u¿bê do swojej armii. ¯eby wszystko
wygl¹da³o przyzwoicie, zaproponowano tak¿e wst¹pienie do armii
m³odemu cz³owiekowi z rodziny Szendryków. Mia³ wojowaæ na
tym w³aœnie koniu, a kiedy wojna by siê skoñczy³a – wróciæ
na nim do domu. M³ody cz³owiek doszed³ z armi¹ Wrangla do
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Magdalena Mazik*
Z³otko.
O twórczoœci Anny Osadnik
Gdy myœlimy o artystach okreœlanych mianem totalnych, z regu³y
kojarzymy ich z jedn¹, konsekwentnie rozwijan¹, spektakularn¹
ide¹, a przed oczami staje Merzbau
Kurta Schwittersa, czy scotch blue
Edwarda Krasiñskiego. Kategoria
totalnoœci pasuje jednak równie¿
do licznych postaci, które uczyni³y ze sztuki swoj¹ podstawow¹
aktywnoœæ ¿yciow¹, traktuj¹c codziennoœæ nie tylko jako scenê dla
sztuki, ale te¿ jako jej materiê.
Anna Osadnik** nale¿y w³aœnie do
tego rodzaju artystów – totalnych,
odrobinê szalonych i bezpretensjonalnych.
„Osa” ukoñczy³a Wydzia³ Grafiki na ASP we Wroc³awiu. W³aœnie
technika linorytu pe³ni podstawow¹ rolê w twórczoœci artystki, która nie stroni od ró¿norodnych œrodków wyrazu.
Tematyka grafik to fantasmagorie. Prace s¹ pe³ne hasaj¹cych
wyobra¿onych stworów, bliskich dzieciêcym pomys³om. Wœród
wykonywanych przez artystkê odbitek zdarzaj¹ siê zarówno
ma³e, tworzone na prywatny u¿ytek, s³u¿¹ce do obdarowywania znajomych, jak i prace o du¿ych wymiarach, z³o¿one
z kilku czêœci, nie mieszcz¹ce siê w galerii. Z racji wymogów
ekspozycyjnych pokazywane przyciête, czy niepe³ne. Wa¿ny
jest sam proces tworzenia zespolony z ¿yciem, naturalny
i nieograniczony formatem kartonu. Dzie³a Anny Osadnik trudno ostatecznie uporz¹dkowaæ. Choæ to dojrza³a twórczoœæ, nic
nie jest w niej ostatecznie przes¹dzone, a starsze prace
s³u¿¹ nowszym za passe-partout.
Refleksja nad odbitk¹ wykracza w przypadku tej artystki
poza rozwi¹zania formalne. „Osa” mierzy siê z tradycj¹ warszfot. Magdalena Mazik

Krymu, potem podczas ewakuacji armii znalaz³ siê w Rumunii
w porcie Konstanca, a z Rumunii na piechotê dosta³ siê do
Konstantynopola. Koñ zosta³ na Krymie, a potem przez Grecjê
trafi³ do Serbii. Opowiedzia³ nam o tym sam Szendryk.
Szendryk przyjecha³ do Liaszciwki w goœci w 1972 roku.
Nikt go nie widzia³ od 54 lat. Podró¿ nie by³a ³atwa, bo
miêdzy ZSRR i Jugos³awi¹ istnia³y wtedy napiêcia. Trudno
by³o o wizê. Szendryk, jako jugos³owiañski komunista by³
poœród partyzantów w czasie II Wojny Œwiatowej komisarzem.
By³ komunist¹, ale z obozu Tito, nie sowieckim, a titowskim. Szendryk pozosta³ w Liaszcziwce przez dwa tygodnie.
Inwigilacj¹ naszego domu, z polecenia powiatowego oddzia³u KGB, zajmowa³ siê wtedy przewodnicz¹cy Rady Wiejskiej,
Jakub Michai³ zwany D³ugonoskiem. D³ugonosek by³ tak¿e
moim nauczycielem historii. Kiedy siedzieliœmy wieczorami
w domu, chodzi³ na czworakach pod oknami i s³ucha³ o czym
rozmawiamy. Na podstawie pods³uchanych rozmów mia³ przygotowaæ na zebranie partyjne swoja ocenê cz³owieka, który
przyjecha³ od marsza³ka Tito.
D³ugonosek przyszed³ pods³uchiwaæ jeszcze raz tego
wieczora. Ojciec poszed³ do ubikacji, nabra³ wiadro fekaliów i rozla³ pod oknami. D³ugonosek wlaz³ wtedy w gówno
i wiêcej ju¿ siê nie pojawi³. Potem zaj¹³ siê mn¹, na lekcjach historii stara³ siê mnie przestraszyæ twierdzeniami,
¿e mam s³abo rozwiniêt¹ mi³oœæ do ojczyzny, ¿e jestem uczniem
zepsutym przez kontakty z ró¿nymi goœæmi z Jugos³awii i ¿e
jestem beznadziejny od najm³odszych lat. Poniewa¿ uczy³em
siê Ÿle, regularnie mnie straszono na szkolnych zebraniach,
¿e przyjdzie milicja i zabierze mnie do poprawczaka, gdzie
mnie naucz¹ co to jest prawdziwe ¿ycie. Do koñca w to nie
wierzy³em, ale czasem mi siê zdawa³o, ¿e mo¿e nagle do tego
dojœæ. Wœród ludzi kr¹¿y³a wtedy taka opowieœæ o Stalinie:
Stalin zaprasza³ jakoby niektórych do siebie w goœci i po
mi³ym spotkaniu ¿egna³ goœcia serdecznym poca³unkiem. Rêk¹
wskazywa³ drzwi, przez które goœæ mia³ wyjœæ. Za drzwiami
by³a zapadnia, goœæ w ni¹ wpada³ i znika³. Straszony przez
D³ugonoska ba³em siê, ¿e te¿ bêdê serdecznie zaproszony
do jakiegoœ pokoju na spotkanie z czekaj¹cym tam na mnie
cz³owiekiem.
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